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Een mooi vooruitzicht
Voorwoord

Rotterdam en haar rivieren; ze hebben de stad groot  

gemaakt. Afgelopen jaren is dan ook hard gewerkt om de 

rivieren weer meer te betrekken bij de stad. Dit door nieuwe 

aantrekkelijke plekken en routes langs de rivieren te realiseren, 

zoals het getijdenpark Eiland van Brienenoord, herinrichting 

Linker Rottekade en vispassage van de Leuvekolk. Ook is met 

mooie initiatieven stilgestaan bij 750 jaar dam in de Rotte. En de 

viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg begint in maart 2022. 

Maar er staat nog meer op de wensenlijst. Investeren in 

levendige, aantrekkelijke en natuurlijke rivieroevers draagt  

bij aan de goede en evenwichtige groei van de stad, met meer 

groen en meer recreatieve plekken langs het water. Daarnaast 

leveren deze plekken ook ecologische verbetering in de  

stad en vermindering van wateroverlast en hittestress.  

Niet voor niets is het belang van onze rivieren opgenomen  

in de Omgevingsvisie Rotterdam.

Verdere ontwikkeling van de rivieroevers blijft de komende jaren 

dan ook belangrijk. Zoals met de Stadsprojecten Park Rijnhaven, 

het Nelson Mandelapark en getijdenpark Feyenoord City, die 

zorgen voor aantrekkelijke groene plekken waar bewoners en 

bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren langs de 

rivieren. Een mooi vooruitzicht voor onze stad!

Namens het college van Burgemeester en Wethouders 
Vincent Karremans
Wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
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1.  Waarom werken we aan 
de Rotterdamse rivieren?



Programma Rivieroevers Rotterdam 2018 - 2022

Met het programma Rivieroevers 2018 - 2022 heeft dit college ingezet op het 

verlevendigen, aantrekkelijker en natuurlijker maken van de binnenstedelijke  

Nieuwe Maas en Rotte. Hiermee bouwt dit college door op de ambities van het 

voorgaande college. Deze rapportage laat zien wat de resultaten zijn van het 

programma Rivieroevers tussen 2018 en 2022, en wat de opgaven zijn voor de 

komende jaren. Het werken aan de Rotterdamse rivieren is nog lang niet afgerond.
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Rotterdamse rivieren: de meest 
karakteristieke openbare ruimten van 
de stad

Succesvolle steden hebben karakteristieke, 

goed gebruikte openbare ruimte in of bij de stad. 

Amsterdam is wereldberoemd om zijn grachten, 

Den Haag geliefd om het strand en de duinen en 

Utrecht heeft naast grachten ook de Utrechtse 

Heuvelrug. En Rotterdam? Rotterdam heeft haar 

rivieren. De rivieren waren de basis voor het 

ontstaan van Rotterdam, vormen het hart van 

de stad en bieden prachtige kansen voor een 

aantrekkelijke toekomst. De rivieren zijn onze 

meest karakteristieke, meest bijzondere openbare 

ruimten van de stad. En dat midden in het centrum!
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De potentie van de Rotterdamse 
rivieren is groot

De Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie kunnen 

nog veel beter worden benut. Zeker midden in de 

stad hebben de rivieren en hun oevers een enorme 

potentie. In dit dichtbevolkte gebied ligt nog veel 

ruimte die intensiever gebruikt kan worden door 

bewoners en bezoekers van de stad. Het is soms 

nog lastig om bij de rivieren te komen, om erlangs 

te blijven wandelen of fietsen of om die plekken 

te vinden waar het écht leuk is. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd de stad met de rug naar de rivier 

wederopgebouwd. Daarom ontbreekt het gevoel 

van ‘stad aan de rivier’. Op veel plekken mist de 

levendigheid en gezelligheid die je er wel verwacht. 

De unieke identiteit van rivieren en havenbekkens 

moet versterkt worden om bijzondere woon-, werk 

en verblijfmilieus op de oevers van de rivieren te 

creëren. En met de stijgende zeespiegel, hogere 

rivierafvoeren en meer en heftiger regenbuien 

komen  in de rivieren ook een groot deel van de 

klimaatopgaven bij elkaar. 
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De Rotterdamse rivieren als  
bijdrage aan evenwichtige groei

De Rotterdamse rivieren liggen daar waar nu 

al de meeste mensen wonen. En juist hier is het 

tekort aan groen het grootst. Dat blijkt ook uit de 

Omnibusenquête. Rotterdam blijft de komende 

decennia bovendien groeien. Het grootste 

gedeelte van de mogelijke verdichtingslocaties 

ligt in de buurt van een rivier. Denk hierbij aan 

het centrum op twee oevers, Feyenoord City 

en Merwe-Vierhavens. Maar het gaat niet om 

groei alléén. Góede, evenwichtige groei is de 

uitdaging. En daar kunnen de Rotterdamse 

rivieren aan bijdragen. Door meer richting te 

geven en te investeren in de ontwikkeling van 

de rivieren als centrale parken, ontstaan de 

juiste condities om de stad Rotterdam verder te 

verdichten op de oevers van deze rivieren.
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De Rotterdamse rivieren als stedelijk 
rivierenlandschap

Rotterdam zet in op het ontwikkelen van de 

rivieren en hun oevers tot centrale parken 

midden in de stad. Maar het behoud van 

goede verbindingen voor de (internationale) 

scheepvaart is en blijft cruciaal voor de 

economische ontwikkeling van onze regio. Die 

scheepvaart zet steeds meer in op schoner en 

veiliger transport over water. Dat biedt kansen 

voor meer (recreatieve) activiteiten op en direct 

aan het water.

