
Nog even geduld we gaan zo beginnen

Welkom bij de slotbijeenkomst 
herontwikkeling Havenziekenhuis



• Welkom & opzet bijeenkomst

• Terugblik buurtbijeenkomsten 

• Terugblik op schetsontwerp

• Vervolgstappen

• Vraag & Antwoord

• Afsluiting

Agenda



Even voorstellen

Remco Borst
Vervat Vastgoed

Oscar Vervat
Vervat Vastgoed

Rob Groote Bromhaar
Gemeente Rotterdam

Arne Lijbers
Mecanoo

Violette Schönberger
Gemeente Rotterdam

Theo Dohle
De Wijde Blik



Terugblik buurtbijeenkomsten

Remco Borst, Violette Schönberger, Arne Lijbers



Belangrijkste aandachtspunten uit 
buurtbijeenkomsten

• Behoefte aan zorgvoorzieningen, kleinschalige winkels, horeca 

met een buurtfunctie.

• De hoogte van de nieuwbouw.

• Zon- en schaduweffecten bebouwing.

• Geluidseffecten horeca stadsbalkon.

• Gevels: niet spiegelen.

• Behoefte aan koopwoningen (en mogelijkheid al aanmelden).

• Parkeren in relatie tot overlast in omgeving.



Welke voorzieningen ziet men graag 
terug op de begane grond?
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Totaal aantal deelnemers = 51, meerdere antwoorden waren mogelijk



Welke andere voorzieningen spreken 
men aan? (bijeenkomst 1)



Welke andere voorzieningen spreken 
men aan? (bijeenkomst 2)



Welke andere voorzieningen spreken 
men aan? (bijeenkomst 3)



Welke andere voorzieningen spreken aan?

- Sportschool/gym/fitness
- Bloemenwinkel, groentewinkel, kaasboer, slager, bakker
- Pakketpunt
- Wellness/verzorging/massagesalon
- Bibliotheek
- Uitgaansgelegenheid



Wat voor horeca ziet men graag op het 
stadsbalkon komen?

35%

65%

Een exclusief restaurant dat bewoners uit
de hele stad trekt

Horeca die niet te duur is en zich op de
buurt richt

Totaal aantal deelnemers = 55



Welke openingstijden vindt men passend 
voor de horeca op het stadsbalkon? 

35%

0%

65%

Vooral overdag Vooral in de avond Overdag en 's avonds

Totaal aantal deelnemers = 54



Welke ontwerp voor het horecapaviljoen 
spreekt men aan?

43%

12%

45%

Speciaal volume Luifel Transparant paviljoen

Totaal aantal 
deelnemers = 55



Opmerkingen op het ontwerp

Arne Lijbers



De hoogte van de nieuwbouw



Zon- en schaduweffecten



Aandachtspunt: geluidseffecten horeca 
op stadsbalkon



Aandachtspunt: gevelbekleding



Aandachtspunt: gevelbekleding

Baksteen en 
staal

Licht en transparant

Strak en rationeel

Speels



Inschrijven, voor huur én 
koopwoningen?



Aandachtspunt: Mobiliteit en Parkeren

Mobiliteitsoplossing nieuwbouw wordt een mix van: 

- Ondergrondse parkeergarage welke ruimte biedt voor:
- Vaste auto en fiets parkeerplaatsen voor bewoners met een eigen auto
- Fiets- en autoparkeerplaatsen voor deelmobiliteit (fietsen, auto’s) voor bewoners zonder eigen vervoersmiddelen 
- Vrije parkeerplaatsen voor bezoekers

- Dicht bij Metro Oostplein en overig OV netwerk

Inzet op slim, elektrisch en variatie van oplossingen. 



Vervolgstappen



Vervolgstappen



• Gebruik de chatfunctie in de menubalk

• We behandelen zoveel mogelijk vragen

• Alle vragen en antwoorden komen op de website
www.havenziekenhuis-straks.nl

Vraag & Antwoord



Bedankt voor uw deelname!

Kijk voor meer informatie op 
www.havenziekenhuis-straks.nl

Vragen? Mail naar 
info@havenziekenhuis-straks.nl

http://www.havenziekenhuis-straks.nl/
mailto:info@havenziekenhuis-straks.nl

