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Marconitorens 
De Marconitorens ook wel Europoint is 
een kantorencomplex bestaande uit drie 
soortgelijke en één kleinere kantoortoren.  De 
torens zijn ontworpen in de Noord Amerikaanse 
stijl van de jaren 70, door Mies van der Rohe 
en Skidmore, Owings and Merrill.

Onlangs zijn de twee voormalige 
gemeentekantoren gerenoveerd en worden 
ze nu vooral gebruikt als woningen voor 
Expats. Het renoveren van de Marconitorens 
is een kostbare klus omdat de gevelbekleding 
per verdieping een andere afmeting heeft. 
De derde toren wordt nu nog gerenoveerd 
en zal dienen als laboratorium ruimte.

Ferro Doom complex 
Het Ferro Doom Complex ook wel de 
emaillefabriek. Hier werden bijvoorbeeld 
huisnummer borden gemaakt, emaille is de 
beschermlaag van gesmolten glas. Dit wordt 
aangebracht op bijvoorbeeld metaal of 
aardewerk om deze te beschermen tegen 
de elementen.

Probleemstelling
Huidige situatie
- doorsnedes
- analyse monumentaal erfgoed

Problemen en Kansen
- tekort aan IT’ers
- Verbreding econmisch klimaat rotterdam 
dmv creatieve sector

Kans 
Creatieve sector zoekt plekken met status en 
vaak tijdelijk
IT’ers -> smart street maakt innovatie zicht-
baar in openbare ruimte

Toelichting mobiliteit hoog schaalniveau
Een van de dingen die M4H zo aantrekkelijk maakt 
voor de ontwikkeling van de IT campus is haar 
verbinding met andere belangrijke IT campussen 
in het land. Binnen een kwartien ben je met de 
trein en de metro vanaf station ‘Delft Centrum’ of 
‘Delft Campus’ op de smartstreet. Voor de jonge 
levenslustige IT’er uit Delft wordt in ons plan als 
aanvulling ook nog een fietsroute uitgelicht die je 
dwars door de natuur van Midden-Delfland neemt 
en langs het pittoreske dorpje Overschie. Daarnaast 
is ook de RDM campus fantastisch te bereiken met 
de boot vanaf M4H en een directe treinverbinding 
tussen Schiedam en Eindhoven maakt dat zelfs de 
TU Eindhoven nooit ver weg is. .

Toelichting 3D impressies
Deze beelden geven mooi weer hoe het 
centrum van de nieuwe havenallee er 
mogelijk uit komt te zijn bij de ontwikkeling 
van de smartstreet. Een groene oase met 
ruimte voor kunst en smart-objecten omringd 
door uitdagende architectuur met een hoge 
dichtheid. Het beoogde straatprofiel zorgt 
voor een dynamische omgeving waarbij 
een connectie ontstaat tussen wat in de 
gebouwen plaatsvindt en wat zich in de 
openbare ruimte plaatsvindt. 

Toelichting Ferro Dome
De ferrodome wordt herbestemd als evenementen locatie. Het gaat om een grote open 
ruimte op een centrale locatie in het gebied. Hier kunnen feesten, lezingen en exposities 
worden gehouden die een aantrekkingskracht hebben op beide doelgroepen. Aangrenzend 
aan de ferrodome bevind zich horecagelegendheid. De openbare ruimte wordt opgevuld 
met verschillende smart inrichtingselementen zoals een energieopwekkende boulevard en 
slimme lantaarnpalen op zonne energie. Daarnaast kan ook deze ruimte worden benut 
voor het plaatsen van kunstwerken. 

Solar tree Mobility Hub Ferro Dome Complex

Toelichting ov kaart
Wat in deze kaart zichtbaar 
is, zijn de omliggende wijken; 
Delfshaven, Spangen, Schiemond, 
Oud-Mathenesse, Tussendijken, 
Bospolder en de stad Schiedam. 

In deze kaart is de analyse naar 
de huidige openbaar vervoer 
structuur zichtbaar gemaakt

De fietsroute is vooral bedoeld voor het pendelende verkeer 
tussen de Havenallee en de TU Delft. Dit zijn veelal jonge mensen. 
De Havenallee krijgt aantrekkelijke horecagelegenheden. 
Om deze route  goed en veilig bereikbaar te maken is 
gekozen voor een snelle fietsverbinding. Dit is een duurzame 
verbinding die tevens veiliger is voor de reiziger zelf en de 
omgeving. Het moet voorkomen dat reizigers de auto laten 
staan omdat dit duurzamer en veiliger is.