Langs en in de Rotterdamse rivieren kunnen we 

de bestaande groene ruimte beter benutten en 

nieuwe groene openbare ruimte toevoegen. Op, 

aan en langs het water hebben we bovendien 

mooie mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

sportieve en culturele evenementen. De 

rivieren dragen ook bij aan een verbonden, 

samenhangende groenstructuur, in de stad 

én met het omringende landschap in het 

buitengebied. Vergroening van de rivieren levert 

een grote bijdrage aan een goede afwisseling 

tussen drukke en rustige plekken, aan de 

klimaatopgave, het reduceren van hittestress, 

sterkere dijken en het vergroten van de 

biodiversiteit.
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2.  Hoe werkten we aan de 
Rotterdamse rivieren?
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Doel: meer Rotterdammers die 
recreëren aan rivieren

In het Coalitieakkoord 2018 - 2022 Nieuwe energie 

voor Rotterdam staat over de Rotterdamse rivieren: 

“Op basis van onderzoek maken we een plan om 

in de toekomst meer op de rivieroevers van de 

Maas te kunnen recreëren. De oevers van de Rotte 

maken we meer toegankelijk door groene plekken 

in te richten met bankjes en ligweiden en meer 

mogelijkheden voor recreatie.” Op basis hiervan 

heeft het uitvoeringsprogramma Rivieroevers het 

doel gesteld dat er de komende jaren zichtbaar 

meer Rotterdammers aan de rivieren gaan 

recreëren. Eén doel, meerdere pijlers

In het programma Rivieroevers Rotterdam  

2018 - 2022 zijn zes strategieën (pijlers) 

beschreven om dit doel te bereiken:  

• meer en betere routes: de voetganger en  

fietser centraal;

• meer en beter groen: meer stadsparken en 

groene plekken langs de rivier;

• meer bestemmingen en (tijdelijke) activiteiten: 

meer drukte langs de rivieren;

• meer en betere vaarverbindingen: een 

samenhangend water- en landnetwerk;

• toekomstbestendiger rivieren: schoner, 

natuurlijker en klimaatadaptiever;

• karakteristiekere rivieren: versterken 

beleefbaarheid en identiteit. 

Eiland van Brienenoord
Meer weten? Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-brienenoord/
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Stadspoort voor de vissen

Met een inlaat voor rivierwater, een vispassage en een 
groene oever wordt de Leuvekolk een levend én levendig 
onderdeel van het Rotterdamse watersysteem. Met dank 
aan een unieke samenwerking tussen de gemeente, 
Havenbedrijf Rotterdam (HbR), het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. 
Projectmanagers Bart Bouw (gemeente Rotterdam) 
en Pedja Zivojnovic (HbR) over een heroverd stukje 
Rotterdam.

De aanpak van de Leuvekolk kende een wat moeizame start. 

“Er lagen hier al jaren twee partyboten, de Scheepjes”, blikt Bart 

terug. “Ongebruikt inmiddels, en zwaar verwaarloosd. Iedereen 

was blij om ervan af te zijn. Maar omdat ze verzwaard waren met 

beton konden we ze niet zomaar naar een andere plek slepen. We 

moesten ze ter plekke laten slopen.”

Zoet water
Na het ruimen van de Scheepjes, in het najaar van 2020, kon het 

werk aan de Leuvekolk beginnen. Bart: “We hadden in de zomer 

van 2020 al een waterinlaat gemaakt, een soort buis waardoor vers 

zoet water rechtstreeks vanaf de Nieuwe Maas via de Leuvekolk 

naar de Rotte kan stromen.” Daarmee is de waterkwaliteit sterk 

verbeterd ten opzichte van vroeger, en dat is goed voor de boeren 

en tuinders in het gebied rond de Rotte. “Door de waterinlaat 

hebben zij nu meer geschikt water achter de hand om in droge 

periodes te sproeien”, legt Bart uit. 

De inlaat en de betere waterkwaliteit maken de Leuvekolk ook 

aantrekkelijk voor vissen. Speciaal voor trekvissen uit de Nieuwe 

Maas werd een vispassage ontworpen om het hoogteverschil 

tussen de kolk en de rivier te overbruggen: “Die bestaat uit ondiepe 

betonnen bakken waarin de vissen steeds naar een niveau hoger 

zwemmen, om uiteindelijk in de rivier terecht te komen”, legt Pedja 

uit. “Dankzij de vispassage kunnen ze heen en weer zwemmen 

tussen de Rotte en de Nieuwe Maas.”

Of de vissen de passage echt gaan gebruiken, is natuurlijk de 

vraag. Pedja lacht: “Het schijnt dat ze de weg snel vinden; ze volgen 

de stroming. Maar als ze in de Leuvekolk zijn, komen ze wel weer 

voor nieuwe uitdagingen te staan. Op het ponton van de aannemer 

die de kolk bouwt, stond al een reiger op wacht. Alsof hij wist wat er 

ging komen!”

Groene oever
Niet alleen het water van de Leuvekolk wordt aangepakt in dit 

project. Bart: “We maken de kade minder steil en een stuk groener.” 

Op tekeningen van het ontwerp zitten mensen tevreden in het 

zonnetje over het water uit te kijken. Geen schone schijn, volgens 

Bart: “Het wordt echt een mooie plek. En als de zon schijnt, staat 

die er van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags op.”

“ Dankzij de vispassage kunnen de vissen 
heen en weer zwemmen tussen de Rotte en 
de Nieuwe Maas.”

Pedja Zivojnovic

Meer weten over de Leuvekolk? 

Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/metamorfose-leuvekolk/


Gezamenlijke focus op uitvoering

Bijzonder aan het programma Rivieroevers is 

dat de focus ligt op gezamenlijke uitvoering van 

projecten en activiteiten. Het programma verbindt, 

enthousiasmeert en initieert. Zodat alle betrokken 

partijen samen een bijdrage leveren aan het 

levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker maken 

van de Rotterdamse rivieren.

