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Nederland deltaland 
en de positie van de 
Rotterdamse haven.
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De vraag om een blik vooruit naar het landschap 2070 roept de analogie op van het planten van 
een boom. De boom zal groeien, maar of we het meemaken als deze groot is, is maar de vraag. 

Voor een blik op de toekomst is allereerst een blik nodig op wie we zijn. Nederland is een delta. 
Het kenmerk van de delta is niet alleen het laaggelegen land, maar ook de connectie tussen 
rivieren en kust, in ruimtelijke, ecologische en economische zin. De delta heeft van oudsher 
het vruchtbare land, onder invloed van de zee en de ontmoeting van de rivieren met de zee en 
de permanente strijd tegen het water. Ze is ook de plek van uitwisseling, van samenkomst van 
mensen en van culturen, van uitwisseling van goederen en van ideeën. Deze omstandigheden 
maken het bij uitstek de plek van experiment, waar getest wordt op allerlei vlak. 

In het perspectief van de delta kunnen we ook onze opgaven zien. Nederland is een 
verstedelijkte delta met een netwerk aan steden en verbindingen. In dat opzicht is het landschap 
van zee, kust, haven en achterland uiterst fascinerend. Het Rotterdamse havenlandschap neemt 
een cruciale plaats in. Het is met recht een ‘challenge’ voor 2070. 

INLEIDING
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De United Nations 
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Wie vijftig jaar vooruit wil kijken moet ook vijftig 
jaar terugkijken en reflecteren op hoe er toen 
over de toekomst gedacht werd. Vijftig jaar 
terug, dat is ‘Man on the moon’ in 1969, het 
geloof in menselijk vernuft. Elke blik vooruit in 
die tijd is gedacht vanuit het menselijk kunnen 
en het vertrouwen in oplossingen gestuurd 
door de ontwikkeling van de technologie. Op 
dat moment was de eindigheid aan natuurlijke 
hulpbronnen niet het belangrijkste issue.  
De andere dimensie staat nog in de 
kinderschoenen, maar wordt al wel onderkend. 
De United Nations Conference on the Human 
Environment (Stockholm Conference on the 
Human Environment) stamt uit 1972 en tien 
jaar later wordt de Commissie Brundtland in 
het leven geroepen. Maar de echte omslag is 
van later; het Brundtland report ‘Our Common 
future’ in 1987 (*1).

Een andere grote ontwikkeling is die van de 
digitale revolutie. Konden we die voorzien? 
De eerste Apple stamt uit 1976. In veertig 

jaar heeft de digitalisering en vooral de 
komst van het internet grote veranderingen 
teweeggebracht.  

Het besef van wat er in de afgelopen vijftig jaar 
is gebeurd vraagt om enige bescheidenheid 
ten aanzien van het denken over de toekomst. 
Denken over het landschap van 2070 moet niet 
zozeer een toekomstvisie zijn. Het tijdsbestek van 
vijftig jaar gaat om grote bewegingen. 
De grote bewegingen in de geschiedenis worden 
beschreven door Fernand Braudel (*2), waarbij 
hij de lange, middellange en korte termijn 
onderscheidt. Braudel’s ‘longue durée’ duidt de 
langzame bewegingen, die van de geologie en 
het landschap, de ‘moyenne durée’ gaat over de 
economische veranderingen. 

Wanneer we beiden bewegingen bezien voor het 
Nederlandse landschap in 2070 dan kunnen 
we onze bijbehorende ambities formuleren en 
nadenken over de voorwaarden om binnen die 
context gaan te sturen.

1. VIJFTIG JAAR VOORUIT 
IN DE DELTA

*1) Brundtland report - ‘Our Common future’ 1987

*2) Fernand Braudel - La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. 1949
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Grootste havens 
wereldwijd, gebaseerd op 
hoeveelheid import en 
export, Nicholas Rapp
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Grote bewegingen als eindigheid van 
grondstoffen, verdergaande verstedelijking, de 
demografische trend van verdere vergrijzing zijn 
te onderkennen. Letterlijke innovaties, zoals de 
intrede van het digitale tijdperk zijn nog moeilijk 
op waarde te schatten. Wat verandert is de 
attitude: het geloof in technische maakbaarheid 
heeft plaatsgemaakt voor het besef dat meer 
balans nodig is. Technische benaderingen zijn 
vervangen door het denken in veerkrachtigheid 
en dynamiek. Het denken in kringlopen heeft 
de plaats ingenomen van lineariteit. De omslag 
van gebruik van grondstoffen naar hergebruik en 
de transitie van fossiele energie naar duurzame 
energie wordt gemaakt. 

Daarnaast wordt de kwaliteit van leven steeds 
belangrijker en zal haar weerslag hebben op de 
ruimte. Onze regio zal zich moeten inzetten om 

een duurzame balans te vinden en slim gebruik 
moeten maken van continue kennisontwikkeling 
gecombineerd met de kwaliteit van culturele 
interactie. 

De economie zal in het teken van ‘poort naar 
Europa’ blijven staan, waarbij we er rekening 
mee moeten houden dat West-Europa vergrijst, 
waardoor bepaalde kennis verdwijnt.
De landen met opkomende economieën zijn 
legio. In dat opzicht behoudt Rotterdam zijn 
gunstige ligging als mondiale haven. 

Al deze zaken zullen de komende decennia haar 
invloed hebben op de ruimte. In dat licht moet 
de transitie van het landschap in de delta bezien 
worden.

ONTWIKKELINGEN
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2016 2070

havenlandschap als 
bestemming
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De ontwerpstukken van energie, klimaat en water 
komen samen in het landschap van zee, kust en 
haven. Het specifieke landschap van de haven 
krijgt te maken met een veelheid aan vragen. Het 
havengebied van Rotterdam zal een verandering 
doormaken van gerichtheid op fossiele energie 
-en daaraan verbonden verwerking van 
producten- naar duurzame energiebronnen 
en een nieuwe toekomst. Het zal zich ook 
voegen in de context van de Noord-Europese 
kenniseconomie. 
Cruciaal is de transitie van een veranderende 
relatie tussen stad, land en haven, waar de 
kringlopen van water, voedsel, grondstoffen en 
kennis in een nieuw daglicht komen te staan. 
Om die reden is het relevanter om te denken over 
het havenlandschap, dan over het havengebied.  
 
