Business case Rondje Rijnhaven
Een van de cases om het pleidooi voor de publieke ruimte
in Rotterdam van de Van der Leeuwkring kracht bij te zetten
is het Rondje Rijnhaven; de route over de kade en rond het
havenbekken van de Rijnhaven, langs de in rap tempo veranderende contouren van Wilhelminapier en Katendrecht.
In de komende 20 jaar vindt hier een ongekende bouwwoede plaats waarbij ruim 2000 woningen en 200.000 m2
kantoorruimte, cultuur en horeca ontwikkeld worden.
Hier is ook de geboortegrond van AIR; Architecture Internationale Rotterdam die de ontwikkeling van de Kop van Zuid
groots en meeslepend op de Rotterdamse agenda zette. Nu
de ontwikkelingen van de Wilhelminapier en Katendrecht
hun voltooiing naderen dient de vraag zich aan welk stuk
stad er met deze afzonderlijke bouwprojecten ontstaat. De
schaal van deze opgave is er een die bij uitstek past bij de
ambities en de bestuurlijke en organisatorische kracht van
de Van der Leeuwkring.

Dit boekje bevat een inventarisatie van de bestaande
plannen en projecten rondom de Rijnhaven die er in de
komende decennia gerealiseerd gaan worden. Daarnaast
biedt het ook een perspectief en agenda voor de
ontwikkeling en activering van de publieke ruimte rondom
de Rijnhaven.

Waar draait het om?
Een van de cases om het pleidooi voor de publieke ruimte
in Rotterdam van de Van der Leeuwkring kracht bij te zetten
is het Rondje Rijnhaven; de route over de kade en rond het
havenbekken van de Rijnhaven, langs de in rap tempo veranderende contouren van Wilhelminapier en Katendrecht.
Wat is de stedelijke potentie van dit gebied over de rivier?
Hoe wordt de brug geslagen tussen de grootstedelijke,
kunstmatige congestie van de Kop van Zuid en het grondgebonden woonmillieu van het roerige Katendrecht?
De vele bouwplaatsen, de brug van Hotel New York naar
Katendrecht, bedrijven als Codrico en dempingswerkzaamheden zorgen ervoor dat het Rondje steeds verandert
in de tijd. En als alle barrières en obstakels op de route zo
rond 2030 opgeruimd zijn; wat is dan het karakter van het
gebied? Wat is de optelsom van alle ontwikkelingen langs
de kade?
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De Rijnhaven is een relatief jong gebied met
een bewogen geschiedenis. Het door directeur
Gemeentewerken G.J. de Jongh in 1894
gegraven havenbekken doorklieft het lieflijke
dorpje Katendrecht. De destijds ultramoderne
electrificatie van de haveninstallaties legt de
basis voor Rotterdam als de grootste haven ter
wereld.
Als overslaghaven op stroom heerst er in de
Rijn- (en Maas-)haven een dynamische drukte.
Mensen komen van heinde en verre om de
buitenaardse aanblik van de in stofwolken
gehulde drijvende graanelevatoren te
aanschouwen.
In krap 120 jaar voltrekt zich de transformatie
van drukke overslaghaven via rustige haven
voor binnenvaartschepen tot een blauw “Central
Park” voor de bewoners van Manhattan aan de
Maas.

Jeugd klauterde op
kranen in Rijnhaven
Wat een pláátje. Dobberende binnenvaartschepen, spitse havenkranen-op-wieltjes, machtige
pakhuizen – hoe Rotterdams kan een afbeelding
zijn?
Donkere, dreigende luchten boven een nog maar
schaars bebouwde Wilhelminakade, waar nu giganten als het World Port Centre en Montevideo
de wolken krabben.
Dit is de tijd dat de stadse havens nog bedrijvig
waren, dat de Maasvlakte - laat staan de tweede
- nog ver weg was. De tijd dat Lili Bolsman van
Bree werkte bij ‘De Eersteling’ van Pakhuismeesteren bv, rechts op de foto.
,,Ik heb hier op kantoor gewerkt van 1957 tot
en met 1966 en was de enige vrouw in een
mannengemeenschap. Het glazen kantoortje
staat net niet op de foto, wij noemden dit altijd
‘het visglas’. In het veem werden vele producten
opgeslagen en na verloop van tijd ook weer
afgeleverd.’’

