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Introductie - voornemen
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een westwaartse uitbreiding van de Rotterdamse 
haven gepland om aan de ambities op het gebied van groei en ontwikkeling van de haven 
vorm te kunnen geven. Deze Tweede Maasvlakte (MV2) is een uitbreiding van de Rot-
terdamse haven inclusief de kust in beschermd natuurgebied. MV2 moet ruimte bieden 
aan bedrijvigheid voor containeroverslag, chemie en distributie. Met circa 2000 hectare is 
het uiteindelijk gekozen zogenaamde ‘Doorsteekalternatief’ aanmerkelijk compacter dan 
de eerder opgestelde ‘referentieontwerpen’ die 2500 hectare groot waren. Hierdoor is 
het areaalverlies aan beschermd Natura 2000-terrein zo veel mogelijk beperkt. Verder 
houdt MV2 door de compactere vorm meer afstand tot de beschermde duingebieden 
van Voorne en Goeree. De verkleining is echter niet ten koste gegaan van het netto uit-
geefbaar gebied en de benodigde functionaliteit van de haven. 

In de MER aanleg zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor de winning van het 
benodigde zand (circa 365 miljoen m3). Het benodigde zand wordt gewonnen op een 
nabij gelegen locatie, op relatief korte vaarafstand. De MER aanleg voorziet in een win-
tempo van circa 100 miljoen kuub per jaar. Het streven is in 2008 met de landaanwinning 
en de daarvoor benodigde zandwinning te starten. De eerste fase bestaat uit de bouw 
van de zeewering en de aanleg van de eerste 600 hectare van het binnengebied. Najaar 
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2007 wordt als het werk gegund aan een Nederlandse of een Belgische aannemers-com-
binatie. De eerste klanten voor een bedrijfskavel op MV2 hebben zich reeds aangediend, 
waaronder APMT (MAERSK), Rotterdam World Gateway en Euromax (ECT). In 2013 
moet de eerste infrastructuur operationeel zijn, is MV2 nautisch bereikbaar en zullen 
de eerste bedrijven op MV2 functioneel zijn. Vanaf 2013 wordt geleidelijk de rest van 
MV2 aangelegd en in gebruik genomen, afhankelijk van de vraag. Uiteindelijk zal er 1000 
hectare netto uitgeefbaar haven-, industrie- en bedrijfsterrein op MV2 gerealiseerd wor-
den. De overige 1000 hectare bestaat uit de zeewering, havenbassins, infrastructuur en 
overige voorzieningen.

Vraag
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is voornemens bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte 
de realisatie van ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijvigheid te combineren met 
de realisatie van ruimte voor recreatie en nieuwe natuur in het ‘havenlandschap’. Voor de 
inrichting van dit ‘havenlandschap’ is in april 2006 door H+N+S Landschapsarchitecten 
in samenwerking met bSR (bureau Stadsnatuur Rotterdam) een Verkenning opgesteld in 
opdracht van de projectorganisatie Maasvlakte 2, onderdeel van het Havenbedrijf Rot-
terdam N.V. (HbR): ‘Maasvlakte 2 – Recreatie en natuur in het havenlandschap’. Onder-
delen uit deze Verkenning zijn door de Projectorganisatie Maasvlakte 2 (PMV2) verwerkt 
in het Voorkeursalternatief MER MV2, het bestemmingsplan en het programma van eisen 
voor de aanbesteding van het eerste contract. 





In het kader van de voorbereiding voor de uitvoering van MV2 heeft het Havenbedrijf nu 
behoefte aan een verdere uitwerking van de Verkenning in een concreet landschapsplan 
voor de openbare buitenruimte. Aan H+N+S landschapsarchitecten is gevraagd dit land-
schapsplan voor de Tweede Maasvlakte op te stellen. Het eindproduct (landschapsplan) 
wordt in een latere fase nader uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan, dit gebeurt 
echter hoogstwaarschijnlijk in een zogenaamde ‘design & construct’ vorm door de geko-
zen aannemercombinatie. Dit betekent dat de vertaling van landschapsplan naar inrich-
tingsplan niet door H+N+S/Havenbedrijf zelf plaats zal vinden. 

Hoofdthema’s
De werkende haven staat voorop bij de inrichting van MV2. Juist door de keuze voor 
het compacte voorkeursalternatief is de lay-out van het terrein in hoofdzaak bepaald 
door technisch-functionele eisen. De functionaliteit van de werkende haven staat voorop 
op MV2. Niettemin spelen ook andere zaken een belangrijke rol in het ontwerp en de 
uiteindelijke inrichting, onder andere recreatie en natuur. Feitelijk dringen zich daarmee 
drie karakteristieken van de haven op die van invloed zijn op ontwerp & inrichting van 
MV2: 1. de technische wereld van de functionele haven, 2. de natuurlijke haven en 3. de 
toegankelijke en attractieve haven. In het landschapsplan voor de hoofdstructuur van 
MV2 dienen deze drie ‘ werelden’ of thema’s in één aansprekend concept te worden 
samengevat. Daarmee is de inhoudelijke opgave voor het landschapsplan geschetst. De 
inhoudelijke ambities, de planinzet en planinterventies worden in het vervolg steeds aan 
deze drie hoofdthema’s gekoppeld.





De opgave is op een efficiënte wijze een landschapsplan te maken dat enerzijds nog een 
bepaalde mate van abstractie heeft, passend bij het nog vrij globale stadium waarin de 
planvorming zich bevindt, en anderzijds een plan te maken dat voldoende concreet en 
uitgekristalliseerd is dat het beoordeeld kan worden op de financiële consequenties èn 
als input kan dienen voor de op te stellen vervolgdocumenten (Masterplan 4/PvE aan-
nemerscombinatie/Business Case 4).

Eindproduct
De eerder door H+N+S Landschapsarchitecten opgestelde verkenning is als startpunt 
gehanteerd voor de uit te werken onderdelen van het landschapsplan. Het landschaps-
plan (schaal 1:10.000, met uitwerkingen in de vorm van doorsneden en enkele cruciale 
details, schaal 1:250) vormt input voor het op te stellen masterplan 4 (wat betreft ruim-
telijke inpassing en ruimtebeslag) en idem de Business Case 4. Het landschapsplan dient 
ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming inzicht te geven in de (extra) kosten 
behorend bij de landschappelijke inpassing die voorgesteld wordt. 

Plangebied
Het plangebied betreft de openbare ruimte van MV2, grotendeels bestaand uit de zachte 
buitencontour welke MV2 afgrenst van de Noordzee (opgebouwd uit strand, duinen, 
inclusief waterkering en de infra-bundel). Aan de noordkant van MV2 ligt de Nieuwe 
Waterweg, begrensd door een harde zeewering. Naast de randen zijn ook in het binnen-
gebied openbare ruimten die tot het plangebied behoren. Ook behoort de aanhechting 
van de hoofdstructuur van MV2 op de bestaande hoofdstructuur van MV1 tot de opgave. 
De nadruk ligt echter op de inrichting van de buitencontour.





Werkwijze - verantwoording
Het Landschapsplan is totstandgekomen onder begeleiding van een projectgroep be-
staand uit vertegenwoordigers vanuit het projectbureau MV2 (Cees Pons/Alice Clijncke) 
en het Havenbedrijf afdeling beheer (Nicolette Ammerlaan) alsook de afdeling Coporate 
Development (Isabelle Vries). Op enkele momenten heeft overleg in een breder kader 
plaats gevonden. Zo is afstemmingsoverleg geweest met o.a. Rijkswaterstaat/Grontmij 
over het op te stellen landschapsplan voor de A15 en met Gemeentewerken Rotterdam/
Ronald Rietveld over het op te stellen Groenplan voor de haven. 
Daarnaast heeft een excursie plaatsgevonden met de leden van de projectgroep, aange-
vuld met enkele mensen vanuit het HbR met deskundigheid op het gebied van onder 
andere recreatie.

Speciale aandacht is uitgegaan naar het onderdeel natuur in het landschapsplan voor 
MV2. Natuur en natuurontwikkeling is een belangrijke, haast majeure kwestie bij de ont-
wikkeling van MV2. Het ontkennen van het natuuraspect is geen optie: er zal hoe dan ook 
sprake zijn van de ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden juist omdat dit  - zonder 
maatregelen -  spontaan zal gebeuren. De uitdaging is de spontane natuurontwikkeling te 
‘kanaliseren’ ofwel begeleiden. Nadenken over deze ‘geleide natuur’ betekent nadenken 
over waar je het wel wilt en ervoor zorgen dat je het niet krijgt waar je het niet wilt 
- vanzelf gaat dit echter niet. Het laten ontstaan en weer laten verdwijnen dan wel het 
niet laten ontstaan van bijzondere natuurwaarden vormt een belangrijk onderdeel van 



deze studie en vraagt om de inzet van specifieke deskundigheid. Voor deze deskundigheid 
is gebruik gemaakt van de kennis van ecologen Kees Vertegaal en Ronald Goderie, die 
eerder betrokken waren bij het opstellen van de MER Natuur voor MV2.
Ook ten aanzien van de op te stellen globale financiële en beheerparagraaf geldt dat 
derden hierbij een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Het ramen van de grote kos-
tenposten (voor grondwerk/grondverzet, aanleg infrastructuur, kunstwerken) is door het 
havenbedrijf uitgevoerd. De raming van de kosten behorend bij bijzondere inrichtings-
elementen (zoals beplanting, meubilair, e.d.) alsook het opstellen van het totale financiële 
plaatje is namens H+N+S door specialistisch adviesbureau SmitsRinsma uit Zutphen 
verricht.  





Leeswijzer
Deze studie start met een overzicht van de resultaten van de analyse van alle relevant 
geachte basisdocumenten en beleidsstukken. Het Landschapsplan is een kleine schakel 
in de plannen machine rondom de aanleg van maasvlakte 2. In het verleden zijn diverse 
studies verricht in de aanloop naar de realisatie van MV2. Om het speelveld te kunnen 
duiden waarbinnen het landschapsplan dient te worden opgesteld is een groot aantal 
studies, beleidsdocumenten, rapportages en dergelijke (met een wisselende status/hard-
heid) bestudeerd. De uitkomsten van deze analyse is in bijlage-vorm in de rapportage op-
genomen, waarbij de relevante informatie per hoofdthema geclusterd is. Dit kan gelezen 
worden als een soort Programma van Eisen (PvE) voor het landschapsplan.



In hoofdstuk 1 is de insteek beschreven voor het opgestelde landschapsplan. In een korte 
tekstuele toelichting en enkele beelden (schema’s/referentiebeelden) wordt de ambitie 
en het bijbehorend planconcept voor het landschapsplan van Maasvlakte beschreven.

Dit planconcept is in hoofdstuk 2 nader uitgewerkt en verfijnd in een landschapsplan. 
Het landschapsplan wordt vastgelegd op een plankaart en in de vorm van enkele profie-
len, de belangrijkste ruimten duidend.  Hierbij wordt zowel de korte termijnsituatie als 
de lange termijnsituatie (als groeimodel) in beeld gebracht.

In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste beeldkwaliteiteisen langs gelopen. Het gaat hier-
bij met name om een uitwerking voor de beeldkwaliteit van het openbaar gebied. Er 
worden echter ook eisen geformuleerd voor de overgang openbaar-privé en voor die 
delen van de uit te geven bedrijfskavels die vanaf de openbare weg 
zichtbaar zijn.

De studie wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 
Hierin is onder meer aandacht voor wat de kostenconsequenties zijn 
van de voorstellen die het gevolg zijn van de in het landschapsplan 
opgenomen (extra) ambities. De kostenconsequenties zijn in de 
vorm van een financiële paragraaf als bijlage bij deze studie 
opgenomen. 
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 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

1 Ambitie
De eerder door H+N+S Landschapsarchitecten opgestelde verkenning is als startpunt 
genomen voor het landschapsplan. Daarnaast is er echter een groot aantal andere rele-
vante documenten als kader genomen, waaronder het bestemmingsplan, de opgestelde 
Milieueffectrapportage enzovoorts. Om goed het speelveld te kunnen duiden waarbin-
nen het landschapsplan dient te worden opgesteld is een groot aantal beleidsdocumen-
ten, rapportages en dergelijke bestudeerd (>> zie: literatuurlijst). Deze documenten 
hebben een wisselende status: de MER heeft bijvoorbeeld een heel andere hardheid 
dan de eind 2006 in opdracht van het HbR verrichtte studies naar de beeldkwaliteit 
van de haven. Beide zijn echter van belang. De uitkomsten van deze analyse passeren in 
de bijlage de revue, waarbij de relevante informatie per hoofdthema geclusterd is. Deze 
samenvatting kan gelezen worden als Programma van Eisen (PvE) voor het landschaps-
plan.

Op basis van de analyse is door H+N+S een ambitie geformuleerd voor de inrichting 
van de buitencontour, stoelend op drie aspecten: recreatie. natuur en beleving. Deze 
worden in de hierna volgende tekst in deze volgorde behandeld. 

“De meest spectaculaire entree is het benaderen van de 
Rijnmond vanaf de Noordzee. Reeds van ver wenken de 
grote windmolens uitgerust als bakens de zeeschepen. De 
hoge duinen aan beide zijden van de vaarweg maken geen 
twijfel mogelijk. Hier is de poort van Europa.” (uit: Rotter-
dammer Haven, 2006)
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 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

Ambitie recreatie: nieuwe kust aan het land
De in de MER geuite ambitie ten aanzien van recre-
atie is vrij beperkt. In principe wordt ervan uitge-
gaan dat hetgeen in de huidige situatie op MV1 als 
recreatieve voorziening aanwezig is ook op MV2 
teruggebracht wordt. Het gaat hierbij met name om 
het strand, met bijbehorende parkeervoorzieningen.
De vraag is echter of met de aanleg van MV2 niet 
een meer pro-actieve houding ten aanzien van de 
recreatie aan de orde is. MV2 biedt grote kansen 
voor heel specifieke vormen van recreatie. In het 
landschapsplan worden diverse voorstellen gedaan 
voor voorzieningen die een plek zouden kunnen 
krijgen, een aantal daarvan is in de MEr / Bestem-
mingsplan reeds opgenomen. 
De haalbaarheid van deze zaken zullen vanzelfspre-
kend nader onderzocht moeten worden ten aanzien 
van de exploitatie en dergelijke. Andersom geldt 
echter wel dat als een ondernemer/initiatiefnemer 
zich meldt voor bijvoorbeeld bijzondere horeca op 
MV2, vanuit het landschapsplan helder is waar deze 
dan een goede plek zou kunnen krijgen (en daarmee 
dus ook waar niet).
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uitzichtsduin: ± 70 meter hoog!
(uit: Rotterdammer Haven, 2006)
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 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

Ambitie natuur: nieuw land aan de kust
In het ontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2 is wat betreft natuur gekozen voor het 
scenario ‘beheren en regiseren’. Dit is een voorzetting van het huidige beheer van het 
havengebied. Natuur waar mogelijk wordt mogelijk gemaakt en beheerd op geschikte 
plekken, waar het geen belemmering vormt voor gewenste ontwikkelingen. Daarbuiten 
wordt voorkomen dat zich streng beschermde soorten vestigen; natuur die geen ju-
ridische belemmering vormt kan er wel z’n gang gaan. De leidraad hiervoor vormt de 
FFW-gedragscode die het Havenbedrijf in overleg met het Ministerie van LNV opstelt. 
Daarnaast heeft het havenbedrijf soortbeschermingsplannen opgesteld en nog in ont-
wikkeling. Voor de mogelijkheden voor natuur wordt de volgende ambitie gehanteerd 
(op basis van de input van ecologen Kees Vertegaal en Ronald Goderie, die eerder be-
trokken waren bij het opstellen van de MER Natuur voor MV2).

Haven- en industriegebieden kunnen verrassend rijk zijn aan bijzondere natuur. De 
ligging aan zee en de nabijheid van het Rijn-Schelde estuarium en het duingebied van 
Voorne zijn in het geval van de Rotterdamse haven hierbij belangrijke factoren. Het 
nieuw opgespoten havengebied lijkt in een aantal opzichten op van nature dynamische 
‘echte’ kustnatuur. De bodem bestaat ook uit (Noordzee)zand, er is zoute zeewind en 
de voedelrijke kustzone en riviermonding zijn vlakbij. De soortenrijkdom van ecosyste-
men in de omgeving betekent dat een groot aantal van de daar voorkomende soorten 
zich gemakkelijk in het havengebied zelf kunnen vestigen. Er is voldoende ruimte in de 
vorm van nog niet in gebruik zijnde terreinen, kabel- en leidingenstroken en overhoe-
ken. Belangrijk is ook dat de verstoring door mensen niet zo groot is. Daarnaast wordt 



 H+N+S Landschapsarchitecten 29

 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

superduin en duinpan ±2035
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 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

er weinig aangeplant of gezaaid, niet of nauwelijks bemest en er worden geen hoge 
eisen gesteld aan de drooglegging zodat er behalve droge ook vochtige en natte ter-
reingedeelten zijn.
Maar de beschikbaarheid van ruimte en de relatieve afwezigheid van mensen zijn nog 
geen garantie voor hoge natuurwaarden. De abiotische factoren moeten ook kloppen. 
En dat gaat verrassend vaak goed, zelfs zonder dat er bijzondere aandacht aan besteed 
wordt.  Het zand waarmee bijvoorbeeld de huidige Maasvlakte (MV1) en de zeewering 
zijn opgespoten toont overeenkomst met de bodems van kustecosystemen als stran-
den, duinen en zandige platen of eilandjes. De zachte zeewering van MV1 lijkt veel op 
een natuurlijke zeereep. 