Getijdenpark Nassauhaven
Meer weten? Kijk dan op de website.
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Samen werken en samen organiseren

In het programma werken we al sinds het begin nauw 

samen met ondernemende Rotterdammers en partijen 

die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen 

van dit programma. Het programma is mede tot stand 

gekomen doordat verschillende partijen zich konden 

vinden in het gemeenschappelijke doel. Voorbeelden 

van deze partijen zijn:

• Stichting Plezierrivier De Rotte;

• Recreatieschap Rottemeren;

• Havenbedrijf Rotterdam;

• Rijkswaterstaat;

• Provincie Zuid-Holland;

• Metropoolregio Rotterdam Den Haag;

• Stadslab Maashaven;

• WereldNatuurFonds/ARK Natuurontwikkeling;

• de waterschappen in de regio;

• Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. 

We werken samen aan de toekomst van de 

Rotterdamse rivieren, en komen zo tot rijkere, 

inhoudelijk betere en breder gedragen projecten. 

Drakenbootraces Rotte Cafés

Nacht van BrienenoordParticipatiebijeenkomsten
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Samen financieren

Door vroegtijdig met verschillende partijen samen 

te werken, realiseren we rijkere projecten die aan 

verschillende (sub)doelstellingen bijdragen. De 

partijen herkennen zich in het doel en zijn bereid 

om medefinancier van een project of activiteit te 

worden. Het programma Rivieroevers heeft met de 

door het college beschikbaar gestelde 2,4 miljoen 

euro voor deze collegeperiode een veelvoud van 

investeringen door derden weten los te maken.

Investeringen Rivieroevers 2016 - 2022 

Rivieroevers heeft drie rivierparken geagendeerd: Rijnhaven, Nelson Mandela Park en 

Getijdenpark Feyenoord. Deze rivierparken zijn onderdeel van de zeven Stadsprojecten 

en zijn in voorbereiding. De investering voor de drie rivierparken vanuit de gemeente 

bedraagt ruim 173,9 miljoen euro. De cofinanciering bedraagt 9,2 miljoen euro.  

Deze bedragen staan niet in de grafiek hierboven.

Stand per 31 december 2021

Derden
€ 27.556.597
56%

Gemeente Rivieroevers
€ 3.900.000
8%

Gemeente Overig
€ 17.606.287 
36%
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3.  Wat hebben  
we bereikt?



Doel bereikt?

Het centrale doel van het programma Rivieroevers 

was dat er de komende jaren zichtbaar meer 

Rotterdammers aan de rivieren gaan recreëren. Uit 

onderzoek blijkt dat dit voor de Rotte is gelukt. Het 

aandeel Rotterdammers dat een bezoek brengt aan 

de Rotte is gestegen van 36% in 2019 tot 45 % in 

2020. Het aandeel Rotterdammers dat een bezoek 

brengt aan de Nieuwe Maas of de Schie is ongeveer 

gelijk gebleven (bron: Omnibusenquête 2020). De 

groei van het aantal bezoeken aan de Rotte is te 

verklaren door de projecten en activiteiten die hier 

de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, waaronder de 

activiteiten in het kader van de viering 750 jaar 

Dam in de Rotte. Bovendien blijkt hoe belangrijk 

het is voor veel Rotterdammers om meer te 

gaan wandelen door de beperkingen vanwege 

corona. De recent uitgevoerde projecten langs 

de Nieuwe Maas zijn nog niet van invloed op de 

enquêteresultaten. 

De Rotte van oorsprong tot dam
Bekijk de video op YouTube
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https://youtu.be/ZgluzUnnn9U
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Kilometers natuur, historie en gezond bewegen

Rotterdam vierde in 2020 en 2021 het 750-jarig 
bestaan van de dam in de Rotte. Op een aangepaste 
manier, door de coronamaatregelen. Maar dat heeft 
het feestje volgens projectleider Gérard Steenbergen 
(gemeente Rotterdam) en Marja de Bruyn (Stichting 
Plezierrivier de Rotte) niet bedorven.

De dam in de Rotte is de naamgever van onze stad. Maar veel 

Rotterdammers hebben geen idee waar die dam eigenlijk 

is gebouwd. Comité Rotte-Dam en Stichting Plezierrivier de 

Rotte maken zich hard voor meer bekendheid van dit stukje 

historie. Marja (Stichting Plezierrivier): “We zijn samen met 

ondernemers en omwonenden al een aantal jaren bezig om 

de Rotte weer op de kaart te zetten. Toen wethouder Bert 

Wijbenga in 2018 kennis met ons kwam maken, zaten we aan 

de Rotte nabij de Crooswijksebocht net over een historische 

kaart gebogen. Daar stond ook de dam in de Rotte op. Wijbenga 

nam ons idee om daar iets mee te doen mee naar het college 

van B&W. Zo werd het zaadje geplant voor deze viering.”

Rivier met een verhaal
De Rotte vieren, daar kan niemand tegen zijn volgens Gérard: 

“Het is een rivier met een fantastisch verhaal, over de oorsprong 

van de stad. Niet voor niets zijn er prachtige archeologische 

vondsten gedaan langs de Rotte. Maar het is ook het verhaal 

van de verschillende wijken waar de rivier doorheen gaat. Van 

de natuur van de Rottemeren tot in het hart van de stad.”

Gérard ging daarom met veel plezier aan de slag als projectleider. 

“Er was al zoveel enthousiasme en er waren al zoveel ideeën! Ik 

heb vooral gekeken wat er nodig was en wíe er nodig was om die 

ideeën tot een succes te maken.” Marja: “Gérard als regisseur, dat 

werkte goed. We hebben er samen een mooi jaar van gemaakt. Of 

eigenlijk twee.”

Twee jaar vieren
Dat het jubileumjaar van de dam in de Rotte uiteindelijk twee 

jaar duurde, kwam natuurlijk door het coronavirus. Gérard: “Het 

is mooi om te zien met hoeveel flexibiliteit de betrokken partijen 

het hebben opgelost. Er zijn activiteiten aangepast, uitgesteld, in 

kleinere groepen gehouden, maar steeds met dat goede gevoel 

van die viering.” Ook Marja kijkt positief terug: “Natuurlijk is het 

soms jammer als dingen anders gaan dan gepland. Maar wat 

wel kon, was een succes. Of het nu de wandelingen waren of de 

landschapsopera, bijna alle activiteiten zaten vol.”

