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ligging van het plangebied

> I N H O U D <



M  A  S  T  E  R  P  L  A  N    M  A  A  S  V  L  A  K  T  E     P  L  A  Z  A

5

H  +  N  +  S  ' 1 4

Inhoudsopgave

1. Aanleiding: locatie & opgave......................................................................... pag. 7

2. Het plan uiteengelegd en verbeeld............................................................. pag. 11

 2.1 Landschappelijk raamwerk; groen, water & ecologie  pag. 11
 2.2 Duurzaamheidsambities      pag. 24

3. Beeldkwaliteitsaspecten................................................................................ pag. 26
 3.1 Algemene hoofdprincipes      pag. 26
 3.2  Beeldkwaliteitsregels truckparking    pag. 27
 3.3 Beeldkwaliteitsprincipes bedrijventerrein   pag. 30
 3.4 Beeldkwaliteitsprincipes tankstation    pag. 32

Bijlage..................................................................................................................... pag. 34

Colofon.................................................................................................................. pag. 39



6

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

Europaw
eg

Europaw
eg

M
alakkastraat

M
alakkastraat

Maasvlakteweg

Loswalweg

Loswalweg

Prinses Máximaweg

Prinses Máximaweg

Pr
in

se
s M

ax
im

av
ia

du
ct

2014-029 00
Optimalisatie varianten MV Plaza

Maasvlakte Plaza

Maasvlakte

P. Vorenkamp

R. Bot

i.000123

23-01-2014

19-02-2014

Concept

1:2000 A1

Maasvlakte 2

Maasvlakte

Europoort

0 m 100 m

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Postbus 6622

3002 AP Rotterdam
010 - 252 10 10

www.portofrotterdam.com

projectnummer

datum aanmaak

datum wijziging

tekeningnummer uitgave

status

schaal formaat

onderwerp

project

gebied

opdrachtgever

ontwerper / tekenaar

  +5.006

  +4.984

  +4.804

  +4.777

MKB 
/ 

Bustransferium
 

MKB
 MKB

 

MKB
 

MKB
 

MKB
 

232626293032333336373929

80

Legenda - Maasvlakte Plaza 
Variant A+350 parkeerplaatsen voor 
vrachtauto's 
  23 parkeerplaatsen voor 
LZV's
  80 parkeerplaatsen voor 
personenauto's 

Projectgebied        ca. 
16.4 ha

Uitgeefbaar terrein         
25.050 m²

Services (grond opp.)
1.500 m²

Sanitaire services    
120 m²

Groen (talud + gras)      
45.600 m²
Water                               
3.500 m²

Wegen 82.125 m²

Trottoir   3.650 m²

Fietspad   1.775 
m²

Technische basiskaart #2014-029 (Havenbedrijf Rotterdam, 2014)



1. Aanleiding: locatie & opgave

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) wil op de overgang van Maasvlakte 1 en 
2, tussen de Slufter en de vogelvallei, de realisatie van een beveiligde truckparking 
met faciliteiten mogelijk maken. Maasvlakte Plaza is een stallingsplaats voor truc-
kers met aanvullende voorzieningen in combinatie met een kleinschalig bedrij-
venterrein, te ontwikkelen in de komende jaren. Hiervoor is in het verleden door 
H+N+S Landschapsarchitecten een Masterplan opgesteld (14 september 2011). 
In vervolg hierop is door HbR doorgewerkt om het plan tot realisatie te brengen. 
Sindsdien is onder meer duidelijk geworden dat realisatie met een verschoven vo-
gelvallei – waar in het masterplan vanuit werd gegaan – niet mogelijk was vanwege 
o.a. hoge kosten voor verplaatsing van de Vogelvallei. Daarnaast worden de com-
merciële (ontwikkelings)mogelijkheden op dit moment anders ingeschat. Door het 
HbR heeft een verdere uitwerking van de functionele opzet van Maasvlakte Plaza 
plaatsgevonden. Deze is als kaartbeeld analoog en digitaal ter beschikking gesteld, 
evenals een eerste uitwerking van het verzamelgebouw (ontwerp: Moen & Van 
Oosten architecten). 
De in de eerdere studie ontwikkelde principes kunnen goeddeels worden herge-
bruikt.  Het reeds beschikbare materiaal vormt het uitgangspunt voor deze studie. 
De voorliggende studie betreft de actualisatie op basis van de nieuw beschikbare 
gegevens, niet het opstellen van geheel nieuwe uitgangspunten.

Plangebied en programma-onderdelen
Het plangebied betreft het gebied ten zuidwesten van het entreegebied van MV2, 
de doorgetrokken N15, exclusief de hoofdinfrastructuur zelf. De noordoostgrens 
wordt bepaald door de landschappelijke begrenzing van de infrabundel (grondwal). 
De zuidwestgrens wordt bepaald door het Sluftercomplex. De begrenzing van het 
plangebied is weergegeven op de luchtfoto op pagina 4.
De belangrijkste te realiseren planonderdelen zijn:
1. Grootschalige bewaakte truckparking, brandstofpunt en verzamelgebouw 
            met o.a. horecagelegenheid, sanitair en medische post;
2. Een aansluitend bedrijfsterrein bestaande uit enkele kleinschalige MKB-
            kavels (3.000 -5.000m²) voor havengerelateerde servicebedrijven (ban
            denservice, truckwash, e.d.). 
3. Ruimte voor een vervoerknoop/collectief vervoer.
4. Landschappelijke omranding en de vogelvallei.
De op te stellen herijking van het masterplan voor MV Plaza vormt input voor 
de uiteindelijke uitvoering, maar zal nog wel een verdere doorwerking moeten 
krijgen (in een gedetailleerder landschappelijk inrichtingsplan) t.b.v. de realisatie. 
Het te herijken masterplan doet uitspraken ten aanzien van de volgende aspecten:
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- Aanduiding inrichting terrein (openbaar / uitgeefbaar gebied): hoofdstruc-
tuur en deelgebieden, met medeneming van ‘Ontwerp richtlijnen buitenruimte; 
Het gezicht van de Haven deel 1 en 2’.
- Globale aanduiding volumes, materialen, architectuurprincipes/beeldkwali-
teit van het MKB-bedrijventerrein, inclusief omgang met reclame. 
- Visie op inpassing TruckParking (inrichtingsprincipes en beveiligingscon-
cept van TruckParking zelf wordt in een ander verband opgepakt): landschappelijke 
inpassing van de Truckparking, en randvoorwarden beeldkwaliteit incl. omgang met 
reclame.
- Ontwerp landschappelijke omranding (i.s.m. externe ecologen), incl. 
afscheiding naar N15, plus invulling vogelvallei (i.v.m. optimalisatie natuurontwik-
keling) incl. uitkijkpunt met geïntegreerde oeverzwaluwwand en overgangsgebied 
met bedrijfsterrein. Water inzetten als inrichtingselement (dat bijdraagt aan de 
ruimtelijke kwaliteit), als scheidend middel (beveiliging) en ten behoeve van het 
realiseren van voldoende drainage. 

