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Inleiding:
De ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied naar een woon/werk gebied
wordt mede bemoeilijkt door milieuproblematiek. De geluidscontour maakt uitbreiding
van de woonfunctie lastig door de mogelijke beperkingen voor bestaande
havenactiviteiten. Bovendien geven vervuiling van havengebieden en oude
asbesttoepassingen in voormalige havengebouwen een hogere investeringsdrempel.
Het in de tijd laten opschuiven van de woonfunctie in voormalige havengebieden kan
slechts stapsgewijs plaatsvinden wanneer eerst een verplaatsing van bedrijven
vanuit een geheel gebied heeft plaatsgevonden. Vooralsnog is het opportuun te
veronderstellen dat dit voor alle bedrijven geregisseerd zou kunnen plaatsvinden en
bovendien is de tijdspanne waar in dit zou kunnen plaatsvinden onzeker. Men kan
een gebied alleen opwaarderen wanneer de toegevoegde economische waarde van
het gebied toeneemt. Dit geldt zowel voor bestuurders om bedrijven te kunnen
compenseren uit hogere grondopbrengsten alsook voor investeerders, die hun
pioniersfunctie te gelde willen maken. Bij een conventionele
stadsontwikkelingoplossing is sprake van een kip en ei situatie daar eerst een
dergelijke ontwikkeling in gang gezet moet
worden waarvoor barrières in investeringshoogte,
milieuwetgeving en een beperkte infrastructuur
geslecht moeten worden. Een gebied waar dit
zeker tot uitdrukking komt is het tuindorp
Heyplaat. Echter door de bijzondere kenmerken
van dit gebied zal het mogelijk zijn om door de
ontwikkeling van een katalysator de upgrading
van het gebied in gang te zetten. Het project
“Waterbouw aan de Maas” zou deze functie
mede kunnen vervullen

Waarom Waterbouw:
Waterbouw komt in Nederland steeds meer in de belangstelling te staan. Reden
hiervoor is dat door het broeikaseffect de stijging van de zeespiegel onomkeerbaar is
terwijl ons land tevens inklinkt. De kapitaalintensieve fundering van onroerende
zaken en infrastructuur vraagt behalve hoge initiële offers ook continue aandacht
voor onderhoud m.b.t het herstellen van ongelijkmatige zakkingen. Bovendien zal de
beheersbaarheid van het grondwater door grotere hoeveelheden neerslag en de
toegenomen verharding van onze omgeving meer (tijdelijke) waterberging vragen.
Het klassieke ophogen van dijken en het scheppen van meer ruimte voor grote
rivieren zal niet voldoende zijn om ons gevoel voor veiligheid en comfort op een
acceptabel niveau te brengen. Het kassengebied is één van de plaatsen in
Nederland waar deze problematiek samen komt en waar bij calamiteiten reeds een
tijdelijk verhoging van de grondwaterstand acceptabel wordt geacht. De schade bij
een dergelijke calamiteit bij de noodzaak een groter en zo ook woongebied tijdelijk
onder water te zetten zal aanzienlijk meer schade met zich mee brengen. Hierdoor
zal het drijvend bouwen op het water en in het drassige veengebied uiteindelijk niet
alleen economischer zijn, maar ook duurzamer. Dit wordt veroorzaakt door een
minder grote gewichtbelasting op het land waardoor het inklinkeffect verminderd
wordt en het voorkomen van omvangrijke schades bij tijdelijke verhogingen (of
verlagingen) van de grondwaterstand. Bovendien schept deze wijze van bouwen een
mogelijkheid om de infrastructuur te flexibiliseren. Uiteindelijk zal dat ook bij de
gebruikers een groter gevoel van veiligheid ontstaan waarbij de investeringen in
onroerend goed aanzienlijk lager zullen blijken te zijn dan bij traditionele bouw met
een hogere zekerheid.

