
Afstudeerwerk
Hidde van der Grind
Rotterdamse Academie 
van Bouwkunst

Eens een eiland

Een productief tussenland 

voor Rozenburg



Eens een eiland
Een productief tussenland voor Rozenburg

Versie startdocument: 1.0
Afstudeerperiode: 2019-2021
Onderwijsinstelling: Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Opleiding: Master stedenbouw

Student
Hidde van der Grind

Afstudeercommissie

Afstudeermentor
Dirk van Peijpe

Externe Criticus
Walter de Vries

Toegevoegde Criticus
Alexandra Sonnemans

Voorzitter
Thijs van Spaandonk



Samenvatting 6

Deel 1: Tussenland voor Rozenburg

1. Opgave: Hoe kan het havendorp zich herpakken?
Een haven vol met plannen 10

Een dorp met lege handen 15

Systeemingrepen voor programmatische schakels tussen haven en dorp 16

2. Analyse: Uitbannen van de haven
Historie: Eens een eiland, nog steeds eiland 20

Personages uit eiland Rozenburg 24

Personages uit het havendorp 27

De diagnose van het dorp: Binnen 28

De diagnose van het dorp: Buiten  36

Kansen: Grootschalige veranderingen waarmee het dorp zich kan herpakken 50

3. Concept: Van Buffer naar Tussenland
Herpositioneren van het dorp 58

Raamwerk 61

Personages uit het Tussenland 63

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland
Calandpark 68

Leidingpark 74

Symbiosepark 80

Tussenland in fases 86

Conclusies 88

Deel 2: Achtergrond

5. Bijlagen: Havenanalyse
Ambities, Plannen en projecten voor een post-fossiele haven 92

Opgaven voor de haven 100

Nieuwe nabijheden in de circulaire haven 106

Ontmoeting en vrije tijd in de haven 110

Inhoudsopgave

54



Een productief tussenland voor Rozenburg
De Rozenburger woont midden in de havenindustrie, verschanst achter een 
opgeworpen dijklichaam. Onverstoorbaar voltrekt het alledaagse leven van een dorp 
met rijtjeshuizen, een voetbalvereniging en een winkelplein. De haven deelt de lakens 
uit, maar het dorp blijft onverstoorbaar. Een nieuwe transformatie doet zich aan. De 
haven wordt circulair en biobased. Een kans om de patstelling te doorbreken en het 
dorp opnieuw te positioneren. Kortom, een toekomstperspectief waarin het dorp de 
vruchten plukt van de haventransitie. 

Buitenstaanders verbazen zich over Rozenburg, nieuwkomers trekken weg. Rozenburg 
is vooral bemind door de Rozenburger die de saamhorigheid en het verenigingsleven 
koestert. De korenmolen op het dorpsplein verwijst naar een landelijker verleden. 
Omstreeks de 19e eeuw was Rozenburg een eiland in de Maasdelta, bewoond door 
boeren en zalmvissers. Vanaf de jaren 50 aten grootschalige haventerreinen het eiland 
beetje bij beetje op. Havenwerkers uit alle windstreken vestigden zich in Rozenburg. 
Het dorp diende de noden en wensen van de haven. Nu werkgelegenheid in de haven 
afneemt liggen vergrijzing en krimp op de loer. Het dorp dreigt met lege handen te 
komen staan. 

In 2050 is een circulaire biobased haven de nieuwe dorpsomgeving. Talloze 
rapporten, projecties en scenario’s verkennen het aanbrekende tijdperk. De effecten 
van de transitie op de 12.000 Rozenburgers zijn, zoals vanouds, vragen voor later. 
Een ding is zeker. De biobased haven is niet een kleinschalige groene aangelegenheid. 
Evenmin is een onbekommerd voortbestaan van het dorp gegarandeerd. Dit 
ontwerpend onderzoek stelt als doel het bestaansrecht van het havendorp aan te tonen 
¬en toegevoegde waarde te genereren door kansrijke havenactiviteiten te koppelen 
aan het dorpsleven.

De groene stelling tussen haven en dorp vormt het nieuwe tussenland waarin 
havenwerkers en dorpelingen elkaar treffen. Een menging van het dorpse en het 
industriële trekt nieuwe bewoners aan, genereert werkgelegenheid en schept 
natuurlijke industrielandschappen en bezienswaardigheden. Het dorp breekt uit 
zijn groene bufferzone en ontwikkelt zich langs de landschappelijke structuren in de 
haven. 

Samenvatting

Op zoek naar nieuwe vormen 
van nabijheid in de haven.

Ingebruikname van een 
toeristische weg langs de Brielse 
Maas. Op de achtergrond 
een overslagkraan in het 
Europoortgebied. 

Foto: Arie Groeneveld, 1968
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Deel 1: 

Tussenland voor 

Rozenburg

1. Rozenburg

2. Nieuwe Waterweg

3. Calandkanaal

4. De Landtong

5. Brielse Meer
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7. Maassluis

8. Brielle

9. Aanleg Maasdeltatunnel

10. Petrochemie, Botlek

11. Brandstoffen, Eurpoort 

Bron luchtfoto: Nationaal 
Georegister, pdok
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Een haven vol met plannen

De haven van Rotterdam werkt toe naar een CO2-neutrale en circulaire haven 
in 2050.1 De klimaatdoelen vergen een omslag in de havenactiviteiten, een 
“haventransitie’’. Tot nu toe borduren het Havenbedrijf en de bedrijvigheid voort op 
een profiel van petrochemie, steenkool en logistiek. De onzekerheid over de toekomst 
genereert een enorm volume van plannen en prognoses.2 Economen, innovators 
en het bedrijfsleven bedenken strategieën die groei en toekomst van de mainport 
veiligstellen. Het doel? Een industrielandschap dat netto geen negatieve gevolgen 
heeft voor het klimaat.3

De haven zit vol met plannen die zich richten op de haven van 2050. Dit zijn vooral 
projecten die nog op de tekentafel liggen.4 De kansen van deze plannen voor de 
directe leefomgeving van de haven, de ingekapselde havendorpen, zijn nog amper 
verkend. Dit afstuderen probeert bij te dragen aan deze leegte in ruimtelijke plannen 
op de lokale schaal van de haven. Het voorstel richt zich op de havengemeenschap 
Rozenburg, die aan het begin staat van het nieuwe biobased circulaire haventijdperk.

Opgave: Hoe kan het havendorp zich herpakken?1

1  Havenvisie Rotterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam, 
2019

2  Onder andere: 
Toekomstverkenning 
Maritieme Cluster, 2017, 
Deltascenario’s Rijnmond 
Drechtsteden, 2011, Capacity 
Study for Solid Biomass, 
2012, Universiteit Utrecht, 
Havenvisie 2030, 2011

3  Energietransitie, Port of 
Rotterdam, 2018

4  Een waterstoffabriek; een 
waste2chemicals-fabriek; 
een bioraffinaderij; een 
plastic-recycle-fabriek; een 
methanol-uit-hout-fabriek; 
een warmterotonde en een 
ondergrondse CO2-opslag, 
Havenvisie Rotterdam, 
Havenbedrijf Rotterdam, 
2019

1. Opgave: Hoe kan het havendorp zich herpakken? 11



Conclusiekaart havenanalyse, 
Stapeling van ambities, plannen 
en trends. 

Deel 2 van de bundel gaat in op 
de havenanalyse. 