De fietseroute moet een slimme route worden die als 
toevoeging dient op de huidige ov-verbinding. Hierbij kan 
bijvoorbeeld Elektrische fiets die oplaadt tijdens rijden. Het 
moet een aantrekkelijke/toeristische fietsroute worden met 
langs de route kunst die is ontwikkeld op de Havenallee en 
TU Delft. Tevens zal bijv de verlichting van de route ontwikkeld 
worden door samenspel tussen beide partijen.

A a n l e i d i n g
Naar aanleiding van de prijsvraag over de Havenallee in het M4H-gebied, is er een nieuw concept bedacht. Om de maximale economische potentie van 
deze Havenallee te kunnen benutten, moet er eerst onderzocht worden naar welke economische sector er in Rotterdam de meeste vraag is, of waar het tekort 
het grootste is. Net als in andere delen van Nederland ervaart ook Rotterdam een groot tekort aan ICT’ers. Deze sector groeit in Rijnmond voortdurend door. 
Sinds 2014 is het aantal banen in de ICT gegroeid met 30%. Wanneer de prognose van 2020 ook nog meegewogen wordt kan deze toename zelfs oplopen tot 
50% (UWV, 2020). Rotterdam ontwikkelt zich als derde IT-stad van Nederland, na Amsterdam en Utrecht. Door de snelle groei van de ICT-sector en de daarbij 
behorende technologische ontwikkelingen, neemt de druk van de krappe arbeidsmarkt toe. Er dreigt een groot tekort aan ICT’ers. Landelijk zegt 40% van de 
werkgevers al belemmeringen te ondervinden door het tekort aan ICT’ers (CBS, z.d.). In onderstaand figuur is de ontwikkeling de status van de arbeidsmarkt in 
de ICT te zien vanaf het tweede kwartaal van 2016, tot het tweede kwartaal van 2019.
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W a a r o m  i s  M 4 h  g e s c h i k t  g e s c h i k t  v o o r  I T ’ e r s ?
Stedelijk niveau
- Er sprake is van een rijk industrieel verleden. 
- Er verschillende vormen van (hoger beroeps) onderwijs aanwezig zijn. 
- Er een langetermijnbeleid geldt op het gebied van onderzoek en innovatie. 
- Er een clustering van bedrijvigheid plaatsvindt.

Gebiedsniveau
- Aanbevelingen vanuit een referentieproject in de IT-sector (Dutch Innovation Factory, Zoetermeer): 
- Maak de innovatie leefbaar en zichtbaar in de openbare ruimte 
- Zorg voor verbinding met andere bewoners en sectoren  
- Betrek andere sectoren, zoals kunstenaars bij je ontwikkeling 
- Er moet druk zijn van gebieden vanuit de stad

Kunst en Cultuur 
Kunst en Cultuur is te vinden in de Keilewerf, 
de Keilenwerf was eerst vooral bekend als 
tippelzone. Het gebied werd veelal als onveilig 
en onuitnodigend ervaren

Het gebied is nu een plek voor kunstenaars 
een makers. Zij kunnen een atelier voor een 
relatief lagen huurprijs krijgen in één van de 
loodsen in het gebied.

HAKA 
Het HAKA-gebouw is een rijksmonument uit 
1931. Het gebouw diende als koffiebranderij, 
theemengerij en een verpakkinsafdeling. Het 
HAKA-gebouw wordt nu gerenoveerd tot 
kantoor- en horecaruimte.

Citrus veiling
De Citrus veiling is net als het HAKA-Gebouw 
een rijksmonument. Was een plek vergelijkbaar 
met de bloemveiling in Aalsmeer waar inkopers 
konden bieden op net binnen gekomen fruit.
De Citrus veilig wordt nu niet meer gebruikt als 
veiling plaats en is alleen nog in gebruik tijdens 
evenementen zoals de open monumenten 
dagen.