Om het toekomstperspectief van het 
havenlandschap te schetsen is het zaak de 
deltapoort zowel in het mondiale perspectief 
te plaatsen, als in het perspectief van het 
deltalandschap, waar zij deel van uitmaakt. Door 
haar schaal is de deltapoort een landschap, 
alhoewel de verschijningsvorm breekt met elke 
vorm van het klassieke begrip en de romantische 
verschijningsvorm die de burger heeft wanneer 
gedacht wordt aan landschap. 

Het is een landschap van logistiek en van 
stromen, voortkomend uit de wetmatigheden die 
uit de functie voortkomen. Dit landschap wordt 
langs de Noord-zuid zijden begrensd door de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en het 
Zuid-Hollandse veenweidelandschap, terwijl het 
aan de oost-west kanten deel uitmaakt van de 
sequentie rivier, stad, haven, zee. 

De huidige haven is slecht toegankelijk en heeft 
geen bestemmingen. Wanneer richting 2070 de 
transformatie plaatsvindt van petrochemische- 
naar biobased industrie zal de haven op een 
andere manier georganiseerd kunnen worden. 
Door het wegvallen van risicocirkels kunnen 
hekken worden verwijderd en bestemmingen 
worden toegevoegd. Olieraffinaderijen worden 
getransformeerd tot bioparken en voorzien zo 
in een nieuwe economische een recreatieve 
functie. Op deze manier wordt er een bezet 
landschap teruggegeven aan de delta. 

OKRA’s overkoepelende visie voor 2070 is dat 
er een aantal bijzondere landschappen aan 
Nederland worden teruggegeven: post-fossiele 
landschappen die als productief, recreatief en 
ecologisch deltalab kunnen gaan functioneren. 

LANDSCHAP VAN ZEE, KUST EN HAVEN
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CONTEXT
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HAVENVISIE

20130

ROTTERDAMSE 

HAVEN 

AGGLOMERATIE

STAD /

BEVOLKING

PROVINCIE

ZUID-HOLLAND

DIRECTEUR 

HAVENBEDRIJF

GEMEENTE

ROTTERDAM

Naar een Global hub & European cluster 

Met Antwerpen leidens op petrochemie en energie

Vier valkuilen:

te veel kolen en olie 

wel containers, geen werk 

mislopen van groeibriljanten

verkiezen van band met de stad

cluster van 7500 maritiem georiënteerde bedrijven

Rotterdam, one stop for all maritime services’

Europese haven met ‘global standard’

maritiem cluster met sterk internationaal imago

Omarmde impulsen:

RDM-campus met ruimte voor kennisintensieve bedrijven

World Expo in Rotterdam

inzetten op drieluik:

aantrekkelijk, gezond, veilig

economisch vitaal, open en connectief

toekomstbestendig

De nieuwe 
voorkant 
van de haven

Gebiedsplan  concept januari 2009

Waalhaven-Eemhaven

1600
StadshavensRotterdam

ha

Maritime Services

Fact sheet

Vision of the future: in about 5 years, the
Rotterdam maritime service cluster has:

A strong international image
Complete availability:
‘Rotterdam, one stop for all maritime services’
International:
 ‘A European port with a global standard’

A strong international position in keeping with the 
position of the port
Greater capacity for maritime business services 
in all segments.

Opportunities for the Maritime business 
services sector

The further growth of the port provides opportunities 
for enhancing the general business cluster in 
Rotterdam. It is estimated that about 10% of the 
business services in Rotterdam are port-related 
(based on the assumption that 1/5 of the people 
working in the port-related establishments are 
actually engaged in port-related businesses).
Stadshavens also plays a significant role in the further 
positioning of Rotterdam.
Waalhaven is the location — in the extension of Port 
City and the other new offices on the east side of 
the port — for realising a strong maritime business 
cluster.

Mission Rotterdam Maritime Services Community

With a network of maritime business service providers, 
governments and research institutions, we are working 
together to strengthen and better utilise the unique 
knowledge with respect to the maritime sector in the 
Rotterdam region for new and existing markets. As a result, 
Rotterdam assumes a stronger international position as 
a top region for maritime services and becomes more 
attractive as a location for offices in the maritime sector.

Business services

Port-related business services

Maritime Business Services

High-quality Maritime Business Services 

Financial, insurances, legal

Segmentation

Part of
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Vanwege het belang van de mainport en 
vanwege haar cruciale ligging in de delta zal de 
vraag naar hoe het Rotterdamse havenlandschap 
zich ontwikkelt een steeds opnieuw gestelde 
vraag zijn. Ook vandaag is ze actueel. 

Bezien vanuit het perspectief van de haven 
is uiteraard de vraag aan de orde hoe 
deze zich kan blijven manifesteren binnen 
een veranderende maatschappelijke en 
economische context. Het havenbedrijf zet in 
de Havenvisie 2030 in op Rotterdam als Global 
Hub en Europe’s industrial cluster, samen 
met Antwerpen leidend in petrochemie en 
energie(*3).  In een recent interview pareert 
Allard Castelein, directeur Havenbedrijf 
Rotterdam vier valkuilen van de haven: te veel 
kolen en olie, wel containers en geen werk, 
groeibriljanten mislopen en de band met de stad 
verliezen (*4). De omslag van fossiele energie is 
onderkend en de biobased cluster heeft zich tot 
een van ’s werelds grootste ontwikkeld. Er wordt 
gezocht naar nieuwe manieren van overslag. 
Andere impulsen, zoals het initiatief van de 
World Expo worden omarmd. Het innovatieve 
ondernemen krijgt aandacht en er is op de 
RDM-campus ruimte voor kennisintensieve 
bedrijven. De band met de stad wordt versterkt. 
Er is een sterke cluster van ongeveer 7500 
maritiem georiënteerde bedrijven in de 
Rotterdamse agglomeratie en de haven(*5). 