De circulaire biobased haven in 2050. 
Talloze rapporten, projecties en 
scenario’s verkennen het aanbrekende 
tijdperk

1. Opgave: Hoe kan het havendorp zich herpakken? 1312



1. Opgave, Hoe kan het havendorp zich herpakken?

Een dorp met lege handen

De Rozenburger woont middenin de havenindustrie. Verschanst achter een 
opgeworpen stelling, een groen dijklichaam bekleed met gras en bomen. Onder 
deze stolp voltrekt het alledaagse leven van een dorp met rijtjeshuizen, een 
voetbalvereniging en een winkelplein. De korenmolen op het dorpsplein herinnert aan 
het verleden, toen Rozenburg als eiland in de Maasdelta werd bewoond door boeren 
en zalmvissers. De stad Rotterdam en zijn megahaven zijn de gemeenschap ‘door de 
strot geduwd’. Ondanks de stelling en aanhoudend beklag is de invloed van de haven 
niet uit te bannen. Petroleumluchten en havengeluiden verbreken de illusie van een 
onbekommerd dorpsleven, maar de grote gevolgen reiken dieper.

Het dorp heeft jaren in dienst gestaan 
van de haven, maar dreigt nu met lege 
handen te staan

Buitenstaanders kijken met onbegrip naar Rozenburg, degene die wel de stap wagen 
trekken vaak weer weg. Eigenlijk is Rozenburg alleen bemind door de Rozenburger 
die de saamhorigheid en het verenigingsleven koestert. Verdere vergrijzing en krimp 
liggen op de loer. Het dorp is haar eigen verhaal ontzegd en heeft de noden en wensen 
van de haven op zich genomen. Zo gebruikte de haven het dorp als huisvesting van 
havenarbeiders met hun gezinnen uit alle windstreken. Nu dreigt het dorp met lege 
handen komen te staan, door modernisering neemt het werk in de haven steeds meer 
af. Tot afgrijzen van de Rozenburger is de landhonger van de haven nog niet gestild. 
Het dorp wordt beetje bij beetje opgegeten. Op een haar na heeft bewonersprotest een 
havenontwikkeling nabij Rozenburg afgewend.

1. Projectie Eiland Rozenburg 
(1850) op de bestaande 
woonkern Rozenburg

2. De verkoopakte van 
Natuurmonument de 
Beer. Rozenburg verkocht 
het natuurgebied aan 
Rotterdam ten gunste van 
brandstofhaven de Europoort 
in 1964. 

3. Zicht vanaf natuurmonument 
De Beer op het naderende 
haventerrein, de Europoort. 
Bron: onbekende fotograaf, 
overnatuurmonumentdebeer.
nl

1
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Systeemingrepen voor programmatische schakels tussen haven en dorp

De systeemingrepen voor de dorpen transformeren de dorps- havenrand, beter 
bekend als de groene gordel die kenmerkend is voor Rozenburg. Deze groene grens 
beschermt het dorp tegen het lawaai, de stank en gevaren van de haven. Secundair 
fungeert de grens ook als groenvoorziening en recreatie. Deze buffer opladen met 
systeemingrepen uit de haventransitie productieve tussenzone met ruimte voor 
productie, recreatie, natuur zal het dorp uit zijn isolement halen. De groene buffer 
is deel van het DNA van het dorp, een overgang i.p.v. een grens. De drie zijden 
waarmee Rozenburg aan de haven grenst zijn verschillend en hebben elk een eigen 
complexiteit. De te ontwerpen zijn locatie specifiek en baseren zich qua programma en 
landschap op de havenstructuur. Het ontwerpend onderzoek tracht deze vernieuwde 
havenactiviteiten als sociaaleconomische kansen uit te buiten. 

Voor dit ontwerpend onderzoek is de haventransitie een motief om de dorpen 
in de haven te verrijken. Het uiteindelijke ontwerp kruist trend en speculatie in 
systeemingrepen voor de het dorp. Deze resulteren in ruimtelijke voorstellen die 
een sociaaleconomische impuls zijn voor het havendorp Rozenburg. Dit ontwerpend 
onderzoek resulteert niet in concreet realiseerbare voorstellen, maar tracht de 
haventransitie door te ontwerpen tot de schaal van een bestaande gemeenschap.

1. Opgave: Hoe kan het havendorp zich herpakken?

1. Van groene grens naar 
productieve tussenzone

2. Belevenissenkaart van  
voormalig natuurmonument 
De Beer. Van Pelkwijk, 1925

2

1
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Het dorp Rozenburg ingeklemd 
tussen de petrochemie 
van de Botlek (links) en de 
brandstoffenopslag van de 
Europoort (rechts).

Beeldfragment van ‘‘Drone view 
on Landtong Rozenburg and 
the Crane Ship Thialf’’. Belle 
Aerials, 2017
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Historie: Eens een eiland, nog steeds eiland

De tijdperken van Rozenburg en de haven tegenover elkaar gezet. De verstrengeling 
van haven en dorp zijn in 4 tijdperken te onderscheiden.1 

Tot 1850: Gors Rosenburgh in de delta | Entrepothaven in de stad
Rozenburg is rond 1600 een bij eb droogvallende zandplaat. Tussen 1700-1850 
werd Rozenburg bedijkt en geëxploiteerd door boeren en zalmvissers. De haven van 
Rotterdam ligt ver van Rozenburg en is onderdeel van een omsloten stad. De kaaien 
zijn onderdeel van de openbare ruimte en bronnen van leven. 

Vanaf 1850: Agrarische gemeenschap | Doorvoerhaven naast een open stad
Rozenburg is een agrarische gemeenschap bestaande uit Blankenburg en Rozenburg. 
Verbonden met een veerpont naar Brielle en Maassluis is het eiland ontsloten. 
Natuurmonument De Beer is de trekpleister van het eiland, een natuurlijk gebied 
met meer dan 180 vogelsoorten. De haven is afgesplitst van de stad en uitgebreid 
naar de zuidelijke maasoever. De haventerreinen zijn grootschaliger, efficiënter en 
monofunctioneel.

Vanaf 1950: Havendorp | Industriële haven naast een functionele stad
Rozenburg is ingekapseld door de haven. Werkgelegenheid genereert een toestroom 
van arbeiders uit alle windstreken. Zo is er tot vandaag de dag een pub in Rozenburg, 
gesticht door Ierse havenarbeiders. De boeren vertrokken naar de Noordoostpolder 
als compensatie voor hun verdwenen boerderijen. De haven is industrieel van aard 
met een focus op petrochemie en olieraffinage. De ongebreidelde groei van de haven 
leidt tot een kritische blik op de haven. Om de haven leefbaar te maken is buffergroen 
aangelegd rondom de desolate haventerreinen. Een compensatie voor het afbranden 
van Natuurmonument De Beer.

Vanaf 1990: Post havendorp | Distributiehaven en netwerkstad
De gemeente Rozenbrug is niet langer in staat de externe veiligheid voor haar 
inwoners te garanderen. Rotterdam grijpt in en annexeert het dorp.2 Door 
modernisering in de distributiehaven neemt het aantal banen af. Werken in de 
haven kan steeds meer op afstand en vereist een hoger opleidingsniveau. De haven 
staat met de rug naar de leefomgeving maar zoekt ook toenadering: Het strand 
bij de Slufter, de nieuwe natuurgebieden op Maasvlakte 2 en de zeehonden bij 
Oostvoorne zijn voorbeelden van natuurontwikkeling die een nieuwe openheid van 
het Havenbedrijf verraadt naar de kant van de stedelingen en recreanten.(…) Als het 
aan het Havenbedrijf ligt wordt de haven ’menselijk’.3 Door andere activiteiten op 
haventerreinen toe te laten zijn de Merwevierhavens en de RDM-campus ontwikkelt 
tot gemengde gebieden.

