




Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam N.V. 

Atlas Stadshavens in Europa

Juni 2004



Atlas Stadshavens in Europa

2

Inhoud

Voorwoord 3
Amsterdam, Oostelijk Havengebied 5
Antwerpen, Het Eilandje 9
Barcelona, Port Vell 13
Bilbao, Ría 2000 17
Dublin, Docklands 21
Genua, Porto Antico 25
Hamburg, HafenCity 29
Kopenhagen, Amager 33
Liverpool, Waterfront 37
Londen, Docklands en Thames Gateway 41
Rotterdam in Europa 44
Rotterdam Stadshavens 47
Verantwoording 48



Atlas Stadshavens in Europa

3

Voorwoord

Stadshavens verbindt stad en haven. Dat is onze ambitie in 
het Rotterdam van de 21e eeuw. De stad waarvoor we werken 
worstelt met haar imago, haar problemen en haar kansen. 
Al decennia lang proberen we afstand te nemen van het oude 
imago van Rotterdam als grote werkstad met een matig 
milieu en een arme bevolking. De stad en haar economie is 
inmiddels behoorlijk veranderd, gemoderniseerd en completer 
geworden. Er is een breed pakket aan culturele voorzieningen 
ontstaan en we hebben bijzondere nieuwe stedelijke gebieden 
tot stand gebracht. Maar toch is er nog steeds dat oude imago 
van Rotterdam als werkstad, die inmiddels ook al onveilig is 
geworden.

In de jaren ’80 hebben we ook zo’n periode van somberheid 
doorgemaakt, die toen alleen overwonnen is door consequent
in te zetten op de kansen en de toekomst van de stad. Een 
van de resultaten van die aanpak is de Kop van Zuid gewor-
den, onze grootste stedelijke kwaliteitsimpuls tot nu toe.

De Ontwikkelingsmaat schappij Stadshavens Rotterdam wil 
opnieuw inzetten op de kansen van Rotterdam de komende 
decennia. We nemen geen afscheid van Rotterdam als haven-
stad, maar omarmen juist de unieke combinatie die stad 
en haven aan dit gebied geven. We willen vormgeven aan 
 Rotterdam als vitale stad met een wereldhaven voor de deur. 
We kunnen in het Stadshavensgebied ook delen van de haven 
laten doorfunctioneren in een nieuw stedelijk gebied.
Stadshavens maakt Rotterdam weer tot een echte moderne 
havenstad.

Elders in Europa zijn andere havensteden met dezelfde 
 ambities bezig. We laten ons door hen inspireren en gaan met 
onze collega’s daar in gesprek. Een eerste verslag van die 
oriëntatie treft u aan in deze kleine atlas.
Het is slechts een eerste kennismaking, maar die levert al 
direct boeiende voorbeelden op.

Fred de Ruiter

Directeur 
Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam N.V.
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Kengetallen Amsterdam 
Inwoners Amsterdam stad 740.000

Inwoners Amsterdam regio 1,2 miljoen

Goederenoverslag 70 miljoen ton per jaar, waarvan 370.000 TEU

Ferries en cruisevaart 80.000 

Havengebonden werkgelegenheid 38.000 werknemers

Oppervlakte haven 2.500 hectare

Het Oostelijke Havengebied 
ligt al sinds de aanleg van 
het Noordzeekanaal eigenlijk 
aan de verkeerde kant van 
Amsterdam. De haven groeit 
juist in de richting van de 
zee, dus in westelijke rich-
ting. Al in de jaren zeventig 
kwamen de schiereilanden 
van dit deel van de haven er 
verloren bij te liggen en in 
1975 besloot de gemeente 
het gebied een woonbestem-
ming te geven, goed voor 
zeventienduizend Amster-
dammers. Tegelijk met deze 
transformatie wordt de histo-
rische band van Amsterdam 
met het IJ hersteld; een band 
die sinds de aanleg van het 
spoor en de bouw van het 
Centraal Station was afge-
sneden. 

De plannen
Als eerste stap naar heront-
wikkeling werd het voorma-
lige Abattoirterrein bebouwd 
volgens de manier die in 
de jaren zeventig gangbaar 
was: uitsluitend woningen 
in de sociale sector in een 
hoge dichtheid. In de jaren 
tachtig werden andere gebie-
den met meer differentiatie 

bebouwd: Het KNSM-eiland, 
Java-eiland, Sporenburg en 
Borneo. In 2001 is begonnen 
met de bouw van de parkeer-
garage onder het hotel en 
het Muziekgebouw/BIM-huis 
op de kop van de Oostelijke 
Handelskade. De bouw van 
ruim 7.000 woningen in het 
Oostelijk Havengebied is nu 
bijna voltooid. 
In het verlengde van deze 
ontwikkeling wordt ook de 
zuidelijke IJ-oever langs het 
spoor vernieuwd. Deze oever 
bestaat uit een kralen snoer 
van schiereilanden. In een 
periode van zo’n vijftien jaar 
worden ze één voor één aan-
gepakt waarbij ieder eiland 
een eigen sfeer en karakter 
krijgt. In dit verband ging 
in 1997 het wetenschaps-
centrum New Metropolis 
open, nu NEMO, gevolgd 
door de nieuwe Passenger 
Terminal Amsterdam en de 
La Bouchere bank. In 2000 
is begonnen met de verbou-
wing van de monumentale 
Silodam en de renovatie van 
de Droogbak. Op het Stati-
onseiland wordt momenteel 
gewerkt aan  verschillende 
projecten. 

Het programma
Amsterdam heeft er voor 
gekozen om het Oostelijk 
Handelsgebied te bestem-
men voor wonen en cultu-
rele functies. De gemeente 
streeft niet naar een men-
ging van haven en stad, 
onder andere vanuit milieu-
oogpunt. Cruisevaart wordt 

wel gestimuleerd, maar ook 
dat loopt tegen logistieke en 
geluidsproblemen aan.
Aan de IJ-oevers komen ruim 
3.500 woningen, 340.000 m² 
kantoor- en bedrijfsruimte en 
140.000 m² voorzieningen 
(inclusief horeca en detail-
handel). Op het Oosterdok-
seiland komt (tijdelijk) het 
Stedelijk Museum, naast 
een nieuwe bibliotheek en 
het nieuwe conservatorium. 
Het gebied levert op den 
duur 15.000 nieuwe arbeids-
plaatsen op. 

De organisatie
De gemeenteraad heeft 
dit gebied aangewezen als 
grootstedelijk project met 
één bestuurlijke en één amb-
telijke opdrachtgever. Bij de 
uitwerking van de plannen 
voor deelgebieden werkt de 
gemeente nauw samen met 
eigenaren, gebruikers, ont-
wikkelaars en investeerders. 
Er vindt intensief overleg 
plaats met bestaande gebrui-
kers en organisaties in het 
gebied. Een supervisieteam 
bewaakt de architectuur en 
de openbare ruimte. 
De zuidelijke IJ-oever wordt 
stapsgewijs aangepakt. Per 
deelgebied worden steden-
bouwkundige  programma’s 

van eisen opgesteld, die 
de basis vormen voor de 
project ontwikkeling. De 
totale investering bedraagt 
ruim € 3 miljard, waarvan de 
gemeente circa € 1 miljard 
voor haar rekening neemt. 

Meer informatie
www.dro.amsterdam.nl
www.amsterdamports.nl
www.ij-oevers.nl
www.oostelijkhavengebied.nl

Cruise terminal 
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Kengetallen Antwerpen 
Inwoners Antwerpen stad 200.000

Inwoners Antwerpen regio 500.000

Goederenoverslag 130 miljoen ton/jaar waarvan 53 miljoen ton containeroverslag (4,7 miljoen TEU)

Havengebonden werkgelegenheid 57.200 werknemers

Oppervlakte haven 13.500 hectare

Het Eilandje, aan de noord-
kant van Antwerpen, is de 
oude havenbuurt van de 
Scheldestad. Van de zes-
tiende tot de negentiende 
eeuw is dit gebied als Nieuw-
stad tot bloei gekomen. Het 
gebied is volledig omgeven 
door havens, waaronder de 
twee oudste van Antwerpen. 
In de twintigste eeuw kon 
Het Eilandje de explosieve 
groei van de haven niet meer 
aan en schoof de havenacti-
viteit steeds meer naar het 
noorden op. Het Eilandje 
bleef leeg en desolaat achter 
als een restgebied tussen 
stad en haven. Met het pro-
ject Stad aan de Stroom wil 
Antwerpen dit gebied nieuw 
leven inblazen. Het Eilandje 
is Antwerpens belangrijkste 
stedelijk herontwikkelings  
gebied van de komende 
jaren.