De vorige versie van het Masterplan voor Truck Plaza uit 2011 ging uit van andere uitgangspunten 
waaronder verschuiving van de Vogelvallei (technische basiskaart #2010-0460, HbR, 2010) 
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Impressie uit Masterplan Maasvlakte Plaza, 2011 (beeld: Cees van Giessen, CIIID Amsterdam)
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In het plan is uitgegaan van een weginfrastructuur die een efficiënte toegang tot 
knooppunt B en de N15 waarborgt met voldoende capaciteit voor een grote 
stroom vrachtwagens. Met een doorkoppeling van een weg direct naar het 
Slufterterrein hoeft geen rekening meer te worden gehouden. Wel is voorzien in 
een calamiteitenroute. Een veilige ontsluiting van het terrein, van de verschillende 
deelgebieden en van de medische post is uitgangspunt. 

Leeswijzer
In deze eerste, inleidende hoofdstuk is de achtergrond van de vraag en de opgave 
geschetst, inclusief de te realiseren programma-onderdelen. Na deze inleiding 
volgt een kort intermezzo waarin wordt ingegaan op de waarde voor natuur in de 
bestaande situatie. Deze input dient als opstap voor het toekomstige plan. 
In hoofdstruk 2 wordt het masterplan op hoofdlijnen uitgelegd en verbeeld met 
beelden en tekstuele toelichting en verduidelijking. 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de bewaking van de beeldkwaliteit aan 
de hand van een aantal hoofdprincipes voor beeldkwaliteit en enkele bijzondere 
beeldkwaliteitsprincipes voor de truckparking, de bedrijventerrein en het brand-
stofpunt.

Impressie uit Masterplan Maasvlakte Plaza, 2011 (beeld: Cees van Giessen, CIIID Amsterdam) 

waarin nog uitgegaan werd van een verplaatste Vogelvallei richting de C2-bocht

Bontbekplevier Tureluur

Visdief Kokmeeuw
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in de kleirijpingsvelden heeft de natuur zich de laatste jaren ontwikkeld, gekoppeld aan het specifieke milieu ter plaatse 

> I N T E R M E Z Z O <
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1NTERMEZZO ‘Tijdelijke’ en spontane natuur: de Vogelvallei e.o.
Het verhaal achter de Vogelvallei op Maasvlakte 1 start in 1993.  De Vogelvallei is 
van oorsprong bedoeld als tijdelijk natuurontwikkelingsproject ter compensatie 
van het verdwijnen van het ‘Sluftermeer’. De Vogelvallei is overigens geen vallei, 
zoals de naam doet vermoeden, maar een kunstmatig aangelegd eiland omgeven 
door een gracht. Het water houdt predatoren als de vos buiten. Het eiland is 
daarmee zeer geschikt als broedplaats voor vogels. 
Van oosprong was de Vogelvallei bedoeld voor kustbroedvogels die graag broeden 
op open terrein in kaal zand. Het terrein voor deze kale grondbroeders verdwijnt 
echter vaak in de loop der tijd als gevolg van natuurlijke successie.  Ook het 
vogeleiland is goeddeels ‘vergrast’.  Al direct na aanleg werd het eiland in gebruik 
genomen door Kluten en Plevieren. In 1995 broedde er een grote kolonie Visdie-
ven (730 paar). De broedvogelsoorten waarvoor het gebied oorspronkelijk werd 
ingericht (Strandplevier, Bontbekplevier, Dwergstern - ‘zoute’ soorten) zijn ver-
dwenen als gevolg van successie. Deze soorten vereisen kale schelpenbanken/ran-
den op een eiland met veel overzicht rondom. Dit geldt in iets mindere mate voor 
Kluut, Visdief en Scholekster (‘brakke’/’zoetere’ soorten) maar deze verlangen ook 
minimaal een kale rand als broedplaats.
Momenteel broeden op het Vogeleiland o.a. Visdief, Kokmeeuw, Brandgans en 
Kleine Mantelmeeuw - volgens opgaaf van Bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR).  
In de zomer worden de zandige randen gebruikt door o.a. Kluut, Scholekster en 
Kleine Plevier. In het voorjaar broedt de Kievit op het hele eiland. De rand van het 
eiland is rust- en foerageergebied in de winter voor o.a. Wintertaling en Smient.

Met het recentelijk uit gebruik nemen van de kleirijpingsvelden en bezinkbakken 
van de Slufter, en dan vooral het stoppen van het beheer i.c.m. aanleg van het 
Maximaknooppunt, is aan weerszijden van de Vogelvallei spontaan nieuw natuur 
ontstaan die voor andere vogelsoorten aantrekkelijk zijn, zoals Dodaars, diverse 
eenden (Krakeend, Slobeend) en Lepelaar. 
In de kleirijpingsvelden gaat het om de volgende soorten. 
- Zuidelijke oever: broedplaats Visdief en Kluut
- Centrale kleine eilandjes: broedplaats Kokmeeuw en Visdief, diverse eenden / 
rustplaats diverse eenden, Kievit, Watersnip, Lepelaar 
- Noordelijke deel: struwelen broedplaats diverse zangvogels / beschutte oeverde-
len broedplaats Dodaars en diverse eenden
In de bezinkingsbakken gaat het om:
- Hoge delen met struwelen: broedplaats diverse zangvogels / rustplaats Brand-
gans met kuikens aan einde broedseizoen 
- Rietkraag bakken: broedplaats Dodaars, Krakeend, Slobeend, Kuifeend, Wilde 
eend. In nazomer en herfst dienen de droogvallende bakken als foerageerplaats 
voor o,a, Oeverloper, Witgat en Watersnip.

zicht op de eilandjes in de voormalige kleirijpingsvelden van de Slufter

zicht op de eilandjes in de voormalige kleirijpingsvelden van de Slufter
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zicht op het plangebied, vanuit het oosten, met op de voorgrond de voormalige bezinkbakken van het Slufter-complex
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zicht op het plangebied vanuit het oosten, met op de voorgrond de bezinkbakken

zicht op het plangebied vanuit het westen, met op de voorgrond de voormalige kleirijpingsvelden van de Slufter en op achtergrond de Vogelvallei

de Vogelvallei is van oorsprong een tijdelijke natuurontwikkelingsproject
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Uit recent veldonderzoek uitgevoerd door Bureau Stadsnatuur zijn de in het gebied aanwezige 
habitats met de daarin meest karakteristieke soorten van ‘laag’ (open water, droogvallende delen 
met slik etc.) naar ‘hoog’ (rietranden, struweel etc.) op een rij gezet. Aan deze lijst werd tevens ge-
koppeld hoe deze soorten de habitat het meest gebruiken. Hier zijn ook soorten vermeld waarvor 
de geschikte habitat thans ontbreekt, die in het verleden voorkwamen, of waarvan vestiging goed 
mogelijk is zodra herinrichting een feits is. Volledig is de lijst niet; sommige soorten kunnen na jaren 
van afwezigheid opeens weer opduiken of soorten, die zich er nog nooit hebben getoond, kunnen 
zich opeens vestigen als de nieuwe inrichting ‘aanslaat’. Deze lijst is dus een selectie van de meest 
karakteristieke soorten.