Analyse: Uitbannen van de haven2

2. Analyse: Uitbannen van de haven

1  City and Port, Han Meyer, 
1999, p23

2  Pernis is geannexeerd 
in 1934, Rozenburg was 
zelfstandige gemeente 
tot 2010. In 2006 bleek 
uit een rapport dat de 
gemeentelijke organisatie 
onvoldoende was bij rampen- 
en crisisbeheersing, dit 
bespoedigde de inlijving bij 
de gemeente Rotterdam. A. 
van der Schoor, De dorpen 
van Rotterdam, 2013, p249

3  Havenstad Rotterdam, 
Wouter van Stiphout, 
Michelle Provoost, 1997. 
Dit artikel is een vervolg 
op de teksten die Wouter 
Vanstiphout en Michelle 
Provoost schreven als 
readers voor de jury van de 
Rotterdam-Maaskantpijs 
1997. De haven werd door de 
jury voorgedragen, maar door 
het bestuur van de Stichting 
Rotterdam-Maaskant niet als 
prijswinnaar bekroond.

21
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Personages uit eiland Rozenburg

Deze personages zijn voor de aankomst van de haven te vinden op eiland Rozenburg.

Natuurliefhebber
De Beer, ook wel het vogeleiland, lag op de noordpunt van het eiland Rozenburg. 
Een open en dynamisch natuursysteem. Rond 1930 een bestemming voor 
natuurfotografen en natuuronderzoekers. Om de meer dan 180 vogelsoorten te 
beschermen tegen de aanhoudende bezoekersstroom werd toestemming van de 
rentmeester vereist.1 De opzichter verbleef in een huisje bij de aanlegsteiger om 
bezoekers te ontvangen. Veerman Slis bestuurde de veerboot tussen Hoek van Holland 
en het vogeleiland. Met de komst van de industrialisatie werd Natuurmonument De 
Beer in 1964 afgebrand en overdekt met zand ten gunste van de Europoort. 

Molenaar
De molen was samen met de kerk van groot belang voor de zelfstandigheid van 
Rozenburg. Het was zelfs zo dat de Rozenburgse boeren verplicht bij deze molen hun 
koren laten malen, ook wel een dwangmolen genoemd. Van der Wilt was de laatste 
molenaar van Rozenburg. De industrialisatie van Rozenburg zorgde ervoor dat het 
bedrijf niet meer rendeerde. Als schadeloosstelling kochten de gemeenten Rozenburg 
en Rotterdam zijn molen voor een bedrag van 35.000.-. De molenaar mocht in het 
huis naast de molen blijven wonen.

Veerman
Veerman J.P. Coppelstock was, in het midden van de 16e eeuw, de veerman tussen 
Brielle en Maassluis. Tijdens zijn vaart zwaaide hij naar de eerste bewoners van 
Rozenburg; De vogelaers uit Vlaardingen.2 Er was geen vaste dienstregeling. Bij een 
overzetting moest de Rozenburger de veerman uit Brielle oproepen. Dan trok deze een 
grote mand, die aan een hoge mast met touw was bevestigd, omhoog. Hierop kon de 
schipper in actie komen. 

Vogelaar
In 1586 deden de eerste bewoners van Rozenburg zich aan. Twee vogelaers uit 
Vlaardingen. Dirksz en zijn zoon pachtten de grond om vogels te vangen en de eerste 
bedijkingen aan te leggen. Omstreeks de 19e eeuw was het eiland volledig bedijkt en 
gebruikt voor landbouw. Er werd nog gestroopt in het afgelegen natuurgebied de Beer 
tot in de 20ste eeuw. Door bedreiging van de vogelstand werd een opzichter aangesteld.

Visser
De overgang van zoet- naar zoutwater maakte vissen op aal, spiering en zalm 
aantrekkelijk. Helaas verdiende de Rozenburgse visser een ‘’karige boterham’’. De 
Rozenburgers was niet tegen de concurrentie uit Zwartewaal en Maasluis opgewassen. 
De wet op visserij maakte in de 20ste eeuw een einde aan de slecht renderende 
visserijen.3 De laatste visser A. Kerkhof raakte door de stormramp van 1953 uit bedrijf, 
het einde van de visserij op Rozenburg. Voor oud-vissers een periode van ‘kommer en 
verdriet.’

1  Een eersteklas landschap, Ed 
Buijsman, Stichting Matrijs, 
2007, p34

2  Eens een eiland. A.J.M. 
Tetteroo, Culturele raad 
Rozenburg, 1982, p33

3  De wet op visserij stelde 
strenge eisen aan de 
manier van vissen, deze 
investeringen konden veel 
vissers niet opbrengen. Eens 
een eiland. A.J.M. Tetteroo, 
Culturele raad Rozenburg, 
1982, p82

Boer
Na de bedijkingen in de 17e eeuw transformeerde Rozenburg in een agrarische 
gemeenschap. Celi Wiersma-Barendregt groeide, in de jaren 60, op in een boerderij 
bij Blankenburg. Door de aanleg van de Botlek verhuisde ze naar een boerderij dicht 
bij de Beer. Al twee jaar na verhuizing werd de boerenfamilie opnieuw gedwongen 
te verhuizen voor de aanleg van de Europoort. Daarop verhuisde de familie naar 
de Noordoostpolder. Het boerenland van Rozenburg bracht zo’n 1 miljoen gulden 
per jaar op, een peulenschil vergeleken met de beoogde miljoenenopbrengst van de 
petrochemie.4 

2. Analyse: Uitbannen van de haven

4  De Haven van Rotterdam, 
Marinke Steenhuis red., 
nai010 uitgevers, 2015, p169

Helaas verdiende de Rozenburgse visser 
een ‘’karige boterham’’.3

2524



‘Het was interessant om in een grootse 
omgeving te vertoeven, Maar weleens 
deprimerend voor die mensen van het 
dagelijks brood.’5

2. Analyse: Uitbannen van de haven

Personages uit het havendorp

De haven en de petrochemie heeft het leven van de eilandbewoners veranderd.

Havenwerker in de petrochemie
De chemie biedt werk aan technisch personeel, zowel hoog- als –praktisch opgeleid. 
Vrachtwagenchauffeurs, onderhoudsmonteurs, lassers, procesoperators werken in 
dit petrochemische clusters. Met ploegendiensten worden de fabrieken bemand. 
Digitalisering gaat de processen veel veranderen, maar er blijft een nood aan jonge 
technici die de gemiddeld oudere werkers moeten opvolgen.1

Doorreizende havenwerker
De petrochemische haven wordt aangedaan door bemanningen van olietankers 
en chauffeurs. Zeelieden verblijven kortstondig in de haven. Haventerreinen zijn 
hermetisch afgesloten en bewaakt. Zeevarenden kunnen kortstondig ontsnappen 
naar een zeemanshuis in Oostvoorne of een boodschappencentrum in de haven via 
gratis pendelbusjes.2  Hier zijn shampoo, drank, snacks maar ook Hollandse souvenirs 
verkrijgbaar. Chauffeurs kunnen overnachten op bewaakte parkeerplaatsen middenin 
de haven. Niet elke chauffeur wil of kan dit betalen, voorheen waren er weleens 
wildkamperende truckers in Rozenburg te vinden. Dat is aan banden gelegd.