,,Als 16-jarig, naïef meisje kwam ik gelijk van
school in deze havenwereld terecht. Dit is dé
manier om goed gebekt te worden. Behoudens
het normale kantoorwerk, waarvoor ik was
aangenomen, moest ik ook andere, niet tot mijn
taak behorende werkzaamheden uitvoeren.’’
Dat betekende dat als er ‘geen fietsjongen’
binnen was om dringende papieren naar de
douane op het Wilhelminaplein te brengen, zij er
op uit werd gestuurd. ,,Wiebelend op m’n hoge
hakken moest ik dan de diameter van de bielzen

nylonkousen kostte.’’
Willem van Mourik uit Berkel en Rodenrijs
werkte hier óók, van 1948 tot 1970. Hij dist ons
een stukje historie op. ,,Met het opblazen van de
kademuren in 1944 liepen de gebouwen zware
schade op, zodat de havenzijde van de vemen
moest worden gesloopt. De Eersteling werd met
24 laad- en loskleppen uitgerust, zeer modern
voor die tijd. De muren aan de landzijde zijn toen
ook vervangen door nieuw metselwerk.’’

,,Daar heb ik met mijn vriendjes m’n jeugd
doorgebracht,’’ mailt hij. ,,Wij woonden op een
steenworp afstand, in de Joubertstraat. Je kon
je toen nog frank en vrij bewegen over de terreinen. Als je maar niet in de weg liep, werd je
niet zo snel weggejaagd.’’
De kinderen zwierven over de kades - ‘wel oppassen voor rijdende kranen’ -, bekeken alles
wat los en vast zat, klommen op een kraan. ,,Als
die tenminste niet in werking was. We kwamen
niet verder dan het eerste platform. Naar binnen
gaan in de bedieningscabine was er niet bij,
want de deur zat op slot.’’
Spelletjes bij de vleet. ,,We balanceerden over
de stootbalk die langs de kademuur liep. Die
was maar vijftig centimeter breed. Niet naar beneden kijken, want dan kon je je evenwicht wel
eens kwijtraken. Met alle gevolgen van dien.’’
Rotterdammer Henk de Lang woonde indertijd
op Katendrecht. Zijn gedachten gaan eveneens
terug naar de tijd dat de Rijnhaven nog volop in
bedrijf was. Plezier voor tien!
,,Er kwamen schepen met hout aan boord, dat

Het hout werd vervolgens gedroogd. ,,Daarna
gingen we ermee naar kolenboer de Waard, die
in de Katendrechtsestraat woonde. Wij kregen
dan wat geld en snoepgoed, en hij hakte er
aanmaakhout voor de kachel van.’’
Ach ja, de Rijnhaven. Cornelis van de Woestijne
heeft er ook menig uurtje doorgebracht. ,,Wat
een speelterrein was dit in de jaren zestig. Eerst
bij de zandoverslag naar boven klimmen en in
de kuil springen. En dan bij de Russische boten
kopek-stukken bietsen. Die pasten perfect in de
kraantjesmachines op de kermis.’’
Voor ‘schipperszoon’ Kees Keijzer was er weinig
te raden aan de foto. ,,Aan de schepen en auto’s
te zien, stamt de opname uit begin jaren zeventig. Het bedrijf Boele en Oosterwijk is al vertrokken. Die heeft daar jaren zand overgeslagen uit
eigen schepen met een grote drijvende kraan.
Dat werd gebruikt voor de wederopbouw en
stadsuitbreiding.’’
,,Dit is de Rijnhaven,’’ besluit Ruud Manders uit
Zuidland, ,,ik ben hier geboren in 1957 en vertrokken in 1978. Het was hier destijds heel fijn
om te wonen. Geen of weinig auto’s in de straat,

,,In deze haven gingen we altijd zwemmen.
We sprongen van de kraan en doken van de
schepen af. Dit mocht uiteraard niet van je
moeder, dus als je je zwembroek niet kon halen
thuis, dan zwom je in je nakie. Tot het moment
dat een vriendje van ons uitslag kreeg over zijn
hele lichaam. Daarna was het afgelopen met de
zwempartijtjes in de Rijnhaven.’’