Mogelijkheden voor Heyplaat:
Reeds bij verschillende visies op het gebied Heyplaat wordt de nadruk gelegd op een
ontwikkeling naar het water toe met een panorama naar de stad. Nu is het gebied
grotendeels van het water afgekeerd door afsluiting van industrieterreinen en niet
begaanbare open velden. Men kan de geïsoleerde positie door een oriëntatie naar
het land omkeren naar een communicerende functie naar het water en het
overliggende waterfront van de stad waardoor “Heyplaat aan de Maas” ontstaat.
De analogie met Venetië is snel gelegd omdat voor dit gebied de nabijheid van water
en de economische afhankelijkheid van water overduidelijk is. Dit geeft ook aan dat
de nu beperkte mogelijkheden voor mobiliteit over het water uitgebreid dienen te
worden om uit de geïsoleerde positie te geraken. De frequentie van vaarbewegingen
van vervoersdiensten kan alleen met een dekkende exploitatie opgevoerd worden
doordat niet alleen de bewoners van het gebied communicatie zoeken met de stad,
maar zeker dat ook buitenstaanders bereid zijn te communiceren met de functies
binnen het gebied Heyplaat. Hierdoor zal een betere binding met de stad ontstaan
waardoor de toegevoegde waarde van het gebied zal toenemen. Dit zal zijn
oorsprong moeten vinden in de combinatie van de (gebieds-)functies bedrijvigheid,
wonen, recreatie en cultuur
Oorspronkelijk was de Heyse Haven een afbouwlocatie voor grote zeeschepen. De
hierbij behorende bedrijvigheid hoort bij de belevingswaarde van de haven.
Economisch is het gunstig om het water om te zetten in woon en werkruimte,
waardoor een vergelijkbare sfeer kan ontstaan van weleer. Hierbij dient men niet te
denken aan het dempen van de voormalige havens maar aan een waterwoongebied
met een infrastructuur van drijvende kades. Deze drijvende kades kunnen dienst
doen als collectieve nuts eenheden zoals vuilwaterverwerking en brandstof/water
opslag. Het gebruik van drijvende kades in plaats van een drijvende steiger kan ook
comfort verhogend werken voor de bewoners omdat hiermee golfslag gebroken en
deining gedempt kan worden. Economisch gezien zal de inzet van drijvende kades
de noodzaak om de van oorsprong voor havenfuncties gebouwde kades ongemoeid
te laten en een kostbare renovatie achterwege kan blijven.

Het woonwatergebied zal de pioniersfunctie en de anarchie in een aantrekkelijk
waterfront moeten zien samen te brengen. Duidelijk is dat we hiervoor niet naar een
museumhaven zoeken of naar een drijvende Vinex-locatie. Ook zal de uitstraling van
de nu bekende conventionele woonboten vermeden moeten worden. Men zal het
ongebruikelijke, de diversiteit en de extraverte uitstraling moeten zoeken zodat de
verbinding met het land behouden blijft. Hierdoor zal ook de stimulering van de
creative industries in dit gebied verder ter hand genomen kunnen worden.

Wanneer men een dergelijke ontwikkeling wil stimuleren zal men de vormgeving van
de waterwoningen als objecten moeten waarderen. Deze materie is voor een
stedelijke welstandscommissie wellicht te ongebruikelijk wanneer men naar
extraverte vormgeving, diversiteit en pioniersgeest zoekt. Wellicht is er een
mogelijkheid om juist hier een afvaardiging van de creative industries te laten toetsen
of een ligplaats opengesteld kan worden afhankelijk van ieder individueel design.
Naast de culturele betekenis die je hierdoor aan het gebied kan toekennen zul je
hiermee impliciet ook de economische betekenis van de creative industries
ondersteunen.
De ontwikkeling van het gebied zal zich kenmerken door een snelle opvolging van
functies en gebruik van bouwwerken. De dynamiek van een wisselende
samenstelling van woonobjecten past in deze beleving. Hierdoor is het ook mogelijk
om door een continue regie te werken aan de upgrading van het gebied. De Spin-off
van het project kan plaatsvinden door bouwen van een proefdrijfobject in combinatie
met de oprichting van een kenniscentrum voor waterbouw in de ruimste zin van het
woord. Immers zal naast de traditionele bouw op het droge meer aandacht
geschonken moeten worden aan bouw in open water en natte poldergebieden om
wonen, werken, recreëren en waterberging voor ons land in goede harmonie te
brengen. De Heyse Haven zal bij uitstek een goede locatie zijn voor een dergelijk
kenniscentrum. Door het bij elkaar brengen van kennis, productie en markt zal een
bloeiende bedrijvigheid gestart kunnen worden hoewel in een ambachtelijke sfeer
toch met een innovatief industriële inslag.