Bewoner
De bewoner ziet de miljoeneninvesteringen van de haven om zich heen inslaan. 
De Blankenburgverbinding en Theemswegtracé Zo had de haven het in de zomer 
van 2019 ook voorzien op Landtong. Een logistiek centrum zou beetje groen van 
de Rozenburgers verder opsnoepen, De Rozenburgers organiseerden zich met 
demonstraties en brachten het havenbedrijf op andere gedachten. Het logistiek 
centrum gaat voorlopig niet door.

Buitenlandse havenwerker
Patrick Fitzgerald, eigenaar van pub Finnegan’s, kwam midden jaren tachtig als 
jongeman in een groep van zo’n vijfhonderd man naar Rozenburg om voor vijf jaar in 
de haven te werken. De petrochemische industrie van de Rotterdamse haven lonkte. 
Dit gold voor meerdere groepen buitenlandse werkers. De Ieren zijn ondertussen zo 
goed ingeburgerd dat ‘gewone Rozenburgers’ zijn geworden.3

Recreant
Door de ongebreidelde groei van de haven groeide het wantrouwen tegen de 
vervuilende havenactiviteiten4. Vanaf de jaren werden nieuwe haventerreinen 
ingepakt en voorzien van buffergroen. ‘Het was interessant om in een grootse 
omgeving te vertoeven, Maar weleens deprimerend voor die mensen van het 
dagelijks brood.’5 De aanleg van recreatieve routes maar ook de aanleg van het 
Maasvlaktestrand en het Brielse Meer trachtte de onmenselijke schaal van de haven 
menselijker te maken. De haven zoekt meer toenadering tot de samenleving. 

1  Transities in de haven, 
arbeidsmarktmobiliteit 
bij energietransitie in de 
petrochemie, Birch, 2018

2  Waarom je geen zeelui ziet in 
Rotterdam, Arjan van Veelen, 
2019, Decorrespondent.nl

3  Waarom Rozenburg wel een 
echte Ierse pub heeft, Jaap 
Rozema, Versbeton.nl, 2016

4  De Haven van Rotterdam, 
Marinke Steenhuis red., 
nai010 uitgevers, 2015, p119

5  Beplanting in het Europoort-
Maasvlaktegebied, 
Rotterdam Europoort 5, 
1968, p18.
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De diagnose van het dorp: Binnen

Ruimtelijke structuur: Dorp in een kom
Het dorp is explosief gegroeid om aan de huisvestingsvraag van de haven te voldoen. 
Tussen de jaren 60 en 70 is bijna het gehele dorp opgezet in verschillende buurten. 

Waterstructuur: Oase in de haven
Het dorp heeft een geheel geïsoleerd zoetwatersysteem midden in de delta. Het 
dorp is gelegen tussen het brakke water van de Maas en het zoute Calandkanaal. 
De eigen zoete waterstructuur, opgespannen uit singels en sloten, is aangesloten op 
de waterleiding van het Brielse Meer. De zoetwaterbron voor de havenindustrie en 
Oostvoorne. Het rioolsysteem van Rozenburg heeft zijn eigen RWZI-installatie die zijn 
effluent op de Nieuwe Waterweg loost. 

2. Analyse: Uitbannen van de haven 2928
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1. Zuidgrens Rozenburg, 
achter het scherm ligt 
de A15, havenspoor 
en de Brittanniëhaven 
waar voertuigen worden 
aangevoerd (Roro)

2. Singelstructuren van het 
dorp, een aangeharkt 
karakter. In de verte de oude 
korenmolen De Hoop. 

3. De noordoever aan de 
Nieuwe Waterweg. In 
tegenstelling tot de 
grenzen met de haven heeft 
Rozenburg hier een vrij zicht.

2. Analyse: Uitbannen van de haven

2
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Voorzieningen: Een gewoon dorp in een wereldhaven
Rozenburg is qua bovenlokale voorzieningen gericht op Voorne-Putten en Maassluis. 
Zo gaan middelbare scholieren naar Maassluis en sporten Rozenburgers ook in 
Brielle. Met de Blankenburgverbinding en de Hoekse lijn wordt de mobiliteit van 
de Rozenburger ten noorden van de Maas eindelijk vergroot (autobereikbaarheid 
stippellijn). 
De buurten om de kern van het dorp zijn homogene woonbuurten en bestaan 
voornamelijk uit rijwoningen en portiekflats. Het hoge percentage van sociale 
woningen (40%) zijn grotendeels in bezit van Rozenburgs eigen wooncorporatie. In de 
voorzieningenstrook in het midden van het dorp zijn de voorzieningen gecentreerd. 
Hier zijn de sociale voorzieningen en scholen. De kleine dorpse schaal van het dorp 
steekt af tegen grootschaligheid van de haven. Hier zijn recreatieve trekpleisters zoals 
de landtong en het Maasvlaktestrand bereikbaar met de auto. In de haven zijn de 
truckercafés en supermarkten voor havenwerkers te vinden. 
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1. De groene gordel

2. De oude dorpsstraat heeft 
nog karakteristieken van de 
oude 

3, Het woningbezit is in een 
keer gebouwd om aan de 
huisvestingsvraag van de 
haven te voldoen. Gevolg is 
een enorm aandeel (70%) van 
eengezinswoningen.

2. Analyse: Uitbannen van invloeden

2

3
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De diagnose van het dorp: Buiten 

Bereikbaarheid: Miljoeneninvesteringen rond het dorp
Net buiten het dorp worden miljoenen geïnvesteerd om de havenmachine 
soepeler te laten lopen. Wat dat betreft is er niets veranderd. Het is typisch dat 
bij de Maasdeltatunnel volledig is ingezet op gemotoriseerd vervoer, terwijl een 
fietsverbinding voor Rozenburgers is weggelaten. Zo blijven middelbare scholieren 
aangewezen op de veerpont om naar Maassluis te gaan. Pernis is met zijn 5.000 
inwoners met metrostation en fietstunnel naar de noordoever, veel beter af dan 
het grotere Rozenburg. Het nieuwe Theemswegtracé, een omlegging van het 
havenspoor, ontlast de Botlekbrug. Ten goede van de binnenvaart, treinverkeer 
en vrachtverkeer. Het havenspoor ten zuiden van Rozenburg wordt zo overbodig, 
maar niet buitenwerking gesteld. Enerzijds wordt er enorm geïnvesteerd in de 
omgeving, anderzijds wordt Rozenburg meer ingesloten met nieuwe infrastructuur. 
Investeringen in het dorp zijn vooral voor de bufferzones zoals de parkwal tegen de 
Maasdeltatunnel of het herinrichten van gebruiksgroen in de groene gordel. 
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1. Goederen, materialen en 
mensen bewegen zich 
allemaal door dezelfde 
corridor. Fietspaden in het 
havengebied gebundeld langs 
leidingstroken.

