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Parkeren

- voldoende 

parkeergelegenheid

- in het maaiveld 

opgelost

- geen extra 

parkeren op straat

- entrees 

parkeerplaatsen niet 

ten laste van 

verkeersdrukte 

sluisplein

- vlinderstrik 

(vereenvoudigd) 

werkt 







Sluisplein brug verhogen





1. Centrale ruimte

• heldere begrenzing ruimte

• bomenstructuur uitbreiden 

• versterken historisch 

karakter 

• 2 richtingsverkeer op 

kades

• 30 km inrichting kades

Open planproces



Opgave:

Woningen

Werkruimten





Vop en Oostwijk



fase 1



fase 2



fase 3











2. Vop / Oostwijk

- parkeren op eigen terrein

- parkeren Westerhavenkade 

handhaven

- 30 km-inrichting West- en 

Oosthavenkade

- geen autoverkeer door de 

wijk

- looproutes:

- langs haven

- de Dayer naar Station

Open planproces



2. Vop / Oostwijk

- bouwstijl aansluiten op 

bestaande bebouwing

- maximaal 3 lagen met hoge 

begane grond

- bebouwing Parallelweg en 

Westhavenkade hoger

- Lijnbaanhallen slopen t.b.v: 

wonen/kleinschalige functies

- Touwbaan slopen

- groene plek Touwbaan en/of 

Kwakkelstein/Steenplaats

- duidelijke openbare en private 

ruimtes

Open planproces



Opgave:

Woningen

Zeejachthaven

KWH Noordwest en Zuidwest





Kwaliteit en bron van hinder











Voorlopige geurcontour

10-6 contour

















Opgave:

Woningen schiereiland:

rekening houdend met 

milieubelemmeringen en 

bestaande bedrijvigheid

KWH Noordwest en Zuidwest











3. KW Haven Noordwest 

en Schiereiland

- overleg ondernemers en 

DCMR over definitieve  

geluid- en geurcontour

- onderzoek mogelijke 

uitbreiding bedrijven

- uitbreiding te handhaven 

panden

- zeejachthaven gefaseerd

- Schiereiland

- west wonen

- oost bedrijven

Open planproces



Opgave:

Woningen

Park aan de rivier

Parkeerdruk oplossen

















4. Maasboulevard

- overwegend woongebied

- Nieuwe bebouwing vrij van 

Pelmolen

- Laagbouw Abel Tasmanstr. 

ontzien

- geen uitzichtbelemmerende  

woonbebouwing aan de kade 

- zorgcluster/wijkgerichte 

detailhandel

Open planproces



4. Maasboulevard

- gelijkvloerse aansluiting 

tussen station/binnenstad

- oversteek Galgkade 

zebra/verkeerslichten

- parkeren nieuwbouw zoveel 

mogelijk onder het maaiveld

parkeerstudie volgt nog:

- korte termijn overleg 
bewoners, bedrijven en 
gemeente

- lange termijn oplossing 
in voorzieningen in 
nieuwbouw

Open planproces



Opgave:

Kantoren

Woningen

Publieke voorzieningen

















5. Stationsgebied

- Bebouwing Kop geschikt 

voor: 

- publiek programma  

- en eventueel 
detailhandel

Open planproces



Samenvatting



Verkeer / Parkeren

- voldoende 

parkeergelegenheid

- in het maaiveld 

opgelost

- geen extra 

parkeren op straat

- entrees 

parkeerplaatsen niet 

ten laste van 

verkeersdrukte 

sluisplein

- vlinderstrik 

(vereenvoudigd) 

werkt 

Samenvatting



1. De centrale ruimte

- meer aansluiting gevels

- vloeiende overgang 

binnenstad, sluisplein, 

maasboulevard

- centrale ruimte bindt 

binnendijks met buitendijks

- er wordt gezocht naar 

passende trottoir bij kade

- cultuurhistorische tijdslijn 

volledig behouden



2. Vop / Oostwijk

- binnenstad milieu

- kleine bouweenheden

- heldere structuur

- goede oriëntatie station/ 

binnenstad d.m.v 

voetgangersroute

- parkeren zoveel mogelijk in 

bebouwing opgelost



3. KW Haven

- Haven/ Maas milieu

- zeejachthaven met 

woonaccomodatie, 

restaurants en horeca 

gecombineerd

- monumenten aangevuld 

met pakhuisachtige 

bebouwing passend in de 

schaal van de haven

- optimaal benutten uitzicht



3. KW Haven

- diversiteit in 

woonmogelijkheden 

pakhuizen. Smalle 

geschakelde panden en 

blokeenheden met 

appartementen aan de 

rivier

- parkeren op straatniveau 

onder de bebouwing



4. Maasboulevard

- parkomgeving behouden

- park inrichting verbeteren 

aanvullen met publiek 

trekkende voorzieningen

- campusmodel sluit aan bij 

bebouwings ‘traditie’ 

maasboulevard

- relatie station/ Maas

- parkeren van de straat



4. Maasboulevard

- nieuwe parkeerplaatsen 

onder het maaiveld

- eventueel extra 

parkeerplaatsen onder het 

park



5. Station

- zijperrons

- station vormt schakel 

binnendijks-buitendijks 

gebied

- stationsgebied verbindt 

omringende gebieden op 

een vanzelfsprekende 

manier

- de bebouwing bemiddelt 

tussen bebouwing 

binnenstad en bebouwing 

buitendijks



5. Station

- parkeren onder (opgetild) 

maaiveld

- parkeeraccomodatie kan 

ook benut worden voor 

gebruikers van het centrum





Parkoever en waterkering 

blijven landschappelijke 

dragers