WELKE VERHALEN WORDEN ER
OVER 50 JAAR OVER DE RIJNHAVEN
VERTELD?

De Leuvenhaven is de oudste (1608) gegraven
haven van Rotterdam. Grotendeels in gebruik
door het Maritiem- en Haven Museum met oude
haveninstallaties. Verder een aantal woonboten,
een drijvende brug en een drijvend hotel. De
kades zijn niet echt een onderdeel van het
stedelijk netwerk.

De Veerhaven is vanaf de 15e eeuw tot 1968 de
aanlanding van de veerdienst naar Katendrecht.
Vanaf 1900 80 jaar in beheer door de Koninklijke
Roei- en Zeilvereniging de Maas. Nu een ligplaats
voor pleziervaart en historische zeilschepen. De
kades zijn on-Rotterdams weldadig en omzoomd
met statige rijksmonumenten.

De Schiehaven, st. Jobshaven en de Parkhaven
zijn rond 1900 aangelegd voor de overslag van
stukgoed. Met de komst van de Parksluizen werd
de Parkhaven een verbindingsroute van de Maas
en de Schie. De kades zijn redelijk utilitair en
worden gebruikt een drijvend Chinees restaurant,
partyboten en de rivierpolitie. De overige twee
havens zijn redelijk leeg, behalve scheepswerf
de Delft.

De Oude Haven (1350) markeert het begin
van Rotterdam en ligt aan de voet van de
eerste wolkenkrabber van Europa, Sinds de
herbebouwing 1970 met de kubuswoningen en
eettentjes met terassen direct aan de kade is het
een van de meest populaire uitgaansgebieden
van Rotterdam. Er is ook een historische
scheepswerf voor binnenvaartschepen.
De Spoorweghaven en de Binnenhaven (1878)
op Zuid behoren tot de nalatenschap van
Lodewijk Pincoffs. Waar de Spoorweghaven
compleet leeg is en omgeven door de nieuwe
woningbouw op de Kop van Zuid is een deel van
de Binnenhaven als jachthaven ingericht, met
op de kade het zieltogende Entropotgebouw “de
Vijf Werelddelen”.
De Rijnhaven is veruit de grootste haven waar
de industrie plaats maakt voor de stad. Een stuk
stad met een van de grootste dichtheden van
Europa.
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RONDJE RIJNHAVEN DOOR DE JAREN HEEN
Tot 2013 is er nog niet echt sprake van
een Rondje Rijnhaven. Er staan veel
bouwprojecten langs de kade op stapel die
een grote invloed hebben op de wandel- en
fietsroutes. In verband met veiligheid tijdens
de bouw is de kade overdag over het algemeen
afgesloten.
In deze periode gaat het meer om het netwerk
tussen de knooppunten te versterken. De route
over het midden van de Wilhelminapier (langs
Las Palmas) en Katendrecht (Brede Hilledijk,
project Rode Loper) zijn de belangrijkste
routes die toegang geven tot het gebied.
Een mogelijke strategie om het netwerk
tussen de knooppunten te versterken tijdens
dit bouwputtenfestival is het gebruik van
drijvende looppaden ¡ bypasses om de
bouwplaatsen kunnen vormen.

2008 - 2011

In deze periode worden de twee kopse
kanten van het Rondje aangelegd. Aan de
Posthumalaan wordt een stuk Rijnhaven
gedempt om plaats te maken voor de
ondergrondse parkeergarage en de
ontwikkelingen op de scharnierlocatie. Tussen
Hotel New York en het Deliplein wordt de
Rijnhavenbrug gerealiseerd.
De bouwmassa op de Kop van Zuid wordt nu
zo groot dat de Rijnhavengarage noodzakelijk
is om de parkeerdruk op te kunnen vangen.
Aandachtspunt in de planvorming is de
ontsluiting van de parkeergarage. Een
mogelijke manier om deze problematiek het
hoofd te kunnen bieden is om in te zetten op
openbaar vervoer, met name over water.
Met het Luxor theater en de realisatie van
Lantaarn/Venster, theater Walhalla en de
mogelijke functies in pakhuis Santos krijgt
de Kop van Zuid vorm als cultureel cluster
rondom de Rijnhaven.