De plannen
Opvallend aan de Antwerpse 
plannen zijn de relatieve 
kleinschaligheid, de gelei-
delijkheid waarmee het 
gebied wordt ontwikkeld en 
de nadruk op kwaliteit. Om 
de herontwikkeling voor te 
bereiden is allereerst een 
prijsvraag uitgeschreven. 
Deze werd gewonnen door 
architect Solà Morales. 
Na het opstellen van een 
structuurschets en een 
haalbaarheidsstudie werd in 
1999 het Masterplan Eilandje
goedgekeurd door het col-
lege. Verder is er een Beeld-
kwaliteitsplan vastgesteld, 

aan de hand waarvan de 
kwaliteit van buitenruimte, 
stedenbouw en architectuur 
wordt bewaakt.
Het plangebied van 172 
hectare is opgedeeld in zes 
delen. 
In het oosten de Cadixwijk, 
in het westen de Montevideo-
wijk en in het zuiden de wijk 
Oude  Dokken. Zij vormen de 
eerste fase van de heront-
wikkeling. 
In een tweede fase komen 
gebieden aan de beurt ten 
noorden van de eerste fase: 
het Droogdokken eiland, 
de Noorderlaan en het 
Mexico-eiland. De ontwik-
keling van deze gebieds-
delen is mede afhankelijk 
van de realisatie van de 
 Oosterweelverbinding: een 
zware wegverbinding tussen 
de Antwerpse Ring en het 
havengebied, die door dit 
gebied zal lopen. Het gebied 
zal met het centrum worden 
verbonden door een nieuwe 
tramlijn. De looptijd van het 
project is voorzien tot 2015.

Het programma
Het masterplan voorziet in 
een mix van wonen, kanto-
ren en commerciële functies. 
In totaal is bijna 600.000 
vierkante meter gepland 
(36% woningen, 29% kan-

toor, 35% voorzieningen). 
Het plan voorziet in 1.700 
woningen. Opvallend onder-
deel is het plan voor een 
futuristisch ogend congres-
centrum annex hotel van de 
architect Frank Gehry, 
bekend van het  Guggenheim-
museum in Bilbao en het 
concertgebouw van Los 
An geles. Dit complex maakt 
deel uit van een project van 
ruim 300.000 vierkante 
meter. 
Met de plannen verdwijnen 
de havenactiviteiten uit het 
gebied. Wat resteert is een 
jachthaven. Van een men-
ging van stad en haven zal 
dus geen sprake zijn. Toch 
zal de sfeer van de haven 
merkbaar blijven doordat 
het gebied gedeeltelijk een 
oplegfunctie heeft voor oude 
schepen. Het Eilandje zal 
hierdoor kunnen functione-
ren als verbindende schakel 
tussen haven en stad.

De organisatie
Het Eilandje wordt ontwik-
keld door een samenwer-
kingsverband tussen de Stad 
Antwerpen, het Havenbedrijf 
en het Vlaams Gewest. De 
werkzaamheden worden 
gecoördineerd door een 
projectbureau. Concrete 
projecten worden uitgevoerd 

op basis van publiek-private 
samenwerking, waarbij geïn-
teresseerde ontwikkelaars 
zich kunnen inschrijven op 
bouwplannen. De meest inte-
ressante offerte wordt vervol-
gens uitgekozen.

Meer informatie
www.haven.antwerpen.be
www.eilandje.be
www.antwerpen.be 

Rijnkaai
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Kengetallen Barcelona 
Inwoners Barcelona stad 1,5 miljoen

Inwoners Barcelona regio 4,5 miljoen

Goederenoverslag 33 miljoen ton per jaar, waarvan 1,4 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 900.000 passagiers per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 15.000 werknemers

Oppervlakte haven 8.027 hectare

Het waterfront van Barce-
lona is jarenlang een exclu-
sief havengebied geweest. 
Spoorrails en drukke wegen 
scheidden het gebied van 
de stad. De oude haven, 
Port Vell, tegenover het cen-
trum van de stad, raakte als 
gevolg van het deels beëin-
digen en deels wegtrekken 
van havenactiviteiten naar 
het zuiden echter in verval. 
De Olympische Spelen van 
1992 werden met succes 
aangegrepen als breekijzer 
om dit stuk van de haven 
te transformeren tot een 
levendig verlengstuk van 
het stadscentrum. Port Vell 
trekt nu zo’n zestien miljoen 
bezoekers per jaar, voor het 
merendeel uit Barcelona zelf.

De plannen
Port Vell bestaat uit twee 
pieren. Op de ene pier wordt 
het zakelijke karakter van 
het World Trade Center 
gecombineerd met enkele 
cruisterminals. Op de andere 
pier domineert de leisure: 
een complex met restau-
rants, dancings, winkels en 
grote publiekstrekkers als 
het cinema Maremagnum 
(950.000 bezoekers per jaar), 
een zeeaquarium (1,8 miljoen 
bezoekers) en een IMAX-the-
ater (850.000 bezoekers). 
In het gebied worden veel 
beurzen en sportieve eve-
nementen georganiseerd. 
Om de loop naar dit gebied te 
stimuleren is in 1994 in het 
verlengde van de Ramblas 
een  voetgangersbrug naar de 

punt van de pier aangelegd. 
Nu Port Vell klaar is, worden 
nieuwe plannen gemaakt 
voor een gebied aan de 
noord oostkant van Barcelona. 
Hier wordt een gebied van 
ruim 250 hectare geherstruc-
tureerd in het kader van het 
Universal Forum of Cultures 
2004, een internationale 
manifestatie rond culturele 
diversiteit, duurzame ontwik-
keling en wereldvrede. Daar-
mee zet Barcelona vijftien 
jaar na de Olympische Spelen
de traditie voort om grote 
evenementen aan te grijpen 
als motor voor stedelijke ont-
wikkeling. De plannen voor 
het Forum voorzien in de rea-
lisatie van congresfaciliteiten, 
kantoren, een nieuwe jacht-
haven met duizend aanleg-
plaatsen, woningen en een 
nieuw metrostation. Het ver-
wachte aantal nieuwe banen 
bedraagt circa 14.500. 

Het programma
In Port Vell ligt de nadruk bij 
voorzieningen voor congres, 
sport en vrijetijd. Daarnaast 
profi leert Barcelona dit 
gebied vooral als Marina en 
als cruisehaven. Het aan-
tal cruisepassagiers heeft 
het afgelopen decennium 
een spectaculaire vlucht 
genomen: van 50.000 in 
1992, naar ruim 900.000 in 
2003. Onlangs is een sepa-
rate haveningang voor Port 
Vell gerealiseerd waardoor 
cruiseschepen onafhankelijk 
van de vrachtschepen de 
haven van Barcelona kunnen 

bereiken. Overslag vindt er in 
dit deel van de haven reeds 
lang niet meer plaats. 

De organisatie
De haven van Barcelona 
wordt bestuurd door de 
Autoritat Portuaria de Bar-
celona. Naast de taken als 
havenbeheerder stelt deze 
autoriteit de strategische 
plannen voor de haven op. 
Bovendien treedt zij op als 
projectontwikkelaar. Dat 
geldt dus ook voor Port Vell. 
De totale investering in dit 
gebied is circa € 600 miljoen, 
waarvan circa € 150 miljoen 
publiek. De stad Barcelona 
heeft nauwelijks bijgedragen. 
De plannen voor Forum 2004 
worden  vormgegeven door de 

ontwikkelingsmaatschappij 
Infrastructures de Llevant
die Barcelona in 2002 heeft 
opgericht. De investeringen 
in dit  project zijn geraamd 
op ruim € 2,2 miljard, voor 
de helft publiek. Barcelona 
investeert ruim € 600 mil-
joen. Overige publieke inves-
teerders zijn de regio Catalo-
nië, de EU en de universiteit.