Open water:
Grauwe Gans (rustend)
Brandgans (rustend)
Kuifeend (foeragerend)
Tafeleend (foeragerend)
Kokmeeuw (rustend)
Stormmeeuw (rustend)
Kleine mantelmeeuw (rustend)
Zilvermeeuw (rustend)

Droogvallende delen met slik: 
Lepelaar (foeragerend)
Kleine Plevier (foeragerend)
Bontbekplevier (foeragerend)
Tureluur (foeragerend)
Oeverloper (foeragerend)
Witgat (foeragerend)
Groenpootruiter (foeragerend)

Overwegend kale schelpenbank omringd door zand en water (alleen broeders ver-
meld)
Kluut (broedend)
Scholekster (broedend)
Visdief (broedend)
Dwergstern (broedend)
Noordse Stern (broedend)

Bontbekplevier (broedend)
Kleine Plevier (broedend)
Strandplevier (broedend)

Kale oeverranden (met dekking van lage grasvegetatie of een oever-reliëf nabij, deze 
overgangszone vormt over het algemeen het meeste soortenrijke milieu): 
Lepelaar (rustend)
Bergeend (rustend)
Wintertaling (foeragerend/rustend)
Smient (foeragerend/rustend)
Kuifeend (rustend)
Kluut (foeragerend/rustend/broedend)
Scholekster (foeragerend/rustend/broedend)
Kievit (foeragerend/rustend)
Kleine Plevier (foeragerend/rustend/broedend)
Bontbekplevier (foeragerend/rustend)
Tureluur (foeragerend/rustend)
Oeverloper (foeragerend/rustend)
Witgat (foeragerend/rustend)
Groenpootruiter (foeragerend/rustend)
Watersnip (foeragerend/rustend)
Visdief (rustend)
Witte kwikstaart (foeragerend)

Kort gras
Brandgans (foeragerend/rustend/broedend)
Scholekster (foeragerend/rustend/broedend)
Kievit (foeragerend/rustend/broedend)
Kleine Plevier (foeragerend/rustend/broedend)
Tureluur (foeragerend/rustend/broedend
Watersnip (foeragerend/rustend)
Visdief (rustend/broedend)
Zilvermeeuw (rustend/broedend)
Kleine Mantelmeeuw (rustend/broedend)
Grote Stern (broedend/rusten)

> S O O R T E N  &  H A B I T A T S  <
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Lang gras
Brandgans (broedend)
Kuifeend (broedend)
Kokmeeuw (broedend)
Zwartkopmeeuw (broedend)
Grote Stern (broedend/rusten)

Rietranden (in water staande vegetatie)
Meerkoet (foeragerend/rustend/broedend)
Fuut (broedend)
Dodaars (foeragerend/rustend/broedend)
Wilde eend (foeragerend/rustend/broedend)
Krakeend (foeragerend/rustend/broedend)
Slobeend (foeragerend/rustend/broedend)
Kleine karekiet (foeragerend/rustend/broedend)
Blauwborst (foeragerend/rustend/broedend)
Rietgors (foeragerend/rustend/broedend)

Struweel
Blauwborst (foeragerend/rustend/broedend)
Grasmus (foeragerend/rustend/broedend)
Braamsluiper (foeragerend/rustend/broedend)
Zwartkop (foeragerend/rustend/broedend)
Fitis (foeragerend/rustend/broedend)
Tjiftjaf (foeragerend/rustend/broedend)
Heggenmus (foeragerend/rustend/broedend)
Winterkoning (foeragerend/rustend/broedend)
Merel (foeragerend/rustend/broedend)
Zanglijster (foeragerend/rustend/broedend)
Kneu (foeragerend/rustend/broedend)
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> I N S P I R A T I E <INSPIRATIE ‘Ritmiek van de haven en ritmiek in de natuur’
De Rotterdamse haven wordt gekenmerkt door een sterke ritmiek. Ook de 
grootschalige truckparking, met de vele parkeerplaatsen, zal een grote mate van 
ritmiek kennen. Daartegenover staat de ritmiek van de natuur. 

Op Maasvlakte Plaza komen deze twee contrasten dicht bij elkaar. 
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2 Het plan uiteengelegd en verbeeld

Het masterplan uit 2011 is herijkt. De diverse planonderdelen zoals destijds 
beschreven - 1. landschappelijk raamwerk (groen, water, ecologie), 2. ontsluiting, 
3. programma en 4. duurzaamheid - zijn aangepast aan de nieuwe uitgangspunten. 
Deze onderdelen vormen wel nog steeds de dragers van het plan. In deze para-
graaf wordt ingezoomd op de planonderdelen duurzaamheid, meer specifiek de 
herijking van de duurzaamheidsambities en het nieuwe landschappelijk raamwerk. 
De onderdelen ontsluiting en programma zijn t.o.v. het eerdere plan aanzienlijk 
vereenvoudigd. In de inleiding is hier reeds op ingegaan. Deze vereisen geen aparte 
toelichting

2.1 Landschappelijk raamwerk: groen, water & ecologie
De eerste belangrijke planinzet is het creëren van een robuuste en efficiënte 
ruimtestructuur, waarin ruimte voor groen en water, verpozen en ecologie maxi-
maal worden gecombineerd. 
Door de waterpartij op te rekken naar de randen van het gebied ontstaat een 
krachtige groenblauwe omranding, die overtuigend is in beeld en past bij de schaal 
van de Maasvlakte, waar alles groot en stoer is. De rand heeft niet alleen een 
functie in het beeld/oriëntatie maar draagt ook bij in de wateropvang, natuurlijke 
ontwikkeling en beveiliging van de truckparking en bedrijventerrein. 
Door de inzet van water kan het gebruik van hekken worden beperkt; dit komt 
de rust van het beeld en daarmee de beeldkwaliteit ervan ten goede.