2. Het Theemswegtrace, 
aangelegd om de Calandbrug 
van goedertreinen te 
ontlasten.

3. Aanleg van de 
Maasdeltatunnel

2

3
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1  ‘Ook diende de Rozenburgse 
Sluis als waterkering voor 
stormsituaties en was het 
een verkeerontsluitingsweg 
vanuit de Botlek naar 
de Europoort. Vanwege 
het doorsteken van de 
Beerdam, de aanleg van 
de Europoortkering en 
de Calandbrug/-tunnel is 
de waterkerende functie 
van deze sluis grotendeels 
overbodig geworden (zie o.a. 
Konter, 2013). Uit onderzoek 
blijkt dat de kosten voor het 
verwijderen van de sluis/
aanleg van een nieuw kanaal 
ongeveer gelijk zijn aan de 
kosten van het behoud van 
de huidige sluis.’ Botlek 
Waterveiligheid, Royal 
HaskoningDHV, 2016, p41

Buiten de kom: Calandkanaal een zoute diepzeehaven
De Calandhaven is een diepe haven voor olietankers en staat in volledig open 
verbinding met de zee. De haven en het kanaal hebben een hoog zoutgehalte. Dit is 
terug te zien in de schrale aanwezigheid van bruinwieren en mosselen. De verharde 
substraten zijn functioneel ingericht, niet natuurlijk. De haven is met het schiereiland, 
de Landtong, gescheiden van de Nieuwe Waterweg. Het Calandkanaal fungeert 
als binnenvaartverbinding naar het achterland. De Rozenburgse sluis verbindt het 
Calandkanaal met het Hartelkanaal. De Rozenburgse Sluis is aangelegd om het zoute 
Calandkanaal te scheiden van het toenmalige zoete Hartelkanaal. Tegenwoordig is 
het Hartelkanaal zout en wordt het opheffen van de Rozenburgse sluis onderzocht ten 
gunste van snelle doorstroom en waterveiligheid in de Brittanniëhaven.1

1. Calandkanaal ter hoogte 
van Rozenburg. De desolate 
haven biedt ook ruimte voor 
ruiters en verblijven op een 
bankje.

2. Calandhaven ter hoogte van 
de Landtong

1

2
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2

1. Leidingstrook ter hoogte van 
de Europoort

2. Leidingviaduct ter hoogte 
van Hoogvliet 

Buiten de kom: Leidingstroken als ruggengraat van de haven
De leidingstroken in de haven zijn onbebouwde lange grasstroken. Door de leidingen 
stromen ruwe olie, gas chloor, water en stoom voor industriële toepassingen. Het 
gras op leidingstroken is kort. In hoger gras zouden gelekte vloeistoffen onopgemerkt 
blijven. In de circulaire biobased haven worden meer stromen uitgewisseld en 
de havenindustrie verder geëlektrificeerd. Leidingen worden belangrijker en 
intensiever gebruikt.1 Op bepaalde plekken (foto 2) nabij de woonomgevingen, zoals 
Rozenburg en Hoogvliet, zijn al bepaalde ‘bottlenecks’ te vinden.2 Ter plekke bieden 
leidingviaducten een mogelijkheid voor een stapeling van leidingen. Deze viaducten 
kruisen met fietsroutes en zorgen voor verbijzonderingen in het havenlandschap. 
De hoofdstructuur van leidingstroken loopt langs de A15 en langs de zuidrand van 
Rozenburg. Veranderingen in deze bundel heeft gevolgen voor leefbaarheid van 
Rozenburg. Nieuwe stromen betekent dat nieuwe nabijheden mogelijk zijn.

1  Een haven vol nieuwe 
energie, Routekaart 
voor ontwikkeling 
van een robuuste 
elektriciteitsinfrastructuur 
in de Rotterdamse haven, 
Stedin, Tennet, Port of 
Rotterdam, 2019

2  Intensivering 
Leidingstroken, K. Steketee, 
TU Delft, Port of Rotterdam, 
2011
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Synthesekaart ruimtelijke 
analyse

1. Calandkanaal, alleen de kade 
langs Rozeburg (zwart) is 
begaanbaar

2. Leidingstrook, Ruggengraat 
van de haven sluit Rozenburg 
in. 

3. Ligplaatsen olietankers 
Landtong

4. Spoordijk, havenspoor 
uit te faseren door 
Theemswegtracé

5. Maasdeltatunnel

6. Brittanniehaven overslag 
voertuigen

7. AVR afvalverbranding

8. Windwall, superstructuur

9. Verzamelplek vrachtwagens 
logistiek

1

3

8

9

4

5

6
7

2
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Wat als Rozenburg 
was afgebroken net als 
Blankenburg?

‘Ik heb niets tegen Rozenburg, integendeel. Maar ik vind dat 
we Rozenburg indertijd (1961) tegelijk met Blankenburg beter 
hadden kunnen afbreken, omdat het niet verstandig is om 
middenin een industriegebied een woongemeenschap te bouwen.’ 
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Urgentie: Verantwoordelijkheid van de haven
Rozenburg wordt de komende jaren niet opgeheven. Daar was in 1961 al toe besloten. 
Wel is de wederkerige relatie tussen dorp en haven verdwenen. En daarmee heeft 
het dorp eigenlijk geen mogelijkheid tot het vormen van een eigen perspectief. De 
havenomgeving laat zich lastig vormen. De ruimtelijke kwaliteit van de nederzetting 
qua gevrijwaarde ligging, landelijk karakter en divers woningaanbod door de haven 
ontnomen. Er valt niet te concurreren met de omliggende dorpen1.

Rozenburg heeft een slecht imago, maar is een goed functionerende gemeenschap. 
De sociale cohesie met het verenigingsleven is het sterke punt van Rozenburg, het 
dorp wordt bemind door de Rozenburgers. Het dorp wordt behandeld als woonwijk 
van Rotterdam, en wil graag een speciale behandeling van de gemeente Rotterdam en 
meer zelfbestuur om hun dorpsidentiteit te behouden.2 Hiermee wordt teruggegrepen 
naar de tijd dat Rozenburg een gemeente was tot 2010. Deze werd toen opgeheven 
vangwege een vernietigend veiligheidsrapport.

De haven trekt langzaam zijn handen af van zijn voormalige dorp met arbeiders. 
De verzelfstandiging van het Rotterdamse havenbedrijf zorgde voor een duidelijke 
scheiding tussen het havenbelang en het maatschappelijk belang. Zo had het de haven 
in 2003 nog doelstellingen waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
haven werd opgenomen: ‘het leveren van bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling, 
de ontwikkeling van stadshavens en de verbetering van woon-, werk- en leefklimaat 
van de stad en regio Rotterdam, ook indien deze activiteiten voor de vennootschap 
(aanvankelijk) verliesgevend zijn.’3 

Deze is in 2009 geschrapt. Eigenaardig. Aangezien is besloten het dorp niet op 
te heffen in 1961 tegelijk met Blankenburg. Gezien dat het dorp werkenden in de 
haven heeft gehuisvest draagt de haven nog wel zeker verantwoordelijkheid. Het 
ontwikkelen van Rozenburg in de haven is namelijk niet onomstreden: ‘Ik heb niets 
tegen Rozenburg, integendeel. Maar ik vind dat we Rozenburg indertijd (1961) tegelijk 
met Blankenburg beter hadden kunnen afbreken, omdat het niet verstandig is om 
middenin een industriegebied een woongemeenschap te bouwen.’4

Toch is het niet de bedoeling dat de haven zichzelf geheel afscheidt van de 
leefomgeving. Bovendien onderstreept de aandeelhoudersovereenkomst deze 
houding: ‘Door HbR [Havenbedrijf Rotterdam, red.] en de staat wordt erkend en 
expliciet aanvaard dat een goede relatie met de omgeving (regio en stad Rotterdam) 
onderdeel van een juiste exploitatie van de onderneming van HbR is en dat het niet de 
bedoeling is dat “HbR met de rug naar de stad” komt te staan.’5

Recente projecten als het Maasvlaktestrand, Futureland en Beereiland zijn hier een 
voorbeeld van. Alleen blijft deze havenervaring recreatief en oppervlakkig terwijl de 
permanente inwoners van de haven worden ontzien. Het ontwikkelen van Rozenburg 
kan de volgende stap in een eerlijke wederkerige verhouding tussen leefomgeving en 
haven. De haventransitie biedt hier genoeg kansen voor.