Meer informatie
www.port-2000.com
www.apb.es
www.barcelona2004.org
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Kengetallen Barcelona 
Inwoners Barcelona stad 1,5 miljoen

Inwoners Barcelona regio 4,5 miljoen

Goederenoverslag 33 miljoen ton per jaar, waarvan 1,4 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 900.000 passagiers per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 15.000 werknemers

Oppervlakte haven 8.027 hectare

Gezicht vanaf de Montjuich
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De brede monding van de 
Rio Nervión is voor zeesche-
pen tot 4.000 ton bevaar-
baar. Langs de linkeroever 
liggen bovendien belangrijke 
ijzerertsmijnen. Dat bood de 
basis voor de ontwikkeling 
van Bilbao tot de belangrijk-
ste Baskische industrie- en 
havenstad. Een zware eco-
nomische crisis, begin jaren 
tachtig, en Baskisch geweld 
hebben echter diepe sporen 
nagelaten. De staalindustrie 
en de scheepsbouw zijn 
verdwenen; de resterende 
havenactiviteiten zijn zee-
waarts opgeschoven. De 
laatste decennia probeert 
men de kwetsbare economie 
nieuwe impulsen te geven. 
Vrijgekomen haventerreinen 
bieden daarvoor de ruimte. 
Met het Guggenheim-
museum als logo affi cheert 
Bilbao zich meer en meer 
als cultuurstad waardoor het 
aantal bezoekers, nationaal 
en internationaal, jaarlijks 
toeneemt.

De plannen
In 1987 is een General Urban 
Planning Scheme voor ver-
nieuwing en versterking van 
Bilbao als geheel vastge-
steld. Als uitwerking van dit 
algemene plan zijn master-
plannen gemaakt voor zes 
deelgebieden: Abandoibarra, 
Ametzola, Variante Sur, 
Urban, Galindo en Bilbao la 
Vieja. De realisatie van de 
masterplannen werd onder 
de koepel van Bilbao Ría 
2000 gebracht. 

Abandoibarra is het meest 
beeldbepalende deelproject. 
Op een oppervlakte van ruim 
34 hectare, vlakbij het cen-
trum van de stad, zal 20 hec-
tare open en groen blijven. 
De overige ruimte is goed 
voor een mix van woningen, 
kantoren, winkels, voorzie-
ningen en vrijetijd. Afronding 
van dit deelproject is voor-
zien voor 2005. 
Ametzola is een van de 

kleinere projecten, gelegen 
in het zuidelijk deel van de 
stad. Dit voormalige spoor-
weggebied met een opper-
vlakte van elf hectare biedt 
nu plaats aan 900 woningen, 
een nieuw treinstation en 
een park. Doordat de oude 
sporen zijn verdwenen, 
zijn omliggende wijken met 
elkaar verbonden.
Ook de andere deelprojecten 
zijn erop gericht de rivieroe-
vers vanuit de stad toegan-
kelijk te maken en het aan-
bod van woningen en kanto-
renlocaties te vergroten. 

Het programma
In de plannen voor alle deel-
gebieden domineren de ste-
delijke en economische func-
ties. De nadruk ligt verder bij 
lokale en regionale functies. 

Met uitzondering van het 
Guggenheim-museum is Bil-
bao niet op zoek naar inter-
nationale trekkers. Havenac-
tiviteiten zijn al geruime tijd 
uit de stad verdwenen. Van 
een combinatie met waterge-
bonden bedrijvigheid is dan 
ook geen sprake. 

De organisatie
Bilbao Ría 2000 is niet 
slechts een programma, 
maar ook een publiek-publiek 
samenwerkingsverband. 
Hierin participeren de cen-
trale overheid (ministerie 
van ruimtelijke ordening, 
havenautoriteit Bilbao en 
centrale spoorwegen, samen 
50 procent) en de lokale 
overheid (Baskische over-
heid, regio Bizkaia, Bilbao 
stad, Barakaldo stad en 
regionale spoorwegen, even-
eens samen 50 procent). 
Bilbao Ría 2000 is in 1992 
opgericht. Hierbij hebben de 
stad en de spoorwegen hun 
gronden ter plaatse van de 
te ontwikkelen locaties om 
niet overgedragen. Ook heeft 
de organisatie een startkapi-
taal meegekregen van bijna 
€ 2 miljoen. Sindsdien is de 
organisatie zelfstandig. 

Kengetallen Bilbao 
Inwoners Bilbao stad 370.000

Inwoners Bilbao regio 600.000

Goederenoverslag 3,5 miljoen ton per jaar, waarvan 35.000 TEU

Havengebonden werkgelegenheid 9.267 werknemers

Oppervlakte haven 1.930 hectare

Bilbao Ría 2000 geeft gron-
den uit aan private ontwik-
kelaars, zowel erfpacht als 
koop. 

Meer informatie
www.bilbaoria2000.com
www.bilboaport.es
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Kengetallen Bilbao 
Inwoners Bilbao stad 370.000
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Dublin is als havenstad ont-
staan aan de monding van 
de Liffey. De oudste havens 
bevinden zich in het centrum 
van de stad, zowel aan de 
zuidelijke als aan de noor-
delijke rivieroever. Zoals in 
zoveel steden, trok ook in 
Dublin de haven in de vorige 
eeuw steeds verder richting 
zee, de oude haventerreinen 
leeg en verpauperd ach-
terlatend. Het effect op de 
omliggende arbeiderswijken 
(werkloosheid, schooluitval, 
sociale ontwrichting) was 
desastreus. In 1987 werd 
begonnen de gebieden rond 
de Custom House Docks in 
het centrum van de stad om 
te vormen tot een Internatio-
nal Financial Services Centre. 
Verder zijn er appartemen-
ten, studentenwoningen en 
een nieuw National College of 
England gevestigd. Afgaand 
op de sterke economische 
groei van de stad in de afge-
lopen tien jaar, is sprake van 
een geslaagde transformatie.

De plannen
Voortbordurend op de her-
ontwikkeling van de Custom 
House Docks is in 1997 een 
integraal masterplan voor 
een gebied van in totaal 
520 hectare opgesteld. Dit 
masterplan sluit aan op het 
in 1999 vastgestelde Dublin 
City Development Plan.
Het masterplan beschrijft 
niet alleen de voormalige 
docklands (93 hectare), 
maar ook de omliggende 
woonwijken. Voor elk van de 

te onderscheiden deelgebie-
den wordt het masterplan 
uitgewerkt in een gedetail-
leerd planning scheme. Wan-
neer een projectontwikkelaar 
een plan aanbiedt dat binnen 
dit planning scheme past, 
dan is deze in principe geau-
toriseerd om te gaan bouwen 
zonder verdere consultatie 
of toetsing van andere over-
heidsinstanties. 
Met de ontwikkeling van 
twee deelgebieden, de Grand 
Canal Dock en de North Lotts 
area, is onlangs gestart. Het 
totale masterplan wordt in 
2004 herzien. Op relatief 
korte termijn, in 2012, wil 
men het masterplan uitge-
voerd hebben.