2011 - 2013

Met de completering van de laatste gebouwen
aan de oude kade van de Rijnhaven is na 2013
voor het eerst een Rondje Rijnhaven te lopen.
Weliswaar wordt er nog gebouwd aan de
Havana, wordt het Rijnhavenpark aangelegd
en is de kade bij Codrico niet openbaar
toegankelijk is maar het geraamte staat.
Een belangrijke en pas recent ontwikkelde
schakel is de Scharnier, een mixed-use
ontwikkeling van 75.000 m2 in de oksel
van de Rijnhaven. Met lage torens op een
stevig basement poogt deze ontwikkeling
architectonisch een brug te slaan tussen de
torens van de Wilhelminapier en de lagere
havengebouwen op Katendrecht.
De laatste fases van het European China Center
en de Fenixloodsen worden gerealiseerd
waarmee de bebouwing van de kade van de
Rijnhaven gecompleteerd is.

2013 - 2017

De laastste fase en vervolmaking van het
Rondje Rijnhaven is het openbaar maken van
de kade voor Codrico (en in mindere mate
Provimi). Aangezien Codrico begin 2000 nog
een investering in geluidsbeperking heeft
gedaan om de woningbouw op de Kop van Zuid
mogelijk te maken is het niet waarschijnlijk dat
dit op korte termijn gaat gebeuren.
Tot die tijd zal het Rondje Rijnhaven
achterlangs, overheen, voorlangs of
onderdoor de Latenstein Silo moeten lopen.
Een bijzondere mogelijkheid voor de publieke
ruimte is het maken van openbare ruimte
op hoogte waar ‘the view from above’ voor
iedereen toegankelijk is. Het dak met de glazen
kubus van de Latensteijn silo van Codrico zou
hiervoor een prachtig platform kunnen bieden.

2017 - 2030?

Maak een stad
Het ontwikkelingsproces van een nieuw stadsdeel op Zuid heeft zich tot
nu toe voornamelijk op de Wilheminapier en de Kop van Zuid gericht. Met
het Pact op Zuid heeft ook de planvorming voor Katendrecht een extra
dimensie gekregen. Nu deze gebieden langzaam naar elkaar toe groeien
ontstaat er raakvlak daar waar nu de Rijnhavengarage met park en de
Scharnierlokatie ontwikkeld gaan worden.
In de tussentijd moet de Rijnhaven groeien als stedelijk gebied,
als gemeenschap en als karakter. Uitgaande van de specifieke
eigenschappen van het gebied en bouwend op de groeiende
gemeenschap rond de Rijnhaven is de uitdaging om het toekomstige
karakter en sfeer van de Rijnhaven te extrapoleren zodat er bij alle
stakeholders een gedeelde visie kan onstaan.
De belangrijkste voorwaarde bij het bevorderen van de publieke ruimte
is het bouwen van gemeenschappen. Gemeenschappen van gebruikers,
ondernemers, ontwikkelaars, ontwerpers en bewoners. Hiermee
ontstaat een bredere beweging die de diversiteit van de publieke ruimte
waarborgt en van bovenaf geprojecteerde wensdromen toetst aan de
realiteit en ‘the wisdom of crowds’.
Gedurende het ontwikkelingsproces kan het Rondje Rijnhaven groeien
en inbedden in stedelijk weefsel waarbij de pluriformiteit steeds sterker
wordt en er een waarlijk publiek domein kan ontstaan.