Na aanleg is zo’n gebied nog vrijwel onbegroeid waardoor het aantrekkelijk is voor 
allerlei waardevolle soorten van kust en duin, veelal ‘pioniersoorten’. Naast typische 
kolonievogels als meeuwen, sterns en kluut zijn dit bijzondere soorten van strand en 
duin als strand- en bontbekplevier en tapuit. De rugstreeppad kan zich in tijdelijke poel-
tjes vestigen en voortplanten; hij overwintert door zich in te graven in aangrenzende 
droge zandbodems. Droge en lage vegetaties kunnen geschikt zijn als biotoop voor de 
zandhagedis, zeker als zich hier ook wat struikgroei ontwikkelt. De zandbodem is ook 
geschikt voor allerlei duinplanten. In de zeewering zijn dit typische kustplanten als de 
blauwe zeedistel. In droge bermen en leidingstroken kunnen gewone duinsoorten als 
duinsterretje, veldbies en muurpeper groeien, maar ook bijzondere soorten als wilde 
tijm, hondskruid en bijenorchis. In stukken waar op een of andere manier een hoge 
grondwaterstand is ontstaan kan soms een verrassend rijke begroeiing ontstaan van 
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natte duinvalleisoorten, 
met orchideeën, parnassia 
en teer guichelheil. In deze 
bijzondere bloemrijke ve-
getaties komen vaak ook 
bijzondere insecten voor, 
waaronder dagvlinders en 
sprinkhanen.

In het Landschapsplan Maas-
vlakte 2 wordt alleen aan-
dacht besteed aan de natuur 
die permanent aanwezig zal 
zijn na de volledige inge-
bruikname. Dat natuur die 
ontstaat tijdens de aanleg 
van Maasvlakte 2 in de vorm 
van (ondiep) open water, 
zandplaten en braakliggend 
terrein blijft buiten beschou-
wing. Deze verdwijnt weer 
als de aanleg is afgerond en 
terreinen zijn ingericht. 

 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept
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 Landschapsplan Maasvlakte II - Ambitie: dragers landschapsplan & planconcept

Ambitie landschapsbeleving
Wat betreft de hoofdopzet voor MV2 en ook voor 
de invulling in het landschapsplan geldt dat deze is 
vastgelegd in het Masterplan 3 en de eerder op-
gestelde verkenning voor het landschapsplan. De 
ambitie voor het landschapsplan zit grotendeels 
gebundeld in de buitencontour: beter gezegd in 
het natuurlijk duinlandschap en de infrabundel. De 
grootste opgave is daarbij het laten ontstaan van 
een aantrekkelijk landschap, op hoofdlijnen ge-
componeerd en zelfs zorgvuldig geënsceneerd, dit 
echter passend bij de stoerheid van de omgeving 
en zonder de ruimtelijkheid en van dit volkomen 
man-made landschap aan te tasten.
Plaatselijk doet zich de bijzonderheid voor van een 
grootschalige weginfrastructuur die enerzijds het 
landschap van Europa’s grootste haven ontsluit en 
aan de passant toont en anderzijds zicht geeft op 
en direct toegang geeft tot een stukje van de Hol-
landse duinenkust. De beleving van het contrast 
tussen beide grootschalige landschappen vraagt om 
een krachtige enscenering op een wijze die past bij 
deze schaal.
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Wat hoort bij wat: twee krachtige werelden
De ontwerpopgave is om helderheid in de infrabundel; te 
creëren, in de zin van ‘wat hoort bij wat’. Enerzijds is dit de 
wereld van zee, strand en duinen, ofwel het ‘natuurlijk’ duin-
landschap, een dynamisch semi-natuurlijk landschap van zand 
begroeid met helmgras, duindoornstruwelen en duingrasland, 
met daarin opgenomen de secundaire weg en het fietspad. 
Anderzijds is dit de functionele haven, de technische high-
tech wereld van distributie, containers en chemie, waar naast 
de uitgegeven kavels vanzelfsprekend ook de interne baan 
en de havenspoorlijn deel van uitmaken. Hier geen semi-na-
tuurlijk, dynamisch duinlandschap maar een zakelijk, clean en 
high-tech (en daarmee eerlijk) havenlandschap. Het idee is 
beide werelden zo krachtig en puur mogelijk te maken, ten 
behoeve van de leesbaarheid van het geheel.
Tussen beide werelden, het natuurlijke duinlandschap en de 
functionele haven, ligt de N15 als levensader van de haven en 
als lijn die alle onderdelen van de haven aandoet, met elkaar 
verbindt en waarvandaan de haven in al z’n grootsheid kan 
worden ervaren. De N15 ligt – als verlenging van de A15 
- als autonoom element tussen beide landschappen in, een 
asfalt plaat, vormt als het ware een landschap op zichzelf. 
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Duinviaducten als bemiddelaars
De ‘duinviaducten’ vormen als het ware de belicha-
ming van het contact tussen de verschillende werel-
den van het natuurlijk duinlandschap, de functionele 
haven en de attractieve haven. De duinviaducten 
zijn zo feitelijk een soort ‘bemiddelaars’, herkenbare 
bakens, waar het natuurlijk duinlandschap, de functi-
onele haven en de attractieve haven elkaar letterlijk 
raken. 
De duinviaducten zijn de plekken waar vandaan de 
automobilist of vrachtwagen chauffeur z’n weg ver-
volgd richting een van de bedrijven, maar ook zijn de 
duinviaducten de markante belichaming van de afsla-
gen richting zee / strand. Gekoppeld aan de duinvi-
aducten worden entrees naar het strand (strandop-
gang), panoramaplekken en parkeervoorzieningen 
ineen voorgesteld. Anderzijds geven de duinviaducten 
ook prachtig zicht over een van de drie havenbek-
kens van de Maasvlakte II. 
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Enscenering 1: het verschil tussen links en rechts
De beleving van de omgeving vanaf de infrabundel is cruciaal, zowel vanaf de primaire als 
de secundaire weg. Geprobeerd wordt tot een overtuigende, robuuste enscenering te 
komen die past de schaal van het landschap van de Maasvlakte. Daarbij is het verschil in 
de beleving tussen ‘links’ en ‘rechts’, tussen natuurlijk duinlandschap en het technische 
havenlandschap, hoofdmotief. Dit verschil in beleving wordt versterkt doordat de buiten-
contour een gekromde hoofdvorm kent: door de gekromde hoofdvorm is de beleving 
rijdend van zuid naar noord volkomen anders dan van noord naar zuid: doordat links en 
rechts wisselen. In de bochten domineert steeds het beeld op de buitenzijde dat wil zeg-
gen het duinlandschap, dat recht vooruit in het blikveld ligt. De buitencontour bestaat uit 
een afwisseling van bochten en rechtstanden, van steeds honderden meters lang. 
Bij het natuurlijk duinlandschap aan de westzijde van de primaire weg (N15) past het 
beeld van natuurlijk gevormde zandlichamen, die zijn begroeid met duinvegetatie (biestar-
wegras, helmgras, duindoorn-/vlierstruwelen, duingrasland). Tussen weg en de duinenrij 
ligt een soort ‘duinvalleitje’  (waarin de functie van de bermsloot langs de weg als het 
ware is opgenomen). Op de leidingenstrook wordt microreliëf voorgesteld waarop zich 
vanzelf een specifieke vegetatie ontwikkelen.
Bij het technische havenlandschap aan de oostzijde past een heel ander beeld. Hier wordt 
ingezet op continuering van het beeld zoals dat elders in de haven wordt voorgestaan. 
Direct langs de weg ligt een bermsloot, als technisch element herkenbaar, gevolgd door 
een leidingenstrook, verrijkt met kleikorrels en ingezaaid met het Europoortmengsel. 
Hier ontstaat een groene berm, met rijke beplanting, zoals overal langs de N15/A15. Dit 
zorgt voor rust en continuïteit in het beeld.
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links: natuurlijk duinlandschap rechts: functioneel havenlandschap
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Enscenering 2: het spelen met hoogteverschillen
Een ander belangrijk aspect in de beleving wordt veroorzaakt door het subtiel spelen 
met hoogteverschillen. De primaire weg kent een normaal peil van 5,50m. +NAP, ter 
plaatse van de in de 2e fase te realiseren duinviaducten wordt voorgesteld de weg iets 
te verlagen (met 1,60meter, cf de Verkenning) indien dit veiligheidstechnisch mogelijk is, 
zodat het duinviaduct ter plaatse van de hoofdweg wat lager kan blijven. De spoorlijn 
blijft overal op gelijke hoogte (bovenkant spoor 5,25m), waardoor het duinviaduct een 
asymmetrische vorm krijgt. De secundaire weg ligt in principe op 7.40m., iets verhoogt 
ten opzichte van de hoofdweg. Dit benadrukt het secundaire karakter van de weg. 
Hierdoor komt deze ‘los’ van de hoofdweg en gaat echt bij het duinlandschap horen. 
Vooruitlopend op de tweede fase – als de duinviaducten worden gerealiseerd – krijgt 
ook de secundaire weg een wisselende verloop, net als de hoofdweg. Waar de hoofd-
weg soms naar beneden gaat, ter plaats van de kruisingen (eerst gelijkvloers, later on-
gelijkvloers, gaat de secundaire weg soms omhoog, ter plaatse van de duinviaducten (als 
ongelijkvloerse kruising). Deze locaties vallen tevens samen met die plaatsen waar vanaf 
de secundaire weg (als recreatieweg) uitzichtpunten op de zee worden gerealiseerd. 
Vanaf deze panoramaplekken, die toegankelijk zijn voor de auto, is tevens het strand 
bereikbaar (strandopgang), voor voetganger en eventueel de auto (trailerhelling). Verder 
kunnen de panoramaplekken tevens fungeren als kleinschalige parkeervoorziening (met 
ca. 25 parkeerplaatsen), inclusief toegang tot het strand (strandopgang). Deze kleinscha-
lige parkeervoorzieningen kunnen relatief eenvoudig worden uitgebreid, indien daar 
behoefte aan blijkt te zijn en de milieucontouren dit toelaten, tot ca. 50 parkeerplaat-
sen per plek.
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Enscenering 3: het spelen met (door)zichten
In de compositie van het landschap van de tweede Maasvlakte en de beleving ervan 
speelt nog een aspect een rol. Naast het spelen met het verschil tussen links en rechts, 
vanaf de infrabundel gezien, en het spelen met (subtiele) hoogteverschillen, gaat het om 
het spelen met (door)zichten. Voorgesteld wordt een afwisseling te creëren in hetgeen 
zich langs de route aandoet, dichtbij de beschouwer maar juist ook ver weg. Op som-
mige plaatsen toont ineens de haven zich met een kilometers lang doorzicht (‘haven-
zicht’) over een insteekhaven, geflankeerd door grote boten en dito kranen en wanden 
van gestapelde containers. Op andere plaatsen staat in het verlengde van de weg, recht 
vooruit, een van de nieuwe land marks. Na een bocht doemt ineens de 70 meter hoge 
superduin op of krijgt de automobilist of truckhauffeur ineens het panoramarestau-
rant of een van de duinviaducten in het vizier. Het is juist de afwisseling in deze zichten 
en doorzichten die de beleving van de maasvlakte uniek maken, waarbij de sequentie 
van deze ervaringen veelal rijdend met een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur 
wordt beleefd. De maat en schaal van zowel de objecten (landmarks) als de doorzich-
ten (havenzichten) moet vanzelfsprekend hiermee corresponderen. 
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De Maasvlakte compositie
De drie ensceneringsprincipes 
hebben onderling een sterke 
relatie en vullen elkaar aan (ver-
sterken de beleving). Als gevolg 
hiervan ontstaat een soort 
‘Maasvlakte-compositie’ als 
ware het een zorgvuldig gecom-
poneerd muziekstuk. De relatie 
tussen het verschil tussen links 
en rechts en het subtiel spelen 
met hoogteverschillen onder-
ling als ook de zichtrelaties met 
(bijzondere elementen in) de 
omgeving, is in beeld gebracht in 
een schematisch lengteprofiel. 
Hierin is feitelijk de enscene-
ring van de beleving van MV2 
vanaf de buitencontour (met de 
hoofdweg en de recreatieweg 
als hartlijnen) in beeld gebracht.

superduin

duinviaduct

windmolenlijn

panoramamolen

havenactiviteiten

slufterdijk

hoogtepunten Maasvlakte  Compositie
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Partituur ‘Maasvlakte II’
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Daarnaast is ook gepoogd een voor-
beeld van de wijze waarop deze 
enscenering straks beleefd wordt in 
een schema’s te vatten. Namelijk de 
wijze waarop de superduin zich toont 
aan de automobilist die op weg is 
naar het intensieve strand. Als in een 
Engels landschapspark krijgt de be-
zoeker een ‘indirect approach’ voor-
geschoteld. Even toont de superduin 
zich, als lokkertje, als de bezoeker op 
de N15 de uitzichtsduin recht vooruit 
in het vizier heeft. Even later zwenkt 
de automobilist naar rechts en blok-
keert het Distripark het zicht op het 
duin. Pas als de automobilist de draai 
naar links maakt (hetzij tussen Slufter 
en Distripark, hetzij tussen duinen 
en Distripark) krijgt deze de super-
duin weer in het verschiet, nu echter 
van veel dichterbij en daarmee veel 
indrukwekkender. De bestemming is 
bijna bereikt!
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Naast de buitencontour strekken de ambities 
van het landschapsplan zich uit tot buiten de 
buitencontour, in de zin van de zachte zeewe-
ring. Ook de harde zeewering alsook een goede 
aanhechting van MV2 op MV1 behoort tot de 
opgave. Hierbij dient wel te worden aanmerkt dat 
de ontwerpopgave hier veel geringer is, in de zin 
van speelruimte. De inrichting van het openbaar 
gebied zal hier in hoge mate zakelijk van karakter 
zijn (passend bij het functionele havenlandschap). 
Al deze zaken worden in het volgende hoofd-
stuk nader uitgewerkt en verfijnd, in zowel een 
plankaart als een tiental profielen van de belang-
rijkste ruimten. In het daarop volgende hoofdstuk 
wordt apart ingegaan op de beeldkwaliteit die 
wordt nagestreefd voor MV2. 
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2 Landschapsplan
Plankaart
Het landschapsplan bestaat in de basis uit een 
plankaart, enkele uitwerkingen en een set van pro-
fielen waarop de voorstellen genoteerd zijn. Deze 
worden in dit hoofdstuk getoond en beschreven. 
De plankaart laat zien hoe de ambities uit het 
vorige hoofdstuk en de resultaten uit de analyse 
ruimtelijk vertaald zijn.  Ten opzichte van de eer-
der door H+N+S uitgevoerde verkenning springt 
een aantal zaken in het oog. Enerzijds is een aantal 
zaken verder uitgewerkt, zoals de exacte plek van 
de strandopgangen en de strandzonering, ander-
zijds is ook een aantal zaken echt gewijzigd als ge-
volg van voortschrijdend inzicht en veranderingen 
in de maatvoering (de beschikbare ruimte). Het 
meest in het oog springend in dat opzicht is wel-
licht de locatie van de superduin, een ca. 70 meter 
hoog uitzichtsduin welke een belangrijke eye-cat-
cher op MV2 zal vormen. De exacte locatie en het 
ontwerp van de trailerhelling is mede afhankelijk 
van de door de aannemer voorgestelde oplossing.
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Dune de Pilat, Arcachon

Rubjerg, Knude

Rotterdammer duin

Superduin en superduinpan
Voorgesteld wordt de superduin 
tegen de Slufter aan te leggen, 
aan de noordwestzijde ervan. Aan 
de westzijde ontstaat dan vanzelf 
een wat extensiever strand dat 
als een soort buffer tussen het 
natuurstrand en het intensieve 
strand zal werken. De voor dit 
superduin benodigde ruimte gaat 
slechts voor een klein deel - ca. 1,5 
hectare - ten koste van het distri-
park, ervan uitgaand dat een deel 
van de ruimte die verloren gaat 
kan worden gecompenseerd in de 
strook tussen distripark en Slufter. 
De superduin werkt door haar 
ligging en hoogte als een soort 
‘drielandenpunt’ met zichten op 
de Noordzee, de voordelta en 
de Maasvlakte. Bezien vanaf (het 
strand van) Voorne schermt de 
superduin de haven af en doet aan 
als een natuurlijke kustlijn.
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zicht op de voordelta
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natuurcamping de Slufter

Superduinpan
De slufter kan in de toe-
komst worden gezien als 
een soort ‘broertje’ van het 
superduin, niet als superduin 
maar in de vorm van een 
superduinpan: de grootste 
duinpan van Europa. Waar 
de superduin uitzicht biedt 
naar alle zijden, biedt de 
Slufter als superduinpan 
juist ruimte voor introspec-
tie in een meer besloten, 
intieme ruimte. Door de 
vormgeving als duinpan kan 
een heel specifiek milieuty-
pe ontstaan als gradiëntrijke 
duinvallei, met bijzondere 
beplanting als gevolg van de 
(relatief) beschutte ligging, 
gecombineerd met (exten-
sieve) recreatievormen. De 
mogelijkheden voor heront-
wikkeling zijn legio.