Het programma
Bij de herontwikkeling van 
de Custom House Docks is 
in een eerste fase elf hec-
tare aan één ontwikkelaar 
uitgegeven ten behoeve van 
de realisatie van kantoren 
en woningen. Hier zijn 330 
appartementen en 130.000 
vierkante meter kantoren 
gerealiseerd. In een tweede 
fase is de grond per perceel 
uitgegeven. Dit leidde tot 
een betere menging: 40.000 
vierkante meter kantoren, 
1.000 appartementen, een 
onderwijsgebouw en 286 
studentenwoningen. Er is een 
beperkte hoeveelheid winkels 
en restaurants, een theater 
en concerthal. 
Ook het masterplan van 
1997 legt de nadruk bij 
woon- en werklocaties. Dui-

delijke publiekstrekkers en 
hoogbouw komen er niet, 
met uitzondering van een 
zestig meter hoge toren, met 
daarin onder meer de nieuwe 
opnamestudio van de band 
U2. Het centrale doel van het 
masterplan is de realisatie 
van 30 tot 40.000 nieuwe 
banen, 11.000 nieuwe 
woningen, waarvan twintig 
procent sociaal en maat-
schappelijk gebonden eigen-
dom. Door dit alles moet de 
bevolking in het gebied kun-
nen groeien van 17.500 in 
1997 naar 42.500 in 2012.
In het masterplan wordt veel 
aandacht besteed aan beeld-
kwaliteit, inrichting, beheer 
en aan de relaties met de 
bestaande stad. Daarbij gaat 
het niet alleen om de fysieke 
kant van de herstructure-
ring, maar ook om sociaal-
economische aspecten als 
onderwijs en werkgelegen-
heid. Zo wordt er uitvoering 
gegeven aan een Education 
Development Programme en 
een Employment Programme
en worden bedrijven in het 
gebied verplicht om met 
voorrang werknemers in 
omliggende woonwijken aan 
te nemen.
Van een menging met de 

haven is nauwelijks sprake; 
de haven is slechts in de 
verte zichtbaar. Door de 
aanleg van een tunnel voor 
het zware havenverkeer zal 
de merkbare invloed van de 
haven nog verder afnemen. 

De organisatie
De gronden waarop het mas-
terplan van 1997 betrekking 
heeft, zijn voor het grootste 
deel in publieke handen. 
Om de uitvoering van het 
masterplan te regisseren is 
in datzelfde jaar de Dublin 
Docklands Development Aut-
hority opgericht als onder-
deel van het Department of 
the Environment and Local 
Government. Taak is om 
de regie te voeren over de 
fysieke, sociale en economi-
sche herontwikkeling in de 
voormalige Docklands met de 
directe omgeving. De beno-
digde investeringen (publiek 
en privaat) zijn geraamd op 
€ 7 miljard.

Meer informatie
www.ddda.ie
www.dublinport.ie

Kengetallen Dublin 
Inwoners Dublin stad 1 miljoen

Inwoners Dublin regio 1,5 miljoen

Goederenoverslag 22,3 miljoen ton per jaar, waarvan 0,5 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 30.000 cruisepassagiers per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 1.400 werknemers

Oppervlakte haven 260 hectare (port estate)
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Genua omsluit een cirkelvor-
mige baai aan de Ligurische 
kust en is gebouwd op de 
helling van een gebergte, 
waarvan de toppen op hun 
beurt de stad omsluiten. De 
baai zelf vormt het decor 
voor de Genuese Porto 
Antico. De havenactiviteiten 
in deze baai hebben het cen-
trum van Genua lange tijd 
feitelijk afgesloten van het 
water. Eind vorige eeuw is 
dat veranderd, want met het 
groeien van de haven is deze 
naar het westen verschoven. 
Daar heeft Genua de groot-
ste haven van Italië kunnen 
realiseren met een areaal 
van zo’n 7000 hectare en 
plannen voor uitbreiding met 
120 hectare. De oude Porto 
Antico kwam vrij en heeft 
een nieuwe functie gekre-
gen: een cultureel centrum 
met 3,7 miljoen bezoekers 
per jaar. 

De plannen
De plannen voor herontwik-
keling van de Porto Antico, 
een gebied van circa dertien 
hectare, kregen een impuls 
in 1992 met de vijfhon-
derdste verjaardag van de 
ontdekking van Amerika 
door Columbus, een geboren 
Genuees. De Piazza delle 
Feste, centraal in het oude 
havengebied vormde het 
kloppend hart van de Colum-
busfestiviteiten. Later, in 
1996, werd een team inter-
nationale gerenommeerde 
architecten samengebracht 
om een masterplan voor de 

gehele stad te maken. Hierbij 
werd ook aandacht besteed 
aan de relatie tussen haven 
en stad.
Een belangrijk element 
van de plannen was de 
herontwikkeling van een 
katoenveempand. Een pand 
vergelijkbaar met het Rot-
terdamse Entrepotgebouw, 
maar dan tweemaal zo groot. 
Tegenwoordig herbergt dit 
gebouw een congrescentrum 
met een groot auditorium, 
een bioscoop, woningen, 
enkele kleine musea, win-
kels en restaurants. In Porto 
Antico zijn verder Europa’s 
grootste aquarium (1,2 mil-
joen bezoekers per jaar) en 
het zogenoemde Cineplex 
(600.000 bezoekers per 
jaar). 
In het verlengde van Porto 
Antico werkt Genua aan 
herontwikkeling van Ponte 
Parodi, een oude havenpier 
met een oppervlakte van 
2,3 hectare. In 2000 is hier-
voor een ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven die is gewon-
nen door UN Studio (Ben 
van Berkel en Caroline Bos). 
Het plan is hier een driedi-
mensionaal plein te maken 
rond thema’s ontspanning en 
technologie. Een futuristisch 
ontwerp kan een nieuw icoon 
voor de stad opleveren; een 
nieuw landmark dat Genua 
de gewenste grootstedelijke 
allure moet geven.

Het programma
Het oude havengebied is 
ingericht als een venster van 

de stad op de Middellandse 
Zee. De belangrijkste func-
ties zijn cultuur, congres, 
horeca, recreatie en vrijetijd. 
Inmiddels werken er in het 
gebied 700 mensen. Ook is 
er een aantal woningen. Fer-
ryschepen en de grote cruise 
terminal brengen maritieme 
levendigheid in het gebied. 
Cruiseschepen vormen een 
vrijwel vast onderdeel van 
het havenbeeld. De menging 
van stad en haven is hier 
zeker aanwezig. 

De organisatie
In 1995 is de organisatie 
Porto Antico opgericht door 
onder andere de gemeente 
Genua (51%), de Kamer 
van Koophandel (10%) en 
het havenbedrijf (10%). De 
grond in het gelijknamige 
deel van de oude haven 
is aan deze organisatie in 
eigendom gegeven via een 
lease die loopt tot 2050. 
Porto Antico ontwikkelt het 
gebied en voert het beheer. 
Het congrescentrum wordt 
bovendien door Porto Antico 
zelf geëxploiteerd. 

Kengetallen Genua 
Inwoners Genua stad 650.000

Inwoners Genua regio 1.200.000

Goederenoverslag 51 miljoen ton per jaar, waarvan 1,5 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 700.000 cruisepassagiers per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 9.267 werknemers

Oppervlakte haven 7.000 hectare

Anders dan Porto Antico zal 
de herontwikkeling van Ponte 
Parodi volledig door private 
fi nanciering tot stand moeten 
komen.

Meer informatie
www.portoantico.it
www.porto.genova.it

Palazzo San Giorgio
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Hamburg is ontstaan op de 
plaats waar de Elbe overgaat 
van rivier in estuarium. 
De haven is vanuit het 
 Sandtor- en Baakenhafen-
gebied, nu vlakbij het stads-
centrum, tot ontwikkeling 
gekomen. Inmiddels is de 
haven gegroeid en in de rich-
ting van de zee verplaatst, 
de oudste haventerreinen, 
circa 155 hectare, leeg 
achterlatend. Begin jaren 
negentig werd dit gebied op 
de kaart gezet als troef voor 
groei en stedelijke ontwikke-
ling; een top-woongebied en 
een nieuw werkgebied waar-
mee Hamburg het vertrek 
van middeninkomens naar 
gemeenten in de regio een 
halt wil toeroepen. 

