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1998 
M4H/Dakpark
Prorail geeft te kennen het spoorweg-
emplacement aan de Vierhavens-
straat te willen afstoten. De verken-
ning naar de haalbaarheid van een
bredere ontwikkeling, is in handen
van projectorganisatie Parklane.
Parklane is de in 1996 gestarte
herontwikkeling van een verbindings-
weg tussen de Maastunnel en de A20,
die de aangesloten wijken moet
ontlasten. De Vierhavensstraat is
onderdeel van deze route.

1993 
M4H
In de jaren tachtig en negentig vestigt
zich een aantal kunstenaars in het
Vierhavensgebied, waaronder Joep
van Lieshout. De omgeving is dan het
domein van krakers en prostituees. In
1993 opent ook ontwerper Richard
Hutten zijn atelier in het gebied. 

december 1998 
Dakpark 
Voor een prijsvraag over stedelijke
distributie in 1998 gebruikt het 
Delftse architectenbureau OD205, in
samenwerking met dS+V, de casus
van het voormalige rangeerterrein. 
Ze bedenken dat gezamenlijk
ruimtegebruik de enige manier is om
alle betrokken partijen tevreden te
stellen. Ze ontwikkelen een plan
waarin ruimte is voor een dijk,
winkels, sociale voorzieningen en
een park.
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1999 
BoTu
Ondernemer Hassani Idrissi benadert
de gemeente en corporaties met zijn
plan een mediterraan woonwijkje te
bouwen. Het past in de ambities 
voor grootschalige vernieuwing 
van de wijk, zoals geformuleerd in de
Stedenbouwkundige Visie
Bospolder-Tussendijken (1999). 
dS+V, Com·wonen, Woonbron en de
deelgemeente starten een initiatief-
groep om de opgave en het
programma te verkennen.

‘Bospolder was ooit een heel
gemêleerde wijk, maar in de
jaren tachtig en negentig kwam
steeds meer de nadruk te
liggen op sociale woningbouw.
Hoewel dat met de beste
bedoelingen gedaan werd, 
had dit een negatief effect op
de wijk. We wilden het oude
Bospolder weer in ere
herstellen. Terug naar de
gesloten bouwblokken. Eén en
e�e�n werd twee. Le Medi zou
prima in het nieuwe Bospolder
passen.’  
Jeroen van den Burg (stedenbouwkundige dS+V), 2012

maart 1999  
BoTu/Dakpark
Wethouder Kombrink laat weten dat
het rangeerterrein waarschijnlijk
uitsluitend gebruikt zal worden voor
bedrijfsruimten. Dit leidt tot grote
verontwaardiging bij de bewoners
van de wijk Bospolder-Tussendijken,
die al vanaf de jaren tachtig hopen
dat een park op deze plek het tekort
aan groene, openbare ruimte in de
wijk oplost.
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2000
M4H/Dakpark/BoTu
Ondanks de uitspraak van Kombrink
gaat de gemeente toch verder met
het idee van dubbel ruimtegebruik. In
een prijsvraag worden verschillende
partijen uitgenodigd dit concept uit 
te werken. Dura Vermeer wint en 
gaat het Dakpark ontwikkelen. 
Het beoogde programma bestaat uit
grootschalige detailhandel, kantoren,
ruimte voor non-profitorganisaties
en onderwijs. Het park moet de
verbinding vormen tussen de buurt
en de nabijgelegen havens, waarvan
de herontwikkeling ook ophanden is.
Omdat er zo’n sterke betrokkenheid
is in de wijk Bospolder-Tussendijken,
worden bewoners uitgebreid
betrokken in de planvorming. 
Een afvaardiging van bewoners gaat
zelfs op ‘werkbezoek’ in Parijs.

juli 2002  
Dakpark
Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
geeft De Werkplaats, een bureau
onder leiding van Piet Huiskens,
opdracht het participatieproces rond
het Dakpark te begeleiden. In juli
2002 krijgen de bewoners een
formele positie in het planvormings-
proces. Ze stellen ‘acht geboden’ op
die het kader vormen voor de
planontwikkeling.