herverdeling natuurwaarden: de natuurwaarden die zich op de kleirijpingsvelden ontwikkeld hebben, krijgen 
elders een plek (verschillend qua plek, afhankelijk van de doelsoort)

nieuwe ruimtelijke opzet van deelgebieden

> M A S T E R P L A N <

ruimtelijk concept: het landschap van Maasvlakte 2 vormt de allesverbindende mal waarin de havenlogistieke 
& ecologische ontwikkelingen plaats kunnen vinden
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Voorkeursmodel voor de hoofdstructuur van de vernieuwde Vogelvallei
De ritmiek van de Truckparking worden doorgezet in de vernieuwde Vogelvallei - Dankzij de gebogen vorm - als 
van een vissengraat - krijgen de deeleilanden telkens een andere bezonnin. De deeleilanden hebben elk een 
eigen grootte met afwisselende hoogtes; hierdoor ontstaan uiteenlopende potenties voor het ontwikkelen van 
beoogde gradiënten - De deeleilanden zijn eenvoudig en machinaal te beheren eenheden.
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diverse schetsmodellen voor de inrichting van de nieuwe Vogelvallei (studie): op basis van ecologische toetsing 
is de voorkeursvariant ontwikkeld
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Watersysteembeschrijving
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De watergangen hebben alle een functie in de waterstructuur. Water dat af-
stroomt van het verharde oppervlak (maaiveld/dakoppervlak) wordt gebufferd 
in de watergangen. Vanuit de watergangen kan het water desgewenst worden 
afgevoerd in noordelijke richting. In verband met de C2-deponie wordt een 
gemiddeld peil van ca. 3,5m.+ NAP nagestreefd (n.t.b.). 
Door aan weerszijden van de brede watergangen zacht hellende oevers te 
voorzien krijgen de watergangen tevens een ecologische en deels zuiverende 
functie. Het meest westelijke deel van de Vogelvallei wordt ingericht als een 
waterzuiverende zone, in de vorm van een helofytenstroken. Dit biedt kansen 
om relatief schoon regenwater van de bedrijfdaken af te koppelen van het 
rioleringsnetwerk en voor te zuiveren alvorens het te bergen in de Vogelvallei. 
Dit is echter afhankelijk van de grondsamenstelling en het uiteindelijke water-
regime.
Vormgegeven als één aaneengesloten structuur biedt het water grote kansen 
voor natuur. Plant en dier krijgen immers de mogelijkheid te migreren; de rug-
streeppad en andere amfibieën, bijzondere planten en diverse soorten insecten 
(o.a. libellen) krijgen de mogelijkheid om op verschillende delen van het terrein 
uit te wijken naar (voortplantings-)plaatsen met water. Bovendien biedt het 
water foerageermogelijkheden voor vogels.
Het bestaande hoge zandlichaam langs de doorgaande verkeersinfrastruc-
tuur, zorgt voor een visuele afscherming van de Vogelvallei en behoedt vogels 
om laagvliegend de drukke weg te kruisen (inperken aanrij-gevaar). Daarnaast 
vormt het zandlichaam door de vele konijnenholen momenteel een belangrijke 
broedplaats voor de Bergeend. De breedte van het water rondom het eiland 
moet ongewenste toegang voorkomen. 
De nieuwe vogelvallei bestaat uit een combinatie van banen kaal zand en schel-
pen voor grondbroeders én een hoger deel bedoeld voor vogels die zowel op 
kale, als op op spaarzaam begroeide (met gras begroeide) substraten broeden. 
Het verdient aanbeveling het waterniveau van de Vogelvallei beheerbaar te ma-
ken: voorkomen moet worden dat tijdens het broedseizoen het eiland onder-
loopt, waar ’s winters het waterniveau juist wat hoger opgezet moet kunnen 
worden. Hiervoor zijn waarschijnlijk een tweetal regelbare stuwtjes en een 
pomp nodig. De pomp kan tevens ingezet worden t.b.v. watercirculatie, wat de 
waterkwaliteit ten goede komt. 
Door natuurlijk peilbheer kunnen ‘s winters de lagere delen (randen) van de 
eilanden onder water komen te staan, waarmee successie wordt tegengegaan. 
De hogere delen kunnen sporaidsch onderlopen bij extreme neerslag, maar 
de ‘kruin’ van een eiland blijft doorgaans droog en daarmee een rustplaat voor 
vogels. Deze hogere delen moeten worden beheerd door eenmaal per jaar te 
maaien en het maaisel af te voeren.

voorstel overgang Prinses Maximaweg - Vogelvallei: maak een natuurlijke scheiding door het verwijderen 
van het hekwerk en het verbreden van de waterrand (minimaal 50m; natuurlijke afscheiding). Op sommige 
plaatsen kan het dijkje tussen het fietspad en Vogelvallei verlaagd worden t.b.v. zicht. Dergelijke zichtpunten 
kunnen gecombineerd worden met een oeverzwaluwwand (zie pag. 24/25)

huidige situatie overgang Prinses Maximaweg - Vogelvallei: een hoge dijk met gaashekwerk vormt een visuele 
en fysieke scheiding tussen Vogelvallei en fietspad

door het waterpeil in de winter iets op te zetten (natuurlijk peil) wordt het eiland grotendeels geïnundeerd 
en wordt de successie (vergrassing van het kale zand) tegengegaan. Voor het resterend beheer wordt een 
beheerpad aangelegd op 0.2m onder zomerpeil (zp). Hierdoor is de gehele Vogelvallei bereikbaar voor 
beheervoertuigen zonder dat dure kunstwerken nodig zijn.

peilfluctuatie tbv beheerzp: max. 1.5m
wp: max. 2.0m



principeprofiel, van noordwest tot zuid-oost van Maasvlakte Plaza; afhankelijk van variaties in hoogte van de eilandjes ontstaan verschillende ecologische milieus voor verschillende vogelsoorten; de Vogelvallei 
wordt uitgebreid, opnieuw geschikt gemaakt voor de oorspronkelijke doelsoorten én verrijkt met nieuwe rust-, foerageer- en nestelplaatsen voor andere vogelsoorten

zand met schelpenmateriaal

Legenda

kale droogvallende 
oeverranden met slik

kort gras

lang gras

riet

struweel
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2.2 Duurzaamheidsambities 
Duurzaamheid is een belangrijk item bij de ontwikkeling en realisatie van MV 
Plaza.  Veel kan geregeld worden in de uitgifte ten aanzien van duurzaamheid in 
het ontwerp (duurzaam bouwen), bouwproces en materiaalgebruik. Dit zal in een 
later stadium vorm moeten krijgen. In ieder geval geldt dat geprobeerd wordt de 
bedrijfsgebouwen – die een beperkte levenscyclus hebben – zo te bouwen dat 
deze maximaal zijn te hergebruiken. Dit kan betekenen dat een gebouw bijzon-
der flexibel in gebruik is. Het kan ook betekenen dat als een gebouw niet meer 
voldoet het eenvoudig ontmanteld moet kunnen worden waarbij 70-80% van het 
materiaal moet kunnen worden hergebruikt. Voorkomen moet worden dat het 
terrein over 10, 15 jaar volstaat met verouderde, onbruikbare loodsen.