Gemeente Rotterdam formuleert haar ambities 
voor de komende 5 jaar (*6), waarin de 
maritieme cluster een sterk internationaal 
imago moet uitstralen, een Europese haven met 
een ‘global standard.’ De bedoeling is dat de 
haven een compleet pakket biedt, met grotere 
capaciteit voor maritieme business diensten 
in alle segmenten, ‘Rotterdam, one stop for all 
maritime services’.

Bezien vanuit de regionale context is de vraag 
hoe kust, haven, steden in de Zuidvleugel van 
de Randstad, de greenport Westland en het 
omringende landschap zich verhouden een 
relevante vraag. In het dynamische landschap 
is het formuleren van de ambities belangrijk. In 
een gezamenlijke bijdrage van de overheden 
in Zuid-Holland, Samenwerken aan de 
nationale omgevingsvisie (*7) wordt ingezet 
op het drieluik ‘aantrekkelijk, gezond, veilig’, 
‘economisch vitaal, open en connectief’ en 
‘toekomstbestendig’. Allereerst wordt het belang 
van de verbinding tussen stad en landschap 
genoemd en het zorgen voor een schone en 
veilige omgeving. Op het economisch vlak wordt 
gesproken over ‘mainport, landbouwproductie 
voor de wereldmarkt, kennis as en en innovatie 
en de nabijheid van de greenport. Het luik 
toekomstbestendig richt zich op klimaat 
adaptief, circulaire economie en nieuwe vormen 
van energiewinning.

2. AMBITIES IN DE REGIO

*3) Port of Rotterdam- Havenvisie 2030 / Port Compass, november 2011 
*4) De vier valkuilen van zijn haven – Interview met Allard Castelein, directeur havenbedrijf Rotterdam. De Volkskrant, februari 2016 
*5) Website : www.maritiemcluster.nl - interactieve kaart van maritiem georiënteerde bedrijven. Informant: M.J. Aarts, Gemeente Rotterdam 
*6) Gemeente Rotterdam – begroting 2016, bestuurlijke opdracht, prioriteiten, 2016 
*7) Nationale Omgevingsvisie -  gezamenlijke bijdrage van de overheden uit Zuid-Holland, januari 2016
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Happy Isles, conbinatie 
van waterveiligheid en 
nieuw land, West 8

IABR-onderzoek naar het 
stedelijk metabolisme, 
Fabric, JCFO, TNO 

Onderzoek naar 
windenergie op zee, OMA



OKRA | LANDSCHAP 2070 - HET HAVENLANDSCHAP ALS DELTALAB 19

Recente studies tonen de kansen die er liggen 
door de regionale stromen en netwerken 
op land en zee in kaart te brengen en ze 
te optimaliseren. Het IABR-onderzoek naar 
het stedelijk metabolisme (*8) biedt inzicht 
in de stromen voor een duurzaam stedelijk 
landschap. Het metabolisme van stad en regio 
kan verbeterd worden door in te zetten op het 
winnen van grondstoffen uit landbouwproducten 
en afval. Ook door biotopen te creëren wordt 
gepoogd de stedelijke natuur te verbeterend 
door lokaal gebruik van sediment en water. 
Een andere lijn is het kanaliseren van energie 
en afval, gebruikmakend van bijproducten van 
energiewinning. En tot slot het kanaliseren van 
de industrie door het stroomlijnen van mensen 
en goederen.  
Nieuwe locaties voor windenergie op zee tonen 
het perspectief van een veranderend zee-
landschap. Voor de Noordzeelanden biedt 
windenergie de meest efficiënte oplossing 
om duurzaam energie op te wekken. Het 
onderzoek naar windenergie op zee verbindt de 

gegevenheden met nieuwe kansen in het plan 
Zeekracht (*9). De superring als productiegordel 
op zee bindt de diverse nationale windlocaties 
tot een internationaal perspectief, met in 
achtneming van scheepvaartroutes, kabels en 
pijpleidingen en de ecologie.

De ambities zijn helder, echter het geeft nog 
geen beeld voor een perspectief op de vijftig 
jaar horizon. Voor het havenlandschap wordt nog 
weinig richting voor die lange termijn gegeven. 
Er wordt wel ingehaakt op een aantal trends, 
maar de vraag naar wat de gewenst koers is en 
hoe de transitie zich voltrekt blijft nog open: 
welke differentiatie in het landschap is relevant, 
hoe kan aan en industrieel landschap gebouwd 
worden en welke cruciale interventies zijn 
hiervoor nodig. 
Daartoe is het eerst zaak om de ontwikkeling 
van het havenlandschap te bezien in het 
licht van een aantal trends en de doelen om 
vervolgens cruciale transformatierichtingen op 
de langere termijn te formuleren. 

*8) Gemeente Rotterdam, IABR, Fabric, JCFO, TNO – Urban Metabolism, sustainable development of Rotterdam. Rotterdam, 2014

*9) OMA –Zeekracht. Studie in opdracht van Stichting Natuur en Milieu, 2008 
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1700 - handelsstad 1900 - doorvoerhaven

1960 -oliehaven 1990 -Vergrotingsslag
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De ontwikkeling van de havens en het landschap 
in het teken van distributie komt voort uit de 
wetmatigheden van de logistiek gecombineerd 
met de gebiedseigen landschappelijke en 
stedelijke kwaliteiten. Het is een fascinerend 
samenspel tussen mondiale ontwikkelingen en 
lokale kwaliteiten. 

Oorspronkelijk waren stad en haven innig met 
elkaar verbonden. De oudste havens waren 
tegelijkertijd markt, nog steeds zichtbaar aan 
veel straatnamen in de Hollandse steden. De 
Rotterdamse haven heeft zich ontwikkeld van 
dam in de Rotte - gericht op het verhandelen 
van producten en etenswaren afkomstig 
vanuit het achterland of juist bestemd voor 
de lokale bevolking – naar import, export 
en doorvoerhaven op wereldschaal. Stad en 
haven zijn steeds verder uiteengelegd; bij elke 
nieuwe ontwikkeling is de maat en schaal van 

het havengebied groter geworden, en zijn de 
havenactiviteiten verder opgeschoven van stad 
naar zee. Het industriële landschap tekent zich 
daarom scherp af van haar omgeving.