1  ‘Bij ongewijzigd beleid 
dreigen voor Pernis en 
Rozenburg de sociale 
en de economische 
weerbaarheid door een 
kritische bodem te zakken. 
De vitaliteit van de lokale 
gemeenschappen neemt af 
als gevolg van demografische 
ontwikkelingen (vergrijzing), 
afnemende werkgelegenheid 
in de haven voor de 
huidige bewoners en 
een onaantrekkelijke, 
verouderde woningmarkt. 
Voeg daarbij het slechte 
imago van deze kernen en 
het beeld dringt zich op 
van een lokale samenleving 
waaruit langzaam de 
vitaliteit wegsijpelt.’ 
Toekomstscenario’s Kleine 
Kernen Rotterdam, 2015, 
Regioplan, p8

2  Dorpsburgemeester om 
kleine kernen te redden, 
2017, Mark Hoogstad, 
Algemeen dagblad

3  Deze doelstelling is 
sinds 2009 geschrapt, 
door de gemeente zelf 
om oneigenlijke van 
taken op overheids- en 
gemeenteniveau te 
vermijden. Statuten 
Rotterdamse Haven, 2003, 
artikel 2, lid 2, sub c

4  Rijnmond-gecommitteerde 
Roozemond, over de 
grenswijzigingen van Voorne-
Putten en Rozenburg

20-01-1975

5  Waarom het Havenbedrijf 
Rotterdam niet (meer) 
verantwoordelijk is voor het 
verbeteren van woon- en 
werkklimaat. Ftm.nl, Ties 
Joosten, 2018

2

1. De ligging van de 
havendorpen in de haven 
van Rotterdam. Aan de 
zuidoever van de Maas liggen 
komdorpen temidden de 
hogergelegen haventerreinen. 
Een groene gordel als strikte 
grens tussen dorp en haven.

2. Projecties van het havendorp 
Rozenburg

3. De groei van de haven en 
het dorp Rozenburg hebben 
elkaar 

2019

Aantal inwoners

4.900 5.000

65+ 65+
2035 2019

Percentage 65+

21% 22%

2035
65+ 65+

2019

Sociale 
huur

21%

65+ 65+
2019

Eensgezins-
woning

85%

2019

Aantal inwoners

12.700 12.500

65+ 65+
2035 2019

Percentage 65+

22%
26%

2035
65+ 65+

2019

Sociale 
huur

41%

65+
2019

Eensgezins-
woning

67%
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Kansen: Grootschalige veranderingen waarmee het dorp zich kan herpakken

Een ding is zeker, de circulaire biobased haven is geen kleinschalige groene 
aangelegenheid. Oostwaarts van Rozenburg ligt de Botlek, een petrochemisch cluster. 
Westwaarts ligt de Europoort, die voornamelijk bestaat uit een grootschalige opslag 
van fossiele brandstoffen. Een klimaat neutrale haven in 20501 heeft vergaande 
effecten op het industrielandschap en dus Rozenburg. Studies verkennen de 
mogelijkheden van het nieuwe ruimtebeslag van de haven.

Kans 1: Nieuwe nabijheden
De biobased haven maakt nieuwe nabijheden mogelijk
Een overstap van fossiele naar biobased activiteiten kunnen van een decentraal 
karakter zijn. Of een enorme energieopslag zoals op de Europoort zou dan inefficiënt 
zijn, waardoor ruimte ontstaat op terreinen voor droge en natte bulk. 2 De focus kan 
dan verschuiven naar een sterk stedelijk vestigingsmilieu, kennisinfrastructuur en 
maakindustrie voor 2045.3

Een grootschalige omzetting van elektriciteit, komende van de windparken 
op de Noordzee, naar groene waterstof zou grootschalige waterstofopslag en 
elektrolyseinstallaties vereisen.4

Door kansrijke biobased activiteiten te clusteren rondom het dorp ontstaat een 
productief tussenland dat economische en sociale verbindingen aan kan gaan. 

Kans 2: Zoetwater
Zoetwater is nodig en moet efficiënt mee worden omgaan. 
Van belang van een biobased scenario zijn ketenintegratie, gezamenlijke 
infrastructuur voor het kunnen benutten van reststromen binnen en buiten 
het gebied, aanwezigheid van biomassa-importfaciliteiten, aanwezigheid van 
bijstookfaciliteiten en bedrijven die grondstoffen kunnen omzetten in biobrandstoffen. 
Naar verwachting stijgt het waterverbruik door gebruik van biomassa, met implicaties 
voor onder meer de afhankelijkheid van zoet water en/of toepassing van ontzilting.6

Kans 3: Verzwaren infrastructuur
Infrastructuur van de haven moet klaar worden gemaakt voor meer uitwisseling. 
In de circulaire biobased haven worden meer stromen uitgewisseld en de 
havenindustrie verder geëlektrificeerd. Leidingen worden belangrijker en intensiever 
gebruikt.7  

1  Energietransitie, Port of 
Rotterdam, 2018

2  “De groei van “biobased 
en circulaire economie”-
activiteiten kan wellicht op 
de voormalige terreinen 
voor olieopslag en raffinage 
worden geaccommodeerd.” 
Omdat deze activiteiten in 
2045 een meer decentraal 
karakter kennen, is het 
ruimtebeslag minder groot 
dan de huidige terreinen 
bestemd voor overslag 
van droge en natte bulk.” 
Het fossiele dilemma van 
Rotterdam, TNO, 2016 p23

3  “Fossiele bulkactiviteiten 
zullen daarbij mogelijk 
plaatsmaken voor 
veel specifiekere en 
kleinschaligere duurzame 
energie-activiteiten, groene 
chemie en op- en overslag 
met beperkte marges voor 
kennisintensieve activiteiten 
met hoge toegevoegde 
waarde. Dat zou betekenen 
dat de Rotterdamse 
haven qua omzet groeit 
maar tegelijkertijd qua 
fysieke omvang afneemt.” 
Toekomstverkenning 
Maritieme Cluster, 2017, p4

4  ViaParijs, Rijksoverheid, 
2019

6  Botlek Waterveiligheid, 
Deltares, Havenbedrijf 
Rotterdam, Rijkswaterstaat 
WNZ, Gemeente Rotterdam, 
2016

7  Een haven vol nieuwe 
energie, Routekaart 
voor ontwikkeling 
van een robuuste 
elektriciteitsinfrastructuur 
in de Rotterdamse haven, 
Stedin, Tennet, Port of 
Rotterdam, 2019
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Water

Waterzuivering

Waterbergende buurt

Biocascade 
proceswaterzuivering

Hergebruik huishoudelijk 
afvalwater leidt tot kansen 
voor recreatie, ommetjes en 
aantrekken vogelsoorten.

De circulaire haven gaat 
zuiniger om met water. 
Het enorme oppervlak van 
de opslagterreinen moet 
veelzijdiger worden benut voor 
zuivering en wateropvang.

De stijgende zoetwatervraag 
oplossen met herstructurering 
naar waterbergende buurten 
levert een diversiteit op aan 
woonmilieus.
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Macro-algenteelt

Micro-algenteelt

Kleinschalige symbiose

Biobased industrie

Naast opslag herbergen 
circulaire haventerreinen ook 
productiemogelijkheden voor 
het biochemisch cluster in de 
Botlek zoals algengroei in oude 
opslagsilo’s.

Het zoute Calandkanaal is 
geschikt om zeewieren (macro-
algen) te kweken. Ook zou een 
getijdenzone/foerageerzone 
de stroming van olietankers 
tegen kunnen houden en 
een ecologisch en productief 
intergetijdengebied te maken.