2013 2025

2030
Slufter vol en afgesloten
ringdijk wordt onderdeel 
superduincomplex: 
afdekken slibdepot met 
leeflaag

2035
begin activiteiten
in de Slufter
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Slufter vol en afgesloten
ringdijk wordt onderdeel 
superduincomplex: 
afdekken slibdepot met 
leeflaag
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De superduin wordt met haar hoog-
te van ca. 70 meter ruim de hoogste 
duin van Nederland. In vergelijking 
met de Dune de Pilat in Frankrijk is 
de hoogte nog bescheiden, maar de 
hoogte zal een prachtig uitzicht over 
de wijde omgeving, voordelta, noord-
zee, waterweg en Maasvlakte, mo-
gelijk maken. Daarnaast zal de duin 
ook als een land-mark werken voor 
passanten en bezoekers, zowel voor 
binnenvarende schepen als automo-
bilisten die de maasvlakte naderen. 
Daarbij verzacht het superduin het 
zicht vanaf  Voorne: het duin zal een 
groot deel van de havenactiviteiten 
aan het zicht ontrekken.
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ROTTERDAMMER DUIN
   

KERN: 
opbouw n.t.b.

BOVENSTE LAAG: 
FIJN ZAND

+3.00

+60.00

±70.00

+95.00

+12.00

+1.00

N.A.P. N.A.P.N.A.P.N.A.P.
228.00 m: 1 op 4 (57m verschil)
268.00 m: 1 op 4 (67m verschil)

50.0050.00

1 : 4

1 : 4

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 3
1 : 3

maximale hoogte

7.105.501.80 4.003.00

+24.00
+22.50

De duin hoeft niet helemaal 
uit zand te worden opge-
bouwd. De kern kan bijvoor-
beeld bestaan uit secundaire 
bouwstoffen, met daarover-
heen een fijn, zuiver zand. De 
exacte opbouw is nader uit te 
werken.
De superduin zal grotendeels 
beplant worden, om deze te 
fixeren. Vanzelfsprekend is de 
duin toegankelijk voor re-
creanten, in ieder geval een 
route naar boven zal gemaakt 
worden (in vaste vorm). 
Daarnaast zullen vanzelf extra 
paadjes ontstaan richting de 
top. De duintop zal vooral als 
uitzichtplek dienst doen.
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Parkeervoorzieningen
De plankaart is getekend op basis van masterplan 3.3.1. De ruimte voor de in-
frabundel en de ruimte voor de zachte zeewering alsook het strand is niet ter 
discussie gesteld. De 0, 1 en 3 meter lijn, de ligging van de N15 en havenspoor-
lijn, zijn als vaste gegevens gehanteerd. Wel is gekeken hoe de beschikbare 
ruimte tussen zachte zeewering en infrabundel het beste ingevuld kan worden, 
om een zo krachtig mogelijk ruimtelijk beeld te bewerkstelligen. Het heeft 
plaatselijk tot kleine verschuivingen op de plankaart geleid, onder waar het de 
exacte plek van de intensieve parkeeroplossing betreft. 

Bij het vormgeven van de parkeeroplossingen, zowel die bij het intensieve 
strand (voor minimaal 1500 p.p.) als bij het extensieve strand, is geprobeerd 
tot een vormgeving te komen die past bij de functionele, stoere karakter van 
de plek. Door de parkeerplekken heel expliciet vorm te geven als man-made 
interventies in het semi-natuurlijke duinlandschap wordt aansluiting gezocht 
bij de robuuste en technische wereld van MV2. De vormgeving als ook de 
voorgestelde inrichtingselementen weerspiegelen dit. Alles is groot, robuust en 
stoer op MV2; ook de parkeervoorzieningen.
De parkeervoorziening bij het intensieve strand bestaat feitelijk uit een reeks 
parkeervelden die ontsloten worden door een aparte (tertiaire) weg, die aan-
sluit op de secundaire weg (de recreatie annex calamiteitenroute). De tertiaire 
weg is geschikt voor busverkeer en heeft een keerlus bij het superduin, waar 
ook een of meerder  strandpaviljoens gedacht zijn. Voor de fietsers is een 
apart fietspad voorzien (losliggend, aan de strandzijde). 
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AANZICHT INTENSIEF STRAND EN SUPERDUIN
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Het recreatief verkeer op de tertiaire 
weg en het verkeer voor het distri-
park is ruimtelijk van elkaar gescheiden. 
Door de parkeervoorzienining apart aan 
te duiden en apart te ontsluiten – zowel 
vanaf de noord-als oostzijde komend 
– wordt menging van het recreatief 
verkeer met verkeer van/naar het dis-
tripark voorkomen (ook om veiligheids-
redenen). Ook illegaal parkeren in het 
distripark wordt hierdoor voorkomen. 
De tertiaire weg loopt door richting 
de Slufter waar deze aantakt op de 
bestaande ontsluitingsweg. Tussen Sluf-
ter en Superduin is – ten behoeve van 
bezoekers van het superduin –  voor-
zien in een strook haaksparkeren, ver-
gelijkbaar met de huidige situatie (aan 
de zijde van de superduin). Aan de Sluf-
terzijde is het fietspad gesitueerd, zoals 
in de bestaande situatie ook het geval 
is. Bij de opgang richting superduin (de 
trap) is een opstelplek voor bussen en 
fietsen voorzien.
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referentie: processietrap (Sombrerete, Mexico)



cortenstalen trap
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De intensieve parkeervoorziening is opgeknipt om te voorkomen dat op bepaalde mo-
menten een heel massaal, kaal beeld ontstaat. Door de velden in het duin te leggen ont-
staan velden met een wat intiemere maat, die overigens niet alleen voor parkeren, maar 
ook voor bepaalde evenementen geschikt zijn. De vier velden worden uitgevoerd als 
licht hellende asfaltvlakken waar op heel eenvoudige wijze het parkeerprogramma van 
minimaal 1500 plekken kan worden georganiseerd. Langs de tertiaire weg is een strook 
voorzien die op piekdagen kan dienen als uitloop (voor extra capaciteit in de vorm van 
eenzijdig langsparkeren).
Gekoppeld aan elk parkeerveld worden twee strandopgangen voorgesteld: een grote 
en een kleine. De grote opgang biedt naast een doorgang richting strand tevens de 
ruimte voor voorzieningen zoals een openbaar toilet, een standplaats voor ijskraam/
frietkar alsook opstelruimte voor fietsen. Bij het meest zuidelijke parkeerveld, grenzend 
aan de superduin, is een strandopgang voorzien die geschikt is voor auto’s, voor onder-
houdswerkzaamheden. Tevens kan deze weg gebruikt worden voor het strandpaviljoen/
de strandpaviljoens aldaar (ten behoeve van op-/afbouwwerkzaamheden en bevoorra-
ding).
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Panoramaparkeerplekken
Naast de parkeervoorziening bij het intensieve strand is op twee plek-
ken ook parkeervoorzieningen gedacht bij het extensieve strand. Bij de 
twee noordelijke duinviaducten wordt een combinatie van strandopgang, 
panoramaplek voor de auto (met panorama op zee) en parkeerplek 
voorzien. Deze ‘panoramaparkeerplekken’ bieden ruimte aan circa 25 
auto’s, plus enkele XL-plekken voor busjes, auto’s met aanhanger, cam-
pers en dergelijke. Door de extra maat kan hier rustig in- en uit gela-
den worden (bijv. Surfboards). Het ontwerp van de panoramaplekken is 
relatief eenvoudig uitbreidbaar zodat per locatie tot 50 auto’s een plek 
zouden kunnen krijgen. De panoramaplek biedt ook plaats aan een vo-
gelkijkplek, waar vogelspotters beschutting kunnen vinden om trekvogels 
te bekijken. De exacte inpassing van de panoramaplekken is mede afhan-
kelijk van de door de aannemer voorgestelde oplossing.

vogelspotplek
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De inrichting en sfeer van 
de extensieve parkeeroplos-
sing past bij die van de inten-
sieve parkeeroplossing. Ook 
hier wordt een lichtjes hel-
lend asfalt vlak voorgesteld, 
waarop met duidelijke opzet 
en markering (extra large) de 
functionele bedoeling wordt 
aangeduid. Door de parkeer-
/annex panoramaplek bovenop 
de duin te liggen, en dus ietwat 
verhoogd ten opzichte van de 
recreatieweg ter plaatse van 
de duinviaducten, ontvouwt 
zich voor de bezoeker een 
prachtig uitzicht op strand / 
zee. De inrichtingselementen 
(betonblokken, windvaantje, 
prullenbak) sluiten aan op die 
bij het intensieve strand. Ver-
der worden hier geen voorzie-
ningen voorgestaan (geen WC, 
geen infoborden, enz.).

300 m

Panoramaparkeerplek

P

haven infobord: panoramaparkeerplek
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Duinviaducten 
Over de lengte van enkele kilometers ligt de 
N15 als verlenging van de A15 op de grens 
van het natuurlijke landschap van de buiten-
contour en het utilitaire havenlandschap. De 
weg vormt feitelijk de waterscheiding tus-
sen beide werelden. Op enkele plaatsen is 
uitwisseling tussen beide werelden mogelijk. 
Op deze drie plaatsen zijn op termijn onge-
lijkvloerse kruisingen voorzien: de ‘duinvia-
ducten’. Deze viaducten vormen feitelijk de 
‘bemiddelaars’ tussen beide landschappen, 
pakken deze als het ware vast. Het ontwerp 
moet hieraan uitdrukking geven.
Voorgesteld wordt de duinviaducten een 
robuuste uitstraling mee te geven, een soort 
stoerheid die past bij de grootschaligheid en 
eenvoud van de omgeving. Voor fijne detail-
lering is hier geen plaats: geen individuele 
vangrail, geen los hekwerk als valbescher-
ming, maar geïntegreerd in het viaduct op-
genomen. Nagestreefd wordt een massief, 
gesloten uiterlijk, met een borstwering van 
betonnen randelementen. Hetzelfde geldt 

3 duinviaducten
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natuurlijke haven functionele haven

stoer, robuust viaduct geen kleine inrichtingselementen en felle kleuren
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superduin duinviaduct radarpanoramamast
radarrestaurant

voor verlichting: geen opstaande verlichting, maar de verlichting in de con-
structie geïntegreerd. De bedoeling is dat de keermuren en het viaduct zelf 
in een hand ontworpen worden, als ware het een ding. 
Beoogd wordt een stoerheid en krachtige uitstraling als bij de ingang van de 
Botlektunnel. Voor wat betreft de vormentaal wordt echter aangesloten bij 
het natuurlijke duinlandschap. Het viaduct krijgt een sculpturale hoofdvorm, 
als ware het door de wind gevormd. De kleur is licht bruingrijs.
De uitstraling van de duinviaducten is van groot belang. De duinviaducten 
vormen met de superduin en de radarpanoramamast eigenlijk de logo’s van 
het plan. Dit legitimeert een hoog ambitieniveau. Voorgesteld wordt de uit-
werking van de duinviaducten te laten ontwerpen door een uitermate be-
kwaam architect, met bewezen affiniteit op het gebied van infrastructurele 
kunstwerken (zoals Zwarts & Jansma architecten of UN Studio). 
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superduin duinviaduct radarpanoramamast
radarrestaurant

referentie: viaduct Willemsplein (Arnhem)
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Uitgangspunt duinviaducten
Uitgangspunt voor de uitwerking van de kunstwerken in het infrabundel is het idee van 
de duinviaducten uit de verkenning Maasvlakte 2. In het kader van het beeldkwaliteit-
plan is nauwkeuriger na de inpassing van de duinviaducten op de kruisingen gekeken en 
zijn deze nieuw gedefinieerd.

Door hun enorm ruimtebeslag (1400m–1600m) met op- en afritten (over een lengte 
van ±650m) en de  in- en uitvoegstroken (over een lengte van ± 660m) doen de duin-
viaducten met de grote  schaal van de Maasvlakte 2 mee. Zij kunnen zelf als landschap-
pelijk element worden gezien
Streven is om de kunstwerken zo sober mogelijk te ontwerpen en zo min mogelijk de-
tails aan toe te voegen. Vanzelfsprekend is dan ook dat alle viaducten familie van elkaar 
zijn. Dit doet recht aan de grote schaal van Maasvlakte 2.

Concept
De infrabundel is vrij compact geworden. De op- en afritten van de kruisingen nemen 
grote stukken van de berm in beslag. Aan de kant van de haven is het daardoor nauwe-
lijks mogelijk een doorlopend duinmilieu te creëren. Het is logischer om deze strook 
bij de haven te laten horen. Hierdoor komt de grens naar de haven tussen de zachte 
contour en de weg te liggen. Enige uitzondering vormen de duinviaducten, deze sprin-
gen richting het havengebied en zorgen voor een ‘hoogtepunt’. In  vormentaal en mate-
rialisatie sluiten de viaducten bij de duinen aan. Er ontstaat een gelaagdheid in de om-
geving en de havenentrees worden gemarkeerd. De constructie van de aangrenzende 
fly-over hoort echter bij de functionele haven.
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Hoogteligging
De duinviaducten bieden aanleiding om een glooiend reliëf in de route van de weg te 
brengen. Voorgesteld wordt te onderzoeken de weg ter plaatse van de kunstwerken 
1,60m ten opzichte van het maaiveld (+5,50m) te verlagen. Deze ambititie is getekend.
De horizon wordt hierdoor verlegd. Dit is een verrijking van de belevingswaarde van 
de weg, naast de mooie langgerekte bocht. De opritten van de kunstwerken kunnen 
zo tevens zo laag mogelijk worden gehouden en de viaducten sluiten op een vloeiende 
manier op de duinen aan.  Bekeken moet worden of dit veiligheidstechnisch mogelijk is.

Asymmetrie (gevolg van zakken van de weg)
Voortvloeiend uit de duinen krijgt het viaduct een asymmetrisch profiel, dat naar de ha-
ven toe oploopt. Pas boven het spoor wordt de maximale hoogte bereikt. Deze asym-
metrie is zowel voor de automobilist op de brug, als ook onder de brug te beleven. Op 
deze manier springen de duinen fysiek over de weg.
Voordeel is, dat de op- en afritten aan de duinkant korter worden, omdat zij minder 
hoeven te stijgen. Deze ruimte staat voor een bredere duinstrook aan de buitenkant 
van de weg ter beschikking.

Havenzicht
Aan het hoogste punt van het duinviaduct wordt een uitkijkplek voor fietsers gekop-
peld. Deze is onderdeel van het duinviaduct en is feitelijk familie van de panoramaplek 
in de duinen. Deze biedt echter geen overweldigend onbelemmerd zicht op zee en 
strand, maar in plaats daarvan een even overweldigend zicht op havenbekken en bijbe-
horende activiteiten.
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Hoofdconstructie
Het hele duinviaduct wordt in gewapend beton uitgevoerd.
Om het duinviaduct zo min mogelijk van ‘technische details’ te voorzien en op de 
grootschaligheid in het gebied aan te sluiten, wordt de overspanning over de weg in 
één keer gedaan. De borstwering heeft een constructieve functie en zorgt ervoor, dat 
het dek niet onnodig dik wordt.
In tegenstelling tot het duinviaduct zelf heeft de constructie van de fly-overs een tech-
nische uitstraling en is open van aard.

Borstwering
De borstwering is gesloten en van beton. Zij heeft een minimale hoogte van 1,20m 
en staat in een hoek van 75º-85º t.o.v. het rijdek. Hierdoor wordt een meer ‘besloten’ 
sfeer op de brug gecreëerd. Samen met het dek ontstaat een monolithisch uiterlijk.