Maar de duurzaamheidsambitities gaan verder dan duurzaam bouwen en herbruik-
baarheid. Ook op stedenbouwkundig niveau speelt duurzaamheid een belangrijke 
rol in het ontwerp voor MV Plaza. Hierbij richten de duurzaamheidsambitities zich 
op 3 thema’s: 1. bereikbaarheid met OV en fiets, 2. water en 3. ecologie. 

Voor de bereikbaarheid geldt dat een goede bereikbaarheid van het terrein met 
de fiets en het OV zoveel mogelijk gefaciliteerd moet worden. Voor water geldt 
dat een robuust en duurzaam watersysteem wordt nagestreefd met ruimte voor 
waterbuffering, -berging én natuurlijke zuivering. Water speelt tevens een belang-
rijke rol in het derde duurzaamheidsthema: ecologie. De aanleg van MV Plaza 
wordt gecombineerd met de realisatie van diverse natuurlijke milieus, die aanslui-
ten bij de gebiedskwaliteiten. De Vogelvallei wordt uitgebreid en ontwikkeld tot 
waar Vogelparadijs. 
De dakoppervlaktes van de toekomstige loodsen kunnen tevens benut worden 
om groene bedrijfsdaken te realiseren op Maasvlakte Plaza. Het totale dakopper-
vlak op de toekomstige plaza zal immers aanzienlijk zijn. Ondiepe kisten, gevuld 
met met grind/schelpen kunnen dienen als broedplek voor Scholeksters. Door 
het dak vervolgens af te werken met bijvoorbeeld sedum, krijgt het dak bovendien 
een bijkomende isolatielaag én een watervasthoudend vermogen (tijdelijke water-
berging). Het hemelwater van deze daken wordt vertraagd naar het helofytenfilter 
in de randsloot geleid, waarna het, gezuiverd, naar het oppervlaktewater in de 
sloot vloeit. Eventuele zonnepanelen op de daken zorgen voor de productie van 
duurzame energie en zorgen daarbij voor een aantrekkelijk, herbergzaam micro-
klimaat voor de nestelende vogels.
Om in de wintermaanden het gebruik van strooizout op de Truckparking te ver-
mijden zou tevens onderzocht kunnen worden of het asfalt met rest-/ of aard-
warmte verwarmd kan worden.

Ondiepe houten kratten gevuld met grindstenen aan de randen van het dakoppervlak (niet zichtbaar vanaf 
maaiveld), kunnen dienen als nestplaatsen voor scholeksters. Tevens worden gebouweigenaren uitgenodigd de 
resterende dakoppervlakte te benutten als sedumdak t.b.v. isolatie én hemelwater opvang.

sedumdak

grindbakken van 1m x 1m t.b.v. 
scholeksters

Voorstel: oeverzwaluwwand en uitzichtpunt in één, integratie van elementen als leidraad voor een functioneel 
landschap 
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plankaart: Masterplan Maasvlakte Plaza ten opzicht van de basiskaart van het 
havenbedrijf is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd (zie hiervoor bijlage)

zand met schelpenmateriaal ondiep onderhoudspad

Legenda

kale droogvallende oeverranden met slik vogeluitkijkpunten met geïntegreerde oeverzwaluwwand

kort gras vrachtwagenparkeerplaatsen

lang gras medisch cluster / huisartsenpost

riet reservering: bustransferium of MKB kavel (n.t.b.)

struweel

open water

sanitaire voorziening

cafetaria

tankstation

R

vogeluitkijkpunt
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3 Beeldkwaliteitsaspecten 

3.1 Algemene hoofdprincipes
Het Havenbedrijf Rotterdam is enige jaren terug gestart met een ambitieus traject 
om ‘het gezicht’ van de haven te verbeteren. Dit vanuit de overtuiging dat de 
fysieke uitstraling van het gebied steeds meer van belang wordt voor het ves-
tigingsklimaat, het draagvlak van de omgeving en het aantrekken van potentiële 
werknemers. De uitstraling die de haven moet hebben, sluit aan bij de algemene 
ambitie van het HbR voor het havengebied: functioneel, veilig, schoon en high tech. 
De maat en schaal van het gebied kunnen worden benadrukt in de architectoni-
sche uitstraling ofwel de beeldkwaliteit. 

Deze ambitie komt bij uitstek tot uiting in het ontwerp van Maasvlakte Plaza, als 
centrale parkeer- en voorzieningenlocatie van de Maasvlakte. Beoogd wordt een 
krachtig beeld van een functioneel landschap dat tegelijk een prettige omgeving 
is, netjes én iets om trots op te zijn. Aan het uitgiftecontract voor Maasvlakte 
Plaza worden onderstaande aanwijzingen toegevoegd om tot een functioneel, 
aantrekkelijk en samenhangend beeld te komen. De eisen die aan de beeldkwa-
liteit gesteld worden, zijn gebaseerd op het Landschapsplan MV2 (juni 2009) en 
door West 8 verrichte studie ‘Visie op beeldkwaliteit – een vierluik’ (december 
2006). Hieronder passeert eerst een samenvatting van de hoofdprincipes de revue 
gevolgd door concrete beeldkwaliteitsregels per onderdeel.

Hoofdprincipe 1 beeldkwaliteit: landschap van texturen
Voor de Maasvlakte in algemene zin wordt een landschap nagestreefd waarin 
hoofdtinten/texturen worden bepaald door zand (al dan niet begroeid), asfalt en 
beton. Voorgestaan wordt een stoere wereld waarin zee, strand en duin en de 
wereld van havens, infrastructuur en grote terminals en bedrijfshallen elkaar op 
krachtige wijze ontmoeten. De maat en schaal van de Maasvlakte moeten over-
heersen.

Hoofdprincipe 2 beeldkwaliteit: low on architecture
Voor de architectuur van de nieuw te realiseren bedrijfsgebouwen op de Maas-
vlakte geldt dat deze abstract en robuust moet zijn: al te uitbundige, stadse detail-
lering of verfijning in de gevels dient te ontbreken.  Verder vormen eenvoudige, 
basale vormen en rustige kleurvakken de basis. Die visuele kwaliteit van de haven 

is gebaat bij het motto ‘low on architecture’, dat ook hier kan worden uitgebreid 
en veralgemeend met ‘low on design’. Gezien de schaal en de functie van Maas-
vlakte Plaza is hier echter enige nuancering op z’n plek om voldoende tegemoet 
te komen aan aan de behoefte van menselijke maat/herbergzaamheid. 