Pareltjes en blijvertjes
Corona of niet, de viering van het jubileum leverde ware pareltjes 

op. Gérard: “Kanoën op de Rotte bijvoorbeeld. Dat is nu ook 

toegankelijk voor mensen met een beperking.” Ook Marja noemt 

een sportieve activiteit: ”De Rotte-Damloop is ook een blijvertje. 

En dat is eigenlijk wat we voor meer activiteiten hopen. Dat ze niet 

eenmalig waren, maar een traditie worden. We hopen dat de Rotte 

blijvend een plekje verovert in de harten van de Rotterdammers.” 

“ We hopen dat de Rotte blijvend een 
plekje verovert in de harten van de 
Rotterdammers.”

Marja de Bruyn

Meer weten over 750 jaar Dam in de Rotte? 

Kijk dan op de website.

https://www.ookditisderotte.nl/750-jaar-dam


Bezoekersfrequentie rivieren
(inclusief havenbekkens, oevers en kades)

Nieuw 
Maas*

Rotte# Schie# Rottemeren

Elke dag of bijna elke dag 2% 4% 1% 1%

Een paar keer per week 4% 6% 2% 5%

Eén tot drie keer per maand 11% 12% 4% 10%

Minder dan één keer per maand 21% 23% 15% 25%

Totaal aantal bezoekers 38% 45% 22% 41%

Ik kom daar nooit om te recreëren 62% 55% 78% 59%

*Gebied tussen de Van Brienenoordbrug en Schiedam

#Gedeelte binnen Rotterdam Bron: Omnibusenquête 2020
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Koers bepalen 

In het programma Rivieroevers Rotterdam 2018 - 2022 

is aangekondigd dat, in navolging van het Perspectief 

Binnenstedelijke Rotte dat door het vorige college is 

vastgesteld, ook een Perspectief Binnenstedelijke Nieuwe Maas 

gemaakt zou worden. Na het Perpsectief Binnenstedelijke Rotte 

(2017 vastgesteld) is in 2019 Perspectief van Binnnenstedelijke 

Nieuwe Maas vastgesteld. De ambities voor beide rivieren zijn 

vervolgens weer aangescherpt in de Omgevingsvisie Rotterdam 

en de Uitwerking Omgevingsvisie: gebied Binnenstad. In 

beide documenten hebben de Rotterdamse rivieren een 

prominente plek gekregen. Van de vijf hoofdkeuzes in de 

Omgevingsvisie Rotterdam is de eerste hoofdkeuze “Prettig 

leven in de delta”. Daarin worden de rivieren expliciet genoemd 

als landschappelijke slagaders van de stad. In de Uitwerking 

Omgevingsvisie gebied Binnenstad is “De Nieuwe Maas en haar 

oevers als centraal rivierpark” één van de zes gebiedskeuzen 

die cruciaal zijn om de ambitie voor de binnenstad waar te 

maken.

Onder leiding van de provincie Zuid-Holland werkt de gemeente 

Rotterdam vanuit het programma Rivieroevers samen met 

regionale partners aan het regionale programma Rivier als 

Getijdenpark XL. Het afgelopen jaar is deze samenwerking 

uitgebreid met partijen in de Dordtse regio, waaronder de 

gemeente Dordrecht. Het Recreatieschap Rottemeren stelde het 

Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte vast. Hierin beschrijft 

het recreatieschap de gewenste ontwikkeling van de Rotte van 

oorsprong tot Dam voor de komende tien jaar en de manier 

waarop ze dit samen met andere partijen wil realiseren.

Werken aan een wereldstad voor iedereen. 

De Veranderstad.

Omgevingsvisie 
Rotterdam

DE NIEUWE MAAS ALS 
STEDELIJK PARKLANDSCHAP
LEVENDIG, AANTREKKELIJK EN NATUURLIJK!

PROGRAMMA RIVIEROEVERS TOEKOMSTPERSPECTIEF BINNENSTEDELIJKE NIEUWE MAAS

TOEKOMSTPERSPECTIEF
BINNENSTEDELIJKE ROTTE
Een toekomstperspectief en ruimteli jk-programmatisch 
raamwerk voor de Binnenstedeli jke Rotte

Een Groene en Vitale 
Binnenstad voor Iedereen.
Uitwerking Omgevingsvisie: gebied binnenstad.

Omgevingsvisie Rotterdam
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Gerealiseerde projecten,  
activiteiten en initiatieven

Het programma Rivieroevers vormt ook het 

kader voor verschillende projecten en activiteiten 

die zijn gerealiseerd, nu in uitvoering zijn of in 

voorbereiding zijn. We brengen hier een aantal 

gerealiseerde projecten kort voor het voetlicht. 

Linker Rottekade
Meer weten? Kijk dan op de website.

Getijdenpark Nassauhaven
Meer weten? Kijk dan op de website.

Eiland van Brienenoord
Meer weten? Kijk dan op de website.

Vlonder Grotekerkplein
Meer weten? Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rottekades/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenoever-nassauhaven/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-brienenoord/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grotekerkplein/
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Twee keer per dag een ander uitzicht

De Nassauhaven, in 1890 uitgegraven voor fabrieken 
die er toen gevestigd werden, is sinds een paar jaar een 
getijdenpark: een gebied met een natuurlijke oever 
en vrij spel voor eb en vloed. Boukje Vastbinder woont 
met haar gezin in een van de 17 drijvende ‘lofts’ in de 
haven. “Het is hier heerlijk wonen.”

Nee, ze zegt niet dat ze nooit meer gaat verhuizen. Maar 

drijvend wonen bevalt Boukje prima. “We gaan hier twee keer 

per dag twee meter omhoog of omlaag. Dus ik heb steeds weer 

een ander uitzicht. Als we hoog liggen, zie ik in de verte de 

rivier; als we laag liggen, kijk ik op de oever van de haven. Daar 

hadden we in de lente en zomer ontzettend veel verschillende 

bloemen. En aan de andere kant van het huis hoef ik mijn 

deuren maar open te gooien en ik zit aan het water.”