De meerwaarde van de
Van der Leeuwkring
Met een overheid die zich steeds meer faciliterend in plaats van
sturend opstelt en de vele grootschalige particuliere ontwikkelingen op
plotniveau is de meerwaarde van de Van der Leeuwkring erin gelegen
om deze overstijgende visie of identiteit maatschappelijk breed te
poneren, bediscussiëren, extraheren en te sublimeren. Het mooiste
cadeau dat de Van der Leeuwkring de stad kan geven is de aanstekelijke
diversiteit van de openbare ruimte, zowel binnen als buiten. Dit kan zij
doen op drie verschillende aggregatieniveau’s:

1. Plint
2. Kade
3. Water
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1. Plint
De plint van de gebouwde omgeving ligt eigenlijk al redelijk vast. Het
programma in de plint draagt in belangrijke mate bij aan het karakter
van de openbare ruimte. De uitdaging hierbij is met de positionering van
de Wilhelminapier (grootstedelijk, internationaal) en die van Katendrecht
(eiland voor pioniers, beschut woonmillieu) met elkaar te verbinden in een
gedeelde profilering van het gebied rondom de Rijnhaven.

STAD

DORP

- Wie zijn eigenlijk de bezoekers en bewoners van de Rijnhaven?
- Welke programmering en branchering past er bij dit nieuwe moderne
knooppunt in de multipolaire stad?
- Draagt de programmering van de plint bij aan de ontwikkeling van de
omliggende wijken?
- Hoe kan er een aangename publieke ruimte en verblijfsklimaat ontstaan
aan de voet van wolkenkrabbers en massieve havengebouwen?

AGENDA
- Afstemmen programmering en branchering
- Formeren ondernemersvereniging Rijnhaven
- Sociologisch onderzoek community Rijnhaven

2. Kade
De vormgeving, sfeer en het straatmeubilair op en aan de kade bepalen
in belangrijke mate de verblijfskwaliteit. De uitdaging is om hier een
goede mix tussen continuïteit en specificiteit te laten ontstaan aangezien
de ontwerpopgave voor de kade langs het Rondje bij verschillende
ontwerpteams ligt. Met de planvorming nog in ontwikkeling is nu de tijd
om de opgave te extraheren en bediscussiëren.
- Hoe kunnen we zorg dragen voor een gedeeld ambitieniveau voor de
inrichting van de openbare ruimte langs de kades van de Rijnhaven?
- Wat is de continuïteit van de plannen van de minstens 4 ontwerpteams
voor het ontwerp van de buitenruimte?
- Wat is de balans tussen verblijfskwaliteit en stoere havenarchitectuur?
- Kan de Rotterdamse stijl een authentieke en karaktervolle openbare
ruimte genereren?
AGENDA
- Formuleren gedeeld ambitieniveau
- Selecteren juiste referentiebeelden
- Workshops met alle ontwerpteams buitenruimte in samenwerking met
Designplatform Rotterdam

3. WATER

DUBAI

VINEX

De overdracht van de Rijnhaven van Havenbedrijf naar
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam biedt nieuw perspectief. Dat van de
Rijnhaven als mentale ruimte, als een centrum aan de zuidkant van de
Stad. In die zin is de vraag niet alleen of en hoe het rondje Rijnhaven
er komt maar vooral ook waar je om heen loopt. De voorstellen voor de
invulling van de Rijnhaven lopen sterk uiteen en discussie is al snel
gepolariseerd tussen vol en leeg.
- Worden het drijvende Dubai megatorens, de verstilde leegheid naar
het westen, de drijvende vinexwijk of Show City?
- Wat is de ruimte voor kleinschalige en spontaan particulier initiatief
temidden van alle grote vastgoed ontwikkelingen?
- Welke ontwikkelingen genereren nu al dynamiek en karakter zonder
dat toekomstige ontwikkelingen gefrustreerd worden?
- Wat is de potentie van Rijnhaven als showcase voor drijvende
experimentele bouw?
AGENDA
- Studieproject met Stadslab Willem de Kooning Academie
- Breed maatschappelijk debat over de invulling van de Rijnhaven
- Ontwikkeling van een flexibel drijvend steigersysteem dat zich aan
kan passen aan de veranderende omstandigheden in de Rijnhaven.
- Instelling van een twee-jaarlijkse prijsvraag voor drijvende paviljoens
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