De plannen
De ontwikkeling van de 
HafenCity maakt deel uit van 
een reeks grote stadsprojec-
ten, waaronder ook de ont-
wikkeling van de luchthaven, 
de luchtvaartindustrie en de 
verdere profi lering van de 
stad als cultuur-  en media-
metropool. Als voorloper van 
HafenCity werd begin jaren 
negentig het Hanseatic Trade 
Centre in het gebied gereali-
seerd. Later, in augustus 
1997, zijn de plannen voor 
HafenCity formeel door de 
gemeente vastgesteld. 
Er is een masterplan 
gemaakt met een looptijd 
van 25 jaar. Dat plan bestaat 
uit een Strukturkonzept en 
een nota van uitgangspun-
ten en doelstellingen. Het 

Strukturkonzept is fl exibel en Strukturkonzept is fl exibel en Strukturkonzept
kan zich in de tijd aanpassen 
aan nieuwe inzichten. Het 
masterplan wordt uitgewerkt 
in een stedenbouwkundig 
concept en een serie thema-
tische plannen rond verkeer, 
buitenruimte en dergelijke. 
Er wordt veel aandacht 
besteed aan de kwaliteit van 
de buitenruimte, de relaties 
met de Elbe en de groene 
dooradering in het gebied.

Het programma
HafenCity krijgt een 
gemengde stedelijke invul-
ling. Het masterplan voorziet 
in de ontwikkeling van 5.500 
woningen en 20.000 arbeids-
plaatsen (kantoren, hotels, 
congresfaciliteiten en voor-
zieningen). Daarnaast wordt 
onder andere een nieuwe 
cruiseterminal ontwikkeld.
Het centrum van het gebied 
zal vooral kantoren herber-
gen, met op bijzondere plek-
ken culturele voorzieningen 
en toeristische attracties. 
Hiervoor worden ook de 
aanwezige (monumentale) 
oude panden herontwikkeld. 
Woningbouw vindt vooral 
plaats op de pieren rond de 
havenbekkens. 

De cruisevaart zal in Hafen-
City aanwezig blijven en met 
de nieuwe cruise terminal 
worden versterkt.  Verder 
blijft de haven invloed 
houden op de sfeer in het 
gebied. Aan de overkant 
van de druk bevaren Elbe, 
die hier smaller is dan de 

Nieuwe Maas, blijven wer-
ven en overslagbedrijven 
actief. Milieueisen staan de 
stedelijke ontwikkelingen in 
HafenCity kennelijk niet in 
de weg. 

De organisatie
De coördinatie van HafenCity 
is in handen van de Gesell-
schaft für Hafenentwicklung 
und Standortentwicklung, 
een samenwerkingsverband 
van de gemeente en het 
havenbedrijf. Dit Gesellschaft 
verwerft actief de gronden 
in het gebied en onderhan-
delt met de overgebleven 
marktpartijen (resterende 
huurders, Deutsche Bahn en 
dochterondernemingen) over 
verplaatsing. De ontwikkeling 
vindt grotendeels plaats mid-
dels het volledig ontruimen 
van de haventerreinen.

Meer informatie
www.Hafen-hamburg.de
www.hafencity.com

Kengetallen Hamburg 
Inwoners Hamburg stad 1,7 miljoen

Inwoners Hamburg regio 1,7 miljoen

Goederenoverslag 92 miljoen ton per jaar, waarvan 5 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 30.000 cruisepassagiers per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 5.000 werknemers

Oppervlakte haven 7.425 hectare
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De haven van Kopenhagen 
ligt aan de smalle zeestraat 
tussen Zweden en Dene-
marken. Het is de grootste 
cruise- en ferryhaven van 
Europa. De haven heeft zich 
aanvankelijk in en net ten 
zuiden van de historische 
binnenstad ontwikkeld. Later 
is de bedrijvigheid gecentra-
liseerd in het noorden en het 
oosten van de stad. Oude 
havengebieden werden over-
bodig, waarmee ruimte is 
ontstaan voor een nieuw ste-
delijk waterfront in het hart 
van de stad. Sinds 2000 is 
Kopenhagen met het Zweese 
Malmö verbonden door een 
brug. De bouw van de brug 
heeft grote gevolgen gehad 
voor de topografi e in het 
gebied, vooral aan de zuid-
kant van de stad. Het belang 
van de cruise- en ferryhaven 
is afgenomen, terwijl de kan-
sen voor stedelijke ontwikke-
lingen zijn gestegen. 

De plannen 
Het gezamenlijke haven-
bedrijf Copenhagen-Malmö 
Port AB heeft voor de heront-
wikkeling van haventerreinen 
een visie opgesteld: Plan 
Vision 2010. Aan de kant 
van Kopenhagen stuurt deze 
visie aan op een transforma-
tie van een aantal gebieden 
rondom het westelijke brug-
genhoofd en de aanslui-
tende infrastructuur (weg, 
trein en metro). Niet alleen 
voormalige havengebieden, 
maar ook droge gebieden. 
Vooral ook de nabijheid van 

het stadscentrum en de 
internationale luchthaven 
maken deze gebieden kans-
rijk. Allereerst wordt ingezet 
op de herontwikkeling van 
de Sydhavn en Havnstad. 
Hier worden diverse projec-
ten uitgevoerd. Sommige 
kades blijven in gebruik voor 
havenactiviteiten, met name 
passagiersvervoer. Daarnaast 
is er veel ruimte voor kan-
toren en woningen. Ook de 
groenvoorzieningen worden 
uitgebreid. 
In het verlengde hiervan 
wordt Ørestad ontwikkeld: 
een compleet nieuw stads-
district van 310 hectare aan 
de zuidoostkant van Kopen-
hagen. Het moet een groen 
woon- en werkgebied worden 
in een aantrekkelijke land-
schappelijke omgeving. Het 
nieuwe stadsdeel is met de 
binnenstad verbonden door 
een nieuw, onbemand metro-
systeem, dat ook de ver-
binding met de luchthaven 
verzorgt. De ontwikkeling 
van Ørestad gaat dertig jaar 
duren maar zal uiteindelijk 
leiden tot een moderne coun-
terpart van de historische 
binnenstad van Kopenhagen.

Het programma
In het gehele Sydhavn-
gebied is 200.000 vierkante 
meter ruimte voor kantoren 
en woningen gepland. In 
Havnstad nog eens 195.000 
vierkante meter. Daarnaast 
worden groenvoorzieningen 
uitgebreid, waaronder het 
omvangrijke Amalger Fael-

led-park; één van de groene 
longen van Kopenhagen. Het 
programma voor Ørestad 
omvat 10.000 woningen en 
werkgelegenheid en voor-
zieningen met 65 tot 75.000 
arbeidsplaatsen. 
Sommige kades blijven voor 
passagiersvervoer in gebruik 
en er is een programma om 
meer personenvervoer over 
water te organiseren. Verder 
komt er in het gebied een 
nieuwe ferryterminal voor 
één miljoen passagiers per 
jaar: het hart van een nieuw 
stedelijk gebied. 

De organisatie
De bouw van de brug tus-
sen Denemarken en Zweden 
heeft geleid tot een fusie 
tussen twee havens in de 
Copenhagen-Malmö Port AB. 
Dit gezamenlijke havenbe-
drijf is opdrachtgever voor 
het opstellen van Plan Vision 
2010. Voor de ontwikke-
ling van Ørestad is door 
de gemeente Kopenhagen 
(55%) en de Deense staat 
(45%) de Ørestad Develop-
ment Corporation opgericht. 
Deze maatschappij zorgt 
voor aanleg van de metro in 
samenhang met ontwikkeling

Kengetallen Kopenhagen 
Inwoners Kopenhagen stad 500.000

Inwoners Kopenhagen regio 1 miljoen

Ferries 270.000 cruisepassagiers

Havengebonden werkgelegenheid 550 werknemers

Oppervlakte haven 1.100 hectare

van het nieuwe stadsdeel. 
De verkoop van grond wordt 
daarbij deels aangewend om 
de metro te kunnen fi nan-
cieren. 

Meer informatie
www.cphport.dk
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Liverpool is een havenstad 
aan de oostzijde van het 
estuarium van de rivier Mer-
sey, aan de Ierse Zee. De 
haven is in de negentiende 
eeuw tot grote bloei geko-
men, maar kende een eeuw 
later een sterke neergang. 
De laatste decennia werkt 
de stad aan een indruk-
wekkende regeneratie. De 
havens in het centrum van 
de stad, vrijkomend doordat 
de bedrijvigheid zich naar het 
noorden verplaatst, vormen 
daarbij een belangrijke troef-
kaart. Al in de jaren tachtig 
is het Albert Dock getrans-
formeerd tot een succesvolle 
publiekstrekker. Voor de 
komende jaren staan meer 
grote projecten op stapel. In 
2008 is Liverpool culturele 
hoofdstad van Europa. Dat 
onderstreept het succes van 
de stedelijke vernieuwing.

