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1. Katendrecht

2. Rondje Rijnhaven

3. Voorinvesteren Maashaven
4. Entree Sluisjesdijk

5. Waalhavenboulevard

6. Distripark Waalhaven Zuid

7. Short sea hub Eemhaven
8. RDM Campus

9. Maritieme (maak)industrie

10. Dakpark

11. Keilehaven 
12. Marconifreezone

13. OV over water

13 uitvoeringsprojecten tot 2015
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Uitdagingen – 1
Adapatief ontwikkelingen: 

de buitendijkse situatie en de klimaatsveranderingen vragen om 
innovatieve oplossingen. Alles omdijken, of alles een meter of meer 
ophogen is geen optie. De nog te kiezen scenario’s in de 
deltacommissie zullen op de nog te kiezen opties voor adapatief 
transformeren een belangrijke invloed hebben – en omgekeerd. 
Gezocht wordt naar innovatieve adaptieve oplosiingen om klein- en 
grootschalige ontwikkelingen te faciliteren  / mogelijk te maken. Wat 
biedt de ondergrond aan kansen om dit te realiseren?



Uitdagingen – 2
Kademuren: Havenbekkens hebben heel veel kademuren. Die 

kademuren hebben enorme ondergrondse structuren die nu gevuld 
zijn met zand maar indien leeg (en niet meer nodig vanuit hun 
primaire functie) zich mogelijkerwijs kunnen lenen voor andere 
toepassingen: ondergrondse parkeergarages, ondergrondse wegen, 
waterberging, biomassa opslag en verwerking, bioscopen, theaters, 
etc. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?



Uitdagingen – 3
Energieneutraliteit vraagt om smartgrids, warmte koude opslag en 

andere innovatieve energieoplossingen die grootdeels ondergronds 
gerealiseerd moeten worden. Maar wel alles buitendijks in gebieden 
die dus wel onderwater kunnen komen te staan. Wat zijn de 
mogelijkheden en onmogelijkheden?



Uitdaging – 4
Verbindingen: Stadshavens is een gebied met heel veel water tussen 

de verschillende pieren en de maas die er midden doorheen loopt. De 
samenhang tussen deze deelgebieden en mogelijkheid om toch 
verbindingen hiertussen te realiseren zal deels de slaagkans van de 
transformatie gaan bepalen. Wat is er allemaal mogelijk om tegen 
relatief lage kosten bijvoorbeeld twee verschillende pieren onderwater 
met elkaar te verbinden?



Uitdaging – 5
Multifunctionele gebieden: Gebieden met mono-functies hebben hun 

langste tijd gehad.  Stadshavens wordt een fascinerende mix van 
bedrijven, woningen, scholen en andere voorzieningen. Deze mix 
vraagt ook om innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld stapeling van 
bedrijven en woningen waarbij de bedrijven zich grotendeels 
ondergronds bevinden. Wat zijn hier de mogelijkheden en 
onmogelijkheden?
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