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Merwe-Vierhavens (kortweg M4H) vormt samen met RDM 
Rotterdam het Makers District. Gemeente en Havenbedrijf 
willen M4H ontwikkelen tot innovatief woon-werkmilieu, 
optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie en 
met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en 
onderwijs. Een energiek district met impact op zowel stad 
als haven. Het ‘ruimtelijk raamwerk’ geeft op hoofdlijnen 
aan hoe M4H er in de toekomst uit zal zien. 

Met dit raamwerk in de hand weten ontwikkelaars, 
bedrijven en andere geïnteresseerden in het gebied waar 
ze aan toe zijn – welke kansen er liggen en welk 
kwaliteitsniveau ze kunnen verwachten. Voor de gemeente 
en het Havenbedrijf zelf vormt het de basis voor een nieuw 
bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige 
investeringen. 
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HET RAAMWERK IS TOT STAND GEKOMEN IN EEN INTENSIEF 
PROCES MET INTERNE EN EXTERNE BETROKKENEN

INLEIDING

DE HISTORIE VAN M4H ALS ENERGIE- EN 
OVERSLAGHAVEN. ONDERSTE FOTO: 
DE SCHIEDAMSEWEG VANAF HET 
MARCONIPLEIN (1935)

Het ruimtelijk raamwerk is tot stand gekomen in een 
intensief samenwerkingsproces. In twee inspiratiesessies 
vertelden ondernemers en ontwikkelaars over hun 
verwachtingen voor het gebied. Mede op basis van de al 
eerder geformuleerde visie en strategie (2017) zijn 
deskundigen van de gemeente, het Havenbedrijf, de 
milieudienst DCMR en buurgemeente Schiedam vervolgens 
aan de slag gegaan. Dit leidde in juni 2018 tot een eerste 
versie van het ruimtelijk raamwerk. 

In juni 2018 vond in M4H, in het HAKA-gebouw, de Inter-
nationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) plaats. 
Hier werd deze eerste versie gepresenteerd en 
bediscussieerd. Parallel leidde het proces van de Test Site 
M4H+, georganiseerd in samenwerking met de IABR, tot een 
set van acht leidende principes voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Verder werd een reeks verdiepings-
slagen en toetsen uitgevoerd op onderwerpen als milieu, 
mobiliteit, resilience, ondergrond en kosten. Het resultaat is 
het ruimtelijk raamwerk zoals dat in 2019 door de gemeente 
en het Havenbedrijf is vastgesteld. 

M4H EN RDM VORMEN SAMEN  
HET ROTTERDAM MAKERS DISTRICT
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In het Rotterdam Makers District brengen ondernemers 
en kennisinstellingen de transitie naar de nieuwe 
economie in de praktijk. Jonge bedrijven groeien er door 
tot grote, gevestigde ondernemingen. Jongeren maken 
er kennis met techniek. Nieuwe technologieën worden er 
niet alleen uitgedacht, maar ook getest en toegepast. 
Dat maakt het stadsdeel tot een proeftuin en etalage voor 
de circulaire economie van stad en haven.

M4H is het deel van het Makers District aan de noord-
oever van de Maas. Waar RDM Rotterdam aan de zuid-
oever al volledig tot ontwikkeling is gekomen, staat M4H 
nu aan het begin. 

Het zijn de ondernemers, bewoners en gebruikers die 
uiteindelijk kleur geven aan het gebied. De gemeente en 
het Havenbedrijf zijn verantwoordelijk voor een goede 
infrastructuur en een aantrekkelijke openbare ruimte. 
Zij zorgen bovendien voor voldoende variatie tussen de 
verschillende vestigingsmilieus binnen M4H, een gebied 
zo groot als het centrum van Rotterdam. Zo ontstaat een 
ruimtelijk en programmatisch beeld voor de ontwikkeling 
van M4H, het ‘ruimtelijk raamwerk’.