De plannen
Voortbouwend op het succes 
van Albert Dock zijn voor 
circa twee kilometer rivier-
front plannen gemaakt. Het 
gaat om King’s Dock (direct 
ten zuiden van Albert Dock) 
en Pier Head (direct ten 
noorden). Deze projecten 
maken deel uit van de Stra-
tegic Regeneration Frame-
work. Dit is een strategisch 
document waarbinnen van 
lieverlee allerlei bouwplannen 
worden ontwikkeld. Naast 
herontwikkeling van de twee 
oude havens beschrijft het 
framework ook vijf binnenste-
delijke gebieden. 

Vanouds wordt het water-
front van Liverpool gedomi-
neerd door drie monumen-
ten: het Royal Liver Building, 
het Cunard Building en het 
Port of Liverpool Building. 
Het is de bedoeling hier een 
vierde landmark aan toe te 
voegen. In 2002 is hiertoe 
een prijsvraag uitgeschre-
ven, die is gewonnen door 
de Britse architect Alsop. 
Zijn ontwerp, the Fourth 
Grace, is een gebouw in de 
vorm van een grote diamant 
op een sokkel, ruimte bie-
dend aan 340 appartemen-
ten, 8.000 vierkante meter 
kantoor en een museum. Het 
gebouw moet Liverpool à la 
Guggenheim op de culturele 
kaart van Europa zetten.

Verder naar het noorden 
worden plannen gemaakt 
voor herontwikkeling van de 
Princes Docks, een haven-
gebied van circa veertig 
hectare. Hier komen vooral 
kantoren, maar ook wonin-
gen in enkele historische 
loodsen en een hotel. Er 
wordt bij de planvorming 
nadruk gelegd op (architec-
tonische) kwaliteit en het is 
de bedoeling van de Princes 
Docks een echte landmark te 
maken. De tijdshorizon voor 
ontwikkeling van dit gebied is 
gesteld op vijftien jaar.

Het programma
De nieuwe ontwikkelingen 
sturen aan op appartemen-
ten, kantoren, horeca en cul-
turele voorzieningen. Verder 

wordt in het gebied King’s 
Dock een voetbalstadion met 
55.000 plaatsen beoogd. Van 
een echte menging van stad 
en haven is geen sprake. 
Toch is de atmosfeer in het 
gebied uitgesproken mari-
tiem dankzij de aanwezigheid 
van de ferryschepen naar 
Ierland, de veerboten naar 
Birkenhead en de cruise-
schepen. Liverpool zet, als 
zovele steden, in op een ver-
veelvoudiging van het aantal 
cruisevaarten. De positione-
ring als culturele hoofdstad 
moet hierin bijdragen. 

De organisatie
De ontwikkeling en uit-
voering van het Strategic 
Regeneration Framework 
wordt aangestuurd door de 
Liverpool Vision. Deze zoge-
noemde Urban Regeneration 
Company is opgericht in 
1999. Het is een informele 
organisatie, vergelijkbaar 
met ROM-Rijnmond. 
De Princes Docks worden 
herontwikkeld door het 
havenbedrijf van Liverpool: 
the Mersey Docks and Har-
bour Company. Grote delen 
van de grond heeft het 

bedrijf in eigendom en naast 
beheer verzorgt dit bedrijf 
ook services, cargo handling, 
vastgoed en gebiedsexploita-
tie. Ontwikkeling van grond 
en vastgoed doet het bedrijf 
grotendeels zelf, soms in par-
ticipatie. De publieke en pri-
vate taken zijn georganiseerd 
in gescheiden onderdelen.

Meer informatie
www.liverpoolvision.co.uk
www.merseydocks.co.uk
www.liverpoolfourthgrace.co.uk

Kengetallen Liverpool 
Inwoners Liverpool stad 400.000

Inwoners Liverpool regio 1.000.000

Goederenoverslag 30 miljoen ton, waarvan 0,5 miljoen TEU

Havengebonden werkgelegenheid 30.000

Oppervlakte haven 800 hectare 

The three Graces
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Havengebonden werkgelegenheid 30.000

Oppervlakte haven 800 hectare 

Waterfront

The fourth Grace

Princes Docks
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Londen was één van de 
eerste steden die actief de 
herontwikkeling van voorma-
lige havens ter hand nam: 
de Docklands. Sinds 1980 
heeft dit gebied van circa 
2.100 hectare in de stads-
delen Southwark, Newham 
en Greenwich een nieuwe 
invulling gekregen. Tien kilo-
meter waterfront heeft allure 
gekregen met luxe kanto-
ren en woningen, met als 
meest prestigieuze project 
de torens van Canary Wharf. 
Na de transformatie van de 
Docklands staat de heront-
wikkeling van de Thames 
Gateway op het programma: 
een zoekgebied van 9.000 
hectare langs de Thames 
vanaf de Docklands verder 
naar het oosten. Hier zul-
len tienduizenden woningen 
komen en wordt een groot 
deel van de groei van Londen 
gerealiseerd.

De plannen
Aanvankelijk was er veel 
kritiek op het enorme kan-
toorprogramma van de Dock-
lands: ver van het centrum 
zou een nieuw kantorencen-
trum verrijzen, dat de oude 
City zou kunnen leegzuigen. 
Nu, twintig jaar later, kan 
worden vastgesteld, dat de 
Docklands zich een eigen 
positie hebben verworven en 
dat de oude binnenstad vita-
ler is dan ooit. Een tweede 
kanttekening bij de heront-
wikkeling van de Docklands 
is de eenzijdige focus op 
dure kantoren en woningen, 

en een gebrek aan aandacht 
en profi jt voor de nabijge-
legen, overwegend arme 
gemeenschappen. Het water-
front tussen de Tower Bridge 
en de westzijde van het Isle 
of Dogs kreeg alle aandacht; 
de achterliggende woon-
wijken zijn van beduidend 
mindere kwaliteit gebleven. 
Inmiddels is er wel een 
indrukwekkend infranetwerk 
met een verlengde Under-
ground en een onbemande 
lightrail. 
De ontwikkeling van de 
Docklands moet nog worden 
afgerond: een enorm pro-
gramma, vooral kantoren, is 
nog in ontwikkeling. Toch is 
de aandacht inmiddels meer 
naar het oosten verschoven 
en is voor de zogenoemde 
Londen Thames Gateway 
een ontwikkelingsstrategie 
opgesteld. Dit vormt het 
zoekgebied voor uitbreiding 
van Londen. Binnen twintig 
jaar zal het inwonertal naar 
verwachting met ruim tien 
procent groeien tot boven 
acht miljoen. In de London 
Thames Gateway zijn veer-
tien ontwikkelingszones aan-
gewezen: zes binnen Londen 
zelf, de rest oostelijk van de 
bestaande stad. Er wordt ook 
woningbouw gerealiseerd 
voorbij de Thames Barrier, 
waarmee een psychologische 
oostgrens is doorbroken.

Het programma
De Docklands kennen nau-
welijks tot geen havenacti-
viteiten meer. Dominant zijn 

de dure kantoren en appar-
tementencomplexen, veelal 
verbouwde wharfs, die direct 
aan de rivier grenzen. In veel 
gevallen is er geen ruimte 
voor een boulevard of pro-
menade. In totaal is er een 
programma gerealiseerd met 
onder meer 2,5 miljoen vier-
kante meter kantoor, 24.000 
woningen en de aanleg van 
de Docklands Light Railway. 
Dit programma heeft 85.000 
nieuwe arbeidsplaatsen 
opgeleverd.
Bij de ontwikkeling van de 
Thames Gateway is woning-
bouw dominant: 55.000 tot 
90.000 woningen tot 2016. 
Het accent ligt op de fysieke 
transformatie van het gebied, 
maar er wordt meer dan 
bij de Docklands aandacht 
geschonken aan sociaal-eco-
nomische spin-off. Daarnaast 
worden er miljarden geïnves-
teerd in openbaar vervoer: 
de Docklands Light Railway 
wordt oostwaarts uitgebreid, 
metrolijnen worden verlengd 
en de HSL krijgt hier een 
station.