Smart street bereikbaarheid met OV
De mobiliteit op wijkniveau wordt geregeld 
vanuit de Mobility Hub (oranje stip). Deze hub 
komt zo dicht mogelijk tegen metrostation 
Marconiplein aan, zodat bezoekers in 3 
minuten wandelen bij deze hub komen. 
Bezoekers van het gebied kunnen bij deze 
Mobility Hub hun duurzame vervoer voor 
de last mile pakken, zoals elektrische fietsen 
en elektrische scooters. Vervolgens kunnen 
ze deze beschut bij de bestemming, of in 
een van de stalpleken stallen die door het 
gebied verspreid zijn (rode stippen). Deze 
stalplekken zijn smart, zodat ze doormiddel 
van zonne-energie de scooter of fiets 
opladen. Aan het eind van de dag wordt 
de scooter of fiets weer teruggebracht. 
Hierdoor komen er zo min mogelijk auto’s in 
het gebied.  Daarnaast zal er ook nog een 
bootverbinding tussen RDM en m4h komen, 
zodat studenten van de IoT-Acadamy en 
de IT-Campus eenvoudig naar M4H kunnen 
komen.  

Smart Street mobiliteit 
Verspreid over de Havenallee zullen er smart 
oversteekplaatsen komen die de veiligheid 
van de fietsers zullen waarborgen. Op elke 
kruising waar autoverkeer het fietspad kruist, 
zullen er lampen in het wegdek geplaatst 
worden, die aangaan als er een auto aan 
komt. Hierdoor kunnen fietsers op een 
eenvoudige manier zien of ze veilig kunnen 
oversteken in het gebied. 

Profiel A3 - B3
Huidige situatie Marconistraat
ter hoogte van werkplaats de Rijk
Schaal 1:100 

Nieuwe situatie Benjamin Franklinstraat 
ter hoogte van Ferrodome
Schaal 1:100 

SMART functies Benjamin Franklinstraat 
ter hoogte van Ferrodome
Schaal 1:100 

Profiel A2 - B2
Huidige situatie Benjamin 
Franklinstraat ter plaatse van 
Ferrodome. Schaal 1:100  

Profiel A1 - B1
Huidige situatie Benjamin 
Franklinstraat ter plaatse van 
Kelilehaven. Schaal 1:100 

Naast een Rotterdams tekort aan IT’ers is er ook vraag naar een versterking van de creatieve sector. Uit de Rotterdamse Economische Verkenning (EVR) blijkt 
dat de concurrentiepositie versterkt wordt door verbreding van het economisch klimaat. Uitbreiding van de creatieve sector is momenteel een populaire trend 
die dit economisch klimaat kan verbreden. Uit de EVR blijkt dat Rotterdam een gunstig vestigingsklimaat biedt voor deze sector. Deze sector vestigt zich graag 
op waardevolle locaties of locaties met status. Locaties zoals de Citrus Veiling of de Ferro Dome in het huidige plangebied voldoen aan deze vestigingswens. 
Om deze reden biedt het plangebied dan ook goede mogelijkheden voor de creatieve sector om zich hier succesvol te vestigen.nu gerenoveerd tot 
kantoor- en horecaruimte.
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C o n c e p t M o b i l i t e i t I m p r e s s i e s f e r r o  d o m e
SmART Street - Havenallee M4h Bereikbaarheid Centrum M4H Profielen en plattegronden Ferro Dome

Concept 2020 - 2025

Steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de ICT-sector (UWV, 2020).
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Ricardo de Boer: 
 

Werk: 
IT-specialist 

  
Interesses: 

Techniek en duurzaamheid 
 

Hobbies: 
Computeren en met lego spelen 

 
Woonsituatie: 

Bij ouders 
  

Waarom in dit gebied willen werken:  
- De toekomstige visie met alle 

duurzame ontwikkelingen spreekt mij 
erg aan 

- Weet dat ik later in dit gebied een 
eigen technisch ITbedrijf kan opzetten

Josefien den Hartog 
 
Werk: 
Kunstenares en Deejay 
 
Interesse: 
Creatief bezig zijn, woke zijn, feminisme 
 
Hobbies: 
Creatief bezig zijn, feesten 

 
Woonsituatie: 
Anti-kraak 
 
Waarom in dit gebied willen werken: 
- Houdt van de rauwheid van het 
gebied 
- Mogelijkheid om goedkoop een 
atelier te huren 
- Wilt bij andere creatieve mensen in 
de buurt kunnen werken en wonen

C i t r u s v e i l i n g

M o b i l i t y  h u b

Impressie Citrusveiling

Impressie parking Europoint

Solar tree op St Jonhs Square Londen Smart bus halte in Bath G.B.