OP HET GRENSVLAK VAN STAD EN HAVEN 
BIEDEN VEROUDERDE HAVENGEBIEDEN 
DE PERFECTE CONDITIES VOOR EEN 
INNOVATIEMILIEU

ROTTERDAM 
MAKERS DISTRICT

RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

RDM ALS HOTSPOT VOOR 
TECHNIEKONDERWIJS EN 
VERNIEUWDE TECHNISCHE 
BEDRIJVEN. DE ONTWIKKELING 
VAN M4H STAAT NOG AAN HET 
BEGIN, MAAR OOK HIER VINDEN 
STEEDS MEER MAKERS EEN 
PLEK. 
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DOELSTELLINGEN

De gemeente en het Havenbedrijf hebben in 2017 vijf 
doelstellingen voor M4H geformuleerd:

  Innovatieve bedrijvigheid (met een accent op 
 maakindustrie) en bijbehorende ondersteunende 
 bedrijven aantrekken en faciliteren, van start-up 
 tot corporate. 
  Werkgelegenheid voor de volle breedte van de 

 bevolking van de Rotterdamse regio creëren. 
  Een open innovatiemilieu met een gevarieerde mix van 

bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen 
 realiseren. 
  Een stedelijk woonmilieu op en rond de Merwepieren 

realiseren. 
  Het gebied als proeftuin en etalage voor de circulaire 

toekomst van stad en haven ontwikkelen. 

Voor M4H zijn het Havenbedrijf en de gemeente een 
unieke samenwerking aangegaan. In 2017 
presenteerden zij hun visie en strategie voor de 
herontwikkeling. Die speelt in op de nabijheid van haven 
én stad. Nieuwe maakindustrie brengt de economie van 
stad en haven bij elkaar en draagt bij aan de verbreding 
en verduurzaming van beide. Ze jaagt de innovatiekracht 
in de regio aan en creëert nieuwe werkgelegenheid. 

Deze maakindustrie is flexibel en gespecialiseerd. 
Ze speelt in op nieuwe kansen, mogelijk gemaakt door 
digitalisering en robotisering. Ze gebruikt materialen die 
niet belastend zijn voor mens en omgeving. 
Doorslaggevend voor het succes is de nabijheid van 
creatief talent, afzetmarkten en kenniscentra. 
Daarnaast heeft deze industrie flexibel inzetbare ruimte 
nodig. 

M4H leent zich hier uitstekend voor. Er is volop ruimte. 
De universiteiten en de binnenstad zijn om de hoek. 
En er is een veelbelovend vooruitzicht op verdere synergie 
met RDM, direct aan de overkant van de rivier. 
Het innovatieprogramma van het Havenbedrijf, Port XL, is 
al in M4H gevestigd. 

Dat toont aan dat de pioniers en nieuwe bedrijven die een 
link hebben met de haven, hier de juiste vestigings-
condities vinden. Innovatieve maakindustrie komt tot 
bloei in een bruisende stedelijke omgeving, voorzien van 
horeca, onderwijs en culturele rijkdom. Zo’n milieu 
ontstaat alleen als er ook mensen wonen. Daarom is 
woningbouw een volwaardig onderdeel van het 
programma. Het dynamische woonmilieu dat hier wordt 
gecreëerd, heeft nog een ander voordeel. Talenten die de 
stad en haven van de toekomst vormgeven, vinden hier 
een inspirerende woonomgeving die ze bindt aan 
Rotterdam. Bovendien neemt het gebied zo een 
substantieel deel van het Rotterdamse woningbouw-
programma voor zijn rekening. Voor de stad is dat 
belangrijk, want ruimte voor nieuwe woningbouw moet 
zoveel mogelijk binnen de stadsgrenzen worden 
gevonden. 

VISIE EN STRATEGIE

HET MAKERS DISTRICT LIGT OP DE PLEK WAAR STAD EN HAVEN 
ELKAAR ONTMOETEN EN PROFITEERT VAN HET BESTE VAN TWEE 
WERELDEN

IN M4H ZIJN DE KIEMEN VAN EEN 
INNOVATIEMILIEU ROYAAL AANWEZIG. 
TEGELIJK MOET ER NOG VEEL GEBEUREN OM DE 
ONTWIKKELING NAAR EEN VOLWAARDIG MAKERS 
DISTRICT MOGELIJK TE MAKEN. 
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Een succesvolle ontwikkeling van M4H vraagt om 
gevarieerde vestigingsmilieus, vergroening, goed 
georganiseerde verkeersstromen, brandpunten voor 
ontmoeting, voldoende kritische massa en een goede 
koppeling met de omgeving. Het ruimtelijk raamwerk 
voorziet hierin. 

Het ruimtelijk raamwerk moet een tijd meekunnen en is 
daarom flexibel. Het is globaal waar het kan en precies 
waar het moet. Dat past bij het dynamische en complexe 
karakter van de gebiedsontwikkeling. 