De organisatie
Voor de transformatie van de 
Docklands is in 1981 de Lon-
don Docklands Development 
Corporation opgericht door 
de nationale overheid. Bij de 
transformatie stond het pri-
maat van de markt centraal. 
Het te transformeren gebied 
was nagenoeg leeg en er 
werd projectontwikkelaars 
relatief weinig in de weg 
gelegd. In 1998 is de Deve-
lopment Corporation opgehe-
ven. In de tussentijd is circa 
€ 2,8 miljard aan publieke 
middelen geïnvesteerd. 
Daarmee is circa € 11,6 mil-
jard aan private investerin-
gen uitgelokt.
Voor de ontwikkeling van 
de Thames Gateway zijn 
nieuwe organisaties opge-
richt. Belangrijke rollen zijn 
weggelegd voor de Port of 
London Authority, de London 
Development Agency en de 
Greater London Authority. 

Meer informatie
www.london.gov.uk
www.portofl ondon.co.uk
www.cityofl ondon.co.uk
www.lddc-history.org.uk

Kengetallen Londen 
Inwoners Londen stad 7 miljoen

Inwoners Londen regio 10 miljoen

Goederenoverslag 50 miljoen ton, waarvan 1,6 miljoen TEU

Havengebonden werkgelegenheid 30.300 werknemers

Oppervlakte haven 4.380 hectare
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Dankzij de haven zijn de 
steden die in deze atlas de 
revue passeerden, groot 
geworden. Maar gaandeweg 
zijn de echte havenbedrijven 
van hun oorspronkelijke plek 
vertrokken naar locaties met 
dieper water, dichter bij de 
zee en met grotere terreinen 
aan de wal. Mede door hun 
ligging aan het water zijn de 
oude havengebieden bij uit-
stek geschikt om het water 
weer aan de stad terug te 
geven. Rotterdam is hierin 
niet uniek. Welke voorbeel-
den kan Rotterdam aan 
Europa ontlenen?

Hoe uniek is Rotterdam?
Het feitelijke vertrek van 
bedrijven uit de havenge-
bieden vormt en vormde in 
alle havensteden de directe 
aanleiding voor herontwik-
keling. Havenfuncties ver-
dwijnen grotendeels uit het 
stadsbeeld, vaak omvang-
rijke terreinen en dood water 
achterlatend. Hierop vormde 
Rotterdam tot nu toe geen 
uitzondering, maar nu doet 
zich de situatie voor dat een 
vitaal en economisch actief 
havengebied onderwerp is 
van een voorgenomen trans-
formatie. Uitzonderlijk is de 
in Rotterdam voorgestane 
combinatie van een werkend 
havengebied met woning-
bouw en andere stedelijke 
ontwikkeling. Elders is sprake 

van een ruimtelijke schei-
ding tussen stad en haven. 
Afgezien van steden met 
een succesvolle cruisehaven, 
zoals Barcelona, Genua en 
Hamburg. Dit zijn meestal 
steden die vóór de heront-
wikkeling van hun havenfront 
ook al succesvol waren als 
cruisehaven. 

De samenhang in de stad
Veel plannen hebben als doel 
de relatie tussen het centrum 
van de stad en de rivier of 
de zee te herstellen. Vrijwel 
overal grenst het plangebied 
daarbij direct aan het oude 
stadscentrum. Veel projecten 
zijn in dat opzicht vergelijk-
baar met de Kop van Zuid. 
De ligging van de Rotter-
damse stadshavens, buiten 
het centrum van de stad, laat 
zich beter vergelijken met de 
Docklands in Londen. 
Het is interessant om te zien 
hoe de ruimtelijke en sociale 
binding tussen de stadsha-
vens en de aangrenzende, 
vaak oudere volksbuurten en 
havenkwartieren zich in de 
loop der jaren ontwikkelt. De 
eerste transformaties, zoals 
in Londen en Liverpool waren 
nog min of meer incidenten 
in een vreemde omgeving. 
Het Oostelijk Havengebied 
van Amsterdam was aanvan-
kelijk louter bestemd voor 
sociale woningbouw. Latere 
ontwikkelingen laten een 

toenemende integratie zien 
met meer aandacht voor 
ruimtelijke samenhang. 
Dublin gaat hierin het verst 
en laat zelfs tachtig procent 
van het plangebied bestaan 
uit bestaand gebied, com-
pleet met programma’s voor 
social-return. Ook in Londen 
en Liverpool zijn overleg-
structuren ontstaan die de 
uitstraling en economische 
spin-off van nieuwe trans-
formaties bewaken.

De programma’s

Wonen 
De Europese havensteden 
zien in, dat wonen de motor 
is voor economische ont-
wikkeling. De bedrijvigheid 
volgt de werknemers en niet 
andersom. De ontwikkeling 
van hoogwaardige woningen 
en woonmilieus in voor-
malige havengebieden zijn 
daarom doelbewust ingezet 
om midden inkomens aan de 
stad te binden. Dit is een 
direct belang voor de korte 
termijn: behoud van koop-
kracht, cultuur en  sociale 
samenhang. Op de  langere 
termijn is het belang nog 
groter: een sterke en 
gewortelde middenklasse 
garandeert op den duur 
een aantrekkelijk vestigings-
milieu voor nieuwe bedrij-
vigheid en economische 
innovatie.

Cultuur 
De Europese havensteden 
zetten zwaar in op voor-
zieningen in de sfeer van 
waterrecreatie, vrijetijd 
en vooral cultuur. Musea, 
muziekcentra, megabios-
copen, congresgebouwen 
en onderwijsvoorzieningen 
zijn telkens terugkerende 
programma onderdelen. Veel 
steden zoeken daarbij naar 
een icoon. In Londen is dat 
de hoogbouw op Canary 
Wharf, in Bilbao het Guggen-
heim-museum, in Genua de 
Ponte Parodi, Liverpool zet in 
op de Fourth Grace en Barce-
lona benutte de Olympische 
Spelen van 1992. Ook Ham-
burg zet sterk in op verstevi-
ging van de positie als cultu-
rele metropool. Amsterdam 
zet zelfs in op een compleet 
 cultureel cluster langs de  
IJ-oevers als beeldmerk. 

Rotterdam in Europa

Eemhaven
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Stedelijke economie
Cultuur is niet alleen een 
trekker, maar ook een 
belangrijke economische 
factor. Het laat zien dat veel 
steden een overgang door-
maken van haven- en indu-
striestad naar  diensten- en 
vrijetijdseconomie. Daar-
naast zetten veel steden in 
op hoogwaardige werkgele-
genheid en versterking van 
de kantorensector. Een voor-
beeld is Londen Docklands. 
Destijds is gekozen om hier 
een tweede kantorenconcen-
tratie, op grote afstand van 
de oude City, te ontwikkelen. 
In Rotterdam zal de uit-
daging er onder andere 
uit bestaan, een menging 
van haven en stad vorm te 
geven, waarbij de natte én 
de droge economie maximaal 
bijdragen aan de revitalise-
ring van de stad.

Infrastructuur
In veel plannen loopt de ont-
wikkeling van het programma 
gelijk op met de aanleg van 

infrastructuur of wordt er 
vooraf fors in nieuwe ontslui-
tingen geïnvesteerd. Als dat 
niet gebeurt, ontstaat er een 
knelpunt. Dat is bijvoorbeeld 
te zien aan de ontwikke-
ling van London Docklands. 
 Aanvankelijk was er onvol-
doende infrastructuur. Pas 
toen die er kwam, kon het 
gebied een echte vlucht 
nemen. In sommige steden 
wordt het openbaar vervoer 
gepresenteerd als een visite-
kaartje van het plan. In Bil-
bao is dit de tram, in Dublin 
de sneltram en in Kopenha-
gen de automatische metro. 
Ook aan de vorm geving van 
stations en bruggen wordt 
veel aandacht besteed.