Brugdek
Het duinviaduct wordt in drie verschillende bruggen gesplitst. Dit komt voort uit de 
nodige opstelruimte voor vrachtwagens tussen de rijstroken en de verschillende eisen 
aan de constructie voor een fietspad (die lichter kan zijn) en de rijstroken. Er ont-
staan twee gaten in het dek, die voor veel daglichttoetreding onder het viaduct zorgen. 
Hierdoor kan de groene middenberm met het Europoortmengsel ook onder de brug 
worden voortgezet. Door de aanlanding aan de havenkant te laten uitwaaieren ontstaat 
ruimte voor een stop voor fietsers met een spectaculair uitzicht (‘havenzicht’). 
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Fietspad
Als een fietspad over het viaduct loopt wordt deze in het zelfde materiaal en kleur 
uitgevoerd als  de borstweringen.

Schampstrook
De schampstroken vloeien voort uit de borstwering en vormen een geheel met deze. 
Er worden geen afzonderlijke elementen toegevoegd.

Verlichting op de bruggen
Als verlichting op de bruggen nodig is worden verlichtingselementen in de brug geïn-
tegreerd. Dit kan op twee verschillende manieren gebeuren of in de borstwering of in 
het rijdek.

Materiaal/kleur
Het beton van het duinviaduct wordt van een zandkleurige toeslag voorzien. De ge-
wenste kleur is vergelijkbaar met de kleur RAL1014.

Rijdek en belijning
Het rijdek wordt, net als de omliggende infrastructuur, in zwart asfalt uitgevoerd.
De belijning wordt in standaard wit uitgevoerd.

Borden/informatie
Informatie wordt op de brug in het asfalt geïntegreerd. Als opstaande bebording nodig 
is, wordt deze aan de fly-overs gekoppeld.
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Geleiders onder het viaduct
Er worden geen extra vangrails onder het kunstwerk toegepast. Aan de zijkanten wor-
den de geleiders in de keermuur geïntegreerd. Het standaardprofiel van de midden-
berm wordt onder het viaduct voortgezet.

Op- en afrit
De op- en afritten worden als onderdeel van het duinviaduct gezien en worden in 
diens vormentaal mee ontworpen. Hierdoor blijft de ongelijkvloerse kruising helder in 
zijn structuur. De vanwege het hoogteverschil nodige geleiderail wordt in de keermuur 
geïntegreerd en vormt een bouwkundig element van beton. Hierdoor wordt voorko-
men, dat alleen op dit stuk langs de weg vangrails moeten worden toegepast.

Overgang duinviaduct - fly over (haventerrein prive)
Het duinviaduct loopt tot aan het spoor. De betonnen constructie krijgt een duidelijke 
beëindiging. De aansluitende fly-over heeft een veel technischere uitstraling, hij hoort 
immers bij de functionele haven. Deze landt op het viaduct. De borstweringen zijn in 
contrast met het duinviaduct zo open mogelijk en van staal.
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open constructie 

duinviaduct
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duinviaduct tussen duin- en havenwereld ingeklemd
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parkeren en logistiek in zichtvlak
(bebouwing niet hoger dan een vrachtwagen) +12 m NAP

clusteren kantoorbebouwing

Havenzichten
Bij het ontwerp van Maasvlakte 2 wordt rekening gehouden met het 
vrijhouden van enkele zichten, niet alleen op het natuurlandschap van 
de duinen/Noordzee (de panoramaplekken) maar ook op het land-
schap van de werkende haven: de ‘havenzichten’. Voor de beoogde 
terminals geeft dit op drie plekken, namelijk de koppen van de insteek-
havens, eisen ten aanzien van het vrijhouden van zichtlijnen. Om zicht 
over de havenbekkens vrij te houden gelden hier beperkingen ten aan-
zien van situering en hoogte van de bebouwing e.d. Deze ruimte kan 
wel gebruikt worden, maar niet zodanig dat het zicht op de bekkens 
vanaf de infrabundel/duinviaducten geblokkeerd wordt. De kantoorge-
bouwen dienen gericht te zijn op de infrabundel. 
Deze havenzichten bevinden zich precies tussen de koppen van de 
insteekhavens en de duinviaducten en zullen vooral vanaf de duinvia-
ducten op z’n best beleefd/ervaren worden. Als gevolg van de hoge lig-
ging van het wegdek ter plaatse van het duinviaduct (op ca. 12 meter 
op het hoogste punt) is immers een fraai zicht over de insteekhaven 
richting containerschepen en kranen niet alleen gewaarborgd maar 
– gezien de rijrichting precies in het verlengde – onontkoombaar en 
daardoor overtuigend voor elke toevallige passant, truckchauffeur en 
recreant. In het ontwerp van de duinviaducten is de tussenmaat tussen 
de rijrichtingen (in verband met de benodigde opstelruimte van een 
vrachtwagen) gebruikt om passanten de mogelijkheid te geven even te 
stoppen en te genieten van het overweldigende havenlandschap.
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parkeren en logistiek in zichtvlak
(bebouwing niet hoger dan een vrachtwagen) +12 m NAP

clusteren kantoorbebouwing
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Buitencontour: zachte en harde zeewering
De zachte zeewering bestaat uit een strand en een duinenrij. De maat wisselt grofweg 
van noord naar zuid gaand een paar keer. Aan de zuidzijde is voorzien in een strand van 
50 meter breed, dat overloopt in een duinenrij die opgenomen is in de superduin (met 
een talud van gemiddeld ca. 1:4). 
Ten noorden van de superduin ligt het intensieve strand, dat een breedte van 100 me-
ter heeft (tussen de 1 meter en 3meter lijn). Het strand gaat vervolgens over in de 
duinenrij, waarachter de parkeervoorziening is opgenomen, met erachter een tweede 
lagere duinenrij. 
Noordelijk van het intensieve strand, ter plaatse van het extensieve strand, is het 
strand weer smaller (50 meter breed). Het strand wordt gevolgd door een duinenrij 
(de zachte zeewering, gemiddeld ca. 1:3 van ongeveer 75 meter breed). Achter de zach-
te zeewering ligt de recreatieweg plus vrijliggend fietspad, met vervolgens een tweede 
lagere duinenrij. Deze zorgt ervoor dat in de beleving de secundaire weg echt in de 
duinen ligt en geen onderdeel uitmaakt qua beleving van de infrabundel. De duinstrook 
is in totaal (tot aan de infrabundel bestaand uit N15 en havenspoorlijn) ruim 140 meter 
breed.
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Nog noordelijker gaat de 
zachte zeewering over in 
de harde zeewering. Hier 
overheersen techniek en 
veiligheid in het ontwerp: de 
zeewering is verstevigd om 
deze te kunnen fixeren. Op 
de harde zeewering – inge-
legd met basalt of betonele-
menten – zijn grote wind-
molens (181m, 4.5 MW) 
voorzien. Deze molens 
accentueren de harde zee-
wering en passen bij het uti-
litaire karakter van de Rot-
terdamse haven. Door de 
molens in een lijnopstelling 
te zetten en een tweede lijn 
te realiseren ten noorden 
van de Waterweg, ontstaat 
een prachtige markering van 
de monding van de Nieuwe 
Waterweg: ‘ welkom in DE 
rotterdamse haven’!

 Landschapsplan Maasvlakte II - Beschrijving landschapsplan: plankaart en profielen
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Aan de buitenzijde van de harde zeewering wordt een recreatieve route voor de auto 
voorgesteld, waarlangs geparkeerd kan worden. De route begint bij het ‘bolwerk’ op de 
overgang van harde naar zachte zeewering (waar ook de strandopgang met trailerhel-
ling en het panoramarestaurant zijn gesitueerd) en eindigt bij het bestaande spotter-
strand. Het spotterstrand vraagt nauwelijks aanpassing.
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windmolens staan nu overal en nergens
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windmolenconfiguratie als stadsvernieuwing aanpakken: molens niet meer in een ‘at random’ opstelling, 
maar concentreren rondom de havenentrees aan de zuidkant en langs de monding van de Nieuwe Waterweg
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windmolen 181 m 4,5 MW Euromast Rotterdam 185 m windmolen met draaiend uitzichtpunt

0 5 10
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(uit: Rotterdammer Haven, 2006)
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Op de overgang van MV2 naar MV1 is - feitelijk in de buitencontour gesitueerd - ruim-
te gereserveerd voor een uitgeefbaar terrein. Het verdient aanbeveling deze locatie 
niet te versnipperen maar in te richten voor één gebruiksfunctie. Een functie als ser-
vicecenter voor truckers met veilige stallingruimte voor trucks en lading zou een ge-
schikte zijn, ware het niet dat de plek hiervoor wat decentraal ligt ten opzichte van het 
merendeel van MV2 en MV1.  Invulling en inpassing van deze locatie verdient nadere 
aandacht als helder is welke functie de plek zal krijgen. De ligging direct aan de hoofdin-
frabundel en tegen de harde zeewering/Nieuwe Waterweg aan, op een zeer prominen-
te plek, maakt dat een zorgvuldige en kwalitatief goede invulling hier zeer op z’n plaats 
is.

zicht op de Nieuwe Waterweg
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Kwaliteitseisen zachte zeewering: het duinzand
Bij het ontwerp van de zachte zeewering moeten meer zaken een rol spelen dan enkel 
de veiligheidseisen. Door middel van een zorgvuldige afwerking wordt het realiseren 
van een in landschappelijk, aardkundig en ecologisch opzicht zo natuurlijk mogelijke 
zeereep, die blijvend voldoet aan de gestelde veiligheidseisen, nagestreefd. Daarmee is 
profilering, afwerking/beplanting alsook de aard van het gebruikte zand in dit kader van 
zeer groot belang. Dit zal als eis richting de te selecteren aannemerscombinatie meege-
geven moeten worden
Voor landschap en ecologie is vooral de bovenste laag van de suppletie van belang. 
Daarom wordt onderscheid gemaakt in een bovenlaag van ca. 1,5 m dikte (aflopend tot 
0 meter) en de overige lagen daaronder, waar veel minder strenge eisen aan gesteld 
hoeven te worden vanuit landschap/ecologie, maar des te meer vanuit veiligheid.

6482 SEALAND

< korrelgrootteverdeling: binnen range 100-250 µm; mediane korreldiameter 200-250 µm
< gehalte schelpfragmenten > 5mm: <2%
< slibgehalte (siltfractie = <63µm) < 1%
< gehalte organische stof: < 1%
< hoekigheid: ‘sub-angular’en ‘sub-rounded’ cf. Shephard & Young (1961) 
   (bron: Kees Vertegaal/Bas Arens, 2006)
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zandsuppletie
< korrelgrootteverdeling: binnen range 100-400 µm; mediane korreldiameter 200-350 µm
< gehalte schelpfragmenten > 5mm: <5%
< slibgehalte (siltfractie = <63µm) < 5%
< gehalte organische stof: < 5%
    (bron: Kees Vertegaal/Bas Arens, 2006)
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De eisen aan de aan te brengen bovenlaag zijn 
gebaseerd op twee uitgangspunten: het sediment 
moet globaal passen binnen de kenmerken van 
langs de Nederlandse kust voorkomende strand- 
en duinzanden en het moet eolisch transporteer-
baar zijn, dat wil zeggen onder invloed van de 
wind kunnen verstuiven. Ontwikkeling van een 
semi-natuurlijke begroeiing op de aan te brengen 
zeewering stelt bepaald eisen. De eisen aan de 
sedimentsamenstelling voor de bovenlaag zijn 
vermeld in de studie ‘Landschappelijke en ecolo-
gische afwerking verzwaring / suppletie’ van Kees 
Vertegaal/Bas Arens (september 2006).
Aan de ondergelegen lagen kunnen minder hoge 
eisen worden gesteld, aangezien dit zand niet 
hoeft te kunnen verstuiven. Omdat het na ver-
loop van tijd door verwachte kusterosie wel 
weer in het systeem van strand en vooroever zal 
komen dient het wel aan enkele basale eisen te 
voldoen. 
In het vervolgtraject dient uitgezocht te worden 
welke precieze eisen aan het zand gesteld dienen 
te worden om de voorgestelde natuurambitie te 
laten slagen. 
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Profilering duinenrij 
Bij het ontwerp van de duinen wordt ingezet op de ontwikkeling van een semi-natuur-
lijk landschap. Voorgesteld wordt de duinenrij in hoofdlijnen te maken, civieltechnisch, 
en ten behoeve van de gewenste fixatie deze bij aanleg deels te beplanten (met helm, 
ter voorkoming van ongewenst verstuiven). De hoofdvorm wordt gekenmerkt door 
een licht oplopende hoogte in de lengte, waarbij de (grote) strandopgangen ruimtelijk 
aangezet worden door aan de Noordzijde van de doorgang een hoger duin te maken 
(als ware het zand door de wind opgepakt en afgezet) dat vervolgens langzaam afloopt 
richting de minimale hoogte van de zachte zeewering.
Vervolgens is het idee dat de natuur verder vrij spel krijgt en het microreliëf als het 
ware zelf vormt. De natuur wordt een handje 
geholpen door op het strand op een 
aantal plekken kleine zandhopen te 
leggen, als suppletiebronnen. De 
wind zal dit zand het duin opblazen. 
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Na aanbrengen zal de strandsuppletie onder invloed van 
golven, getij en wind al snel een relatief natuurlijke vorm 
aannemen. Het is niet nodig hiervoor specifieke initiële 
vormen aan te brengen.
De verstuiving is nodig voor gezonde helmbeplanting op 
de buitencontour. Helm heeft jaarlijkse enkele decimeters 
stuivend zand nodig om zich goed te kunnen ontwikke-
len. Het helm zorgt voor het fixeren van het duinlichaam, 
waardoor verstuiving naar het achterland beperkt blijft. 
Eventuele verstuiving achter de duinenrij wordt met 
stuifschermen afgevangen.
Voor de ontwikkeling van een semi-natuurlijk reliëf wordt 
gebruik gemaakt van het natuurlijke proces van verstui-
ving. Er wordt daarom initieel geen kleinschalig reliëf 
aangebracht. Het buitentalud van duinsuppletie wordt 
aangelegd onder een hoek van 1:3, wat grofweg overeen-
komt met de natuurlijke hellingshoek van (droog) zand. 
De buitenteen kan in een vrij strakke lijn parallel aan de 
huidige kustlijn worden aangelegd. De verdere ontwikke-
ling van kleinschalig reliëf wordt bereikt door delen van 
het talud niet vast te leggen: voorgesteld wordt plaatselijk 
in de buitencontour ovaalvormige plekken open te laten 
– dus niet bij aanleg in te eggen met helm. Deze zoge-
naamde windkuilen verschillen wat betreft omvang. 
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De windkuilen zorgen plaatselijk voor verstuivingsdyna-
miek en daardoor microreliëf, waardoor het duin onder 
invloed van de wind vanzelf een natuurlijk aanzicht krijgt. 
Door stukken niet vast te leggen is er ruimte voor 
kleinschalige verstuiving waadoor een semi-natuurlijk 
kleinschalig reliëf kan ontstaan en ontwikkeling van een 
natuurlijke zeereepbegroeiing wordt gestimuleerd. Vast-
leggen gebeurt door inploegen van wortel¬delen van 
helm (‘echte’ helm Ammophila arenaria, geen noordse 
helm Callamophila baltica). Hierdoor ontstaat een meer 
natuurlijk ogend begroeiingspatroon dan bij inplanten. 
Waar toch inplant nodig is regelmatige patronen vermij-
den en dichtheid variëren. Stukken die op deze manier 
worden afgewerkt zijn het buitentalud van het duin op 
een aantal uitgespaarde potentiële stuifkuilen na en de 
bovenzijde van de duinenrij (op de overgang van buiten-
talud naar binnenzijde).
Stukken die niet worden afgewerkt met helm (en dus 
potentieel kunnen verstuiven) zijn de ellipsvormen in het 
buitentalud van het duin die door hun ligging, vorm en 
grootte potentiële windkuilen vormen alsook de binnen-
zijde van de buitencontour. Hier wordt natuurlijke dyna-
miek van verstuiving en successie vanaf de eerste aanleg 
toegestaan.
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Windkuilen
Er worden (naar Vertegaal / Arens, 2006) vijf typen windkuilen onderscheiden; in alle 
gevallen hebben de niet in te planten potentiële windkuilen een ellipsvorm met een 
lengte-breedteverhouding van 2:1. Zie dienen met de lengteas loodrecht op de kust te 
liggen. De typen verschillen in grootte en plaats in het talud:

1. groot/hoog: 8x15m; tot in overgang buitentalud/bovenzijde
2. middel/midden: 5x10m; in middendeel buitentalud
3. klein/midden: 2,5x5m; in middendeel buitentalud
4. klein/laag: 2,5x5m; in laagste deel buitentalud
5. klein/hoog: 2,5x5m; in het hoogste deel van het talud