Kleinschaligere fabrieken die 
de biobased haven compleet 
circulair maken. Ze hebben 
profijt hebben van een 
watergebonden plek en takken 
aan op bestaande industriële 
activiteiten rond eiland 
Rozenburg. Aantrekken van 
waardevolle werkgevers.
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Verbindingen

Beschermd leidinggoot 
moeras

Lokale truckstop

Voorheen geïsoleerde 
voorzieningencentra voor 
havenwerkers en chauffeurs 
in verbinding brengen met het 
dorp Rozenburg. 

Intensivering leidingstrook 
aangrijpen om kwalitatieve 
natuurgebieden te maken. De 
goot fungeert bovendien als 
extra bescherming waardoor 
nieuwe nabijheden mogelijk 
worden gemaakt. 
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Concept: Van Buffer naar Tussenland3

Herpositioneren van het dorp

Net buiten het dorp Rozenburg investeert de haven miljarden in een klimaatneutrale 
Rotterdamse haven in 2050. Dit ontwerpvoorstel schetst een optimistisch 
dorpsperspectief door speculatief aan te haken in de toekomstige vernieuwingen 
in de havenindustrie. Dorpsambities en systeemingrepen komen samen in een 
getransformeerde dorpsrand, een nieuw productief landschap tussen haven en dorp.
Het dorp kan inspelen op de ontwikkelingen van de haventransitie. Met het inbrengen 
van de eerder beschreven principes in de hoofdstructuren van de haven, wordt de 
grens tussen haven en dorp een productief tussenland:

De Calandstructuur: De Kanaalzone voorzien van een natuurlijke productieve 
waterkant. Het zoute water biedt kansen voor wierteelt en een beleefbare route naar 
Voorne-Putten. 

De Leidingstructuur: De ruggengraat van de haven bestaat naast de leidingstroken 
uit de snelweg, havenspoor, verwante bedrijvigheid-en voorzieningen. 
Aankomende investeringen in deze superstructuur combineren met beschermde 
leidinggootmoerassen.

1. Principe Calandstructuur

2. Principe Leidingstructuur

3. Investeringen in 
leidingstrook en 
Calandstructuur

3. Concept: Van Buffer naar Tussenland

1 2

3

59



Biobased Industrie

Logistiek

Maakindustrie

Bezoekerscentrum

Onderzoekscentrum

Middenschaal Industrie

Wierboerderij

Waterzuivering

Macro-algenteelt

Micro-algensilo

Symbiose fabrieken

Waterbergende wijk

Truckstop

Leidinggoot wetland

Biocascadewaterzuivering

Biobased Industrie

Logistiek

Maakindustrie

Bezoekerscentrum

Onderzoekscentrum

Middenschaal Industrie

Wierboerderij

Waterzuivering

Macro-algenteelt

Micro-algensilo

Symbiose fabrieken

Waterbergende wijk

Truckstop

Leidinggoot wetland

Biocascadewaterzuivering

Biobased Industrie

Logistiek

Maakindustrie

Bezoekerscentrum

Onderzoekscentrum

Middenschaal Industrie

Wierboerderij

Waterzuivering

Macro-algenteelt

Micro-algensilo

Symbiose fabrieken

Waterbergende wijk

Truckstop

Leidinggoot wetland

Biocascadewaterzuivering

3. Concept: Van Buffer naar Tussenland

Raamwerk

Het dorp sluit aan op de Calandstructuur en de Leidingstructuur. Biobased activiteiten 
worden geconcentreerd rondom het dorp. Voorheen ontoegankelijke plekken worden 
aangesloten op het dorp. En aantrekkelijk voor verblijf en werk.
De huidige structuur van de buurten is in zichzelf gekeerd. Door buurten te 
vernieuwen en de waterbergende vermogen te vergroten ontstaan nieuwe woonmilieus 
die voort bouwen op de Leidingstructuur en Calandstructuur. Met een nieuw 
langzaam verkeersnetwerk wordt het dorp beter aangesloten op de Leidingstructuur 
van de haven. Zo vormt de voormalig spoordijk een nieuwe entree voor het dorp. 
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Personages uit het Tussenland

Havenwerker
De olieopslag van de Europoort transformeert in productie van micro-algen. Evenals 
de kassencomplexen vereist een nieuwe soort werkers. Kruisbestuivingen tussen 
Rozenburg als huisvesting liggen voor de hand.

Recreant
Natuurmonument De Beer komt niet meer terug. Het nieuwe tussenland vergroot het 
begaanbare areaal buiten de Landtong. Met het nieuwe Tussenland wordt er naast het 
gebruikelijk contrast tussen haven en dorp een avontuurlijke overgangszone gecreëerd 
met leidingmoerassen, moerasbuurten en een recreatieve route. 

Bewoner
De havengemeenschap groeide door de petrochemie. De openstelling naar de haven 
zal mensen aantrekken die de verbeterde woonkwaliteit in de woonmoerassen 
waarderen. 

Wierboer
De terugkeer van de agrariër in Rozenburg. Na een lange tijd van homogeen wonen, 
kan een nieuwe vorm van biobased landbouw de boerenerven terug laten komen in 
Rozenburg. Deze hightech boer wisselt stromen uit met de biobrandstof hub Biopak. 

Trucker
Waar de trucker eerst desolate plekken aandeed kan deze havenwerker nu terecht 
in Rozenburg. De Ierse havengemeenschap is in het dorp opgelost. Een nieuwe 
havengemeenschap vormt zich in het leidingpark.

Maker
Door de spin-off industrie van het Tussenland wordt de maakcultuur nieuw leven 
in geblazen. Het vervaardigen van bouwmaterialen, maar ook exploiteren van 
visboerderijen worden mogelijk. 

3. Concept: Van Buffer naar Tussenland



Systeemkaart WaterstructuurSysteemkaart Maakstructuur

3. Concept: Van Buffer naar Tussenland
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De dorps- havenrand is een overgangszone die ruimte biedt aan wonen, recreatie, 
sport, productie van biobased materialen, waterzuivering en -berging. Drie zijden 
van het dorp sluiten het geïsoleerde dorp aan op de landschappelijke en materiele 
structuren van de haven.

De drie zijden van Rozenburg hebben een eigen karakter, de invulling baseert zich 
qua programma en landschap op de context. Het ontwerpend onderzoek tracht deze 
vernieuwde havenactiviteiten als sociaaleconomische kansen uit te buiten.

Uitwerking: Drie parken van het Tussenland4

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland
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Calandpark

Huidige situatie: het 
Calandkanaal tussen de 
Europoort en Rozenburg.

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland 6968



Het Calandpark is een 
natuurlijke productieoever 
die inspeelt op kansen 
voor biochemie productie, 
zoutwaternatuur en recreatie. 
Het Calandkanaal, een breed 
opgezet binnenvaartkanaal, 
scheidt het dorp van de 
brandstoffenopslag van de 
Europoort. 

Het Calandkanaal 
transformeert dit 
monofunctionele kanaal naar 
een dynamische kanaalzone 
waarin wierboeren, bewoners, 
vogelaars, schippers, 
havenwerkers, maar ook flora 
en fauna elk een plek krijgen.

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland 7170



Zuivering en waterberging 
schept nieuwe 
woonomgevingen.

Wierzone als 
productieakkker voor 
biobased grondstoffen.