Daarom is er een onderscheid gemaakt tussen 
uitgangspunten en ambities. De uitgangspunten gaan 
over de variatie in vestigingsmilieus (de ‘program-
matische hoofdstructuur’) en de openbare ruimte en 
infrastructuur, waaronder de verbinding met de omgeving 
(de ‘ruimtelijke hoofdstructuur’). Ze vormen de basis voor 
volgende planfasen. Ambities zijn minder hard, maar 
geven wel richting aan volgende planfasen.

OPZET VAN HET 
RUIMTELIJK RAAMWERK

RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

M4H IS ZO GROOT ALS DE 
BINNENSTAD VAN ROTTERDAM

HAAL UIT BESTAND 
VISIE EN STRATEGIE
15

CS

VEERHAVEN

OOSTPLEIN
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Vestigingsmilieus in M4H versterken elkaar en zijn 
aanvullend op andere innovatiemilieus in de regio en op 
de omliggende wijken. In de programmatische hoofd-
structuur worden er vier onderscheiden, verdeeld over vijf 
deelgebieden. 

Per type deelgebied gelden de volgende uitgangspunten:

  Galileipark: grotere maakbedrijven die milieuruimte 
nodig hebben. Hier is ook ruimte voor horeca, 

 cultuur, onderwijs, evenementen en andere vormen  
 van ruimtegebruik die bijdragen aan een energiek 
 vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. 
 Wonen is hier uitgesloten. 

  Marconikwartier: de meest stedelijke mix van 
 wonen, werken en voorzieningen, met de hoogste 
 bebouwingsdichtheid, in aansluiting op het 
 knooppunt Marconiplein.

  Keilekwartier en Gustoweg: werk-woonmilieus 
 met ruimte voor ambachtelijke en creatieve   
 maakbedrijven, op de overgang naar de 
 werkgebieden aan weerszijden van M4H. 

  Merwehaven: stedelijk woon-werkmilieu met het 
 accent op wonen en ondersteunende voorzieningen  
 zoals scholen, winkels en horeca.

VARIATIE IN 
VESTIGINGSMILIEUS

GALILEIPARK
MERWEHAVEN
KEILEKWARTIER
MARCONIKWARTIER

PROGRAMMATISCHE 
HOOFDSTRUCTUUR

MAKERS MIX
GUSTOWEG

URBAN COMMUNITIES
MERWEHAVEN

TESTING & PRODUCING
GALILEIPARK

URBAN DISTRICT
MARCONIKWARTIER

MAKERS MIX
KEILEKWARTIER
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De tweede set uitgangspunten gaat over de ruimtelijke 
hoofdstructuur: de openbare ruimte en infrastructuur. 
Het legt de verbindingen tussen de vijf deelgebieden en 
met de omliggende wijken. De bestaande hoofdstructuur 
wordt op een aantal punten wezenlijk verbeterd:

1.  Nieuwe aansluitingen op de Vierhavenstraat en de 
Schiedamseweg verbeteren de aantakking van M4H op 
de omgeving.

2.  Vrachtverkeer en langzaam verkeer (fietsers en 
voetgangers) worden zoveel mogelijk gescheiden. 
Beide krijgen een eigen hoofdroute. De ‘Makersstraat’ 
(bestaande uit de Keileweg en Galileistraat) ontsluit 
het Galileipark voor zwaar verkeer. Fietsers en voet-
gangers doorkruisen M4H via de ‘Havenallee’ (Mar

 conistraat en Benjamin Franklinstraat).

3.  De hoofdroutes kruisen elkaar op twee plaatsen. Dat 
zijn prominente plekken in de hoofdstructuur van 
M4H. Beide worden gemarkeerd met een monumen-
taal gebouw: de Citrusveiling en de FERRO-gashouder. 
Deze twee gebouwen krijgen een zo publiek mogelijke 
functie.

OPENBARE RUIMTE EN 
INFRASTRUCTUUR

RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

4.  De infrastructuur bevordert dat mensen kiezen voor 
de fiets of openbaar vervoer in plaats van de eigen 
auto. Belangrijk daarin zijn goed ontworpen en 

  georganiseerde routes vanaf het Marconiplein (de ‘last 
mile’ vanaf het belangrijkste knooppunt voor metro, 
tram en bus). M4H krijgt een fijnmazig netwerk voor 
fietsers en voetgangers en goede aansluitingen voor 
vervoer over water. Parkeren gebeurt op een aantal 
daarvoor bestemde ‘mobility-hubs’, waar ook 

   deelauto’s en andere vervoermiddelen voor gedeeld  
 gebruik te vinden zijn. Parkeren op straat is niet meer 
 mogelijk.