De acht geboden 
van Dakpark Rotterdam 

1. Geen hoge gebouwen in het park
2. Het park heeft een groene uitstraling 
met bomen

3. Het park moet het gehele jaar door
aantrekkelijk zijn: in de zomer en in de winter 

4. Het park moet afsluitbaar zijn in verband 
met veiligheid en beheer

5. Goede verbindingen tussen het park 
en de omliggende wijken zijn noodzakelijk. 
Er zal een veilige verbinding moeten komen
naar de wijk Schiemond 

6. Het hoge park moet aan beide zijden 
voor invaliden toegankelijk zijn 

7. De functies van de kantoren bij het park
moeten bij de uitstraling van het park
betrokken worden 

8. Er zitten geen ‘gaten’ in het park als 
gevolg van de functies eronder 
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mei 2003
Dakpark
Landschapsarchitecten Sant en Co
presenteren het masterplan
Dakpark/Vierhavensstrip. Het
inrichten van een ‘echt groen park’
bovenop een gebouwencomplex is
een ingewikkelde opgave, niet in 
de laatste plaats door restricties van
de NS, het Havenbedrijf en het
Hoogheemraadschap. De bewoners
laten zich positief uit over de
herkenbaarheid van hun acht
geboden in het plan.

mei 2003
M4H
Rob Kooij koopt een vervallen
bedrijfsgebouw aan de Lekhaven van
het Havenbedrijf. Nog tijdens de
renovatie vestigt hij zijn bedrijf Santas
Koffie in het gebouw en verhuurt hij
verschillende bedrijfsruimten.
Vanwege het bestemmingsplan, 
dat nog ingericht is op de Fruitport, 
is hij verplicht de begane grond te
verhuren aan food-bedrijven: 
de reden dat er nu twee bakkerijen
zijn gevestigd . 



september 2005  
M4H
De tippelzone aan de Keileweg wordt
na twee jaar van aanscherpen van
regels en vergunningen definitief
gesloten.
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september 2004  
Dakpark/BoTu
Creatief Beheer, een wijkontwik-
kelingsinitiatief van Rini Biemans,
krijgt van de gemeente opdracht tot
inrichting van een braakliggend
terrein aan de Puntstraat. Het terrein
wordt omgedoopt tot Proefpark de
Punt en ingericht als ‘oefenterrein
voor ecologisch beheerde
stadsnatuur’, in eerste instantie voor
een periode van drie jaar. 

januari 2004 
M4H
De gemeente en het Havenbedrijf
richten Ontwikkelingsmaatschappij
Stadshavens Rotterdam (OMSR) op.
De directe aanleiding hiervoor is het
principebesluit voor de aanleg van
Maasvlakte 2 (in september 2003),
waardoor de Rijnhaven, Waalhaven,
Eemhaven, Vierhavens en Merwe-
haven hun functie zullen verliezen.
De OMSR begint een verkennend
onderzoek naar de haalbaarheid van
ontwikkeling van deze stadshavens
tot woon- en werkgebieden.
Daarnaast geeft het college van B&W,
met het doorzagen van spoorrails op
de Vierhavensstrip, de fysieke aftrap
voor de ontwikkeling van de
stadshavens. Het Dakpark zal het
eerste wapenfeit zijn binnen dit
project.
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mei 2007
M4H
In het kader van Rotterdam, City of
Architecture organiseert Artpark
een prijsvraag voor tijdelijke ‘light-
building’ paviljoens op de Marconi-
strip. De paviljoens moeten dienen
als ‘publiek culturele proeftuin en
creatief kunstlaboratorium’. 
De gemeente is echter niet geïnte-
resseerd in tijdelijke ontwikkeling 
van de strip. 

oktober 2008  
M4H
Vestia koopt het HAKA-gebouw aan
de Vierhavensstraat. Het is de
bedoeling dat het gebouw
gerenoveerd wordt en huisvesting
biedt aan bedrijven die te maken
hebben met Clean Tech industrie. In
2009 krijgt Walas Concepts opdracht
van Vestia om een concept te
bedenken voor het HAKA-gebouw,
waarbij de belangrijkste beoogde
gebruiker het Rotterdamse samen-
werkingsverband Clean Tech Delta is. 

