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Draagvlak in de stad 
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• op verzoek bedrijven 
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Ruimte voor de haven 
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Uitbreiding zones watertaxi  
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Rebel group onderzoek 



  

Metrostation 
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Halte waterbus 
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locatie binnen de stad
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schakel tussen stad en rivier
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visie mei 2017

ruimte voor natuur de kom als balkon van de stad dijk als landschappelijke drager
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de haven als inspiratie

weidsheid en zichtrelatie met de rivierzichtbaarheid van getijden

robuust en haveneigen materaalgebruik industriele bedrijfigheid en sfeer
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aanwezige steigerelementen

de haven als inspiratie
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een nieuw ikoon in het havenlandschap

 verbinding  leggen tussen stad en haven

NVO
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• aanleg natuurvriendelijk oever 

• versterken dijkstructuur

• versterken contrast tussen ruige natuur en dijklandschap

NVO

versterken groenstructuren
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contrast tussen natuur en cultuur

ruimte voor iedereenruimte natuurontwikkeling passend materiaal

natuureducatie
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een nieuw ikoon voor de haven kom

passend bij de havensfeer eigentijds ontwerp

beplanting met bloei-of herfstaspecten
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route vanuit de stad naar de haven

eerste indruk van de Kom
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toegang naar de Kom via het parkeerterrein

de route vanuit de stad naar de haven
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beperking van de zicht op het havenpanorama 

de route vanuit de stad naar de haven
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de route vanuit de stad naar de haven
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een nieuw icoon voor de kom - verbinding  tussen stad en haven

• één element als schakel tussen stad en 
haven 

• een nieuwe iconische plek in de haven

• versterk het contrast tussen natuur en 
cultuur

• behoud van de dijk als herkenbar 
landschappelijk element

• geef natuurontwikkeling de ruimte
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entree met zitbank

dijkbank

havenpanorama

dijkbalkon

promenade

dijktrap

impressie promenade

impressie entree met zitbank nieuwe verbinding naar de haven

een nieuw icoon voor de kom - verbinding  tussen stad en haven
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een nieuw icoon voor de kom - verbinding  tussen stad en haven
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profi el nieuwe entree naar de Kom
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huidig entree naar de  havenkom
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entree naar de  havenkom
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impressie steiger en dijkbank impressie steiger  met zitrand

een nieuw icoon voor de kom - verbinding  tussen stad en haven
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verschillende sferen van groen

dijk, gras

natuurpark, natuurvriendelijk oever met zelfstandige ont-
wikkeling van slik, biezen, rietgors en ruigte

natuurpark, ruig graslandschap met heester- en boomgroepen

terrein zwembad, gras met solitaire bomen en heestergroepen

zwembad

nvo

dijk
ruigte

ruig kruidenmengsel in  het natuurpark

natuurpark met spontane vegetatie

natuurvriendelijk oever met slik, biezen  rietgors en ruigte
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bomen

bestaande boomenstructuur 

bomen natuurgebied, diverse soorten (wilg, els),
aangevuld met bijpassende soorten

bomen terrein zwembad (populieren, es), aangevuld met bijpassende 
soorten

nieuwe bomen promenade, 2e orde met bloei- en herfstaspecten 

bestaande bomen langs de  Havendijk

bestaande bomen langs de Westfrankenlandsedijk

bestaande bomen langs het huidige parkeerterrein
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bloei- en herfstaspecten op de promenade

bestaande boomstructuur natuurpark bestaande bomen terein zwembad

nieuwe bomen natuurpark, Alnus glutinosa, Salix alba nieuwe bomen terrein zwembad, Fraxinus ornus en Prunus avium ‘Plena’ nieuwe bomen promenade, sierappel Malus ‘Donald Wyman’
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beplanting

dijk, gras

natuurpark, ruige kruidenvegetatie

natuurpark, gras

huidige situatie heesterstook langs westelijke grens

heestergroepen met bomen langs westelijke plangrens

ruige kruidenvegetatie

bestaande heesterstructuur, uitdunnen/clusteren

NVO met zelfstandige ontwikkeling van slik, biezen, rietgors en ruigte

heestergroepen als scheiding tussen promenade en tijdelijk parkeerterrein

solitaire heesters 
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mix van verschillende soorten:

• Amelanchier ‘Autumn Brilliance’

• Amelanchier lamarckii

• Amelanchier rotundifolia

• Aronia arbutifolia

solitaire heesters:

• Cornus controversa

• Viburnum plicatum ‘Lanarth’

heestrgroepen langs parkeerterrein solitaire heesters
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zwembad als onderdeel van het geheel
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zichtrelaties naar de Kom maken 

• verwijderen hekwerk 

• uitdunnen onderbegroeiing

• beheer van de bestaande bomen
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zwembad als onderdeel van het geheel
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zwembad als onderdeel van het geheel

bestaande parkeerplaats

huidige situatie parkeren: 38 pp incl 2 MIVA

voorstel locatie
toekomsitg parkeren
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voorstel profi el
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profi el natuurvriendelijke oever Westfrankenlandsedijk
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huidige situatie
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toekomstige situatie



impressie vanuit de Westfrankenlandsedijk
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Defi nitef ontwerp mei 2018
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de KOM als groeimodel

voetgangersverbinding tussen 

oever en Havenstraat

voetgangersverbinding naar het Volkspark

uitbreiding zwembad met mogelijke HORECA

speel-en verblijfsplekken in het park en op 

het zwembadterrein

steiger als twede fase van het nieuwe havenikoon

nieuwbouwplannen Houthavens

verbinding leggen met Zuid

onderzoek over aanpak drijfafval

verlenging van het NVO
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Defi nitef ontwerp mei 2018