Nieuwe woonvormen in 
de Calandzone. Nieuwe 
werkgelegenheid is een 
aantrekkingskracht voor 
nieuwe bewoners

Wierlab, 
onderzoekscentrum en 
bezoekerscentrum van de 
landzone

Hergebruik tankkuilen als 
proceswaterzuivering en 
beleefbaar post-industrieel 
landschap.

Opstappunt voor OV op 
water

Het erf van de wierboer, 
Terugkeer van de agrariër 
op Rozenburg.



Leidingpark

Huidige situatie: 
Rozenburg, de 
tunnelmond van de 
Maasdeltatunnel en de 
chemische industrie van 
de Botlek.

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland 7574



4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland

Het Leidingpark is een 
rustplek in de haven met 
natuur en logies. Een plek 
voor ontmoeting tussen 
havenwerkers en bewoners. 
De zuidzijde van het dorp 
wordt geflankeerd door de 
hoofdleidingstrook van de 
haven die op zijn beurt grenst 
aan de A15. Het Leidingpark 
herbergt een natuurlijk 
leidingmoeras en geeft ruimte 
aan horeca en logies aan de 
havenwerkers, bewoners en 
truckers. 
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Zuivering en waterberging 
schept nieuwe 
woonomgevingen.

Aan het Maaklint liggen 
kleine werkplaatsen en 
detailhandel gelinkt aan  
het Symbiosepark.

Nieuwe 
ontwikkelingsruimte geeft 
Rozenburg een gezicht aan 
de A15.

Een snelle verbinding 
op het voormalige 
spoorlichaam. Een entree 
naar het dorp en onderdeel 
van een recreatieve route.

Overgang naar de truckstop 
van het Leidingpark

Aankomstplein voor de 
havenwerker, bewoner, 
en strip van bovenlokale 
voorzieningen.



Symbiosepark

Huidige situatie: 
Roro-activiteiten in de 
Brittanniëhaven, De A15 
en de toegangsweg naar 
Rozenburg.

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland 8180



4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland

Het Symbiosepark 
is een werkgebied 
dat nieuwe circulaire 
maakindustrie koppelt op 
de biochemiebedrijven in de 
Botlek. Een leidingmoeras 
vormt de ruggengraat van de nu 
kale restzone ten oosten van de 
nieuwe Maasdeltatunnel.
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De Laan van Nieuw 
Blankenburg als Maaklint 
doorgetrokken naar het 
Symbiosepark. 

Aan het Maaklint liggen 
kleine werkplaatsen, 
detailhandel gelinkt aan  
het Symbiosepark

Leidingmoeras verbetert de 
natuurwaarde van de haven 
en schept een mooiere 
woon/werkomgeving.

De laatste boerderij van 
Rozenburg week dit jaar 
voor de aanleg van de 
Maasdeltatunnel. Het 
nieuwe Symbiose-HQ 
fungeert als brug tussen het 
dorp en het Symbiosepark 

De Platenbuurt is 
sociaaleconomisch 
de zwakste buurt van 
Rozenburg. Door de 
buurt te vernieuwen 
als waterbergende wijk 
ontstaat een nieuw nat 
woonlandschap.

Biobased chemiebedrijven 
van een middenschaal 
zorgen voor een gelaagde 
overgang tussen haven en 
dorp. 

Spin-off bedrijven bieden 
werkgelegenheid aan 
doeners. De ligging bij 
biobased petrochemie 
zorgen dat restwarmte of 
reststoffen kunnen worden 
gebruikt voor de productie 
van bouwmaterialen of 
teelt.



Tussenland in fases

De haven transformeert in 3 
stappen in een CO2-neutrale 
en circulaire haven. In de 
routekaart is te zien hoe het 
dorp zijn principes kan inzetten. 

4. Uitwerking: Drie parken van het Tussenland 87

Wierteelt Calandpark
Zuiveren proceswater biocascade

1. CO2-infrastructuur 2. H2-infrastructuur 3. Bio-brandstoffen

Warmtenet leiding over        west (warmterotonde)

Restwarmte huishoudens Rozenburg

Aanleggen  grootschalige waterstofinfrastructuur

Zuiveren  afval- en proceswater biobased chemiecluster Zuiveren  afval-, koel- en proceswater biobased  brandstofproductie

Aanleggen CO2 infrastructuur   (Co2 opslag in gasvelden) 

Switch chemiebedrijven, olie/gas naar H2, elektrificatie

Wierteelt bij windparken Noordzee Wierteelt bij windparken Noordzee

Switch brandstofproductie, olie/gas naar H2, elektrificatie

Algenteelt Europoort

Truckstop Brittanniehaven - Leidingpark

Waterbergende functie in dorp vergroten
Algenteelt op overhoeken Europoort

Aanleggen leidinggoot, Leidingpark Symbiose-industrie Symbiosepark

 Landtong, waterzuivering huishoudelijk afvalwater

Haven Rotterdam



Conclusies

Dit ontwerpend onderzoek telt twee sporen. Enerzijds een havenanalyse (systeem 
hard), anderzijds een onderzoek naar het functioneren van de havendorpen 
(historisch, zacht). De zoektocht naar een versterking van wederkerigheid tussen 
haven en dorp staat centraal in het onderzoek. Een aantal ontdekkingen waren van 
belang voor het eindproduct:

Het beperken van het studiegebied maakte de grotere transitieopgave toegankelijk. 
De opgave omvatte eerst twee dorpen: Pernis en Rozenburg. Deze focus gaf ruimte om 
gerichte ontwerpingrepen te onderzoeken.

Havenbelangen scheppen ook maatschappelijke meerwaarde. De analyse laat zien dat 
een geslaagde koppeling meerwaarde oplevert. Bijvoorbeeld, Het Brielse Meer is op de 
eerste plaats een zoetwaterberging voor de delta, en op de tweede plaats een bemind 
recreatief gebied. Hetzelfde principe geldt voor de recentelijke Maasvlakte en het 
recreatiestrand. 

De noden en wensen van de haven en het havendorp creëren meer barrières en 
werken verdere afzondering in de hand. Havenopgaven rond de dorpen worden vooral 
conflict vermijdend uitgevoerd. De Maasdeltatunnel en het omleggen van spoorlijn 
worden zo uitgevoerd om zo min mogelijk bemoeienis van omwonenden te hebben. 
Hierdoor worden steeds meer lagen tussen haven en dorp gebouwd. 

Om de patstelling tussen haven en dorp in dit ontwerpend onderzoek te doorbreken, 
zijn sociaaleconomische koppelingen verkozen boven afwerende maatregelen. De 
onderzochte koppelingen tussen havenbelang en dorpsbelang, voortvloeiend uit 
de haventransitie zijn speculatief van aard. Resulterend uit de koppelingen zijn 3 
gebiedsopgaven opgesteld. De drie parken hebben hun eigen profiel en betekenis in 
het dorp.
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Deel 2: 

Achtergrond



Veranderende 
verbindingen rondom 
Rozenburg

Ambities, Plannen en projecten voor een post-fossiele haven

Bijlagen: Havenanalyse6
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Sleutelbedrijven 
maritieme industrie
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Verre toekomst van de 
waterstofhaven
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Biobased activiteiten
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Opgaven voor de haven

Eenzijdig watersysteem 
afhankelijk van 
watertoevoer van De 
Bernisse.
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Risicocontouren 
en richtafstanden 
buisleidingen
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Verzwaren infrastructuur 
als opgave voor de 
klimaatneutrale haven
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Huidige en Nieuwe nabijheden in de circulaire haven
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Ontmoeting en vrije tijd in de haven
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Eens een eiland, 

Een productief tussenland voor Rozenburg

 

Hidde van der Grind 
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