De ontwikkeling van het geïndustrialiseerde 
landschap heeft stad en haven verder 
uiteengelegd, en de markt is niet meer fysiek 
zichtbaar. De relaties zijn er echter nog wel. 
De stad Rotterdam is nu nog voornamelijk 
economisch en vanuit werkgelegenheid direct 
verbonden met de haven Ook al is het op het 
eerste oog niet direct zichtbaar haven en stad 
zijn nog steeds nauw met elkaar verbonden en 
maakt de deltapoort nog steeds onderdeel uit 
van de grotere landschappelijke constellatie van 
de delta. 

3. ONTWIKKELING VAN HET 
   HAVENLANDSCHAP
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Ontwikkeling van de haven, 1400 - heden

Haventypologieën
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Het is een misverstand te denken dat het 
havenlandschap een gelijkaardig industrieel 
productielandschap is. De schaal van het 
havenlandschap wordt beïnvloed door de 
mondiale ontwikkelingen.
De globalisering betekent dat ontwikkelingen 
aan de andere kant van de wereld haar invloed 
hebben op de logistiek binnen de haven. 
Door de geleidelijke opschaling richting zee is 
de haven een aantal typologieën rijk, die een 
gedifferentieerde transformatie mogelijk maakt. 

Wereldwijd is er sprake van een exponentiële 
groei van havens. Om als Rotterdamse haven 
mee te dingen op mondiaal niveau zullen 

bepaalde havenactiviteiten mee moeten 
groeien. Hiervoor zijn met name kansen op de 
Maasvlaktes en op zee.

Als we de Rotterdamse havenactiviteiten 
beter bekijken is te zien dat deze veel droge 
bulk en stukgoed containers kent. Daarnaast 
heeft Rotterdamse een sterke component 
raffinaderijen / natte bulk en is er veel 
geïnvesteerd in de petrochemische industrie, 
sterk leunend op de fossiele energiebronnen. Dit 
zijn eindige, niet duurzame bronnen waardoor de 
toekomst van deze sector op lange termijn zeer 
beperkt is waardoor deze haventypologie een 
interessante casus vormt.

EEN PRODUCTIEF PATCHWORK
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 Stukgoed / containers
kansen voor zeer aantrekkelijke woonmilieus

- makkelijk leeg te ruimen/ontwikkelen

- veel contact met water (kades)

- goede infraverbindingen over land

 Raffinaderijen en natte bulk
beperkte kansen voor kansrijke herbestemming

- moeilijk leeg te ruimen/ontwikkelen

- veel gebouwde massa (evt innovatief herbruikbaar)

- water en pijpleiding georiënteerde verbindingen

 Distributie
kansen voor kennis- & maakindutrie

- makkelijk vestigen in (omgebouwde) loodsen

- goede infraverbindingen over land
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Een onderscheid in typologieën kan gemaakt 
worden:
• Het grootschalige overslag gebied; het 

landschap van de kop van de haven, 
modern, plek voor nieuwe vestiging, voor 
verdere havenontwikkeling

• Het industriële landschap van de 
distributiecentra met kansen voor kennis- & 
maakindustrie. Nieuwe bedrijvigheid kan 
zich gemakkelijk vestigen in (omgebouwde) 
loodsen en er zijn goede infrastructurele 
verbindingen

• Het industriële landschap van de 
Raffinaderijen en opslag natte bulk. 
Vanwege de grote hoeveelheid specifieke 
bebouwde massa is omvorming veel lastiger. 
Het gebied is moeilijk leeg te ruimen om 
daarna met iets nieuws te ontwikkelen en 
het is lastig met iets nieuws te ontwikkelen. 
De kansen voor kansrijke herbestemming 
zijn beperkt. Het is dan ook maar de vraag 
of gezocht moet worden naar iets nieuws; 
veel interessanter is het gebruik te maken 
van de water en pijpleiding georiënteerde 
verbindingen  

• Tot slot is er het landschap van de 
containerhavens dicht bij de stad. Hier is 
veel contact met water (kades), er liggen 
kansen voor zeer aantrekkelijke woonmilieus 
en het is relatief makkelijk leeg te ruimen 
en te ontwikkelen. Voorbeelden van 
transformaties richting gemengd stedelijk 
gebied zijn er legio.

In dit licht is de toekomst van het Rotterdamse 
havenlandschap te zien als een productief 
patchwork, welke meerwaarde toevoegt aan 
de regio. Met mondiale handel, specialisatie in 
kennis en innovatie, nieuwe productieprocessen, 
samenwerking tussen grootschalige bedrijven en 
jonge startups, en nieuwe woon- en werkmilieus. 
Zo zal de Rotterdamse haven als waardevol 
orgaan binnen de Nederlandse economie 
kunnen (blijven) functioneren.
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VISIE
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Om richting te geven aan ruimtelijke ingrepen 
is het wenselijk om doelen voor een aantal 
transformatierichtingen op de langere termijn te 
formuleren. Sleutel voor verdere ontwikkeling van 
het industriële havenlandschap is: De logistieke 
hub inzetten voor de economische toekomst 
binnen een sociale en ecologische duurzame 
context. Op dit moment is dat nog niet genoeg 
gekoppeld. 

De belangrijkste vragen zijn: Waar willen wij 
straks de top in zijn. Op wereldschaal zal de 
kennis gedeeld worden, maar de kunst is altijd 
een of twee stappen voor te blijven. 
En hoe maak je gebruik van de logistiek van de 
haven voor de verdere transformatie.  
De kunst is kennis zo te benutten dat 
het havenlandschap meer dan nu een 
kennisintensief gebied is en verbonden is 
met de stedelijke agglomeratie. Tevens moet 
gezocht worden naar een intelligente stap om 
de slag te maken van de huidige industrie die 
nu gebonden is aan fossiele brandstoffen en 
aan gewonnen delfstoffen, de petrochemische 
industrie naar andere industrieën op lange 
termijn en bredere werkgelegenheid, in onder 
meer zakelijke dienstverlening. 
Het is een nieuwe focus en nieuwe werkelijkheid, 
die vraagt om na te denken welke houding je 
moet aannemen. 