Deze maten en locaties zijn indicatief; vanwege de beoogde spontane ontwikkeling 
door verstuiving is het niet nodig dit exact uit te meten. De aangegeven vormen en lo-
caties worden niet afgewerkt met helm; het is niet de bedoeling ook de erosievorm van 
de windkuil aan te leggen door deze uit te graven. Deze ontstaat spontaan of ontstaat 
niet. 
Om het gewenste resultaat te bereiken is het noodzakelijk dat de aannemer tijdens de 
uitvoering begeleid door een ter zake deskundige.
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Beheer
Als onderdeel van de voorgestelde aanpak zijn monitoring en vervolgbeheer wezen-
lijke elementen. De ontwikkeling van begroeiing en verstuivingen dienen vrij intensief te 
worden gevolg door professionals. Ook hierbij is het wenselijk regelmatig in het terrein 
een expert te laten adviseren. In grote lijnen zijn er in de periode na initiële afwerking 
drie mogelijkheden:
- de ontwikkeling van de helmvegetaties gaat te snel waardoor beoogde kleinschalige 
verstuiving niet op gang komt. Hierop wordt gereageerd met als aanvullende beheer-
maatregel het lokaal verwijderen van helm (kleinschalig, trekken);
- de verstuivingen ontwikkelen zich te sterk, waardoor zand uit profiel dreigt te ver-
dwijnen en de vastlegging onvoldoende is. Hierop wordt gereageerd met als aanvullen-
de beheermaatregel het afremmen van de verstuivingen door aanvullende aanplant van 
helm en/of het plaatsen van stuifschermen (wilgentenen);
- de ontwikkeling verloopt naar wens; geen aanvullend beheer nodig.
Op langere termijn is het mogelijk dat zich na een periode (5-10 jaar) van beperkte 
verstuivingen een semi-natuurlijk reliëf heeft ontwikkeld dat zich vervolgens stabiliseert 
of dat op kleine schaal verstuivingen actief blijven. In beide gevallen is het beoogde doel 
gerealiseerd.
Het is mogelijk dat duindoornstruwelen de buitencontour via wortelopslag binnen-
dringen en de vegetatie gaat overheersen. Om de natuurlijke zeereepvegetaties te 
behouden is het gewenst in dergelijke situaties periodiek (1 x per 2-3 jaar) te klepelen. 
Duindoorn hoeft niet aangeplant te worden, maar zal zich vanzelf vestigen. Bij aanplant 
wordt het risico vergroot dat de duindoorn gaat domineren.
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Ter ondersteuning van het hierboven omschreven beheer is het noodzakelijk de sup-
pletie op de volgende parameters te monitoren (naar Vertegaal / Arens, 2006):
- ontwikkeling oppervlak/bedekking kaal zand (met als belangrijkste doel verstuiving in 
de gaten te houden) m.b.v. luchtfoto’s (tweejaarlijks)
- idem vegetatieontwikkeling (gesloten helmvegetaties, verruiging, uitbreiding duin-
doorn) m.b.v. luchtfoto’s (tweejaarlijks)
- hoogteligging/volumeveranderingen d.m.v. laseraltimetrie.
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Natuurontwikkeling: zeereep en recreatieve zone
In het Landschapsplan krijgt de buitencontour (de zachte 
zeewering) het karakter van een duinlandschap. Dat is 
een groot pluspunt ten opzichte van de zeewering van 
de huidige Maasvlakte. Door de zachte zeewering met 
goed zand aan te leggen en enige verstuiving toe te staan 
– zie hiervoor - ontwikkelen zich omstandigheden die 
veel lijken op een natuurlijke zeereep. Met alle bijbeho-
rende soorten kenmerkende, planten en insecten. De 
luwe binnenzijde zal geleidelijk begroeid raken met strui-
ken (onder andere duindoorn, vlier); dit is een natuurlijk 
proces, er hoeft niet of nauwelijks te worden aangeplant. 
Deze struwelen zijn een goed leefgebied voor broedvo-
gels (diverse zangvogels). Nog iets verder landinwaarts 
kunnen zelfs droge duingraslanden ontstaan tussen de 
recreatieve fietspaden, wegen en parkeerplaatsen. Om dit 
te bereiken wordt zo schoon mogelijk zand aangebracht 
en een duinachtig reliëf. In deze duingraslanden kunnen 
tal van bijzondere plantensoorten, vlinders en andere 
insecten voorkomen, zonder dat een specifieke soorten-
doelstelling wordt nagestreefd. Het is het biotoop van de 
zandhagedis en verschillende broedvogels. Ook de berm-
sloten langs de ontsluitingswegen kunnen geschikt wor-
den gemaakt voor bijzondere planten en dieren. 
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Kabel- en leidingenstroken
De kabel- en leidingstroken kunnen ook zo worden ingericht en beheerd dat 
ze geschikt zijn voor planten en insecten van droge duingraslanden. De bodem 
is hier vlak en er wordt regelmatig gemaaid om opslag van struiken en bomen 
te voorkomen. Voor beschermde soorten als zandhagedis en rugstreeppad is 
dit minder geschikt terrein. Op plekken waar water stagneert kunnen ook mi-
lieus ontstaan die lijken op vochtige duinvalleien, met veel soorten orchideeën 
(zoals ook op sommige kabel- en leidingenstroken op de huidige Maasvlakte). 
Met inachtneming van de gedragscode kunnen deze mogelijkheden ook binnen 
het scenario ‘beheren en regisseren’ benut worden: randvoorwaarde is dat de 
soorten geen beperking vormen voor het gebruik van de leidingenstroken.

Overige
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling en uitgifte van terreinen kunnen 
overhoeken ontstaan die kortere of langere tijd geschikt kunnen worden ge-
maakt als broedplaats voor meeuwen en visdieven. Hierbij kan gedacht kan 
worden aan terreinen in omgeving van het huidige baggerdepot (‘Slufter’), de 
noordzijde van de buitencontour of het toekomstige terrein in de bocht van 
de doorgetrokken Yangtzehaven naar de op het zuidwesten georiënteerde 
havenbekkens van Maasvlakte 2. Ook hierbij geldt dat eventuele kolonies geen 
belemmering mogen vormen voor verdere ontwikkelingen. Dat soort plekken 
kan eventueel een bijdrage vormen als deel van de oplossing van het zoeken 
naar geschikte, al dan niet permanente plekken voor de broedlocaties op de 
huidige Maasvlakte.



 H+N+S Landschapsarchitecten 145

 Landschapsplan Maasvlakte II - Beschrijving landschapsplan: plankaart en profielen



Beeldkwaliteits-
aspecten MV2



Beeldkwaliteits-
aspecten MV2



148 H+N+S Landschapsarchitecten

 Landschapsplan Maasvlakte II - Uitwerking beeldkwaliteitsaspecten MV2

3 Beeldkwaliteitsaspecten
Het Havenbedrijf is onlangs 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 vestigingsklimaat, het draagvlak van de omgeving en het aantrek-
ken van potentiële werknemers. Waarbij het motto uit ons regieboek 
Buitenruimte geldt: “Wie tot de best georganiseerde havens ter we-
reld behoort en een toplocatie wil zijn voor grootschalige industrie en 
dienstverlening, moet er ook zo uitzien”. 

De uitstraling die de haven moet hebben sluit aan bij onze algemene 
ambitie voor het havengebied: functioneel, veilig, schoon en high tech. 
De klanten, bezoekers, passanten en werknemers moeten trots kun-
nen zijn op de haven. De maat en schaal van het gebied kan verder 
worden benadrukt in de beeldkwaliteit. Dat betekent onder meer zicht 
houden op de havenactiviteiten, de grote unieke objecten en de infra-
structuur. 
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Deze ambitie komt bij uitstek 
tot uiting in het ontwerp van 
Maasvlakte 2, de toplocatie 
voor containerterminals in 
Europa. Dit wordt benadrukt 
door een krachtig beeld van 
het een industrielandschap 
dat tegelijk functioneel is, 
netjes èn iets om trots op te 
zijn. Aan het contract voor 
containerterminal 1 worden 
onderstaande aanwijzingen 
toegevoegd om tot een func-
tioneel, schoon en samenhan-
gend beeld te komen. Deze 
notitie geeft de voornaamste 
eisen die aan beeldkwaliteit 
op terminals gesteld worden. 
Ook wordt de achterliggende 
gedachte geschetst. 

duinwereld

havenwereld
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zand

beton

asfalt met belijning

gras

texturen van Maasvlakte II
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Beeldkwaliteit: low on architecture
Vanuit het motto ‘low on architecture’ wordt gesteld dat de visuele kwaliteit van de ha-
ven gebaat is bij het afzien van opgelegde architectuur. De architectuur van de bedrijfs-
gebouwen op de Maasvlakte is dan ook robuust: Geen willekeurige vormgeving, maar 
vormgeving die past bij de maat, schaal en functie van het gebied. Door de grote maat 
en de abstractie voegen de gebouwen zich naadloos in het landschap. 
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(bron: VISIE OP BEELDKWALITEIT: een vierluik, WEST8, 2007)
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Low on color
Wat voor de vorm van de bebouwing geldt, geldt feitelijk 
ook voor de kleur ervan: ‘low on color’. De visuele kwaliteit 
van MV2 is gebaat bij lichte kleuren voor de tanks, hallen, 
pijpen, windmolens, enz. Deze kleuren verbeelden een ge-
controleerd en schoon productieproces. Wit appelleert aan 
veiligheid en techniek. Voor tanks, hallen, (licht)masten, pijpen, 
windmolens, enz. worden de hoofdkleuren wit, licht grijs en 
zilver voorgeschreven: waarmee deze afsteken tegen een 
helder blauwe lucht of juist vervloeien in mistige atmosferen. 
Belangrijk is dat deze zaken goed onderhouden en schoon-
gemaakt worden. Een loods, hal o.i.d. heeft één kleur. Voor de 
bebouwing zal een toetsing op beeldkwaliteitsaspecten plaats 
vinden.
Op de genoemde kleuren geldt één uitzondering, gekoppeld 
aan het functionele karakter: kleuren horen bij de containers 
en de behandeling ervan. De containers, kranen, vrachtwa-
gens, e.d. zorgen voor kleur in de haven, passend bij de huis-
stijl van de gebruiker, als dragers van logo en huisstijlkleuren. 
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de haven-‘hard ware’: low on color

de haven-‘soft ware’: logo’s en huisstijlkleuren
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Verlichting
Overmatige lichthinder voor de omgeving dient te worden voorkomen.
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Er moet aandacht zijn voor het nachtbeeld van het havenlandschap 
en bebouwing, echter overmatige lichthinder voor de omgeving 
dient te worden voorkomen.
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zicht op havenbekken

Standaardhek
Voor de bedrijven op MV2 wordt een standaardhek voorge-
steld, volgens een nader te bepalen kwaliteitsbeschrijving. Dit 
hek zorgt voor rust en eenduidigheid in het beeld. Het hek krijgt 
een transparant karakter, met ruimte voor aanduiding van de 
bedrijfsnaam. De bedoeling is dat de bedrijven en de bedrijfsvoe-
ring zichtbaar zijn vanaf de infrabundel en niet door groen daar-
van zijn afgeschermd. 

Duurzaamheid: Windenergie
Op de containerterminals worden geen windmolens toegestaan. 

Panorama-plekken: panorama’s op zee en op de haven
Bij het ontwerp van Maasvlakte 2 wordt rekening gehouden met 
het vrijhouden van enkele zichten, op het natuurlandschap van 
de duinen/Noordzee maar ook op het landschap van de wer-
kende haven. Voor de terminals betekent dit dat de zichtlijnen 
op de koppen van de insteekhavens vrijgehouden moeten wor-
den. Daarmee worden beperkingen opgelegd ten aanzien van 
situering en hoogte van de bebouwing e.d. Deze ruimte kan wel 
gebruikt worden, maar niet zodanig dat het zicht op de bekkens 
vanaf de infrabundel/duinviaducten geblokkeerd wordt. De kan-
toorgebouwen dienen gericht te zijn op de infrabundel. 

 Landschapsplan Maasvlakte II - Uitwerking beeldkwaliteitsaspecten MV2



 H+N+S Landschapsarchitecten 159

 Landschapsplan Maasvlakte II - Uitwerking beeldkwaliteitsaspecten MV2

transparant basis hek

opdruk logo/bedrijfsnaam
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• De bebouwing op de terminal dient aan te 
sluiten bij de grote schaal van het gebied en 
heeft een functioneel ontwerp.
• De bebouwing heeft een oriëntatie richting 
de openbare infrastructuur.
• De bebouwing en statische elementen 
op de terminal zijn uitgevoerd in het 
kleurschema wit, grijs, zilver.
• Alle elementen op de terminal dienen goed 
onderhouden en schoon te zijn.
• Met plaatsing van de bebouwing etc. dient 
rekening te worden gehouden met eventueel 
aanwezige zichtlijnen, met name vanaf de 
openbare infrastructuur over het water bij 
de koppen van de havenbekkens. 

Samenvattend
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• Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. zal 
een standaard hekwerk voorschrijven. Dit 
hekwerk zal zorgvuldig en transparant zijn 
vormgegeven als een heldere scheiding 
tussen de terminal en de openbare ruimte. 
• De bedrijven en de bedrijfsvoering dienen 
zichtbaar zijn vanaf de infrabundel en niet 
door groen daarvan zijn afgeschermd. 
• Op de containerterminals worden geen 
windmolens toegestaan. 
• De layout van de kavels dient – gezien het 
voorgaande - in overleg met HbR bepaald te 
worden.
• Overmatige lichthinder voor de omgeving 
dient te worden voorkomen.
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4 Conclusies
In voorgaande hoofdstukken is het landschapsplan voor MV2 beschreven. Aangeduid is 
waar het plan op inzet, gericht op de buitencontour, alsook met welke oogmerk dit ge-
beurt en waar bepaalde ambities (voorstellen/keuzes) op gebaseerd zijn. Het landschaps-
plan is in tekst en beeld uitgebreid gedocumenteerd om de ambitities en onderliggende 
gedachten goed over te kunnen brengen ten behoeve van het uitwerkings- en aanbeste-
dingstraject dat zal volgen. 
Het landschapsplan beschrijft de uiteindelijke situatie van MV2. De totstandkoming zal 
echter in fasen plaats vinden. Niet elk onderdeel van het landschapsplan is direct aanwe-
zig. Een aantal voorzieningen zullen tijdelijk niet bruikbaar zijn. Op afbeelding is aangege-
ven welke onderdelen op welk moment zullen worden gerealiseerd.

Extra ambitie
Door de oogharen kijkend kan de inzet van het landschapsplan worden samengevat als 
een voorstel om op een vijftal zaken extra in te zetten. Deze extra ambitite – waaraan 
een pleidooi voor extra financiële middelen is gekoppeld – bestaat uit de volgende 5 
onderdelen:
1. realisatie superduin uitkijkduin van ca. 50-70m. hoog in combinatie met voorzieningen: 
ca. € 2 mln.
2. realisatie natuurlijke duinenrij (2 km): extra ophoging plus extra kwaliteit zand (circa € 
2,7 mln.), plus hoogwaardige parkeervoorziening bij intensief strand (ca. € 1,75 mln.)
3. realisatie natuurlijke duinenrij (6,7 km): extra ophoging en extra kwaliteit zand (circa 
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€ 6 mln.), plus panoramaparkeerplekken bij extensief strand: ca. € 0,3 mln.
4. realisatie duinviaducten (3 stuks): realisatie bijzondere kunstwerken als ‘bemiddelaars’ 
tussen het functionele havenlandschap en het natuurlijke duinlandschap van de buiten-
contour, tevens havenpanoramaplekken: extra ambitie P.M.
5. realisatie bolwerk en radar(panorama)restaurant (verbijzondering overgang harde/
zachte buitencontour): P.M.
Bij elk onderdeel is een inschatting gegeven van de kostenconsequenties van de genoem-
de extra ambitie. Deze getallen zijn gebaseerd op de kostenraming zoals opgesteld door 
SmitsRinsma uit Zutphen, in overleg met PMV2 en Gemeentewerken Rotterdam (wat 
betreft het superduin). De getallen hebben betrekking op de bouwkosten. Deze getallen 
zijn genoemd om ten behoeve van de besluitvorming een gevoel te kunnen geven bij de 
kostenconsequenties van de genoemde extra ambitie. De getallen zijn gebaseerd op een 
vrij uitgebreide raming. Deze raming is los bijgevoegd. De interpretatie van deze getallen 
dient echter zeer genuanceerd te gebeuren. Dit heeft enerzijds te maken met de aan-
names die gedaan zijn bij de opstelling van de raming (zie hiervoor de bijlage). Anderzijds 
is vergelijking van de getallen met de uitgangssituatie (de basisambitie weerspiegelend) 
lastig door het ontbreken van gegevens op dit vlak, hetzij omdat deze er (nog) niet zijn, 
hetzij omdat deze niet openbaar zijn. In een aantal gevallen vallen de geraamde kosten 
hoger uit dan hetgeen feitelijk is toe te schrijven aan de extra ambititie die het gevolg is 
van het voorliggende landschapsplan.
Daarnaast geldt dat in de raming tevens enkele posten zijn opgenomen die wellicht 
buiten het bestek vallen van MV2, en dus voor wat ‘vervuiling’ zorgen, zoals de (extra) 
bebording bij de panoramaplekken en de haltevoorziening ten behoeve van de bus (hal-
teplaats Superduin).
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Aanbevelingen voor het vervolg
Voorgesteld wordt een aantal onderdelen van het plan verder uit te werken, als aparte 
projecten. 
In overleg met PMV2 wordt voorgesteld de volgende zaken nader uit te (laten) werken:
1. uitwerking superduin uitkijkduin van ca. 60/70m. hoog in combinatie met voorzienin-
gen;
2. uitwerking hoogwaardige parkeervoorziening bij intensief strand, i.c.m. aannemer;
3. uitwerking hoogwaardige panoramaparkeerplekken bij extensief strand, i.c.m. aanne-
mer;
4. uitwerking duinviaducten als bijzondere kunstwerken door gespecialiseerd architect;
5. uitwerking bolwerk en radar(panorama)restaurant,  bijvoorbeeld in de vorm van een 
prijsvraag of in samenwerking met een onderwijsinstellingen (Summerschool AvB).
6. uitwerking overgangszone van MV1 naar MV2 (landschapsplan C2-bocht).