Planvorming: 
van grof naar fi jn
Vrijwel geen enkele stad 
werkt met gedetailleerde 
plannen, ook al wordt de 
naam masterplan vaak 
gebruikt. Vooral bij grotere 
gebieden is veeleer sprake 
van een strategic frame-
work; een hoofdstructuur 
met de hoofdinfrastructuur 
en globale programma’s. 
Dergelijke plannen beslaan 
vaak een lange ontwikkelings-
termijn, zijn fl exibel en wor-
den van tijd tot tijd herijkt. 
De globale plannen worden 
aangevuld met een set van 
spelregels met betrekking 
tot bouwhoogte, inrichting 
openbaar gebied, materiaal, 
dichtheid en dergelijke.
Voor deelgebieden wordt 
vervolgens een specifi ek 

ontwikkelingsplan gemaakt 
dat veel gedetailleerder is en 
meer specifi eke voorschriften 
bevat. 

De organisatie: één loket
Voor de realisatie van de 
plannen is er telkens één 
loket gerealiseerd waar 
gebruikers, geïnteresseer-
den en investeerders zaken 
mee kunnen doen. Door één 
loket te realiseren ontstaan 
eenvoudige ambtelijke en 
politieke lijnen. In Liverpool, 
Hamburg, Londen en Kopen-
hagen is dat het plaatselijke 
havenbedrijf. Dat heeft zélf 
het masterplan en/of de ont-
wikkelingsvisie ontwikkeld, 
overigens met een opmer-
kelijk fi nan cieel resultaat. 
In de andere steden is er een 
speciale ontwikkelingsmaat-
schappij opgericht die 
namens meerdere partijen 

spreekt. De samenstelling 
van de  ontwikkelingsmaatsc
happij hangt vaak af van de 
grondeigendomsituatie. Ook 
de bevoegdheden en de ver-
antwoordelijkheden verschil-
len van land tot land. Een 
veel gehanteerde formule is 
een vorm van samenwerking 
 tussen stad, havenbedrijf en 
vaak nog een derde partij, 
zoals een ministerie, een 
gewest of een Kamer van 
Koophandel. De levensduur 
van een ontwikkelingsmaat-
schappij is gekoppeld aan de 
feitelijke ontwikkeling. 

Waalhaven

Waalhaven ZZ
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De Rotterdamse haven is 
ontstaan tussen het centrum 
van de stad en de Nieuwe 
Maas. Door een geleidelijk 
proces van schaalvergroting 
en toenemende ruimte-
behoefte zijn de grootste 
havenactiviteiten vooral 
sinds de Tweede Wereldoor-
log westwaarts opgescho-
ven. Bedrijven voor bulk en 
containeroverslag vonden 
ruimte in nieuwe gebieden 
langs de Nieuwe Waterweg 
en op de Maasvlakte. Terzelf-
der tijd zijn binnenstedelijke 
havengebieden van kleur 
verschoten: de Leuvehaven, 
de Oude Haven, de Kop van 
Zuid, Katendrecht en het 
Lloydkwartier. Met de aanleg 
van de tweede Maasvlakte 
dient zich een tweede trans-
formatiegolf aan, die de 
eerdere qua schaal, impact, 
complexiteit en tijdsbestek 
verre overtreft.

De plannen
De verwachting is, dat 
door aanleg van de tweede 
Maasvlakte vooral (grote) 
diepzeegebonden bedrijven 
west waarts zullen opschui-
ven. Binnen de ring rond 
Rotterdam komt daardoor 
geleidelijk, maar waarschijn-
lijk ook schoksgewijs ruimte 
vrij. De oude havens die een 
belangrijk aandeel hadden in 
de opkomst van Rotterdam 
tot wereldhaven nummer 
één, bieden nu kansen voor 
herontwikkeling, moderni-
sering en intensivering: de 
Waalhaven, de Eemhaven, 

de Vierhavens (Koushaven, 
IJselhaven, Lekhaven en 
Keilehaven) en de Merweha-
ven. Het gaat om een gebied 
van ruim 1.400 hectare waar 
861 bedrijven zijn gevestigd 
met 20.000 werknemers en 
waar circa 2.000 mensen 
wonen. Het gebied is de 
grootste binnenstedelijke 
herstructureringslocatie in de 
Rotterdamse regio en speelt 
een belangrijke rol in de 
woningbouwplanning en de 
economische revitalisering 
van Rotterdam. 
Kenmerkend is, dat het 
gebied nauwelijks leegstand 
kent. Het is een vitaal en 
goed functionerend haven-
gebied. En grote delen van 
het gebied zullen ook in de 
toekomst een havenfunctie 
behouden. De havens heb-
ben een aantal kwaliteiten en 
potenties die kansen schep-
pen voor nieuwe economi-
sche activiteiten.
Bij de transformatie van de 
stadshavens wordt uitge-
gaan van een aanpak langs 
twee sporen. Eén spoor legt 
het accent op de eerste tien 
jaar en stuurt aan op econo-
mische ontwikkeling en het 
voorbereiden van de noodza-
kelijke infrastructurele ingre-
pen. Het tweede spoor richt 
zich op de volgende periode 
van tien jaar en stuurt aan 
op woningbouw en trans-
formatie van met name het 
rivierfront in het gebied. Dit 
sluit aan op de woningbouw-
programmering in de rest 
van Rotterdam.

Het programma
Het is de bedoeling om het 
stadshavensgebied te ont-
wikkelen met een gemengd 
programma: een mix van 
stedelijke functies, haven-
functies en openbare voor-
zieningen, tegen het decor 
van een waterfront langs de 
Nieuwe Maas. Tegelijkertijd 
is het de bedoeling om met 
de herontwikkeling de stad 
en de haven weer met elkaar 
verbinden. De ruimte die vrij 
kan komen wanneer bedrij-
ven uit het gebied verhuizen, 
wordt dus ook gezien als 
schuifruimte die het mogelijk 
maakt de economische struc-
tuur in het gehele gebied te 
versterken. Ook wordt aan-
dacht besteed aan tijdelijke 
functies om verloedering 
door leegstand te voorko-
men. De blijvende aanwezig-
heid van actieve havenfunc-
ties is binnen Europa vrij 
uniek. 

De organisatie
Om de transformatie van het 
gebied voor te bereiden en 
uit te voeren, is op 1 januari 
2004 de Ontwikkelingsmaat-
schappij Stadshavens Rotter-
dam N.V. opgericht. Aandeel-
houders zijn het Havenbedrijf 
Rotterdam en de gemeente 

Rotterdam. Stadshavens 
Rotterdam is een kleine 
organisatie, die de ontwikkel-
kracht van de gemeentelijke 
ambtelijke diensten bundelt 
en aanstuurt, en direct met 
marktpartijen onderhandelt 
over ontwikkelingen.

Meer informatie
www.stadshavensrotterdam.nl
www.portofrotterdam.com

Kengetallen Rotterdam 
Inwoners Rotterdam stad 600.000

Inwoners Rotterdam regio 1,2 miljoen

Goederenoverslag 320 miljoen ton per jaar, waarvan 6 miljoen TEU

Ferries en cruisevaart 3.800 cruise-en ferryschepen per jaar

Havengebonden werkgelegenheid 60.000 werknemers

Oppervlakte haven 10.5000 hectare

Heijplaat
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Verantwoording
De Atlas Stadshavens in 
Europa is samengesteld door 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Stadshavens Rotterdam N.V.,
een organisatie van de 
gemeente Rotterdam en het 
Havenbedrijf Rotterdam.
Stadshavens Rotterdam 
bundelt bestaande kennis en 
ervaring en stuurt die aan, 
mobiliseert fi nanciers en 
ontwikkelaars. Samen met 
het Havenbedrijf Rotterdam 
wordt een op het gebied en 
de transformatie gerichte 
vorm van strategisch beheer 
toegepast. Daarnaast 
worden projecten en initia-
tieven geïnitieerd, beoor-
deeld en begeleid. In de 
komende jaren organiseert 
 Stadshavens Rotterdam een 
proces van visie en planvor-
ming over de toekomst van 
het gebied.
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