Het vitale havenlandschap van de toekomst 
vraagt om een transformatie die zich beweegt: 
- van de huidige haven naar een mondiaal 
competitieve logistieke hub 
- van productieareaal met negatieve 

milieueffecten naar in omgeving geïntegreerd 
duurzaam klimaatbestendig landschap. 
- van aanvoer van delfstoffen naar een gezond 
metabolisme van de stedelijke regio en een 
succesvolle energietransitie
- van haven gebonden business naar 
kennisintensieve business 

De Rotterdamse haven ontwikkelt zich als 
wereldhaven van mainport gericht op goederen 
naar smartport gericht op kennis. En tevens 
als Global Hub en Europa’s Industrial cluster 
(Rotterdam Antwerpen). 
Een aantal trends ondersteunt de beweging die 
voor een deel al in gang is gezet. 
• van fossiel naar biobased
• schaarste aan grondstoffen
• kenniseconomie, toename werkgelegenheid
• schaalvergroting transport
• integratie van logistieke ketensspecialisatie 

Europese industrie
• Tevens zijn er onzekerheden 

haventransformatie, zoals bijvoorbeeld:
• groei in containeroverslag
• termijn van krimp fossiele sector
• kansen in transformatie naar biobased 

industrie

Wellicht nog niet voor de buitenstaander 
altijd even zichtbaar is de omslag naar andere 
vormen van energie al in gang. De omslag 
naar LNG (Liquefied Natural Gas) levert 
schone en veilige brandstof voor schepen en 
vrachtauto’s. De sprong naar bio-LNG is in dat 
opzicht een mogelijke vervolgstap in de verdere 
transformatie naar ‘biobased industries’. 

4. TRANSFORMATIE RICHTINGEN
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Het spel op het wereldtoneel vraagt om een groei van de huidige haven naar een complete 
haven, via een ‘one stop for all’ naar een haven die niet alleen verdeler is maar ook 
producent. In dat opzicht zal het havengebied zich herpositioneren in de delta. Denkend 
aan 2070 is de Rotterdamse haven niet enkel te zien als wereldhaven voor het in-, uit- en 
doorvoeren van goederen, maar als een haven met een sterke betekenis voor Nederland, 
Rotterdam en de regio. De cluster Rotterdamse haven, Antwerpse haven en regionale 
havens samen met de luchthavens, wegen, spoor en ondergrondse netwerken krijgt een 
impuls wanneer er een heldere functionele organisatie, die een logische koppeling krijgt 
met haar omgeving.

Het havenlandschap kan zich op grotere schaal ontwikkelen tot Smart Cluster bestaande 
uit verschillende clusters, te weten: 
1. Ring op zee 
2. Nederlandse havens 
3. Rotterdam – Antwerpen 
4. Haven en de stad

NAAR EEN MONDIAAL COMPETITIEVE 

LOGISTIEKE HUB
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Dooraderen van het 
havenlandschap en 
verankeren met omgeving
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In de toekomst zal het havenlandschap een 
andere verhouding hebben tot de stad, en tot 
het omringend landschap. Kansen liggen er om 
de relatie tussen stedelijk netwerk en de haven 
te versterken. 

Het is bij uitstek een logistieke hub, en die 
kwaliteit is zo sterk dat deze voor de toekomst 
een aangrijpingspunt is om verder op door te 
denken. Door in te zetten op een hernieuwde 
relatie tussen havenlandschap, stedelijk 
landschap en haar omgeving ontstaan kansen 
voor integratie tussen greenport en mainport, 
tussen productie- en recreatiegebied met 

havenlandschap. Verwerking zal schoner zijn, 
en wellicht krijgt het havenlandschap een 
dubbelfunctie: het industriegebied niet alleen 
meer als industrieel gebied met pionieren 
als extreme functie, maar een toekomstig 
werkgebied met een delta-economie. De relatie 
met de stad wordt intensieve uitwisseling van 
kennis en ideeën en markt. De haveneconomie 
wordt gelinkt aan circulaire economie en de 
kenniseconomie.
Op een aantal plekken ontstaat er meer ruimte 
voor natuur.

NAAR EEN IN DE OMGEVING GEÏNTEGREERD 

DUURZAAM GEBIED
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Integreren van het 
havenlandschap 
in de omringende 
landschappen
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Wanneer er meer gedacht wordt in kringlopen, 
dan ontstaat een andere relatie tussen export 
en import: de vraag wordt wat moeten we om 
welke reden vervoeren. Nu is dat voor een deel 
onze energie, nu zijn het producten van over de 
hele wereld. Straks zal de haven een andere rol 
spelen in het metabolisme van stad en regio. 

In het Rotterdamse havengebied zijn 
olieraffinaderijen en verwerking van fossiele 
energiebronnen dominant aanwezig maar 
biobased sector is al in opkomst. Los van de 
opinie waar het haven nu daadwerkelijk staat 
zal zich in 2070 de energietransitie hebben 
voltrokken; de omslag naar hernieuwbare 
energiebronnen is binnen een tijdhorizon van 
vijftig jaar voltooid. Het betekent een andere 
constellatie van het stedelijk netwerk waarbij 
productie en consumptie dichter bij elkaar 
komen te liggen.

Die nieuwe energiebronnen brengen een 
andere relatie tussen zee, kust en haven. Het 
energielandschap op zee dat nu gestalte krijgt 
via windmolenparken zal via de kop van het 
havengebied de connectie maken met het 

netwerk op het land. Energie consumerende 
activiteiten, zoals data-centers zullen hier een 
vestigingskwaliteit vinden. 
Op andere fronten zullen zonne-energie en 
geothermische energie een nieuw netwerk 
bieden dat kansen biedt om te voldoen aan 
een toenemende vraag. Het havengebied wordt 
niet alleen een distributiegebied, maar ook een 
energie producerend gebied, met daarbij eigen 
wetmatigheden. 