De uitwerking van de te realiseren natuurlijke duinerij (extra ophoging en extra kwa-
liteit zand) bij intensief en extensief strand alsook de verbijzondering van de overgang 
harde/zachte buitencontour met bolwerk en radarrestaurant, kan pas gebeuren als de 
aannemer van de buitencontour geselecteerd is, waarmee de exacte aanlegwijze, dimen-
sionering, en dergelijke bekend zijn. Dit is gepland rond 1 november 2007. Met de uitwer-
king van de overgangszone van MV1 naar MV2 (landschapsplan C2-bocht) kan eventueel 
eerder gestart worden.
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superduin
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intensief strand
superduin (start aanleg)

parkeerplekken
harde zeewering
(bolwerk | trailerhelling | windmolenrij)

extensief strand (zuid)

panoramaparkeerplek (zuid)

2010 2011

fasering



 H+N+S Landschapsarchitecten 169

 Landschapsplan Maasvlakte II - Conclusies, financiële consequenties en aanbevelingen

extensief strand (noord)

panoramaparkeerplek (noord)

gereed (duinviaducten)

. . . tweede leven 
Slufter(duinpan)

EINDFASE2013
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Samenvatting analyse/beleidscontext
De eerder door H+N+S Landschapsarchitecten opgestelde verkenning is als startpunt genomen voor het landschapsplan. Daarnaast 
is er echter een groot aantal andere relevante documenten als kader genomen, waaronder het bestemmingsplan, de opgestelde Mi-
lieueffectrapportage enzovoorts. Om goed het speelveld te kunnen duiden waarbinnen het landschapsplan dient te worden opgesteld 
is een groot aantal beleidsdocumenten, rapportages en dergelijke bestudeerd (>> zie bijlage: literatuurlijst). Deze documenten heb-
ben een wisselende status: de MER heeft bijvoorbeeld een heel andere hardheid dan de eind 2006 in opdracht van het HbR verrichtte 
studies naar de beeldkwaliteit van de haven. Beide zijn echter van belang. 
De uitkomsten van deze analyse passeren hieronder de revue, waarbij de relevante informatie per hoofdthema geclusterd is. Dit kan 
gelezen worden als een soort Programma van Eisen (PvE) voor het landschapsplan.

1 de functionele haven
MV2 betreft een uitbreiding van de eerste Maasvlakte en sluit daar functioneel (wat betreft hoofdopzet en ook hoofdinfrastructuur) 
op aan. De Yangtzehaven wordt doorgetrokken (met een doorsteek vanaf MV1). Deze uitgebreide Yangtzehaven krijgt 2 havenbek-
kens met een zuidwest-noordoost oriëntatie, met zwaaikommen. Onder de goed werkende haven valt niet alleen een goed ontsloten 
haven voor de boot maar ook voor auto en trein, zowel voor bezoekers als voor werknemers. MV2 wordt hoofdzakelijk ontsloten 
met behulp van een zogenaamde infrabundel waarin diverse transportlijnen zijn gebundeld. Op een lager schaalniveau worden verder 
enkele wegverbindingen MV2 en MV1 gerealiseerd. 

Infrastructuur
De bestaande A15/N15 wordt als autoweg doorgetrokken, het eerste stuk als 2x2 weg, met vluchtstroken, daarna in eerste instantie 
als enkelbaansweg (2x1 rijstrook) met een 80km/uur regime, met vluchthavens langs het hele tracé (per 1000 meter een vluchthaven). 
Aan weerszijden van de primaire weg of hoofdweg dienen bermsloten toegepast te worden voor de afwatering. 
Naast de hoofdweg ligt een secundaire weg (aan de buitenzijde, in/op het duin) welke dienst doet als calamiteitenroute en als route 
voor recreatief verkeer (met een van de stranden als bestemming). Als onderdeel daarvan moeten op twee n.t.b. locaties aansluitin-
gen op het strand gerealiseerd worden, te gebruiken door inspectie- en onderhoudsvoertuigen. Op meerdere plaatsen worden de 
wegen (hoofdweg en secundaire weg) gekoppeld met aansluitingen. Vrijliggend van de secundaire weg ligt westwaarts een tweerich-
tingfietspad, voor woon-werkverkeer en recreanten. Aan de binnenzijde van de hoofdweg ligt de havenspoorlijn (ontwerpsnelheid 
80 km/uur). Tussen deze autowegen en spoorwegen liggen bermen, greppels en reserveringen voor toekomstige uitbreidingen van 
de autoweg en het spoor en de toevoeging van een interne baan. In totaal is deze infrazone 125 meter breed (gemeten tussen de 
zogenaamde afslaglijn en uitgiftegrens). 



 H+N+S Landschapsarchitecten 173

 Landschapsplan MVII - Bijlagen

In de eindfase zal de infrabundel bestaan uit een gevulde transportleidingenstrook, een autoweg van 2x2 rijbanen, drie spoorbanen 
en een interne baan (aan de binnenzijde van de infrabundel). De uitbreiding van de eerste fase – met gelijkvloerse kruisingen - en de 
tweede fase – met ongelijkvloerse kruisingen – zal naar verwachting tussen 2015 en 2025 plaatsvinden. Direct langs de zeewering, in-
gepast in het duinlandschap liggen de transportleidingen voor gevaarlijke stoffen, aan de buitenzijde van de infrabundel (15m.). Aan de 
binnenzijde van de hoofdweg liggen de overige kabels en leidingen (nuts; 10m.), gesitueerd tussen havenspoorlijn en interne baan.
Secundaire weg, fietspad en de infrabundel dienen tot en met windkracht 7 beaufort vrij te blijven van de afzetting van stuifzand. 
Daarbij geldt dat deze ook bij harde wind/storm toegankelijk moeten zijn. Een geheel hoge ligging van de secundaire weg is – omwille 
van de functie als calamiteitenroute – dus niet voor de hand liggend.
De infrabundel (hoofdweg/spoorlijn) wordt aangelegd op een hoogte van 5,5 m. +NAP. De terreinen voor bestemming containers en 
distributie liggen op 5 m. en voor de bestemming chemie op minimaal 5 meter, eventueel hoger i.v.m. het milieurisico. De hoogte van 
de zeeweringen wordt afgestemd op een ontwerpnorm met een overstromingskans van eens in de tienduizend jaar.
Bij het ontwerp van de infrabundel zijn technisch-functionele eisen (boogstralen e.d.) richtinggevend. Zo dient rekening te worden 
gehouden met voldoende mogelijkheid voor waterafvoer in de berm (greppel) en met de obstakelvrije zones conform het handboek 
wegontwerp. Bij een ontwerpsnelheid van 80 km/uur geldt een afstand van min. 4,5 m./max. 6,0 m. Binnen de obstakelvrije zone 
geldt een stamdiameter van 0,08 meter (8cm) als maximum. Bij de inpassing en inrichting/aankleding dienen echter uitdrukkelijk ook 
andere overwegingen een rol spelen, gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht voor recreatie en de beleving, zoals het aan-
zetten van het contrast tussen de utilitaire havenwereld en de natuurlijke wereld van de buitencontour (>> zie ‘attractieve haven’). 

Water
In de MER voor MV2 is als uitgangspunt gehanteerd dat schoon water (regenwater) van daken, bedrijfsterreinen en de openbare 
ruimte via een gescheiden regenwaterriool (RWA-riool) rechtstreeks afgevoerd kan worden en geloosd op het oppervlaktewater. De 
effecten van de lozing worden gering geacht. Voor het schone water dat op MV2 vrijkomt geldt dat bij de inrichting zoveel mogelijk 
gewerkt wordt volgens de trits vasthouden-bergen-afvoeren. Voor het Landschapsplan wordt ervan uitgegaan dat in het openbaar 
gebied geen rekening hoeft te worden gehouden met het inpassen van ruimtevragen op het gebied van berging en waterzuivering, 
met uitzondering van de reeds genoemde bermsloten van de N15. 

Verstuiving
Wanneer het zand voor de aanleg van MV2 net opgespoten en opgedroogd is, is het gevoelig voor verstuiving. Dit is niet zo erg 
zolang er zich nog niets op de landaanwinning bevindt. Het is omwillen van de gewenste functionaliteit echter wel de bedoeling dat 
de zeewering op haar plek blijft en de terreinen niet heel veel van vorm veranderen. Daarnaast geldt dat vanaf het moment dat de 
eerste infrastructuur is aangelegd en de eerste bedrijven zich gevestigd hebben, het zaak is dat deze zo veel mogelijk vrij blijven 
van stuivend zand. Het ingenieursbureau Rotterdam heeft in opdracht van PMV2 een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden de 
verstuiving zo veel mogelijk te beperken. De resultaten van deze studie zijn in dit landschapsplan verwerkt (>> zie ook onderdeel ‘ 
de natuurlijke haven’).
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Beeldkwaliteit: uitstraling
De technische wereld van de haven is vastgelegd in het opgestelde masterplan voor MV2. Daarin is de lay-out van de infrastructuur/
hoofdontsluiting en de bedrijven (uitgeefbare kavels/functionele verdeling) op hoofdlijnen bepaald. Het bestemmingsplan (BP) en de 
MER-studies completeren het randvoorwaardenkader. Ten aanzien van de beeldkwaliteit (uitstraling) bieden masterplan, BP en MER-
studies echter geen kader. De onlangs door diverse bureaus in opdracht van het havenbedrijf verrichte studies naar de beeldkwaliteit 
voor de Rotterdamse haven bieden hiervoor wel aanknopingspunten, sterker nog een vloed aan suggesties, ondanks dat deze niet 
specifiek gericht waren op de Maasvlakte. 
De diverse studies doorbladerend valt op dat veel bureaus tot eenzelfde conclusies komen. Veel van de adviezen wordt in dit kader 
ter harte genomen en overgenomen, al dan niet in licht aangepaste vorm (>> zie hoofdstuk 4). 
Ten aanzien van de beeldkwaliteit van de ‘technische haven’  geldt dat de robuuste charme van de volstrekt utilitaire wereld van 
ontsluitingswegen, havenbekkens, loodsen, kades, hekken, lichtmasten, windmolens, lichtmasten, containers, havenkranen, enzovoorts 
voorop dient te staan. Het functioneel ontwerp is uitgangspunt, in zijn zuiverste vorm: form follows function. De inrichting en ar-
chitectuur van de Maasvlakte – zowel het openbare als private deel – dient daarbij aan te sluiten. ‘De architectuur van de bedrijfs-
gebouwen op de Maasvlakte is abstract: elke detaillering of verfijning in de gevels ontbreekt. De gebouwen refereren als het ware 
aan de containers waarin hun producten getransporteerd worden: ze geven niets van hun inhoud prijs, alleen een naam op de gevel 
geeft een indicatie. Door de grote maat en de abstractie voegen de gebouwen zich naadloos in het landschap.’ (bron: Ideeënboek, 
De Stijlgroep)
West 8 sluit hierop aan in haar studie naar de beeldkwaliteit van de Rotterdamse haven, waarbij met name de beleving vanaf de A15/
N15 centraal staat. West 8 bepleit in haar studie heel eenvoudige regels. Vanuit het motto ‘low on architecture’ wordt gesteld dat de 
visuele kwaliteit van de haven gebaat is bij het afzien van opgelegde architectuur. ‘De sculpturen en installaties spreken het best in 
hun basale eenvoud, hun overhoekige ruimtelijkheid, silhouet en steeds wisselende configuratie. De algemene regel is dat de architec-
tuur gebaseerd is op basale sculpturale principes: dozen, vlakken, repetitie en stijlloosheid. Architectuur en detaillering moeten juist 
behoeden dat de schaalloosheid en de abstractie van het object niet verloren gaat.’ 

Wat voor de vorm van de bebouwing geldt, geldt feitelijk ook voor de kleur ervan. Onder het motto ‘low on color’ stelt West 8 
dat de visuele kwaliteit gebaat is bij lichte kleuren voor de tanks, hallen, pijpen, windmolens, enz. Deze kleuren verbeelden een ge-
controleerd en schoon productieproces. Wit appelleert aan veiligheid en techniek. Voor deze zaken wordt wit, licht grijs en zilver 
voorgeschreven: waarmee het afsteekt tegen een helder blauwe lucht of juist vervloeit in mistige atmosferen.
Deze houding – het streven naar robuuste eenvoud – betreft ook de openbare ruimte structuur. Bij een clean en technisch produc-
tielandschap past geen hoog opgaand groen aldus West 8: ‘Complexe silhouetten zoals van raffinaderijen of kranen worden in het 
perspectief met bomen rommelig. Zichtlijnen gaan verloren en vergezichten verdwijnen. Maar erger nog, beplanting voegt ook een 
verkeerde associatie toe aan hightech installaties: groen lijkt te verdoezelen, te verbergen, te compenseren. Opgaand groen in de 
haven en zeker in de Maasvlakte is geen functioneel element.’ 
Vanuit het voorgaande wordt gepleit voor lage en aaneengesloten struwelen (duindoorn) en beheerd grasland (bermen, leidin-
genstroken, dijken). In plaats van een groenstrategie pleit West 8 voor een texturen-strategie. De haven toont zich door een serie 
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texturen die meestal niet tot het repertoire van groenstructuren wordt gerekend: asfalt, keien, grind, zand, helm (ruigte!), basalt, staal 
(roest!), water en beton. In deze tonen wordt het landschap van de haven geschilderd: vooral aardse texturen dus, waarin opgaande 
beplanting wordt vermeden. Dit sluit overigens uitstekend aan bij het gedachtegoed zoals door vastgelegd in de door H+N+S opge-
stelde Verkenning alsook bij de karakteristieken van MV1 en het feit dat de fysieke en klimatologische gegevenheden van MV2 welke 
het technisch haast onmogelijk maken om boombeplanting na te streven.

H+N+S stelt in haar beeldkwaliteitstudie voor om een standaard hek te ontwikkelen toe te passen in de Rotterdamse Haven. Het-
zelfde geldt voor verlichting en bebording, in plaats van steeds wisselende armaturen en dergelijke. MV2 krijgt in dit opzicht feitelijk 
een ‘voorbeeldfunctie’ voor de rest van de haven.

Duurzaamheid: windmolens
Onder de technische/technologische haven valt ook aandacht voor duurzaamheid. Ten aanzien van de hoofdstructuur gaat het hier 
naast aandacht voor watermanagement (een duurzaam gescheiden watersysteem, zie hiervoor) ook over windenergie. Langs de 
harde contour is plaatsing van molens van 4,5 MW per stuk mogelijk volgens het BP. Bij het intensieve strand is plaatsing van wind-
molens om risicoredenen (externe veiligheid) uitgesloten. 
West 8 geeft in haar beeldkwaliteitstudie aan dat het havenlandschap tegen het moment van verzadiging voor windmolens aan zit. 
Nieuwe of grotere windmolens dienen in lijnopstelling langs de contouren van de haven, waterlijnen e.d. te worden opgesteld, aldus 
West 8. Het hiervoor genoemde voornemen om langs de buitencontour windmolens te plaatsen – in lijnopstelling – past hierin.
H+N+S stelt voor om alleen de grootste molens toe te passen, van 4,5 MW per stuk, in een lijnopstelling, en dan enkel langs de 
harde contour aan de noordzijde (en nergens anders op MV2) – dit om een versnipperd beeld te voorkomen. Voorgesteld wordt 
de lijnopstelling door te zetten tot aan de Papegaaienbek. Dit betekent vervanging van de bestaande molens (aan het eind van hun 
levensduur). In totaal ontstaat hier uiteindelijk een lijn van zo’n 9 molens van het grootste type, op circa 480 meter uit elkaar, die de 
in-/uitgang van de Rotterdamse haven als ware begeleiden (in combinatie met de lijnopstelling bij Hoek van Holland, aan de andere 
kant van de Nieuwe Waterweg). Voorts stelt H+N+S voor om de entrees van de Rotterdamse haven vanaf de zuidzijde steeds te 
accentueren met windmolenvelden; onder meer bij de Brielse Maasdam en de N57 vanaf Voorne. Verder wordt voorgesteld om géén 
windmolens in de haven toe te passen.