15 kilo pellets
“Als we hier ooit weggaan, zou ik zelfs wel wéér een drijvende 

woning willen. Misschien dat we die dan helemaal zelf 

kunnen ontwerpen, in plaats van alleen de binnenkant zoals 

we nu gedaan hebben.” Er staan dan nog wel wat dingen op 

het verlanglijstje: “We zouden graag nog duurzamer willen 

zijn en misschien zelfs wel zelfvoorzienend. Nu hebben we 

bijvoorbeeld zes zonnecellen, maar die brengen niet genoeg op 

om een heel gezin van stroom te voorzien. En de pelletkachel 

waar we mee stoken heeft op een koude dag wel 15 kilo pellets 

nodig. Dat is niet alleen niet heel erg duurzaam, het is ook best 

veel sjouwwerk.”

Als de gemeente overweegt nog meer natuurvriendelijke oevers 

aan te leggen, heeft Boukje nog wel wat tips: “Wij, en volgens 

mij ook de meeste van onze buren, willen best nog wel meer 

leren over de natuurlijke oever waar tegenover we wonen. 

Bijvoorbeeld wat voor planten er groeien en of we als bewoners 

ook een actieve bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud of 

aan het signaleren van zaken als zwerfafval, dode dieren of het 

wegslaan van beplanting door golfslag. Misschien kunnen we 

het zelfs nog groener maken!”

Goed antwoord
Sjouwen met pellets en de halve zomer de kinderen in 

zwemvestjes hijsen: het is het meer dan waard. Boukje: “We 

hebben hier, zeker door de manier waarop de oevers zijn 

aangelegd, een heel natuurlijke omgeving midden in de stad. 

We wonen echt uniek. Mijn man en ik zijn allebei bezig met 

duurzaamheid en daar past deze woning perfect bij. Ik denk 

dat wonen op het water een goed antwoord kan zijn op de 

klimaatverandering. Zeker in Rotterdam, waar veel oude havens 

zijn die niet meer gebruikt worden. Eerlijk gezegd had ik allang 

meer huizen als de onze verwacht.”

“ We gaan hier twee keer per dag twee meter 
omhoog of omlaag. Dus ik heb steeds weer 
een ander uitzicht.”

Boukje Vastbinder

Meer weten over de Nassauhaven? 

Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenoever-nassauhaven/
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De rest is aan de natuur

Het project Eiland van Brienenoord mag je van Laurence 
Peels best geslaagd noemen. “Het is zó’n prachtige plek. 
Ik ben echt trots op wat we daar hebben neergezet.”

Sinds 2016 was Laurence als projectmanager betrokken bij de 

omvorming van het Eiland van Brienenoord naar een getijdenpark. 

In die rol zag, hoorde én verbond ze alle betrokken partijen; van 

volkstuinhouders tot visexperts. “Inmiddels ben ik bezig met de 

laatste loodjes, zoals de financiële eindafrekeningen, maar in 

principe zijn we met het eiland zelf klaar. De rest is aan de natuur.”

Verdwenen eiland
Het klinkt gek, maar eigenlijk is het Eiland van Brienenoord 

opgeleverd om te veranderen. “Het eiland is ooit ontstaan door de 

dynamiek van de rivier en wij geven een deel weer terug aan de 

natuur. De beheerders moeten op hun handen zitten.” Dat klinkt 

makkelijker dan het is, volgens Laurence. “We zijn in Nederland 

enorm ingesteld op beschermen van wat er is. Hier laten we los.  

Er zijn nu alweer kleine stukken land verdwenen door erosie.  

En wij doen niks. Moeilijk, maar heel interessant.”

Nu de Rotterdamse rivieroevers steeds een beetje natuurlijker 

worden, zie je ook beter hoe bijzonder onze woonomgeving is, 

vindt Laurence. “Zo’n delta als de onze is uniek in de wereld.  

De enorme hoogteverschillen tussen eb en vloed, wel anderhalf tot 

twee meter. De afwisseling tussen zoet en zout water levert unieke 

flora en fauna op. De zalmen en andere trekvissen die zich hier 

aanpassen voor ze verder zwemmen. Het afkalven en aanslibben 

van zand. Je wéét het allemaal wel, maar je moet het zelf ervaren 

om te zien hoe mooi het is. Op het Eiland van Brienenoord kan 

iedereen het nu met eigen ogen zien.”

Vliegroute van vleermuizen
Hoe trots Laurence ook is op het resultaat, ze maakt er geen geheim 

van dat het project niet eenvoudig was. “Naast de samenwerking 

met alle betrokken partijen en de financiering zit dat voor een 

deel in het beschermen van de bestaande natuur.  We hebben 

bijvoorbeeld enorm moeten puzzelen om een vliegroute en 

foerageergebied van vleermuizen in stand te houden. En heel wat 

over ons heen gekregen toen we bomen moesten kappen. Terwijl 

die bomen er slecht aan toe waren en helemaal niet op het eiland 

thuishoorden. Omwonenden waren echt boos en verdrietig.”

Dat het omgevormde eiland door de omwonenden toch omarmd 

is, merkte Laurence bij haar nieuwe project. “Ik werk nu aan het 

getijdenpark Feyenoord. Daar horen we op bewonersavonden: ‘ 

Als het maar net zo mooi wordt als het Eiland van Brienenoord.’  

Dat is wel een compliment.”

“ Het is zó’n prachtige plek. Ik ben echt 
trots op wat we daar hebben neergezet.”

Laurence Peels

Meer weten over Eiland van Brienenoord? 

Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark-brienenoord/
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BlueCity
Meer weten? Kijk dan op de website.

Leuvekolk
Meer weten? Kijk dan op de website.

Binnenkort op te leveren projecten

Het komende jaar wordt ook een aantal projecten 

opgeleverd dat de afgelopen jaren is voorbereid. 

Deze projecten zijn al in uitvoering of zo ver 

voorbereid dat ze binnenkort kunnen worden 

uitgevoerd.