Hoofdprincipe 3 beeldkwaliteit: Low on color
Wat voor de vorm van de bebouwing geldt, geldt feitelijk ook voor de kleur 
ervan: ‘low on color’. Voor hallen, (licht)masten, windmolens, en andere technische 
zaken op de Maasvlakte Plaza gelden de hoofdkleuren donkergrijs/grijs, waarmee 
rust en eenheid wordt nagestreefd. Een bedrijfsgebouw bijvoorbeeld heeft daarbij 
één hoofdkleur, versterkt met een accentkleur. Een bont palet aan kleuren dient te 
worden vermeden. 
Belangrijk is dat alles goed onderhouden en schoongemaakt wordt. 

Hoofdprincipe 4 beeldkwaliteit: standaardhek
Voor de bedrijven op MV2 - en dus ook Maasvlakte Plaza - is een standaardhek 
voorgesteld. Dit hek zorgt voor rust en eenduidigheid in het beeld. Het hek krijgt 
een transparant karakter. Daarnaast is aan te bevelen afgrenzing op een natuur-
lijker wijze vorm te geven of met middelen die passen bij het karakter van het 
havengebied, zoals brede waterpartijen en duinlichamen.

Hoofdprincipe 5 beeldkwaliteit: duurzaamheid (windenergie)
Om een versnipperd beeld te voorkomen is alleen voorzien in een windmolenlijn 
langs het grootste deel van de zeewerking en rond de slufter. Verder komen op 
MV2 geen windmolens. Uitzondering vormen kleine turbines gekoppeld aan/op de 
gebouwen, indien integraal meeontworpen. De toepassing van innovatieve tech-
nieken op het gebied van duurzaamheid (turby’s, zonnepanelen) wordt uitdrukke-
lijk toegejuicht.

Hoofdprincipe 6 beeldkwaliteit: zichtrelaties
Bij het ontwerp van Maasvlakte 2 wordt aan het zicht vanaf de infrabundel op de 
omgeving grote waarde gehecht; een goede zichtbaarheid van Maasvlakte Plaza is 
van groot belang. Het bedrijventerrein ligt enigszins verscholen achter het tank-
station. Het tankstation en de truckparking daarentegen zijn goed zichtbaar; de 
geparkeerde trucks en voorzieningen mogen gezien worden! 

> B E E L D K W A L I T E I T <
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3.2 Beeldkwaliteitsregels truckparking
De algemene hoofdprincipes zijn voor een aantal aspecten concreter doorge-
werkt en verbeeld. Samen met de plankaart vormen de beeldkwaliteitsregels 
het kader waarbinnen in een volgende ronde tot definitieve planuitwerking kan 
worden gekomen. 
Toch is het niet de bedoeling alle creativiteit te blokkeren: het is juist van belang 
dat de (markt)partijen in het vervolg hun creativiteit en inventiviteit maximaal in-
zetten om het beoogde concept verder uit te werken en te versterken, maar wel 
binnen de gestelde kaders en onderliggende ambities. Geprobeerd is te balance-
ren tussen enerzijds vastleggen wat hard vastgelegd moet zijn en vrij te laten wat 
vrijgelaten kan worden. 

Beeldkwaliteitsregel 1 – verlichting
Grote lichtmasten (XL), passend bij de schaal van de Maasvlakte, verlichten het 
parkeerterrein. Hier passen immers geen kleine, fijne stadse armaturen, maar juist 
grote, stoere masten. De rijbanen en rijrichtingen wordt met thermoplast belij-
ning op het wegdek en eventueel LED-verlichting (grondspots/’ogen’) aangeduid. 
Overmatige lichthinder naar de omgeving moet worden voorkomen. Wat betreft 
kleurverlichting e.d. dient te worden aangesloten bij de lichtvisie ‘Masterplan 
havengebied Rotterdam’ van LichtOntwerp b.v. (bestaand uit ‘deel 1: Totaalvisie’ 
en ‘deel 2: Detaillering openbare verlichting’). Lichtreclame/signing van de diverse 
functies wordt niet individueel vormgeven maar ontworpen als een geheel.

Beeldkwaliteitsregel 2 – hekken/afscheidingen
Het bewaakt/beveiligd parkeren voor trucks en lading vereist een veilige af-
scheiding.  Afscheidingen worden maximaal vormgegeven m.b.v. landschappelijke 
middelen. Het gaat daarbij om een natuurlijker wijze van afschermen (bijv. grondli-
chamen/duinstroken, waterpartijen). Waar landschappelijke middelen ontoereikend 
zijn, wordt gebruik gemaakt van het standaard Maasvlakte hek (zie landschapsplan 
Maasvlakte 2 en pag. 28). 

Beeldkwaliteitsregel 3 – vegetatie
De basistoon van Maasvlakte Plaza wordt gevormd door het semi-natuurlijk 
zandlandschap van de buitencontour, begroeid met duinvegetatie (droog duingras-
land en duinstruweel). Bedoeling is dat in de uitgangssituatie de menselijke ver-
storing zo veel mogelijk beperkt blijft en dat er in principe niet wordt aangeplant, 
niet ingezaaid en niet bemest wordt, zodat zich een semi-natuurlijke duinachtige 
vegetatie kan ontwikkelen. De zandbodem is geschikt voor typische duinplanten 
als kruipwilg, duinsterretje, veldbies en muurpeper en bijzondere soorten als wilde 
tijm, hondskruid en bijenorchis. Deze natuurlijke zandgebonden vegetatie vormt 
de basislaag van Maasvlakte Plaza, welke de sfeer/karakteristiek van de locatie 
bepaald. 

Beeldkwaliteitsregel 4 – parkeren 
De wereld van de (vracht)auto staat centraal in het ontwerp, alhoewel ook de 
uitstraling en gebruikskwaliteit voor de voetganger belangrijk zijn. Bij de Truckpar-
king passen ruime kruisingen, ruime bochten, ruime parkeerplaatsen, enzovoorts. 
Voorgesteld wordt de ganse logistieke machine uit te voeren in zwart asfalt. Ther-
moplast aanduidingen in de accentkleur (wit/geel), zoals elders op de Maasvlakte, 
brengen de plaat tot leven en zorgen voor de nodige veiligheidsmarkeringen.  