Solar tree kunst en Smart samen

Samen met de Ferro Dome vorm de oude 
Citrusveiling een sleutelpunt van de smART Street. 
Hierbij zal de openbare ruimte rondom, maar met 
name voor het gebouw een uitnodigend karakter 
krijgen. SMART-elementen zoals smart verlichting, 
solar trees en bijvoorbeeld vuilnisbakken zullen 
hier onderdeel van uitmaken. De toevoeging van 
groen moet zorgen voor een contrast tussen de 
harde en industriële materialen van het gebouw. 
Deze SMART-elementen met groen in combinatie 
met de industriële stijl van het gebouw moeten 
voor een uitnodigende sfeer zorgen van de 
Citrusveiling. Om het gebouw als sleutelpunt te 
benadrukken is het van belang de karakteristieke 
contouren goed zichtbaar te houden. Door het 
groen vooral naast de entree van het gebouw te 
plaatsen blijft deze goed zichtbaar en wordt de 
aanwezigheid hiervan benadrukt. In nieuwe vorm 
zal de Citrusveiling gaan fungeren als locatie voor 
expositie- of evenementenruimte. Door behoud 
van het industriële karakter (waardoor een stukje 
haven identiteit behouden blijft), toevoeging 
van groen en SMART-elementen, samen met een 
nieuwe creatieve functie, moet het een echte 
eyecatcher van het gebied worden.
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Toeiichting
Met een parkeerruimte voor 1500 auto’s 
wordt de Europoint parkeerplaats de mobility 
ub voor de Havenallee. SOmmige delen in 
het gebied zijn niet toegankelijk voo auto’s. 
De auto’s kunnen daarom parkeren in deze 
parkeerplaats. Door de gevel te bedekken 
met beplanting krijgt de parkeerplaats een 
levendigere uitstraling. Hierdoor sluit de 
parkeerplaats beter aan bij het groene gebied 
in de Havenallee. Het dak wordt gebruikt als 
sportveld voor recreanten.

Toelichting
Opgave 1: Het vinden van een permanente oplossing voor het parkeerprobleem met betrekking 
tot de vrachtwagen parkeerplaats. Waar gaan de chauffeurs in de toekomst staan.

Opgave 2: Om de SmART street optimaal te laten functioneren moet er een volledig plan voor de 
straat worden ontworpen. Hierbij moet de straat iets weg hebben van een universiteitscampus..

Openbare ruimte

- Smart

- Het gebouw moet 
zichtbaar zijn

- Groen

- Uitnodigend

Functie

- Expositie ruimte

- Evenementen

- eyecatch-
er/hotspot

Sfeer

- Behoud van karak-
teristieke sfeer

- Behoud + uitlichten 
industriële 
- Groen

- Uitnodigend

Masterplan 2035 - 2045 Referentie Slogan Verwijzingen01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

P r o b l e e m s t e l l i n g

De smART street is onderverdeeld in 3 deelgebieden. Het smART centrum is het belangrijkste 
gedeelte uit de ontwikkeling. Dit moet een plek worden waar de studenten, werknemers en 
andere bezoekers naar getrokken worden. Het heeft voornamelijk een horeca en 
expositiefunctie, gecombineerd met een groene en duurzame openbare ruimte, met vele 
technologische ontwikkelingen die het gebied kenmerken . De complete Havenallee zal 
getransformeerd worden tot smART street. Deze verbinding heeft vooral de functie om op 
een duurzame manier de bezoekers van het gebied te faciliteren in the last mile naar hun 
bestemming. Deze verbinding zal wederom groen ogen met een voorrangsfietspad. 

Daarnaast zullen langs deze weg verschillende kunstzinnige technologische ontwikkelingen geplaatst worden, 
die de sfeer van het gebied kenmerken, namelijk: het rauwe havenkarakter in combinatie met alle futuristische 
toepassingen die voortkomen uit de samenwerking tussen IT’ers en kunstenaars. Ten slotte wordt er een smART 
campus gesuggereerd achter het centrum van het gebied. Toekomstige studenten krijgen hier een plek om te 
wonen en te studeren. Studeren in een omgeving waar smART innovaties de ruimte domineren kan als inspir-
erend worden ervaren, waardoor er een grotere groep IT-talent zich in het gebied zal vestigen.  
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Dit is echt een plek 
voor MIJ! Dit is echt een plek 

voor MIJ!

Wauw wat goed 
bereikbaar en 

Smart

Wat een Milieu-
vriendelijke manier

van  reizen