De zone van de raffinaderijen komt in een ander 
licht te staan, zoals in het Ruhrgebied de omslag 
gemaakt is van industrieel gebied naar post-
industrieel landschap. Een belangrijk aspect is 
geleidelijk aan de veiligheidsrisico’s kleiner te 
maken, zodat er een menging tussen industrieel 
programma en ander programma mogelijk 
wordt.  

De landschappen in de regio kunnen meer 
betekenis krijgen voor het havenlandschap en 
vice versa. Van aanvoer van grondstoffen en 
delfstoffen kan de focus gelegd worden naar 
productie, recycling en upcycling. 

NAAR EEN GEZOND METABOLISME 

VAN DE STEDELIJKE REGIO
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Hoogwaardige verbinding 
tussen kennisclusters
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Een succesvolle kenniseconomie vraagt om 
continue innovatie en het opschalen van 
de kennisnetwerken. Samenwerking tussen 
universiteiten en onderzoeksinstituten kent haar 
verlengstuk in de ontwikkeling van brainparks, 
waar commerciële bedrijven de verbinding 
leggen tussen het ontwikkelen van kennis en de 
markt. 

Een verschuiving in het zwaartepunt van de 
wereldeconomie betekent dat productie in 
een ander licht komt te staan. Een deel van 
de productie verschuift van landen met een 
opkomende economie naar landen waar nog 
goedkoper geproduceerd wordt, een ander deel 
verschuift terug naar Europa, waar geprofiteerd 
kan worden van innovaties en de relatie met de 
afzetmarkt groter is.
Kennis is een belangrijk onderdeel van het 
overschakelen op nieuwe productieprocessen. 
Bijvoorbeeld in de grondstoffen sector waar 
meer ge re- en upcycled kan worden in plaats 
van downcyclen of vernietigen. Door zo kennis 
te koppelen aan productie ontstaat er een 
competitief milieu wat past in de duurzame 
Noord-west Europese samenleving. De toename 

in werkgelegenheid vindt niet alleen plaats in de 
haven zelf, maar in haven en omringend stedelijk 
netwerk.

Ruimte voor innovatie is essentieel: Als we 
stellen dat delta’s de meest innovatieve regio’s 
in de wereld zijn dan zal van deze kracht gebruik 
gemaakt moeten worden. Bovendien zal er een 
nieuwe dimensie daar aan toegevoegd worden.
Voor een deel heeft innovatie een niet 
ruimtelijke component, maar het zou goed 
zijn de netwerkstad als een ‘test lab’ te zien, 
waar innovaties plaats kunnen vinden. Voor een 
belangrijk deel is de vestigingsvoorwaarde van 
hoog opgeleid personeel relevant. Ze vallen 
samen met huidige ambities voor ‘healthy 
cities’: vormgeven aan een harmonieuze en 
transparante samenleving met uitdagingen. 
Een goede leefomgeving, veilig en stabiel en de 
mogelijkheid om goede contacten te leggen, 
niet alleen via internet maar ook in het dagelijks 
leven. Hiervoor is het van belang te investeren 
in goede infrastructuur en openbaar vervoer 
knopen; met een infrastructurele upgrade 
kunnen noodzakelijke schakelpunten van een 
kennisintensieve regio worden ontwikkeld.

NAAR EEN INNOVATIEF GEBIED 

MET KENNISINTENSIEVE BUSINESS
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STRATEGIE
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1 2 3

Haven transformeren 
richting drie 
componentenlandschap
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De transformatie strategie over langere termijn 
vraagt om een aantal karakteristieke interventies, 
die perspectieven openen zonder dat ze 
adaptatie aan nieuwe grote ontwikkelingen 
uitsluit. Het risico van ‘toekomst voorspellen’ 
moet uit de weg worden gegaan, en daarmee de 
kans van niet juist voorspelling. 
De vraag richt zich dan ook vooral op: wat is het 
toekomstperspectief van het huidige (stedelijke) 
landschap en hoe kunnen we dusdanige 
condities creëren dat er kansen ontstaan 
voor een toekomstige omslag. Los van allerlei 
mogelijke scenario’s zijn er katalysatoren voor 
ontwikkelingen te benoemen, voorwaardelijke 
ingrepen om te komen tot verdere ontwikkeling.

Er zijn drie componenten te benoemen 
voor het havenlandschap; de Zee-haven, de 
distributiehaven, de kennishaven. Hierbij kan er 
ingezet worden op drie specialismen.

De strategische interventie zet in op deze drie 
specialismen, te weten: 
1. Zee-haven: Een vergrotingsslag westwaarts en 
het verbinden met de ontwikkelingen op zee. Er 
ontstaat ruimte voor transformatie in de haven.

2. Distributiehaven: Een aanvulling op de sterke 
infrastructuur. Er wordt een relatie gelegd met 
het omringend landschap en er ontstaan nieuwe 
kansen op de infra knooppunten. 

3. Kennishaven: Het brengen van kennis naar de 
haven en deze verbinden met de waterstad. De 
haven wordt een bestemming en er ontstaat een 
kennisintensieve industrie.

5. TRANSFORMATIESTRATEGIE
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“MAAK DE 

VERBINDING MET DE 

ONTWIKKELINGEN OP 

ZEE.”
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ZEE-HAVEN

De kwaliteit van zee-haven zou zich letterlijk op zee kunnen ontwikkelen, een nieuwe sprong 
zeewaarts. Het past in de ontwikkeling en groei van de haven zeewaarts (diepe zeehavens) om in de 
race te blijven als wereldhaven.

De interventie is gericht op het maken van een 
dynamische hub, een drijvend ‘kunstmatig atol’ 
om hier de overslag van schip op schip op zee 
mogelijk te maken. De nieuwe techniek om 
van schip op schip op zee over te laden maakt 
dat een drijvende haven op zee een volgende 
ontwikkelingsstap kan zijn, die de havencluster 
versterkt, complementair aan de havens op land 
en de regionale havens.