5.  Een groenstructuur van velden en parken koppelt de 
achterliggende wijken optimaal aan het waterfront. 

Structuurbeeld 2035

Alle uitgangspunten bij elkaar tellen op tot dit struc-
tuurbeeld. Hierop zijn ook de monumenten en andere 
beeldbepalende gebouwen opgenomen, zoals die zijn 
geïdentificeerd in de cultuurhistorische verkenning voor 
M4H uit 2018. 

RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

MAKERSSTRAAT

AANPASSINGEN IN DE VERKEERSSTRUCTUUR

MAKERSSTRAAT

HAVENALLEE

REGIONALE 
FIETSROUTE

HAVENALLEE MET DE TWEE GROTE 
BRANDPUNTEN: CITRUSVEILING EN 
FERRO-DOME
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STRUCTUURBEELD RUIMTELIJK 
RAAMWERK 2035

LEGENDA 
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M4H VERBONDEN MET DE OMGEVING – 
MOBILITEIT EN GROENSTRUCTUUR

De uitgangspunten beperken zich tot de 
programmatische en ruimtelijke hoofdstructuur. Voor 
de invulling en uitwerking moeten nog veel keuzes 
worden gemaakt. Wel zijn op sommige punten al 
voorbeelduitwerkingen gemaakt of is op een andere 
manier een richtinggevende ambitie vastgesteld. 

Het gaat om de uitwerking van opgaven op 
drie schaalniveaus:

  opgaven die de schaal van M4H overstijgen, maar 
wel belangrijk zijn voor dit gebied. Dit betreft de 
herordening en herinrichting van het Marconiplein en 
de aanleg van een regionale fietsroute, die via twee 
bruggen over de Merwehaven de waterfronten van 
Schiedam en Rotterdam met elkaar verbindt.

  opgaven die heel M4H aangaan. Dit betreft onder 
andere de programmering van voorzieningen, de 

  waterveiligheid (M4H ligt buitendijks), de 
 materialisatie van de ruimtelijke hoofdstructuur, het  
 concept van de mobility-hubs in relatie tot een nieuw  
 parkeerregime en ‘last mile’ oplossingen en tot slot  
 de basisprofielen van de Makersstraat en de 
 Havenallee. 

  opgaven die binnen deelgebieden een plek krijgen. 
Dit betreft onder andere de uitwerking van de 
bebouwingsstructuur, de functiemix per deelgebied 

 en de uitwerking van de bekkens.

RICHTINGGEVENDE 
AMBITIES

RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

VOORBEELD VAN EEN UITWERKINGSOPGAVE OP DE 
SCHAAL VAN M4H: PROFIELEN EN MATERIALISATIE 
HAVENALLEE (BOVEN) EN MAKERSSTRAAT (ONDER)
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TWEE VOORBEELDEN VAN DE ACHT 
LEIDENDE PRINCIPES VOOR DUURZAME 
GEBIEDSONTWIKKELING: DE NUMMERS 1 EN 5

VOORBEELD VAN EEN OPGAVE OP DE 
SCHAAL VAN DEELGEBIEDEN: UITWERKING 
BEBOUWINGSSTRUCTUUR

ACHT PRINCIPES VOOR DUURZAME 
GEBIEDSONTWIKKELING

1.  M4H biedt blijvend ruimte aan verschillende 
 typen makers.
2.  M4H verkiest het delen van voorzieningen boven 
 individueel eigendom.
3. M4H geeft de ruimte aan experimenteren en leren.
4. M4H produceert en gebruikt duurzame energie.
5. M4H waardeert reststromen.
6.  M4H maakt het mogelijk te kiezen voor 
 duurzame mobiliteit.
7.  M4H werkt als één veerkrachtig klimaatadaptief 
 systeem.
8.  M4H bouwt voort op de industriële capaciteit en 
 kwaliteit van het gebied.

RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

Het Structuurbeeld is geënt op de verwachte ont-
wikkeling tot 2035. De ontwikkeling van M4H is dan nog 
niet afgerond. Twee locaties komen pas later in beeld 
voor een mogelijke herontwikkeling, omdat er lang-
lopende erfpachtcontracten voor gelden. Dat gaat om het 
sappencluster in de Vierhavens en de fruitterminal tussen 
Vierhavens en Merwehaven. 

Voor beide gebieden zijn verschillende toekomstbeelden 
denkbaar. Het is nog te vroeg om daar keuzes in te 
maken. Het ‘structuurbeeld voor 2050’ verbeeldt niet 
meer dan een mogelijke invulling. De kaart laat zien dat 
op basis van het structuurbeeld 2035 een goede 
doorontwikkeling naar de toekomst mogelijk is. 

DOORKIJK 
NAAR 2050

De gemeente en het Havenbedrijf schuiven deze set 
principes naar voren in contacten met ondernemers, 
ontwikkelaars en andere initiatiefnemers. De principes 
vormen het vertrekpunt bij projecten, zowel bij uitgiftes, 
tenders als eigen bouwprojecten. Op basis van specifiek 
onderzoek en overleg kan vervolgens tot maatwerk 
worden gekomen. 

Een bijzondere positie tussen de ambities hebben de acht 
leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
Uit elk van de principes spreekt de wens van de gemeente 
en het Havenbedrijf om M4H te ontwikkelen tot een 
toekomstbestendig gebied waar wordt gewerkt aan een 
nieuwe economie. ‘Toekomstbestendig’ wil zeggen vitaal, 
inclusief en circulair, met impact op zowel stad als haven. 
De acht principes passen allemaal binnen het 
overkoepelende motto ‘collectiviteit als basis voor 
circulariteit’. 

LEGENDA 



22 RUIMTELIJK RAAMWERK MERWE-VIERHAVENS ROTTERDAM

IABR-TEST-SITE M4H+, IABR EDITIE 
2018. FOTOGRAAF: FRANK HANSWIJK

Het Rotterdam Makers District is een samenwerking
van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf
Rotterdam N.V.

TOEKOMST IN DE MAAK
RUIMTELIJK RAAMWERK VOOR M4H

01.04.2019

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

De leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling
(hoofdstuk 5) zijn tot stand gekomen binnen de Test Site M4H+
van de IABR. Het is een coproductie van het programmabureau
Makers District, DELVA, Team1010 en Architecture Workroom.

Programmabureau 
Rotterdam Makers District

DELVA Landscape Architects / Urbanism
Site Urban Development
Skonk
Goudappel Coffeng

COLOFON
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Voel je welkom in de meest vooruitstrevende stadshaven van Rotterdam. 
Een gebied in transformatie, van haven en stad. Waar de maritieme en 
industriële geschiedenis plaatsmaakt voor de crossovers van morgen. 
Tussen start-up en multinational, tussen creativiteit, ondernemerschap en 
technologie.

Waar de toekomstige maakindustrie nu al bloeit en impact maakt. Een plek 
waar experiment, creatie en groei volop de ruimte krijgen. Verschillende 
woon- en werkmilieus zich moeiteloos vermengen. Hier woon je, werk je en 
leer je. In de proeftuin van de nieuwe economie.

ROTTERDAM MAKERS DISTRICT
M4H Rotterdam vormt samen met RDM Rotterdam het Makers District. 
Grote bedrijven kunnen hier experimenteren met nieuwe producten 
of processen. Er worden nieuwe technologieën uitgedacht, getest en 
toegepast. Deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op digitalisering, 
robotisering, additive manufacturing, en op het toepassen van nieuwe, 
duurzame energie en materialen. Dit maakt het Makers District tot een 
proeftuin en etalage van de nieuwe economie. Voor iedereen zichtbaar.

De meerwaarde van het Makers District zit niet alleen in de fysieke 
ruimte, maar vooral ook in een bedrijfsklimaat dat samenwerking en 
ondernemerschap stimuleert en versterkt. De samenwerking met kennis- 
en onderwijsinstellingen in de regio is cruciaal. Jongeren maken hier kennis 
met de technieken van de toekomst.

Het Makers District zet in op een verdere verbinding M4H en RDM. Het doel 
is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te 
creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van 
bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het Makers District 
ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een 
breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen.

MEER INFORMATIE OP WWW.M4HROTTERDAM.NL
010 - 283 38 00

PART OF    ROTTERDAM MAKERS DISTRICT