Beeldkwaliteitsregel 5 – paden
De truckparking is niet enkel gericht op de (vracht-)auto. Ook voetgangers ver-
dienen een plek: op weg van de (vracht-)auto naar de voorzieningenstrip en om-
gekeerd én in de directe nabijheid van de voorzieningen zelf.  Veel aandacht verdie-
nen de looproutes vanaf de parkeerterreinen richting de centrale voorzieningen, 
zowel wat betreft uitstraling als veiligheid. Het credo ‘schoon, heel en veilig’ gaat 
ook hier op.  Voorgesteld wordt de looplijnen vorm te geven als no-nonsense 
loopstroken, gemarkeerd op het asfalt in een afwijkende kleur (de accent kleur), 
eventueel geaccentueerd door verlichting (LED-spots) in de verharding. 
De loopstroken worden niet apart gematerialiseerd, zoals in een stadse context 
zou gebeuren. De loopstroken worden ‘a niveau’ gelegd (met het oog op de par-
keerfunctionaliteit). Beoogd wordt een krachtige, stoere uitstraling, vergelijkbaar 
met de situatie in moderne parkeergarages. Duidelijk moet zijn dat de voetganger 
een eigen plek heeft en daarbij moet duidelijk zijn hoe deze zijn weg kan vinden 
van zijn/haar auto richting voorzieningenstrip en omgekeerd.



28

Beeldkwaliteitsregel 3 
Indien betonbanden nood-
zakelijk zijn, wordt gebruik 
gemaakt van de afgeronde va-
riant die ook elders in Maas-
vlakte 2 wordt toegepast.

Beeldkwaliteitsregel 2 
Door te kiezen voor het stan-
daard Maasvlakte hek wordt 
het terrein niet alleen bevei-
ligd, maar gaat de aandacht 
maximaal naar het omlig-
gende haven- en natuurland-
schap. Door te kiezen voor 
een donkergrijze kleur valt 
het hekwerk nog minder op 
t.o.v. de omgeving.

Beeldkwaliteitsregel 3
Tenzij benodigd vanwege de 
veiligheid, worden asfaltbanen 
aangelegd zonder beton-
banden; de inbedding in het 
omliggende landschap wordt 
gemaximaliseerd.

Beeldkwaliteitsregel 1
De verlichtingsarmaturen 
voor de parking sluiten aan bij 
de armaturen die elders in de 
haven gebruikt worden: 
1. t.b.v. fietspaden, kleur licht-
grijs 
2. t.b.v. toegangswegen, tank-
station, bedrijventerrein, kleur 
lichtgrijs 
3. t.b.v. de truckparking, kleur 
lichtgrijs (met spots)1. 2. 3.

Beeldkwaliteitsregel 3
De landschappelijke inrich-
ting sluit aan bij de omgeving. 
Geen onnatuurlijke beplan-
ting (droog natuurlijk gras-
land)

Beeldkwaliteitsregel 1
Richtingaanwijzers voor het 
bedrijventerrein worden 
gebundeld in een daarvoor 
ontworpen frame; de vorm-
geving ervan is familie van de 
bestaande huisstijl van Maas-
vlakte 2.
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Beeldkwaliteitsregel 5
Voor de belijning van paden 
wordt gebruik gemaakt van 
één hoofdkleur (wit) en één 
accentkleur (geel). Looplijnen 
voor bijvoorbeeld voetgan-
gers worden om veiligheids-
redenen geel gemarkeerd 
(accentkleur) en voorzien van 
een symbool, eveneens in de 
accentkleur.

Beeldkwaliteitsregel 5
De verhoogde voetgangers-
zone in nabijheid van het 
tankstation wordt uitgevoerd 
in ter plaatse gestort, ge-
borsteld beton of m.b.v. XL 
betontegels.

Beeldkwaliteitsregel 5
Eventuele fietsenstallingen 
sluiten aan bij de huisstijl el-
ders toegepast binnen Maas-
vlakte 2. Ook hier geldt de 
kleur grijs.

Beeldkwaliteitsregel 4
Strakke, brede, witte lijnen 
worden gebruikt om par-
keerplaasten te markeren. 
Hierdoor sluit de parking qua 
uitstraling aan bij de andere 
parkings op Maasvlakte 2.

Beeldkwaliteitsregel 3
De weg wordt begeleid door een licht golvend landschap met droog duindal gasland 
dat aansluit bij de duinachtige omgeving.
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3.3 Beeldkwaliteitsregels bedrijventerrein (MKB kavels)
Voor het bedrijventerrein is een eenvoudig grondplan opgesteld. Hierbinnen 
kunnen verschillende bedrijven een plek krijgen. Om een rustig, kwalitatief hoog-
waardig beeld te krijgen, zijn naast de eerder geformuleerde hoofdprincipes voor 
beeldkwaliteit een aantal spelregels bedacht. Hierbij moet echter niet overdre-
ven worden; aan alle kanten kwaliteit is hier niet realistisch (in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld kantoren). 

Het sturen op beeldkwaliteit vindt allereerst plaats op op stedenbouwkundig 
niveau, met betrekkelijk eenvoudige middelen. Er wordt in het plan gestuurd op:
• Vaste rooilijnen;
• Vaste hoogte van bebouwing (10 m., evt. met opzetstuk);
• Beperkt kleurenpalet (‘low on color’);
• Oriëntatie voorkanten naar straatzijde; de openbare weg is de ‘kwaliteitskant’;
• Parkeeroplossing volledig op eigen terrein.

Voor de openbare ruimte geldt dat een rustig beeld wordt nagestreefd dat past bij 
de rest van de haven. Voor de inrichting dient te worden aangesloten bij de hand-
boeken van het HbR waaronder het ‘Handboek - het gezicht van de haven’.  Asfalt, 
stootbanden (de Rotterdamse havenband), verlichting, bebording, e.d. is in principe 
allemaal standaard. De uitstraling is vergelijkbaar met de inrichting van distripark 
MV1/omgeving Dardanellenweg. 

Belangrijk detail is de beplanting. Boombeplanting en sierbeplanting zijn uitgeslo-
ten. Natuurlijke (spontane) zandgebonden begroeiing wordt juist wel nagestreefd 
waarmee de basislaag van Maasvlakte Plaza wordt gevormd, welke de sfeer/karak-
teristiek van de locatie bepaald. Een natuurlijk beeld wordt nagestreefd!

Indien van toepassing gelden voor de sanitaire gebouwtjes op de truckparking 
gelijkwaardige beeldkwaliteitseisen. Het spreekt voor zich dat de beeldkwaliteits-
regels voor de truckparking, waar nodig, ook hier van toepassing zijn. 

De voorstellen zijn verwerkt in het masterplan. De gebruikte principes zijn toeg-
licht in bijlage “Verfijningsprincipes Masterplan’.

Hoofdprincipe 2 & 3
Om de robuustheid van de 
omgeving te benadrukken, 
worden strakke, monotonere 
gevels beoogd. De gevelbe-
kleding sluit bovendien qua 
kleur aan bij het tankstation; 
hierdoor onstaat een rusti-
ger beeld met monolitische 
uitstraling.