Met de ontwikkeling van windmolenparken op 
zee verandert de oriëntatie op de Noordzee en 
is de sprong naar zee-haven de sprong naar de 
zich ontwikkelende nieuwe zone voor de kust. 
Een slimme combinatie wordt mogelijk wanneer 
de nieuwe haven geïntegreerd wordt in de ring 
op zee en tevens bijdraagt aan de verdediging 
van de Nederlandse kust. In het luwe deel van 
de zee kan de mariene ecologie een impuls 
krijgen.

Er ontstaat ontwikkelingsruimte op het land, 
met name dicht bij de stad. De kop van de 
haven op land, de huidige maasvlakte fungeert 
in deze constellatie als zeehaven verbonden 
met de land-infrastructuur. De mondiale haven 
is verbonden met het energielandschap en 
kent programma dat gebruik maakt van de 
beschikbaarheid van energie uit hernieuwbare 
bronnen. De slufter krijgt een andere betekenis, 
een combinatie van energiewinning en natuur. 
Gesloten kringlopen worden vanzelfsprekend 
in deze haven. Ze is gericht op overslag en 
deels op re- en upcycling en verwerking van 
producten.
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“VERSTERK HET 

STERKE NETWERK VAN 

INFRASTRUCTUUR NOG 

STERKER, LEG DE RELATIE MET 

HET OMRINGEND LANDSCHAP 

EN BENUT DE KNOPEN.”
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DISTRIBUTIE HAVEN
Het sterke punt van de haven, de logistieke knoop, vraagt erom om up-to-date te blijven en klaar te 
zijn om impulsen te genereren voor het havenlandschap. Maak wat sterk is nog sterker. Het is bijna 
te vanzelfsprekend om te beschrijven, maar in de geschiedenis zijn er talrijke voorbeelden van de wet 
van de remmende voorsprong. 

De infrastructuur van fysieke bovengrondse 
transportverbindingen kan verbetert worden 
door complementair aan de oost-west structuur 
te zorgen voor noord-zuid verbindingen. 
Hiermee wordt een netwerk gemaakt. Het 
netwerk voegt zich in de Nederlandse situatie 
van een fijnmazig netwerk aan snelwegen en 
spoorverbindingen. 
De infrastructuur van onzichtbare netwerken is 
een kwaliteit die nog verdere potenties heeft. 
Hierbij is het met name interessant om te bezien 
of nieuwe productieprocessen aan huidige 
faciliteiten te koppelen zijn zoals raffinaderijen, 
opslagvaten en het uitgebreide netwerk van 
pijpleidingen. Vooral de kruispunten van 
ondergrondse netwerken, zijn plekken waarop 
nieuwe dingen kunnen ontstaan. 
Het hart van de haven zou zich meer nog dan 
nu moeten ontwikkelen tot een ‘spinnenweb’. 
Met de koppeling van netwerken en het 
benutten van knopen zal het nieuwe distributie 
gebied bestaan uit een hecht netwerk van 
zichtbare en onzichtbare netwerken, de schalen 
met elkaar verbindend. 

Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van steeds 
schonere en veiligere productie, zodat de 
gebieden ook andersoortig programma in zich 
kunnen dragen. De middenzone ontwikkelt zich 
zo tot een gemengd industrieel gebied met 
post-industriële kwaliteiten. 

De distributie en verwerking geeft het 
havenlandschap een sleutelpositie in het 
om het metabolisme van stad en regio te 
versterken. De infrastructurele netwerken 
bieden kansen voor productie, recyclen 
en upcyclen en kansen om een ‘Foodport’ 
te ontwikkelen die havenlandschap met 
omringend landschap ten noorden en zuiden 
ervan een nieuwe relatie brengt.  De haven 
vormt als hightech voedselproducent weer 
net als vroeger de levensader van de regio. 
Omliggende landschappen transformeren 
van traditionele voedselproductie naar meer 
natuurlijke gronden gericht op de productie van 
grondstoffen. Verwerking van grondstoffen tot 
producten gebeurt naast de hightech productie 
van voedsel. Een functionele relatie tussen 
landschap en haven ontstaat. 

De hernieuwde relatie tussen havenlandshap en 
het agrarische productielandschap in de regio 
biedt de mogelijkheid tot integrale oplossingen 
voor klimaatadaptatie in een veranderende 
sociale en economische context. 
Een dubbele kustverdediging met twee 
veiligheid zones creëert een nieuw onderscheid 
in het langzame landschap, met daarmee 
een dynamische buitenschil in een hoger 
risicogebied en een stabielere binnenschil waar 
de hoogwaardige investeringen hun plaats 
krijgen. 
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“BRENG KENNIS 

LETTERLIJK NAAR DE 

HAVEN EN VERBINDT HET 

MET DE WATERSTAD” 
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KENNISHAVEN

De toekomstige relatie tussen stad en havenlandschap kan niet los gezien worden van de 
ontwikkeling tot kennisintensieve haven. De belangrijke katalysator voor verdere ontwikkeling is 
sterkere verbinding met het kennisnetwerk. 

Het best kan dat door een kritische massa te 
creëren, door toevoeging van kennisinstituten, 
samenwerking met de TU Delft en de Erasmus 
Universiteit, dependances van de universiteiten 
of beter nog door het inbrengen van een 
Delta Universiteit. Onderscheidend van andere 
universiteiten is dat de haven dan ook een smart 
landscape lab kan zijn. Als icoon zou het ook de 
eerste drijvende universiteit ter wereld kunnen 
zijn.
Los van de invulling: de haven groeit als kennis 
haven met een nieuw wetenschapspark in 
samenwerking met de onderzoekscentra. Het 
is de voedingsbodem voor een broedplaats 
voor innovatie. De bestaande containerhaven 
dichtbij de stad transformeert naar een 
technologie gedreven, hoogwaardige woon- en 
werkomgeving als voorwaarde voor de vestiging 
van talentvolle en creatieve werknemers en 
studenten. 

