TRENDS
TRENDS

�������������������

������������������
������������������

��������������������

BOOTTAXI

ECO-LOGICAL

������������������

BOS
UNORTHODOCKS

ECO-LOGICAL

KREEK

����
������������

STRAND

BOUWING (2020)

�����������

NIEUWE BEBOUWING (2020)

�����
�����������������
������������������

M
RD DAM KS
R
C
TTE ODO E
O
R TH ITI
OR ET
UN OMP OLLE G
C RV DIN
EE EL
RM
VE

OS
VLONDER

HUIDIGE SITUATIE

OUWING

����

������������������������
����������� �����������
�����

�������������������

������������������

��������������������
��������������������

Om de plek meer ecologische diversiteit
en body te geven (Eilandtheorie) wordt de
rest van Heyplaat, met uitzondering van
het dorp, aangeplant met bomen.
De Heyplaat bevat nu zowel zoete als zoute
�������������������
natuur. Interessante gradiëntontwikkeling tussen de twee geven een gevarieerd
en ecologisch aantrekkelijk gebied. Een
gebied waar zowel ﬂora en fauna zich kunnen nestelen, broeden, voortplanten en
neerstrijken. EN ook een gebied waar de
stedeling zich kan terugtrekken en verto�������������������
�������������������
even.
Om de aantrekkelijkheid en de relatie tussen natuur en stad te vergroten ontwerpen
we een vlonder. Deze vlonder is tevens
ook de aanlegsteiger voor de boottaxi en
de hoofdontsluiting
van het gebied. De
������������������
zwevende constructie zorgt ervoor dan het
getijdengebied zich ongestoord kan ontwikkelen los van alle activiteiten rondom
het dok.
De kades in de dokhaven worden in een
later stadium ontworpen. Op korte termijn
is vooral de robuustheid en het pionierskarakter van belang voor de ontwikkeling
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van het gebied. Het ontwerp van
de kades
TRENDS
gaan samen op met de ontwikkeling van het
stedebouwkundig plan in������������������
2020. ������������������
Lange termijn ‘Heyplaat aan de Maas’.
De successie wordt �������������������
ingezet vanaf het moment dat alles wordt aangeplant. Na 15 jaar
is er een stadium bereikt met ecologische
diversiteit. Het bos is gegroeid en draagt
bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de
Heyplaat en Rotterdam. Nieuwe stedelijke
ontwikkelingen kunnen nu opzoek gaan naar
het spanningsveld met de natuur.
De tijdelijke functies maken nu plaats
voor meer gevestigde ��������
functie’s. De invulling van de bestaande loodsen is afhankelijk van het stedebouwkundig plan en
�������������������
het nieuwe programma.
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-Ecologisch activiteiten he
havengebied als Rotterdam
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stadshavens.
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NIEUWE SITUATIE BOUWMASSA
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Robuuste natuur als landschappelijke onderlegger voor nieuwe stedelijke
NIEUWE BEBOUWING (2020)
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ontwikkelingen. Eco-logical is een plan gebaseerd op de huidige ontwikkelingen
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in het Rijnmondgebied. Enerzijds verplaatst de zouttong, het zeewater, zich
BOS
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steeds meer landinwaarts. Anderzijds verschuift de stad richting de zee. Het
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contact tussen beide wordt momenteel gezien als bedreiging, maar het kan
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ook een kans zijn. De ontwikkelstrategie transformeert het RDM-terrein naar
HEYPLAAT DORP
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een ‘Steppingstone’. Een groenstructuur die de basis vormt voor de nieuwe
uitbreidingen van de stad Rotterdam. Op korte termijn biedt de steppingstone,
bestaande uit natte en droge natuur, ruimte voor vertier. Op lange termijn
fungeert het als groenfundament voor een aan te leggen woongebied.
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