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We nemen jullie mee in ons proces van opgave 
naar concept. Voor ons lag de opgave om de rug-
gengraat van het buitendijkse M4H gebied vorm 
te geven. Een belangrijke plek die verbonden is 
met de rest van de stad en de regio.  Maar de af-
gelopen jaren drijven de haven en de stad steeds 
verder uit elkaar omdat de vraag naar ruimte ver-
anderd. Bij deze opgave willen we ervoor zorgen 
dat stad en haven weer samen komen in één ste-
delijk systeem. Om hier een juiste invulling aan te 
geven moesten we eerst bepalen wat de identiteit, 
sfeer en gevoel is van het M4H gebied. 

Als je door het gebied loopt, voel en zie je de aan-
wezigheid van het water. Met lange zichtlijnen over 
de havenbekkens richting de maas, loop je dicht 
langs kade. Dat is prettig, maar het brengt ook ri-
sico met zich mee. Het gebied is namelijk extra 
kwetsbaar bij het stijgen van de zeespiegel, omdat 
het buitendijks ligt. En als je door het gebied loopt 
hoor je ook het geruis van auto’s en vrachtwagens 
en is er weinig plek om veilig over te steken.
In de bestaande plannen van de gemeente kwam 
naar voren dat de huidige verkeersstructuur moet 
veranderen. Er worden nieuwe entrees aangelegd 
om de koppen van de pieren en het makers dis-
trict te ontsluiten. 

Uit de analyse kwam ook naar voren dat de rol van 
water steeds belangrijker wordt. Het water moet 
buiten de deur gehouden worden. Daarom wordt 
het gebied verhoogd, maar dit gaat lastig bij mo-
numentale gebouwen. En door klimaatverande-
ring ontstaan er problemen in het afvoeren van 
hemelwater tijdens piekbuien.  

In het centrum (het Marconikwartier) zal flink wor-
den verdicht en zal de verharding toenemen. Har-
de elementen zoals steen, beton en asfalt houden 
warmte vast waardoor de temperatuur hoog op 
kan lopen en hittestress kan ontstaan. In dit ge-
bied is juist een behoefte aan verkoeling door wa-
ter.

Dus enerzijds ontstaat er een overschot aan water 
door zeespiegelstijging en toenemende regenval, 
en anderzijds meer behoefte aan groen en water 
voor verkoeling.

Voorheen was het havengebied dus afhankelijk 
van het water, nu vormt het een dreiging. Maar 
hoe dan ook zal het water altijd een grote rol blij-
ven spelen in het M4H gebied. 
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De belangrijke rol van water blijft steeds terugkomen, 
uit de analyse, de probleemschets maar ook in de iden-
titeit van het gebied. Daarom zochten wij een manier 
om het water vorm te geven. En als we kijken naar de 
plannen van de nieuwe verkeersstructuur vonden wij 
een interne ontsluiting voor autoverkeer niet nodig. 

Wij vinden het belangrijker om die ruimte te gebruiken 
voor een groen-blauw verbinding voor fiets- en voet-
gangers. De havenallee kan gezien worden als een ri-
vier (de Merwe-Ri4) die van heel breed meandert naar 
kleinere watergangen en die de verschillende gedaan-
tes van water zichtbaar maakt. En zichtbaarheid vormt 
een belangrijk element in dit concept.  
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Merve-ri4 stroomt van breed naar smal

De Havenallee zal een route worden uitsluitend voor langzaam 
verkeer. Dit betekent dat de Merwe-ri4 pas aangelegd kan wor-
den als de alternatieve ontsluitingsroute zijn aangelegd. Die rou-
tes ontsluiten de havenkoppen door de inprikkers vanaf de Schie-
damse weg. Door de nieuwe verkeersstructuur hoeft er geen 
verkeer over de Havenallee te lopen. Dit geeft meer ruimte aan de 
voetgangers en fietsers. Dit komt de kwaliteit van de Havenallee 
ten goede.

Ontsluiting

GroenBlauw

In het havengebied is veel ruimte voor de groenblauw structuur. 
Deze structuur komt langs de gehele Havenallee tot uiting, de Ha-
venallee wordt daarom ook wel de Merwe-ri4 genoemd. Hier kan 
men ervaren wat de invloed van het water en haar getijden is, 
juist door het water meer ruimte te geven. Zo kan men een wan-
deling maken door het getijdepark en ziet men het water vanuit 
de Nieuwe Maas meanderen richting het centrum van het Mer-
we-ri4 gebied. Groen lift mee op deze blauwstructuur. Door langs 
het water groen te realiseren, en waar mogelijk natuurvriendelijke 
oevers aan te leggen, zal de Merwe-ri4 tevens een corridor vor-
men voor de biodiversiteit richting de omliggende gebieden.
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Vanuit Schiedam stroomt de Merwe-Ri4 als eerst door het woon-
cluster. Wel zijn er verschillende voorzieningen aanwezig waar 
men gebruik van kan maken. De insteekhavens worden doorge-
trokken richting de dijk bij de Schiedamseweg. Het water krijgt 
hierdoor meer ruimte en wordt in het gebied getrokken. Dit biedt 
de kans om men meer te laten recreëren in het waterrijke gebied 
van de Merwe-Ri4. Het water in de insteekhavens krijgt tevens een 
ecologische functie.  