De transformatie van het gedeelte van 
de haven ten westen van de stedelijke 
agglomeratie van Rotterdam vraagt om meer 
dan louter omvorming van werkgebied tot 
aantrekkelijk woongebied op de unieke locatie 
van de waterranden. Door de inzet op een 
kenniscentrum en wetenschapspark ontstaan 
er extra kansen. Het nieuwe stedelijke en 
technologische havenlandschap vormt de brug 
tussen Vlaardingen en Spijkenisse. Het is een 
gemengd woon- werklandschap rond, aan en 
drijvend op de havens. De ontwikkeling moet 
zo ingestoken worden dat ze gebruik maakt van 
een impuls die vergelijkbaar is met het oostelijk 
deel van de Londense agglomeratie, waar de 
Olympics bijgedragen hebben aan de transitie 
van havenlandschap tot gemengde stad. Het 
resulteert niet enkel in een nieuwe stedelijke 
omgeving maar ook voor de vitalisering van 
Rotterdam Zuid. 
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Het havenlandschap zal 
gekenmerkt worden door 
verschillende innovaties 
en specialisaties.

We herkennen drie 
componenten: 
1. Zeehaven

2. Distributiehaven

3. Kennishaven

Het havenlandschap krijgt 
een sterkere verankering 
met de omgeving. 
Nieuwe recreatieve 
routes doorkruisen het 
gebied en maken de 
haven toegankelijk. De 
haven vormt een in de 
omgeving geïntegreerd, 
duurzaam gebied

In de toekomst zal het 
havenlandschap een 
andere verhouding 
hebben tot de stad 
en tot het omringend 
landschap. Functionele 
en economische relaties 
maken de haven tot 
een geïntegreerd 
clusterlandschap

DE HAVEN ALS DELTALAB

1 2 3
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De haven als cluster krijgt 
een grotere betekenis 
voor Nederland en de 
relatie met de haven van 
Antwerpen wordt sterker. 
De A4 wordt uitgebreid 
en vormt de verbinding 
tussen Amsterdam, 
Schiphol, Rotterdam en 
Antwerpen. 

De kennishaven en 
de mogelijke Delta 
universiteit wordt 
verbonden met de 
reeds bestaande 
kennisinstellingen. Een 
hoogwaardige en snelle 
OV verbinding tussen 
beide is gewenst. 

Door de ontwikkeling 
van meer stedelijke 
havenfuncties richting 
het westen kan de 
infrastructuur verbetert 
worden. Complementair 
aan de bestaande oost-
west verbindingen worden 
noord-zuid verbindingen 
toegevoegd. De 
Rotterdamse ruit wordt 
vergroot. 
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IMPACT 
LANDSCHAP



OKRA | LANDSCHAP 2070 - HET HAVENLANDSCHAP ALS DELTALAB68



OKRA | LANDSCHAP 2070 - HET HAVENLANDSCHAP ALS DELTALAB 69

Door in te zetten op de specialismen gekoppeld 
aan de kwaliteiten van de verschillende delen 
van het havenlandschap ontstaat er als het ware 
een ‘drie componenten landschap’.
Net als bij de voormalige eilanden in de 
delta krijgen de waterverbindingen en de  
eilandscheidingen een ruimtelijke betekenis, die 
bijdraagt aan de identiteit. 

Het zou fantastisch zijn als we over vijftig 
jaar kunnen zeggen: “De haven is ontwikkeld 
tot smart landschap met een sterke rol voor 
Nederland, de regio en Rotterdam. Het is 
niet enkel beperkt door water en kades, maar 
gegroeid tot een samenspel van zee, landschap, 
haven en stad.” 

Twee gedachten moeten we vasthouden. 

NIEUWE VERHOUDING LOCAL-GLOBAL
De mondiale ontwikkeling in uitwisseling van 
ideeën, mensen en goederen zal hoe dan ook 
een nieuwe verhouding local-global opleveren. 
De groei van de bevolking en de grenzen aan 
grondstoffen, water en voedsel wereldwijd maakt 
dat het havenlandschap daar op in moet spelen. 
De graad van zelfvoorziening wordt groter en de 
productie voor overslag op vindt op een andere 
manier plaats.
De omstandigheden waar het smart 
landschap ruimte voor moet bieden is een 
caleidoscopische waaier. Wellicht krijgt de wereld 
te maken met technologische innovaties, een 
wereld zoals die in film Minority Report. Wellicht 

zijn het andere ontwikkelingen, of presenteren ze 
zich in een ander tempo. Het robuuste raamwerk 
van zee-haven, distributiehaven, en kennishaven 
moet sterk genoeg zijn om meerwaarde te 
creëren, waarbij de lokale karakteristiek zorgt 
dat de creatie van meerwaarde mogelijk is en er 
op wereldschaal een onderscheidend vermogen 
is van de Nederlandse delta ten opzichte van 
andere gebieden. 

EEN NIEUWE VERHOUDING TUSSEN HAVEN, 
STAD EN LANDSCHAP. 
Daar waar het havengebied zich in de 
afgelopen decennia zich onttrokken heeft van 
de omgeving en ontwikkeld tot eigen kwaliteit, 
ligt de omslag kans voor de toekomst in het 
herwinnen van het begrip ‘landschap’. Beter 
nog: ‘stedelijk landschap’ omdat het zo sterk 
antropogeen beïnvloed is. De landschappelijke 
kwaliteit is te benutten als aanjager voor de 
conversie van gebied verbonden met ‘fossiele 
energie, delfstoffen klassieke distributie’ naar 
gebied met ‘biobased energie, hernieuwbare 
grondstoffen, slimme distributie klassieke 
distributie en kennisintensieve werkgelegenheid.’ 
De ontwikkelingssequentie van de haven 
westwaarts met opeenvolgende typologieën van 
havenbekkens biedt een waaier aan specifieke 
transformatiekansen per gebied en kansen 
voor het leggen van een nieuwe accenten. Het 
havenlandschap wordt een meer geïntegreerd 
deel van de stad en tegelijkertijd ontstaat er een 
sterkere noord-zuid dwarsrelatie die een impuls 
betekent voor het omringende landschap.

6. EEN SMART LANDSCHAP
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