Herinrichting Crooswijksebocht 
Meer weten? Kijk dan op de website.

Getijdenpark Keilehaven
Meer weten? Kijk dan op de website.

Rottekades
Meer weten? Kijk dan op de website.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buitenruimte-bluecity/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/metamorfose-leuvekolk/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/
https://www.urbanisten.nl/work/tidal-park-keilehaven
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rottekades/
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Natuur op loop- en fietsafstand

Voor elke plantensoort een eigen terras, 
schuilplekken voor de vissen en boomstammen waar 
aalscholvers hun vleugels kunnen laten drogen. 
Landschapsarchitect Marit Janse (De Urbanisten) 
helpt in het project Getijdenpark Keilehaven de natuur 
een handje. “Zodat het gebied echt gaat leven.”

De Keilehaven was ooit een echte haven. “Het was een vijf meter 

diepe bak water met steile oevers, helemaal ingericht voor de 

bedrijven die er waren gevestigd”, vertelt Marit. Inmiddels is 

de haven door het storten van zand nog maar twee meter diep. 

“Dan kan het zonlicht de bodem bereiken en krijg je veel meer 

leven. Algen en kleine plantjes bijvoorbeeld. Daar komen vissen 

op af en dat brengt weer meer vogels in het gebied.” Als het goed 

gaat, wordt de bak water, en daarmee de omgeving, zo een plek 

vol leven. Of zoals de ontwerper het noemt: “Natuur op loop- en 

fietsafstand.”

Kattenstaarten en lis
Natuurlijk is het ontdiepen van de haven niet het enige onderdeel 

van het project. Marit: “In de Keilehaven zie je een grote invloed 

van eb en vloed. Je hebt er eigenlijk elke zes uur een heel ander 

park. In het ontwerp hebben we gekeken naar welke planten bij 

welke waterstand goed groeien. Dat konden we al zien op de 

oude oevers. Op een bepaalde hoogte zagen we kattenstaarten, 

op een andere hoogte de lis. We leggen nu voor elke plantengroep 

een terras op de juiste hoogte aan, zodat de omstandigheden op 

de oever optimaal zijn voor de verschillende plantensoorten.”

Ook onder water biedt het ontwerp de natuur meer kans. “We 

plaatsen schanskorven in het water. Dit zijn elementen waar 

plantjes en algen aan hechten en waar vissen achter kunnen 

schuilen. Die schanskorven maken we trouwens van stenen uit de 

oorspronkelijke Keilehaven. We proberen zoveel mogelijk materiaal 

te hergebruiken.”

Afwachten
Of de vissen, de vogels en de kattenstaarten zich straks echt 

massaal vestigen in de Keilehaven blijft afwachten, legt Marit uit. 

“Het zand op de bodem moet nog een half jaar inklinken, daarna 

kunnen we pas beginnen met het aanleggen van de terrassen. 

Maar zelfs als alles af is, kan het nog misgaan. Het blijft natuur. 

Bomen kunnen omwaaien in een storm, ganzen kunnen onze 

jonge aanplant opvreten. We weten niet zeker of het wordt zoals 

we ontworpen hebben.” 

Ook als het anders uitpakt, blijft er een interessant gebied over. 

Een gebied dat sowieso steeds meer gaat leven. “Er leeft nu al 

een ijsvogeltje, er heeft een zwanenpaar gebroed, er komen 

aalscholvers langs en soms een vos – ik ben heel benieuwd hoe 

het verder gaat.”

“ Er leeft nu al een ijsvogeltje,  
er heeft een zwanenpaar gebroed,  
er komen aalscholvers langs en soms 
een vos – ik ben heel benieuwd hoe 
het verder gaat.”

Marit Janse

Meer weten over Getijdenpark Keilehaven? 

Kijk dan op de website.

https://www.urbanisten.nl/work/tidal-park-keilehaven
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Van speeltuin tot spelevaren

In de zomer van 2022 kunnen Rotterdammers genieten 
van de opgeknapte Crooswijksebocht. Veel omwonenden 
dachten mee over de nieuwe inrichting; zelfs de kinderen 
kregen inspraak. Het resultaat mag er zijn, volgens 
projectmanager Bart Bouw (gemeente Rotterdam) en 
Ewoud Dekker (met Stichting Plezierrivier de Rotte 
initiatiefnemer).

Ewoud woont op een steenworp afstand van de Rotte. “Toen mijn 

vrouw zwanger was van mijn oudste, bedacht ik hoe leuk het zou 

zijn als hij later bij de Rotte zou kunnen spelen en erin zou kunnen 

zwemmen. Zeker als er op de kant ook nog een drankje te krijgen 

is voor zijn ouders”, lacht hij. Sinds die tijd zet Ewoud zich in voor 

de Stichting Plezierrivier, die als doel heeft de Rotte letterlijk en 

figuurlijk weer op de kaart te zetten. Voorlopig hoogtepunt is de 

vaststelling van het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte, waar 

de Crooswijksebocht een belangrijke plek in heeft. 

Aan de rand van de stad
Stichting Plezierrivier wees de Crooswijksebocht in 2015 aan als 

een van de negen sleutelplekken waar de Rotte een nieuw gezicht 

kan krijgen. Ewoud: “Het is een plek die precies tussen het centrum 

van de stad en het buitengebied ligt. Een prima plek om de natuur 

de stad in te halen, waar veel mensen plezier kunnen hebben van 

groen en water.”

Daar is de gemeente Rotterdam het mee eens, vult Bart aan: “In dit 

project komen verschillende speerpunten samen. Meer natuur in 

de stad, meer mogelijkheden om te bewegen, om buiten te zijn en 

vooral: meer doen met de rivieren van Rotterdam.” 