De Havenallee loopt als een kronkelende rivier door het deelge-
bied. Hiermee is het de verbindende factor met het centrum. De 
allee wordt ingericht als shared space voor langzaam verkeer. De 
mensen die gebruik maken van de havenallee kunnen het water en 
het groen ervaren. Dit zorgt voor een verbetering van de leefkwali-
teit. 

De link met het water krijgt dus vorm middels de vormgeving van 
de Havenalle en de doorgetrokken insteekhavens. Rondom het 
water zal genoeg ruimte zijn voor het groen en haar biodiversiteit. 
Onder deze biodiversiteit wordt de Homo Sapien ook geschaard.  

De Merwe-ri4 stroomt langs het centrum van M4H. In het centrum is een 
hoge dichtheid van gebouwen en functies te vinden. Dit zorgt voor wei-
nig ruimte voor groen, water en openbare ruimte. Terwijl daar wel de behoef-
te aan is vanwege wateroverlast en hittestress.  Daarom is er gekozen om 
het gehele centrum autovrij te maken, zodat er meer ruimte ontstaat voor de 
openbare leefomgeving.  Gebruikers die toch met de auto naar het gebied 
willen komen, kunnen via de nieuwe toegangsweg naar de parkeergarage. 
Deze garage dient gelijk als een mobiliteitshub waar deelmobiliteiten sa-
menkomen. Vanuit de garage is de rest van het centrum te zien, waar de 
straten zijn opengehaald en nieuwe grachten en oevers in gekomen zijn. De 
havenallee zelf heeft een bredere gracht omringt door groen waar mensen 
goed kunnen wandelen en recreëren. In de zijstraten vanaf de havenallee 
zijn groene oevers te vinden waar het water vanuit de gracht doorloopt. Het 
grootste gedeelte van het jaar zal dit water hetzelfde peil hebben als het ri-
vier peil waardoor er genoeg ruimte ook is om de vaargeulen te gebruiken 
om te recreëren. Met neerslag zal het water uit de omgeving via de opper-
vlakte worden afgevoerd naar het water wat uiteindelijk uitkomt op de rivier.  
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De Merwe-ri4 eindigt in het sappencluster, hier wordt een plek gecreëerd 
voor bewoners en bezoekers. Er wordt een ruig waterpark gerealiseerd waar 
bewoners en bezoekers van het gebied elkaar kunnen ontmoeten en in het 
groen en water kunnen recreëren. Ook kunnen er diverse activiteiten plaats-
vinden in het groen waar volwassenen en kinderen kunnen sporten. Hier 
wordt de connectie met het water in het gebied gemaakt door middel van de 
aanwezigheid van water en de blauwe belijning op de looppaden in het park. 

In de laatste insteekhaven wordt een getijden park aangelegd. Dit komt ten 
goede van de biodiversiteit omdat er een plek wordt gecreëerd voor de ver-
schillende soorten groen. Het getijden park wordt een natuurlijk gebied waar 
duidelijk wordt voor de bewoners en bezoekers hoe de getijden van het wa-
ter in het gebied te werk gaan. Het is een educatieve plek met een recreatie-
ve functie.  
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Vervolgvragen 

Om verder te kunnen met dit concept moeten de onderstaande vra-

gen beantwoord worden: 

• Hoe zien de kruisingen tussen de havenallee en de
  ontsluitingswegen? 

• Hoe kun je van de ferro dome een aquaLab maken? 

• Moet elke insteekhaven doorgetrokken worden tot aan de   
 dijk, of kunnen dat verschillende zones worden? 

• Hoe gaat het centrum functioneren met alle watergangen?  

• Hoe kan de parkeergarage getransformeerd worden naar   
 een  smart mobiliteitsknooppunt? 
 
• Hoe kan het getijdepark vormgegeven worden? 

• Is het mogelijk om het centrum vaarbaar te maken?
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Met dit concept komen stad en haven weer sa-
men met als verbindende factor het water. 

Dus kom de Merwe-Ri4 ervaren in het nieuwe 
centrum van Rotterdam
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