oktober 2008   
M4H
Stadshavens presenteert de
ontwikkelingsstrategie 1600 Hectare
Creating on the Edge en bijbehorend
uitvoeringsprogramma Stadshavens
2007-2015. Het Merwe-Vierhavens-
gebied wordt daarin gepresenteerd
als ‘internationale proeftuin voor
innovatieve energievoorziening en
watermanagement’. Door de
gunstige ligging nabij de snelweg en
openbaar vervoer is er snel verkeer
mogelijk naar de TU Delft en de
Erasmus Universiteit, waardoor dit de
uitgelezen plek is voor een Climate
Campus. Het nieuwe ‘stadsfront’ van
het Dakpark, de verwachte werk-
gelegenheid die de ontwikkeling van
de haven met zich meebrengt en de
verbinding van Delfshaven naar de
Keilehaven, moeten meewerken als
opwaardering van de aangrenzende
wijken. Opvallend is dat in de strate-
gie Marconi freezone genoemd
wordt als plek voor tijdelijke
architectuur.
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november 2008 
BoTu
Woonblok Le Médi wordt opgeleverd.
Architectenbureau Geurst & Schulze
ontwierp het complex als ommuurde
stad, aansluitend op de oorspronke-
lijke stedenbouwkundige structuur.
Op initiatief van Rini Biemans
(Creatief Beheer) en Jeroen Everaart
(Mothership) wordt een mozaïek
ontworpen, met inspraak van de
buurt, dat in de toegangs-poorten
wordt geplaatst. De 93 grond-
gebonden woningen zijn bij de
opening van het complex nagenoeg
allemaal verkocht.

september 2009  
Dakpark
Wethouder Lucas Bolsius slaat de
eerste paal voor de bouw van de 
Big Shops onder het Dakpark. Het
ontwerp voor de kilometerlange
winkelboulevard is van Butzelaar 
Van Son. De betrokken partijen,
waaronder Dura Vermeer, 
MAB Development, de gemeente en
ROC Zadkine, tekenen ook een
werkgelegenheids-convenant. 
Hierin staat de ambitie 1100 banen te
creëren in en onder het Darkpark, die
vooral ten goede moeten komen aan
bewoners van aangrenzende wijken.
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november 2011 
Dakpark
De bouw van de Big Shops wordt
voltooid en de winkels openen hun
deuren.

december 2011 
M4H
Uit Je Eigen Stad dingt mee naar 
het Stadsinitiatief 2012 om de
Marconistrip deels in te richten als
stadsboerderij. Het initiatief wordt
tweede, maar kan door crowd-
funding en steun van Havensteder
toch worden uitgevoerd . 

mei 2011   
M4H/BoTu
Havensteder en het Ontwikkelings-
bedrijf Rotterdam tekenen een
convenant voor het inrichten van
Marconi freezone. Ideeënbureau
Woestijn in Blik huurt de op het
terrein gelegen Van Bonloods en
exploiteert daar vergader- en
expositieruimte De Fruitvis, Uit Je
Eigen Stad ontwikkelt de omliggende
grond tot stadslandbouw. 

‘Havensteder investeert hierin om een
verbinding te leggen tussen Bospolder-
Tussendijken en het toekomstig
woongebied. De Marconistrip is
benoemd als zogenaamde freezone:
creatieve ondernemingen vestigen zich in
de leegstaande loodsen en zorgen voor
een nieuwe dynamiek in dit gebied.’ 