Hoofdprincipe 2 & 3 
De terughoudende uitstraling 
wordt versterkt door in te 
zetten op het subtiel wegwer-
ken van achteruitgangen en 
door gebruik te maken van 
subtiele en zorgvuldig geko-
zen verlichtingsarmaturen e.d.

Hoofdprincipe 1 
Met een minimale omkade-
ring van het gebouw én een 
robuuste uitstraling wordt de 
confrontatie met het stoere 
havenlandschap opgezocht. 
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Hoofdprincipe 2
De gebouwen hebben dezelfde 
kroonlijsthoogte en hebben 
een gelijkaardige onderlinge 
ritmiek. 

Hoofdprincipe 1 & 3
Voor het bedrijfsparkeren 
wordt een asfaltverharding 
voorgesteld met een belijning 
gelijkaardig aan de nabijgele-
gen truckparking.

Beeldkwaliteitsregel 1
Zet in op een minimalistische 
doch duidelijke huisstijl voor 
benummering en reclame.

Hoofdprincipe 2 & 3
Zorgvuldig vormgegeven 
raam- en deuropeningen ver-
sterken het robuuste karakter 
van de gebouwen.

Beeldkwaliteitsregel 1
Zonder sturing verworden bedrijventerreinen vaak tot één grote reclame. Om de 
rust van het beeld te ondersteunen wordt aan bedrijfslogo’s een vaste plaats toege-
kend. De logo’s hebben een voorafbepaalde en gelijke afmeting. De exacte afmetin-
gen zijn onderwerp van verder onderzoek. ‘s Avonds kunnen de bedrijfslogo’s geel 
oplichten (accentkleur).
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Principes voorzijde: 1. Groenvlakken worden ingesloten door betonbanden; gebruik hiervoor dezelfde afgeronde betonbanden als elders in Maasvlakte 2 2. Vegetatie sluit aan bij de zandige omgeving;, het gebruik 
van bomen sluit niet aan bij het open haven-/kustlandschap 3. In het kader van ‘low on color & material’ geniet het de voorkeur om materiaal- en kleurtoepassing te beperken tot het minimum; houtige elementen worden 
bijvoorbeeld donkergrijs geschilderd of vervangen door een donkergrijs geschilderde staalconstructie (zelfde materiaal als gebouw) 4. Het is wenselijk om lichtreclame te voorzien 5. Een dikke zwarte rand op de houten liggers 
benadrukt de robuustheid van het geheel; bovendien zorgt het voor rust (zonnepanelen prominent minder zichtbaar)

3.4 Beeldkwaliteitregels Tankstation
Om een eenduidig beeld te bereiken voor de gehele Maasvlakte Plaza worden 
tevens beeldkwaliteitsregels voorgesteld voor de architectuur van het tanksta-
tion.  
Impressies van het tankstation worden bewerkt met suggesties t.b.v. een 
sterkere inpassing in het geheel. De eerder beschreven hoofdprincipes voor 
beeldkwaliteit zijn ook hier van toepassing.
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Principes achterzijde: 1. Gebruik i.f.v. rust en eenheid, één materiaal (kleur, textuur etc. gelijk) voor de verharding van de parkeerplaats (asfalt) 2. Gebruik een witte belijning, met uizondering van de voetgangersmarke-
ring (accentkleur geel) 3. Verticale belijning van de gevelbekleding benadrukt de robuustheid van het gebouw 4. Groenvlakken worden ingesloten door betonbanden; gebruik dezelfde afgeronde betonbanden als elders toege-
pqst in Maasvlakte 2. 5. Vegetatie sluit aan bij de zandige omgeving;, het gebruik van bomen sluit niet aan bij het open haven-/kustlandschap 6. Benut, indien mogelijk, het platform boven de in-/uitgang van het verzamelge-
bouw t.b.v. een terrasfunctie. 7. In het kader van ‘low on color & material’ geniet het de voorkeur om materiaal- en kleurtoepassing te beperken tot het minimum; houtige elementen worden bijvoorbeeld zwart geschilderd of 
vervangen door een donkergrijs geschilderde staalconstructie (zelfde materiaal als gebouw) 8. Het is wenselijk om lichtreclame te voorzien
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Legenda - Maasvlakte Plaza 
Variant A+350 parkeerplaatsen voor 
vrachtauto's 
  23 parkeerplaatsen voor 
LZV's
  80 parkeerplaatsen voor 
personenauto's 

Projectgebied        ca. 
16.4 ha

Uitgeefbaar terrein         
25.050 m²

Services (grond opp.)
1.500 m²

Sanitaire services    
120 m²

Groen (talud + gras)      
45.600 m²
Water                               
3.500 m²

Wegen 82.125 m²

Trottoir   3.650 m²

Fietspad   1.775 
m²

Herijking masterplan Truckparking

Technische basiskaart #2014-029 (Havenbedrijf Rotterdam, 2014)
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Onderzoek de mogelijkheid voor een vloeiendere bocht met grotere draaicir-
kel.

Houd het fietspad parallel aan de autowegen en respecteer daarmee de logis-
tieke logica van het plan. 

Beperk het aantal fietsoversteken en zet daarmee in op een veiliger fietsinfra-
structuur.

1.

2.

3.
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Hanteer één rooilijn voor alle gebouwen waarbij rekening dient gehouden te 
worden met toeleveranciers (nader te onderzoeken)

De roolijn aan de achterzijde wordt teruggezet opdat gebouwen vrij komen te 
staan van de rand van de site en een eventueel hek.

Parkeren gebeurt binnen het plot, aan de zijkant of achterkant van een gebouw.

Door het verplaatsen van het fietspad zijn de gebouwen niet meer uitgelijnd 
t.a.v. de as van weg én fietspad. 

Benader de greppels niet louter als functioneel, maar zet ze ook in als ruimte-
ordenende elementen

4.

5.

6.
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Beperk verhardingen tot het strikt noodzakelijke en benut daarmee maximaal 
de unieke landschappelijke context.

Beperk de omvang van rotonde tot het toelaatbare minimum en maximaliseer 
daarmee de landschappelijke beleving.

Kneed de grens tussen het logistieke en het natuurlijke landschap en maximali-
seer hiermee hun interactie én contrast.

De sanitaire gebouwtjes voldoen aan dezelfde beeldkwaliteitsprincipes als de 
bedrijfsgebouwen 

De gebouwtjes worden in de ‘ritmiek’ van het parkeerterrein geplaatst.

7.

8.

9.
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Colofon

Deze studie is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van het 
Havenbedrijf Rotterdam (HbR).
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