Oevers en vlonders
De gemeente maakte de Crooswijksebocht onderdeel van het 

programma Rivieroevers. De kades, het groen en de riolering 

werden de afgelopen maanden grondig aangepakt. Er kwam een 

aanlegsteiger voor bootjes en kano’s, en een natuurspeeltuin voor 

de kinderen. Bart: “Het is een groot project waarin we veel hebben 

overlegd met de buurt. Inmiddels zijn de werkzaamheden op de 

oever bijna afgerond. Ik denk dat je deze zomer al kan genieten 

aan de waterkant.”

Ewoud, enthousiast: “En het wordt nog veel mooier. 

Woningcorporatie Woonstad verbetert nu de gebouwen langs de 

Linker Rottekade, inclusief de begane grond. Er zijn gesprekken 

met ondernemers die daar iets leuks willen opzetten. Ook heb ik 

contact met de boswachter van de Rottemeren, die het helemaal 

ziet zitten om kinderen uit de buurt meer te leren over de natuur, 

en met ondernemers die in de Crooswijksebocht heel graag 

buiten(water)sport en natuureducatie willen bieden.”

Schoon water
Ewouds zoontje is inmiddels vijf. Hij kan nu spelen in de 

Crooswijksebocht en volgens zijn vader is er ook al zicht op dat 

drankje voor de ouders. Maar zwemmen? Ewoud: “Vorige zomer is 

de waterkwaliteit regelmatig gemeten. Die was in het begin van de 

zomer prima, maar liep daarna sterk terug. Daar is nog werk aan de 

winkel. Maar hij zit pas net op zwemles, dus we hebben de tijd. Ik 

hoop dat hij in de zomer van 2023 de Rotte in kan.”

“ Het is een groot 
project waarin 
we veel hebben 
overlegd met de 
buurt. Inmiddels zijn 
de werkzaamheden 
op de oever bijna 
afgerond. Ik denk 
dat je deze zomer al 
kan genieten aan de 
waterkant.”

Bart Bouw

Meer weten over Herinrichting Crooswijksebocht? 

Kijk dan op de website.

Ewoud Dekker

Bart Bouw

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/
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RIJNHAVENPARK

Park Rijnhaven
Meer weten? Kijk dan op de website.

2022: 150 jaar Nieuwe Waterweg
Meer weten?  Kijk dan op de website.

Nelson Mandelapark
Meer weten? Kijk dan op de website.

STADIONPARK

Getijdenpark Feyenoord City
Meer weten? Kijk dan op de website.

De nieuwe generatie projecten, 
activiteiten en initiatieven 

Het programma Rivieroevers leverde ook een 

bijdrage aan het agenderen van een volgende 

generatie projecten. Met de 7 Stadsprojecten 

wil Rotterdam sterker uit de coronacrisis 

komen. Drie van deze projecten liggen in de 

(havenbekkens van de) Nieuwe Maas: Park 

Rijnhaven, Nelson Mandelapark en Getijdenpark 

Feyenoord. De komende jaren vragen deze grote 

rivieroeverprojecten veel energie, aandacht, tijd en 

medefinanciering. Daar wordt op ingezet.

In 2022 vindt de viering plaats van 150 jaar 

Nieuwe Waterweg. In 1872 passeerde het SS 

Young als eerste deze door ingenieur Pieter 

Caland ontworpen rechtstreekse doorvaart van 

Rotterdam naar zee. 150 jaar later vieren we dit 

waterbouwkundige hoogstandje en staan we stil bij 

de enorme invloed van deze ingreep op het leven in 

deze regio. Met 150 jaar Nieuwe Waterweg vieren 

we dat Rotterdam dankzij haar rivieren niet alleen 

verbonden is met de landen om ons heen, maar als 

gevolg van de rechtstreekse verbinding met de zee 

ook een venster op de rest van de wereld heeft.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnhaven/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadspark-maashaven/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/feyenoord-city/
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Met volle kracht vooruit

De Nieuwe Waterweg, die Rotterdam met de zee verbindt, 
werd officieel geopend in 1872. Op de kop af 150 jaar 
geleden dus. Dat gaan we vieren door terug te blikken en 
vooruit te kijken. Projectmanager Gérard Steenbergen: 
“Deze door de mens gemaakte monding is altijd een plek 
van de toekomst geweest.”

De Nieuwe Waterweg, 150 jaar geleden aangelegd onder leiding 

van waterbouwkundig ingenieur Pieter Caland, is van grote invloed 

geweest voor Rotterdam. Zonder deze uitgegraven watergang 

was de haven nooit zo groot geworden. “Het was een heel 

typerend project voor die periode”, vertelt Gérard. “Wetenschap 

en techniek hadden veel aanzien. We konden land winnen en het 

water bedwingen. Groeien, met volle kracht vooruit, de toekomst 

tegemoet – het hoort bij die tijd en bij die plek. Denk ook maar 

eens aan de grote zeeschepen die hier vertrokken. Hele families 

emigreerden vanuit Hoek van Holland naar Amerika, hun toekomst 

tegemoet.” 

Schijnwerpers
Als projectmanager is Gérard het vliegwiel van de jubileumviering. 

“Veel Rotterdammers staan letterlijk en figuurlijk wat verder af 

van de Nieuwe Waterweg dan van bijvoorbeeld de Rotte”, merkt 

hij. “We hebben het ons nog niet toegeëigend.” Van hem mag de 

Nieuwe Waterweg best wat meer in de schijnwerpers staan. “Het is 

een machtig mooi infrastructureel project geweest, en nog steeds 

een indrukwekkende plek.”

Een plek van de toekomst ook nog steeds, vindt hij: “We hebben, 

net als in de tijd van Caland, behoefte aan vooruit denken, aan 

nieuwe inzichten. Zoals de landverhuizers dat hadden op zoek 

naar een nieuwe bestemming. Maar dan gericht op duurzaamheid 

en op de transitie naar schone energie.” De viering van 150 jaar 

Nieuwe Waterweg wordt dan ook een feest van terugblikken én 

vooruitkijken. Met een botenparade, een pop-upmuseum en een 

grote buitenexpositie laten de organisatoren zien hoe het gebied er 

vroeger uitzag, maar ook hoe het nu is en hoe het kan worden.