2 de natuurlijke haven
Natuur vormt een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse haven en omgeving. In het bestaand havengebied en de voordelta komt 
een groot aantal natuurtypen voor. In de voordelta worden schorren, slikken, platen geulen en dergelijke aangetroffen. Daarnaast 
vormen de diepe en ondiepe onderwateroever en de hoogdynamische zandige zone van de open zee aparte natuurtypen. Ook op 
land worden interessante natuurtypen aangetroffen in en bij de haven, met name aan de randen, zoals het strand en de zeereep, 
primaire duintjes, open droge duinen, duinmoeras met riet/ruigte, natte duinvalleien, nat kruipwilgstruweel, duindoornstruweel en 
overige duinstruwelen. 
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De specifieke condities van de zoute zeewind en de droge ondergrond (met een plaatselijk grondwaterpeil dat in de zomer dieper 
ligt dan 3,5m. onder maaiveld) zorgen voor uitdroging en verzilting alsook een verstuivingproblematiek. Binnen korte afstand (onge-
veer 300m. vanaf de zee) gedijen slechts enkele grotere plantensoorten. Het gaat hierbij om heel specifieke beplanting in met name 
groen/grijstinten, waaronder helmgras, duindoorn, vlier, Japanse bottelroos (aangeplant) en smalle olijfwilg.
Als gevolg van deze specifieke milieus biedt de haven e.o. bijzondere natuurwaarden met hogere planten, amfibieën en reptielen, 
foeragerende kust- en zeevogels, broedvogels, zeezoogdieren (o.a. zeehonden) en overige (terrestrische) fauna (landslakken, insecten, 
landzoogdieren). 

Compensatie bestaande natuur en nieuwe natuur
Een deel van deze natuur geniet bescherming op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Negatieve invloed als gevolg van de aanleg 
van MV2 dient gecompenseerd te worden. Er zijn plannen gemaakt om elders in de regio het verlies te compenseren. Deze bestaan 
os. uit een zeereservaat in de Voordelta en een duinenrij voor Delfland. Ter onderbouwing van de dubbele doelstelling (creëren van 
ruimte voor economie en ecologie/groen) is ook gezocht naar ruimte voor 750 hectare extra groen in de regio.
Met de aanleg van nieuwe havengebieden zullen ook nieuwe natuurwaarden ontstaan, tijdelijk dan wel permanent, zoals dat ook is 
gebeurd op MV1, waar zich beschermde soorten als de rugstreeppad en zandhagedis hebben gevestigd. De in enkele decennia op 
MV1 ontstane natuur bereikt in sommige gebieden natuurkwaliteiten die in bestaande natuurgebieden al lang niet meer, of alleen ten 
koste van een grote beheerinspanning gehaald kunnen worden, aldus de MER Bestemming, bijlage natuur. Voor de bestaande haven 
is door bSR een signaleringsrapportage opgesteld met daarin een inventarisatie van beschermde en bedreigde soorten, die dit beeld 
illustreert.
 
Het bijlage-rapport van de MER Bestemming stelt dat de aanleg van Maasvlakte 2 een impuls kan betekenen voor de natuur, met 
name voor kustgebonden soorten en – in mindere mate – voor specifieke habitats. De mate waarin hangt o.a. af van het type zand 
dat gebruikt wordt bij de aanleg, de hoogteligging, hydrologie, enz. Ook de periode van braakligging is bepalend. Als alle netto-bedrijfs-
ruimte uiteindelijk  in gebruik genomen zal zijn, zal de (spontane) natuur zich weer terug trekken en zich als permanente natuur enkel 
handhaven op overhoeken, in bermen, op leidingstracés en natuurlijk op de zeewering/duinstrook van de zachte contour.
Hoewel de natuurwaarden dus zowel tijdens de ontwikkeling (tijdelijke natuur, waarbij de vestiging van beschermde soorten niet te 
voorkomen is, aldus de MER Bestemming) als in de eindfase substantieel kunnen zijn, wordt het niet waarschijnlijk geacht dat de voor 
de natuur geoptimaliseerde buitencontour van Maasvlakte 2 een substantiële rol kan spelen als stapsteen voor de Nederlandse dui-
nenkust, aldus de MER Bestemming. Dit in tegenstelling tot de Verkenning Landschapsplan MV2 waarin de rand van MV2 als robuuste 
verbindingszone op het niveau van MV2 en voor bepaalde natuurvormen als stepping stone tussen Voornes Duin en Solleveld en de 
Kapittelduinen bij Hoek van Holland is aangemerkt.  Nieuw inzicht geeft aan dat de duinen van MV2 geen substantiële rol spelen als 
stapsteen voor de Nederlandse kust.

Wel kunnen kabels- en leidingstroken in samenhang met de buitencontour zorgen voor een robuuste ecologische structuur op 
Maasvlakte 2 zelf. In het Haven  Natuur Plan uit 2004 is deze structuur (de infrastructuurbundel; i.e. de strook zeewering, en bermen 
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plus leidingstroken langs de doorgetrokken A15 en havenspoorlijn) aangewezen als een lange ecologische verbindingszone (EVZ). In 
deze ambitie verbindt deze EVZ alle gebieden die de status van permanente natuur of semi-natuur krijgen onderling. 

Hoe dan ook geldt de buitencontour samen met de infrabundel als EVZ als drager van de natuurontwikkelingambities op MV2. In 
de buitencontour, infrabundel en de voordelta worden de belangrijkste natuurontwikkelingambitities gebundeld - verder wordt niet 
actief ingezet op het ontwikkelen van natuurwaarden. 
Dit spoort met het advies van West 8: ‘In plaats van clichématige vergroening van de haven zelf moet juist de natuur om de haven heen 
tot grote bloei komen. In het havengebied zelf worden dus niet al te veel natuurambities nagejaagd, de focus wordt verplaatst naar de 
buitencontour en voordelta als ecologische verbinding tussen de duinen op Voorne en bij Hoek van Holland en de voordelta.’

Natuurontwikkelingdilemma: ‘beheerste natuur’
In algemene zin zijn er twee hoofdrichtingen voor het beheer te benoemen: 1. ecologisch beheer en actieve natuurontwikkeling 
(voor de EVZ/gebieden gereserveerd voor permanente natuurwaarden) en 2. beheer gericht op het voorkomen van natuurwaarden 
(waar tijdelijke natuurwaarden ongewenst zijn). Uitgangspunt voor natuur op MV2 is het ‘beheren en regisseren’ (conform BP). Dit 
is feitelijk het voortzetten van het huidige beleid. Het duinlandschap van de buitencontour biedt ruimte voor natuur. Op braaklig-
gende terreinen en kabel- en leidingenstroken kan tijdelijke natuur toegestaan worden, volgens het scenario beheren en regisseren 
(beheersen). 
Op zich kan zich er bijzondere, tijdelijk natuur ontwikkelen die echter bij volledige ingebruikname van de Tweede Maasvlakte weer 
zal verdwijnen. Leidingstroken worden volgens Bestemmingsplan waar mogelijk ecologisch beheerd. Voor de ecologische verbindings-
zone en de aangrenzende gebieden met natuurwaarden (permanente natuurgebieden of semi-natuur) dient een beheerplan gemaakt 
te worden (waarin o.a. het maairegime van de bermen en dergelijke is vastgelegd) om de natuurdoelstellingen te kunnen bereiken. 
Bij het uitgeven en/of bouwrijp maken, wordt gewerkt volgens een in ontwikkeling zijnde gedragscode, waarin beschreven staat hoe 
de schade aan planten en dieren door de geplande werkzaamheden aan de beschermde planten en dieren kan worden voorkomen 
of tot een minimum kan worden beperkt.
Er mag echter – eigenlijk - geen flora en fauna aanwezig zijn die vanwege soortbescherming en dergelijke belemmeringen opleggen 
aan het gebruik van de leidingenstrook. Er mogen geen wortels van bomen in de leidingenstrook aanwezig zijn. Het aanwezige groen 
dient zodanig ingericht te zijn dat alle delen van de leidingstrook direct bereikbaar zijn. Er dient namelijk te allen tijde gegraven te 
kunnen worden. 
Hier dient zich een dilemma aan: enerzijds zijn om praktische redenen geen natuurwaarden gewenst op de leidingenstroken omwille 
van ongewenste vertraging anderzijds vormen deze wel een onderdeel van de ecologische verbindingszone (EVZ).

De angel uit het natuurontwikkelingdilemma
Het Havenbedrijf wil voorkomen dat door de spontane vestiging van natuur vertraging ontstaat bij de uitgifte van gronden (als gevolg 
van de streng beschermde status van bepaalde natuurwaarden). Hiertoe is een handreiking ontwikkeld voor plannen, projecten en 
handelingen die geconfronteerd worden met beschermde natuurwaarden: de Rotterdamse Haven Aanpak (RHA). Met deze aanpak 
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poogt het HbR greep te krijgen op de complexe en vrij stringente (Europese) natuurwetgeving. Kort gezegd komt de aanpak erop 
neer dat in de RHA het soortenbeschermingsregime uit de Flora- en Faunawet (FFW) en de EU-richtlijnen gebiedsgericht wordt 
geïnterpreteerd in plaats van gericht op bescherming van individuele exemplaren. Hiermee wordt voorkomen dat voor iedere be-
schermde plant of dier afzonderlijk een ontheffing moet worden aangevraagd, zoals de FFW voorschrijft. Aangezien de RHA geen 
wettelijke status heeft kunnen derden bezwaar maken tegen bovengenoemde procedure voor een (paraplu)ontheffingsaanvraag, met 
alsnog een eventuele vertraging als gevolg. 
Het HbR heeft daarom de RHA verder uitgewerkt in samenwerking met het ministerie van LNV, die de ontheffingsaanvragen toetst. 
Op dit moment is een regeling in voorbereiding waarin het mogelijk wordt voor het HbR om een generieke ontheffing aan te vragen 
gekoppeld aan een gedragscode. Beide zijn in voorbereiding voor MV1: op ambtelijk niveau is hier in principe overeenstemming over 
en naar verwachting is de regeling voor MV1 nog dit jaar rond. 
De bedoeling is dat dit ook voor MV2 zo gaat werken. Hiermee lijkt feitelijk de angel uit het natuurontwikkelingdilemma te kunnen 
worden gehaald. Ondanks dat niet actief ingezet zal worden op het ontwikkelen van natuurwaarden in de buitencontour, kan deze 
wel degelijk ingericht worden als een ‘natuurlijk’ duinlandschap. Daarmee zal het zich ontwikkelen als aantrekkelijk leefbiotoop voor 
bepaalde soorten, waaronder ook beschermde soorten als de rugstreeppad en de zandhagedis. Door de regeling met LNV hoeft dit 
voor het HbR echter geen nadelige consequenties te hebben bij de uitgifte (noch procedureel in de zin van vertraging, noch inhoude-
lijk in de zin van eventueel compensatie). Het natuurdilemma hoeft dus niet met ruimtelijke maatregelen te worden aangepakt maar 
lijkt met procedurele afspraken tussen HbR en Min. Van LNV te kunnen worden ‘beheerst’. Dit vergroot de inrichtingsmogelijkheden 
voor de buitencontour/infrabundel met het oog op een ‘natuurvriendelijke inrichting’ aanzienlijk.

Verstuivingsproblematiek
Het beoogd beeld voor de zachte buitencontour en infrabundel is dat van een ‘natuurlijk’ duinlandschap. Omwille van het goed 
werken van de ‘functionele haven’ is het echter noodzakelijk maatregelen te nemen om ongewenste verstuiving tegen te gaan. De 
infrastructuur moet vrij blijven van al te veel zand en daarnaast dient hinder voor de bedrijven – met name op het distripark – tegen 
te worden gegaan. De meest geschikte maatregelen tegen de ongewenste verstuiving zijn specifiek voor MV2 en op basis van de 
verkenning van H+N+S in beeld gebracht door Gemeentewerken Rotterdam (GW). 
De volgende opbouw in beplanting wordt voorgesteld als belangrijkste middel om ongewenste verstuiving tegen te gaan (vanaf het 
strand geredeneerd): biestarwegras onderaan het duin, helmgras op het duin (waar continu verstuiving plaatsvindt), duindoornstru-
weel aan de binnenzijde van het duin (in de luwte) en arm Europoortmengsel in de infrabundel. 
In het optimale voorstel wordt voorgesteld het duin machinaal van extra reliëf te voorzien – door bij de aanleg al extra zand op de 
zeewering aan te brengen - en achter het duin eerst reliëf te laten ontstaan alvorens hier in te zaaien. Ook op de leidingenstroken kan 
extra reliëf worden aangebracht/ontstaan: hier is maximaal 1 meter extra gronddekking (dus in totaal 2 meter) toegestaan. Minder 
gronddekking dan 1 meter is uitgesloten.
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Helmbeplanting en strandbreedte
Voor de aanleg van het helmgras wordt door GW ineggen geadviseerd, omdat deze methode a) een natuurlijker beeld geeft dan 
aanplanten en b) relatief goedkoop is omdat het machinaal kan gebeuren en c) de beste zandstabiliserende vegetatie oplevert. In prin-
cipe wordt het planten van inheemse helm geadviseerd, uit ecologisch oogpunt: in een vegetatie van inheemse helm kunnen andere 
karakteristieke soorten van de zeereep beter kiemen. Onderzocht moet worden of – gezien de fasering – de bestaande helm op MV1 
kan worden hergebruikt. In principe kan uit een hectare helm voor meerdere hectares nieuwe helmbeplanting gewonnen worden. 
Op een helling van 1:3 kan ineggen nog machinaal plaatsvinden. Op plekken waar de helm niet goed aanslaat en teveel verstuiving 
optreedt kan Noordse helm aangeplant worden: Noordse helm is een betere zandvastlegger. 

Helm heeft continue aanvoer van zand nodig (verstuiving) om te kunnen groeien en over langere tijd gezond te blijven. Het zand 
moet hiervoor niet al te grof zijn (de beste zandfractie is echter niet bekend). Voor de aanvoer van voldoende zand -  door verstuiving 
- moet het zandstrand voldoende breed zijn en wel minimaal 70 meter breed. Dit betekent in concreto dat de eis van minimaal 50 
meter in het PvE voor de aannemers (>> zie hierna onder 3. ‘de attractieve haven’) opgerekt zou moeten worden naar minimaal 70 
meter (en maximaal 200 meter).
Aan de binnenzijde van het duin maakt het helmgras ruimte voor struweel, bestaande uit duindoorn en eventueel andere soorten 
als kruipwilg, vier, wilde liguster, meidoorn en duinroos. De aanplant dient vergezeld te gaan van bodemverbetering – om de kans op 
aanslaan te vergroten - en bescherming tegen konijnenvraat.

Het Europoortmengsel is een mengsel dat op de MV en elders in het havengebied wordt toegepast. Het is een mengsel van 9 tot 12 
soorten die bestand zijn tegen de specifieke (droge) situatie van de bodem in de haven. Het mengsel bestaat uit plantensoorten die 
in korte tijd voor een dicht en oppervlakkig wortelstelsel zorgen. 
Er wordt door GW voorgesteld in het deel dat tot het duinlandschap behoort – in tegenstelling tot in de rest van de haven – geen 
kleikorrels aan te brengen, omdat dit afbreuk doet aan het beoogde duinmilieu. Wel kan eventueel een middel worden toegevoegd 
aan het mengsel dat vergaat, zoals stro, hydrocompost of een ander bindmiddel. Na verloop van tijd zal het ingezaaide grasmengsel 
zich vanzelf omvormen tot een (meer) natuurlijk grasland, een ‘armere’ variant, passend bij de specifieke lokale condities. 
De greppel langs de weg zal eventueel inwaaiend zand opvangen. Wanneer de greppel vol is, moet deze leeggemaakt worden. Stuif-
schermen kunnen in eventueel in een later stadium nog langs de weg gezet worden, aldus GW, mocht er nog inwaaiend zand vanuit 
het duin komen en de beplanting en de greppel langs de weg dit niet voldoende wegvangen.