Nieuwsbrief Havensteder, 26 mei 2011



oktober 2012 
M4H/Europoint
De Rotterdam Science Tower wordt
officieel geopend. Vanaf 2008 is het
gebouw langzamerhand klaar-
gemaakt voor het herbergen van
medische functies en laboratoria,
zoals de Erasmus MC Incubator,
Viroclinics Bioservices, de
laboratoriumopleiding van Zadkine
en bedrijven op het gebied van
medische diagnostiek. Initiatief-
nemers zijn de gemeente Rotterdam,
het Erasmus Medisch Centrum en
vastgoedontwikkelaar Fortress. Vanaf
2014 is ook het Erasmus Centre for
Entrepreneurship gevestigd in de
Science Tower. De ontwikkeling past
in het Kader Stedelijke Ontwikkeling
van de gemeente, waarin medical
naast clean tech en food als
belangrijk ontwikkelingscluster wordt
genoemd .
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januari 2012 
M4H
Minister Spies bevraagt Vestia over
de aankoop van het Haka-gebouw.
Uit onderzoek van het Financieel
Dagblad blijkt dat Vestia het gebouw
in 2008 voor 11,2 miljoen euro kocht,
terwijl de eigenaar het in 2006 voor
2,1 miljoen had gekocht. Vestia blijft
bij zijn standpunt dat het een
verstandige investering is, maar krijgt
later in 2012 toch een aanwijzing van
de minister om het gebouw af te
stoten. 

‘Wij zijn ervan overtuigd 
dat het een goede zaak is dat
wij onze nek uitsteken om 
dit stukje Delfshaven
aantrekkelijker te maken.’
Vestia-directeur Peter Manders

mei 2012 
Europoint
De verhuizing van de gemeentelijke
diensten uit de Europointtorens naar
De Rotterdam op de Wilhelminapier
doet stof opwaaien. De diensten
zullen vanaf eind 2013 gefaseerd
verhuizen en de vrees is dat de lege
kantoorruimte aan het Marconiplein
moeilijk verhuurbaar is. 

‘Afdelingen van de Gemeentewerken
Rotterdam, het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam en de dienst Stedenbouw &
Volkshuisvesting [verhuizen naar De
Rotterdam]. Zij verlaten daarbij een
andere architectonische kolos: de
Europointtorens bij Marconiplein van
architecten SOM. Deze komen als gevolg
binnenkort leeg te staan, terwijl juist de
gemeente deze panden bijna veertig jaar
geleden betrok.’

Wouter Vanstiphout
december 2012 
M4H
Made in 4Havens wordt opgericht
door ontwerpers en cultureel
ondernemers Ebami Tom, Alexander
Keizer, Marjolein Dekker, Tabitha
Mann en Yvette Prinsen. Het initiatief
sluit aan op het bestaande creatieve
cluster in het Vierhavensgebied. Door
de organisatie van festivals en
congressen, onder meer gesteund
door Stadshavens, wil het de
aandacht vestigen op de creatieve 
en ‘maak’-mogelijkheden in het
gebied. Het eerste festival vindt op 
15 december 2012 plaats in het 
Haka-gebouw.

mei 2013 
M4H
Projectbureau Stadshavens verhuist
van de RDM-werf naar het Vier-
havensgebied. Ze betrekken de
voormalige verkeerscentrale van het
Havenbedrijf op de kop van de
Lekstraat. Voor de gelegenheid is
door Made in 4Havens en grafisch
ontwerper Ropp Schouten een
nieuwe gevel ontworpen met de
tekst ‘We zijn hier’. 
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juli 2013 
M4H
Het eerste deel van het Dakpark
wordt feestelijk geopend. In
december wordt het hele park
officieel geopend door wethouder
Antoinette Laan, voorzitter van
deelgemeente Delfshaven Carlos
Gonçalves en portefeuillehouder
Karen Bebelaar.

november 2014  
Dakpark
Kunstenaar Daan van Roosegaarde
maakt bekend dat hij zich vanaf mei
2015 in het Vierhavensgebied zal
vestigen. Wethouder Pex Langenberg
overhandigt hem bij deze
gelegenheid ook de symbolische
sleutel en nodigt hem uit mee te
denken over de ontwikkeling 
van Merwe-Vierhavens. Studio
Roosegaarde zal gaan werken 
vanuit het Glazenpand aan de
Vierhavensstraat. Volgens Van
Roosegaarde heeft Rotterdam
‘de ambitie om dé Maakstad 2.0 
te worden. Hier gebeurt het, hier wil
ik zitten met mijn ‘droomfabriek’, op
de plek waar cross-overs ontstaan.’