Altijd in beweging
Gérard: “We gaan Rotterdam laten zien hoe bijzonder deze plek 

was, is en blijft. Een poort naar Europa en voor velen een venster 

op een nieuwe toekomst. Het is een plek die altijd in beweging 

is. Ga erheen en geniet van het weidse uitzicht. Kijk over zee en 

zie wat het met je doet. Ik hoop dat iedereen een beetje van deze 

plek gaat houden.”
“ We gaan Rotterdam laten zien hoe 
bijzonder deze plek was, is en blijft. ”

Gérard Steenbergen

Meer weten over 150 jaar Nieuwe Waterweg? 

Kijk dan op de website.

https://150jaarnieuwewaterweg.nl/
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4.  Hoe nu verder?



Werken aan de rivier gaat door

Er is nog genoeg te doen, dus het werken aan 

de Rotterdamse rivieren gaat de komende jaren 

gewoon door. Allereerst wordt gewerkt aan het 

afmaken van de lopende projecten, zoals de 

herinrichting van de Keilehaven, Crooswijksebocht 

en Leuvekolk. Verder zijn er de drie grote 

Stadsprojecten langs de rivier: Rijnhavenpark, 

Nelson Mandelapark en Getijdenpark Feyenoord. 

En natuurlijk vieren we in 2022 150 jaar Nieuwe 

Waterweg.
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Opgave Gebruik op het water

Ook het werken aan de opgave Gebruik op het 

water, dat in 2021 is gestart, gaat door. De opgave 

werkt aan drie samenhangende onderdelen: 

• de Wateratlas: een analyse, agenda en aanpak 

voor het gebruik op het water (te beginnen bij de 

binnenstedelijke Nieuwe Maas);

• een actualisatie van wet- en regelgeving, rollen 

en verantwoordelijkheden op het water en het 

scherp maken en uitvoeren van de vaarweg- en 

nautische beheerstaken; 

• de Watertafel: een werkwijze voor het omgaan 

met initiatieven op en langs het water.
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Nieuwe opgaven: verkenningen, 
onderzoeken en (kansrijke) 
projecten

Naast het afmaken van de lopende en al 

opgestarte projecten kan de komende vier 

jaar gewerkt worden aan (het agenderen van) 

nieuwe kansrijke projecten. Denk hierbij aan: 

• herinrichting van de Rottekades tussen 

Meent en Noordplein: uitvoeren van 

het eerste deel tussen Noordplein 

en Goudsesingel en een plan maken 

voor het deel tussen Goudsesingel en 

Meent (inclusief verplaatsing van de 

tramhalte) zodat een doorgaande fiets- en 

wandelroute langs de binnenstedelijke 

Rotte tot stand komt;

• ontwikkeling Landschapspark de Rotte, 

doorbouwend op Ontwikkelplan de Rotte: 

van de dam in het centrum van de stad 

tot de bron in Moerkapelle één groot, 

groen recreatiegebied ontwikkelen langs 

de rivier de Rotte, meanderend door het 

groenblauwe landschap;

• herinrichting van enkele onaantrekkelijke  

delen van de binnenstedelijke Rotte;

• herinrichting Rondje bruggen, 

doorbouwend op het Nieuwe 

Maasparcours, het Manifest van de 

initiatiefgroep Zuid en ambities uit 

de Koers Binnenstad: vergroenen van 

de kades, verbeteren van de wandel- 

en fietsroutes (bijvoorbeeld bij de 

onderdoorgang Willemsbrug), verbeteren 

van de oversteekbaarheid van wegen, 

een betere verbinding met station 

Blaak en mogelijk een waterhub bij de 

Willemsbrug;

• herinrichting Parkkade, doorbouwend 

op inrichting Het Park: minder parkeren 

en meer groen, walstroom aanleggen 

voor de zeevaart, de relatie met Het Park 

verbeteren, autoraces tegengaan;

• Oude Plantage, doorbouwend op 

ontwikkelingen Excelsior en de 

bewonersinitiatieven: onderzoek doen 

naar het versterken van de historische 

context van dit stadspark, het versterken 

van het karakter (de ligging aan de rivier) 

en het verbeteren van de verbindingen 

met Kralingen door de randen van het 

park te versterken en te vergroenen.
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5.  Colofon.
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Rapportage Rivieroevers Rotterdam 2018 - 2022
Gemeente Rotterdam - februari 2022

Inhoud: Gemeente Rotterdam

Afdeling Ruimte, Wonen en Milieu

Tekstredactie en interviews: Roos & van de Werk

Vormgeving: Friends For Brands

Foto’s en beelden: gemeente Rotterdam, tenzij anders vermeld.

Fotograaf portretten bij interviews: Erik Fecken

Fotocredits per pagina:
1.  Joep Boute

4.  Eric Fecken 

7.  Ossip 

15.  Participatie bijeenkomst – Joke Schot 

15.  Nacht van Brienenoord –  Jan de Groen

18.  Jan van der Ploeg 

20.  Vanaf Rijnhavenbrug – gemeente Rotterdam 

22.  Linker Rottekade – Arnoud Verhey 

22.  Grotekerkplein – Arnoud Verhey 

25.  Crooswijksebocht – Ossip 

25.  Rottekades – Ossip 

31.  Ossip 

32.  Ossip 

32.  Ossip

Met grote dank aan:
Bart Bouw, Marja de Bruyn, Ewoud Dekker, Laurence Peels,  

Marit Janse, Gérard Steenbergen, Boukje Vastbinder, 

Pedja Zivojnovic.

Meer weten over het Uitvoeringsprogramma Rivieroevers? 

Neem dan contact op met Lenie Bouwman, programmamanager 

Rivieroevers Rotterdam hc.bouwman@rotterdam.nl

Disclaimer: foto’s waarop geen 1,5 meter afstand wordt gehouden, 

zijn voor de coronapandemie gemaakt. Aan dit document kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

Copyright 2022 © Gemeente Rotterdam 
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