3 de attractieve haven
Naast een goed werkende en ecologisch interessante haven is de haven ook in recreatief opzicht van belang. De ambitie van het 
HbR, zoals verwoord in het Havenplan 2020, is de representatieve en attractieve waarde van de haven verder te vergroten. Het 
Havenbedrijf wil hier verder beleid op ontwikkelen en is in dat kader onlangs gestart met een ambitieus traject om “het gezicht” 
van de haven te verbeteren. Dit in de overtuiging dat de fysieke uitstraling van het havengebied steeds meer van belang wordt voor 
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het vestigingsklimaat, het draagvlak van de omgeving en het aantrekken van potentiële werknemers. Hierbij geldt het motto uit het 
‘Regieboek Buitenruimte’: “Wie tot de best georganiseerde havens ter wereld behoort en een toplocatie wil zijn voor grootschalige 
industrie en dienstverlening, moet er ook zo uitzien”. 
De uitstraling die de haven moet hebben sluit aan bij onze algemene ambitie voor het havengebied: functioneel, veilig, schoon en high 
tech. De bezoekers, passanten en werknemers moeten trots kunnen zijn op de haven). Deze ambitie komt bij uitstek tot uiting in het 
ontwerp van Maasvlakte 2, de toplocatie voor containerterminals in Europa. Dit wordt benadrukt door een krachtig beeld van de een 
industrielandschap dat tegelijk functioneel is, netjes èn iets om trots op te zijn. Dit gaat verder dan alleen het openbaar gebied. Ook 
in de uitgiftecontracten voor de terminals en dergelijke dienen aanwijzingen te worden opgenomen om tot een functioneel, schoon 
en samenhangend beeld te komen (>> zie hiervoor hoofdstuk 4 ‘beeldkwaliteit’). 
Bij de inrichting van met name de hoofdstuctuur van MV2 wordt geprobeerd vorm te geven aan de ambitie van een attractieve, in de 
zin van aantrekkelijke en toegankelijke haven. Als onderdeel van MV2 wordt de aanleg van zeewering gecombineerd met de realisatie 
van een aantal recreatieve voorzieningen. Bij de aanleg van MV2 zal een deel van de bestaande zeewering langs de westkust van de 
huidige maasvlakte (MV1) verdwijnen. De daarlangs en daarop gelegen stranden (en recreatieve voorzieningen) zullen gecompen-
seerd worden langs de nieuw te realiseren zeewering van MV2. Centraal uitgangspunt is dat de mogelijkheden voor strandrecreatie 
op z’n minst gelijk moeten zijn als in de huidige situatie. Ter illustratie: het huidige strand trekt jaarlijks bijna een half miljoen badgasten 
- op een zomerse ‘topdag’ kwamen er de afgelopen jaren meer dan elf duizend bezoekers naar de Maasvlakte. Bovendien moeten de 
mogelijkheden voor grote en kleine watersport ongeveer gelijk blijven en moeten de mogelijkheden om de stranden met de auto 
te bezoeken gelijk blijven.

Harde en zachte contour
De zeewering krijgt grotendeels een zacht, natuurlijk karakter door deze als kust- en duinlandschap uit te voeren. Slechts een klein 
deel wordt als harde zeewering uitgevoerd. De zachte zeewering wordt gecombineerd met de realisatie van een strandzone. Het 
huidige Slufterstrand fungeert als belangrijke voorziening voor dagreactie (strandbezoek). Omwille van het zo veel mogelijk vermij-
den van conflicten tussen recreatie en natuur alsook tussen recreanten onderling wordt in het bestemmingsplan (BP) een zonering 
voorgesteld in een extensief, intensief en natuurlijk deel. 
Naast het strand biedt ook de zee kansen voor recreatie – net als in de huidige situatie. Zo is de Maasvlakte een van de beste locaties  
- met Scheveningen en Wijk aan Zee – voor branding surfen. De Maasvlakte en omgeving is daarnaast ook een aantrekkelijk plek voor 
kite-surfing, parapante, deltavliegen maar ook voor sportvissers, windsurfers, catamaranzeilers, enzovoorts.  

Zonering: intensief, extensief, natuurgericht
Er wordt op MV2 een recreatiestrand voor intensief gebruik gerealiseerd, in het zuidwesten, met minimaal 5 strandopgangen en een 
parkeervoorziening van (in ieder geval) 1500 parkeerplaatsen. Dit recreatiestrand moet bestaan uit minimaal 22 hectare droog strand 
(van +1 tot +3m.), van minimaal 50 meter en maximaal 200 meter breed en een maximale lengte van 2,2 kilometer. De helling dient 
minimaal 1:50 te zijn. Het intensieve recreatiestrand dient ononderbroken te zijn en sluit aan op de Slufter en het zuidelijke gelegen 
strand. Intensief gebruik van het natuurgerichte Slufterstand (ten zuiden van de demarcatielijn) moet echter ontmoedigd worden met 
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fysieke maatregelen. Het totaal te realiseren strandoppervlak (intensief en extensief deel) is 49 hectare. Op het intensieve strand-
deel moet ruimte zijn voor ten minste 10.000 mensen op een mooie zonnige dag. Bij het intensieve stranddeel is seizoensgebonden 
horeca mogelijk. Mogelijk is de inpassing van een seizoensbushalte hier aan de orde.
Ten zuiden van het intensieve strand ligt het natuurgerichte strand. Het natuurgerichte strand alsook de duinen ten zuiden van de 
Slufter blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Het natuurgerichte strand blijft tijdens de aanleg van MV2 toegankelijk, 
maar dit beperkt/moeilijk te blijven – gezien de kwetsbaarheid van de aanwezige natuur. Alles ten zuiden van de eerder genoemde 
demarcatielijn blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.
Ten noorden van het intensieve strand ligt het extensieve strand, mogelijk deels voor naaktrecreatie bestemd, met 1 à 2 strandop-
gangen en ongeveer 50 parkeerplekken (ter vervanging van de huidige 300 niet officiële parkeerplaatsen in de bermen). Vanaf het 
extensieve strand zullen in de toekomst de kite-surfers het ruime sop kiezen. Ook voor andere buitensporten dient bij MV2 ruimte 
te zijn, zoals parapente, deltavliegen en modelvliegsport maar ook o.a. voor speedboten en waterscooters. Hierbij dienen wel de (ne-
gatieve) effecten op natuur en overige recreatievormen geminimaliseerd te worden – aldus de MER–bijlage recreatief medegebruik 
- uitwaaiering naar het zuiden toe voorbij de demarcatielijn bij het Brielse Gat moet voorkomen worden (zie. afb. p. 25 MER-bijlage 
recreatief medegebruik). Recreanten die op MV2 actieve buitensporten beoefenen kunnen bij voorkeur op het extensieve strand 
terecht, aldus de MER-bijlage. In het kader van het beheerplan Voordelta zal, gezien de verstorende werking op zeehonden die zich 
op en rond de Hinderplaat bevinden, kite-surfen vanaf het intensieve strand van MV2 verboden worden. Als onderdeel van de nieuwe 
kustlijn kunnen verder seizoensgebonden horecavoorzieningen een plek krijgen (bij het intensieve strand) alsook tot diverse uitzicht-
plekken: in ieder geval een uitzichtplek en een landmark. 

Toegankelijkheid: bereikbaarheid en parkeren
Langs de harde zeewering zullen geen parkeerplekken worden aangelegd, met uitzondering van een beperkt aantal geclusterde par-
keerplaatsen bij de uitzichtpunten. Alleen daar is de harde zeewering ook toegankelijk. Onderzocht moet worden of op de harde 
zeewering ook een boten-/trailerhelling ruimtelijk ingepast kan worden en of de kustlijn vanaf het extensieve strand via een van de 
strandopgangen bereikbaar kan worden gemaakt voor auto’s met trailer. Het bieden aan de mogelijkheid voor automobilisten om als 
recreant met de auto het strand te betreden – zoals tot 15 oktober 2004 mogelijk op het ‘autostrand’ van Oostvoorne – wordt door 
het HbR in principe niet voorgestaan. De vraag is echter of het niet aardig zou kunnen zijn een dergelijke voorziening te koppelen 
aan de strandopgang die voor auto’s met trailers toegankelijk is.
In het Bestemmingsplan wordt uitgegaan van minimaal 1500 parkeerplekken bij het intensieve strand en ongeveer 50 parkeerplekken 
(ter vervanging van de huidige 300 niet officiële parkeerplaatsen in de bermen). Het minimaal te realiseren totaal aantal plaatsen bij 
het intensieve en extensieve strand op MV2 is zodoende in totaal 1550 en daarmee fors minder dan de in totaal 1800 op MV1. De 
vraag is of dit wel voldoende is als het strand zoals gesteld minimaal 10.000 mensen moet kunnen accommoderen. Van de strand-
bezoekers komt slechts een klein aantal met bus of fiets. In de eerder door H+N+S opgestelde Verkenning is uitgegaan van in totaal 
1800 parkeerplaatsen. Wellicht zijn tijdelijke parkeervoorzieningen (voor piekmomenten) een optie, in de nabijheid van het intensieve 
strand (zoals het BP voorschrijft). 
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Panoramaplekken
De haven biedt vele vaak verassende, onverwachte uitzichten die door de enorme maat/schaal vaak overweldigend zijn. Bij het ont-
werp van MV2 wordt hier bewust op gestuurd. De drie bestaande uitzichtpunten (een bij het spotterstrand en twee bij de Slufter 
– zie afbeelding pag. 29 van de MER-bijlage recreatief medegebruik) moeten gehandhaafd worden. Verder wordt het realiseren van 
twee nieuwe uitzichtspunten in de vorm van een uitzichtsduin en een nader te bepalen bijzonder punt/landmark voorgestaan in het 
BP.
De diverse voor de haven opgestelde beeldkwaliteitstudies gaan een stap verder dan het Bestemmingsplan en de MER. In elke 
beeldkwaliteitstudie wordt aangegeven dat bewust omgegaan moet worden met het behoud/creëren van aantrekkelijke zichten, 
zowel vanaf de A15-bundel geredeneerd (zichten op het infralandschap, het havenlandschap èn het natuur landschap) maar ook vanaf 
bijzondere plekken in de haven zelf (zicht op het havenlandschap inclusief de infrastructuur). Deze voorstellen gaan verder dan het 
behouden en realiseren van enkele uitzichtplekken/panoramaplekken vanaf de buitencontour richting zee. Ronald Rietveld gaat in zijn 
studie nog een stap verder en benoemt daarin de A15/N15 als scenic highway (met een grotendeels verhoogde ligging) en daarmee 
als een aaneenschakeling van zichten die vanuit de auto te genieten zijn: ‘De A15 biedt de unieke mogelijkheid om het havenlandschap 
te beleven, een aaneenschakeling van panorama’s vanaf de snelweg (beleving infrabundel en havenlandschap en contrast havenland-
schap en natuurlandschap). 
Door diverse bureaus is gesuggereerd panoramaplekken in de haven te realiseren als uitzichtpunten die met de auto en eventueel 
ook via langzaam verkeersroutes bereikbaar zijn. Het gaat daarbij om verblijfplaatsen annex uitzichtpunten, dus niet alleen als mo-
ment in een route maar ook als plek vormgegeven. Dergelijke panoramaplekken zouden als een soort familie herkenbaar moeten 
zijn qua inrichting en qua aanduiding (specifieke bebording). Verder wordt voorgesteld  de waar mogelijk het zicht op de havenbek-
kens vanaf de openbare weg te openen c.q. open te houden. In het kader van het landschapsplan voor MV2 is door H+N+S gekeken 
welke plek/plekken op de Tweede Maasvlakte daarvoor in aanmerking komt/komen, zowel panorama’s richting de zee als richting de 
haven.

Nachtbeeld
Diverse bureaus stellen verder voor om de A15/N15 nog meer te accentueren als aparte route door de haven door toepassing van 
bijzondere verlichting, bijvoorbeeld LED-verlichting (ronald Rietveld) waarmee het gevoel van het ‘zweven’ door de haven wordt 
vergroot. West 8 stelt in het kader van een aantrekkelijk nachtbeeld voor om enkele bijzondere gebouwen (torens) en kunstwerken 
(bruggen/knooppunten) ’s nachts aan te lichten. ‘Een aspect waarin het havenlandschap superieur is aan elk ander stadsbeeld in Ne-
derland is het nachtbeeld. Nergens anders is een zo poëtisch en krachtig lichtlandschap als hier. Duizenden lichtjes, schitteringen in 
het water en bizarre kleur- en zweemeffecten maken de haven ’s nachts uniek. Dit nachtbeeld kan versterkt worden door selectief 
een aantal punten in het havenlandschap met groen licht aan te stralen, zoals belangrijke torens/schoorstenen, en de belangrijke kla-
verbladen, tunnelmonden en bruggen te voorzien van effectverlichting’.
Net als Rietveld en West8 zet MVRDV in op een aantrekkelijk nachtbeeld van de A15. Ook door MVRDV wordt het nachtbeeld 
gebruikt om de A15 te verzelfstandigen ten opzichte van de omgeving, in dit geval door onderscheid te maken in lichtkleur (blauw-
wit vs geel licht) tussen A15-bundel en omgeving (bedrijfsgebouwen). Het voorstel van MVRDV verdient vanwege de helderheid en 
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conceptuele kracht alsook de relatief eenvoudige aard (eenvoudig en goed faseerbaar te realiseren) bijval. De uiteindelijke keuze 
voor de behandeling van het laatste stukje van de A15/N15 zal echter in nauw overleg plaats moeten vinden met de Grontmij die in 
opdracht van RWS het landschapsplan voor de A15 maakt. 

Recreatieve voorzieningen: Informatiecentrum MV2 en panoramarestaurant
Veel bureaus zijn het in hun beeldkwaliteitstudies eens over het introduceren van recreatieve ‘concentratiepunten’ in de haven, 
ook op MV2. Als belangrijke plekken voor de recreatie op MV2 worden onder andere het intensieve strand, extensieve strand, het 
superduin, het spotterstrand en de surf rifs genoemd. Door enkelen worden daar nog heel specifieke aanvullende voorzieningen 
aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor campers (‘Camperduin’, met water-/electrapunten voor campers), een horecavoorziening in een 
windmolen of vuurtoren, plekken voor horecastandplaatsen, enzovoorts. Mecanoo ziet aan het einde van de verlenging v/d A15 als 
havenroute een grote trekker (de grootste trekker). Hier is in het beeldkwaliteit¬plan van H+N+S een steiger (aanmeerplek) voor 
de waterbus gedacht.
Bij MV1 is nooit actief beleid gevoerd voor het aantrekken van recreatieve voorzieningen of het bieden van ruimte hieraan. De vraag 
is of dit beleid gecontinueerd wordt of dat voor MV2 op bepaalde wijze hierin door HbR actief beleid gevoerd wordt. Met andere 
woorden kan er niet wat meer gedaan worden dan alleen de voorzieningen van MV1 compenseren (als uitgangspunt van de MER), 
bijvoorbeeld in overleg met RWS en het recreatieschap?
In de diverse studies wordt een groot aantal suggesties gedaan voor recreatieve voorzieningen. Het gaat hierbij om voorzieningen 
voor dagrecreatie. Ook aan voorzieningen voor werknemers in de haven kan gedacht worden, zoals een permanent informatiecen-
trum en een horecavoorziening/restaurant bijvoorbeeld in een windmolen (panoramarestaurant) of gecombineerd met de nieuw 
te realiseren vuurtoren/radarmast. De vraag is echter hoe ver het havenbedrijf het als haar taak ziet zich actief in te spannen voor 
bepaalde voorzieningen. 

Superduin en superduinpan
MVRDV stelt in haar beeldkwaliteitstudie voor het superduin op het baggerdepot van de Slufter te realiseren. Voor dit baggerspe-
ciedepot (26 meter diep met een dijk eromheen van +28 m.) dient een goede herbestemming gezocht te worden. De slufter zou 
aanvankelijk in 2005 al vol zijn, maar blijft echter vooralsnog in bedrijf. Momenteel wordt voorzien dat deze pas in 2025 - en mogelijk 
nog later - vol is en pas dan kan worden afgedekt en afgewerkt. Daarmee is de superduin op deze plek niet logisch. 
H+N+S stelt in de beeldkwaliteitstudie voor de superduin (60m.) te koppelen aan de monding van de waterweg, als markering van de 
entree van de haven, samen met een tweede superduin voor de kust bij Hoek van Holland (als zandbank voor suppletie), als uitzicht-
punt over zee èn als voorziening behorend bij het extensieve strand (voor parapente, deltavliegen en dergelijke). De superduin op de 
locatie waar H+N+S deze in de Verkenning ook al had voorgesteld, past echter niet in één van de twee varianten zoals die momenteel 
in voorbereiding zijn door de geselecteerde aannemercombinaties. Daarbij is de vraag of deze locatie qua omvang voldoende is. Dit 
maakt een alternatieve plek voor de superduin mede gewenst.
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