Stand van Zaken:
Er zijn verschillende vormen van drijvend bouwen. Het meest bekend zijn de
waterwoningen. Maar ook drijvende kassen, kantoren, en zelfs wegen (Canada) en
vliegvelden (Japan) zijn mogelijk. Tegenwoordig wordt een vanuit Canada
gepatenteerde basistechniek toegepast. De klassieke constructie hield in dat je een
betonnen bak neemt en daarop gaat bouwen. De Canadese constructie werkt
hetzelfde, met het verschil dat daarbij op een vloer van beton en piepschuim wordt
gebouwd. Het drijflichaam wordt opgebouwd uit geëxpandeerd polystyreen, kortweg
EPS en staalvezelbeton. Met de EPS-constructie wordt een drijvend raster gevormd
en doet tevens dienst als blijvende bekisting voor het storten van de staalvezelbeton.
De toevoeging van staalvezels geeft een sterke constructie zonder dat er eerst
wapening moet worden geplaatst in de bekisting. Het hierdoor geconstrueerde basis
platvorm wordt verankerd aan palen en kan met het waterpeil mee stijgen of dalen.
Op dit platvorm kan in principe alles geplaatst worden zoals de beproefde en
flexibele houtconstructiebouw. De drijvende projecten voldoen aan alle
overheidsvoorschriften, scoren zeer goed in het licht van Duurzaam Bouwen en
worden wettelijk als onroerend goed aangemerkt.
In Amsterdam drijven al het Informatiecentrum IJburg en het Verkoopcentrum
Waterstad en aan het steigereiland wordt plaats gemaakt voor 17 dijkwoningen, 3
paalwoningen, 9 woonboten en 55 drijvende woningen, waarvan een groot deel
beschikbaar zal zijn voor de vrije huursector. Deze nieuwe woningen worden gezien
als onroerend goed en vallen dus gewoon onder de Woningwet en de daarbij
komende onroerendgoedbelastingen. In de waterwijk “Het Blauwe Hart” te
Leeuwarden-Zuiderburen zijn 31 drijvende woningen op deze unieke wijze
gerealiseerd. In het Gelderse Maasbommel zijn 14 drijvende en 36 amfibische
woningen ontwikkeld. Ook in Rotterdam heeft men plannen voor de wijk
'Nesselande'.

Drijvende woningen drijven
altijd, amfibische woningen
bewegen mee met het
waterpeil. Bij laag water staan
ze op het land, bij hoog water
gaan ze drijven. In het
buitenland zijn ze al veel verder
met bouwen op water. In Japan
ligt Kansai International Airport
in zee. In Vancouver en Seattle
zijn hele drijvende wijken. Deze
ervaring heeft Nederland nog
niet, terwijl de mogelijkheden
en toekomstige noodzaak
steeds nijpender wordt. De
vraag naar een kenniscentrum die deze ervaringen en onderzoekingen samenbrengt
en ter beschikking stelt aan consumenten, bouwbedrijven en gemeenten zal steeds
groter worden. Maar ook de industrie zal behoefte hebben aan dergelijke kennis. In
1998 had IHC immers al plannen om in Burma een drijvend olieopslagsysteem te
bouwen en te exploiteren.
Op deze markt richt ABC Arkenbouw te Urk zich met de bouw van woonarken en
bouwstenen voor waterbouw gebaseerd op een systeem van Ties Rijcken. Deze is
medewerker bij ABC Arkenbouw en tevens universitair docent aan de TUD
Industrieel Ontwerpen. In deze hoedanigheid wordt nu reeds met studenten aan de
Hogeschool Rotterdam een drijvend station ontworpen om voor de kust van
Scheveningen te kunnen liggen. Voorts werkt bouwbedrijf Dura Vermeer aan de
realisatie van drijvende kassen in een retentiebekken en is ook Ooms Bouwbedrijven
met de Canadese licentie actief in de kassenbouw. Kortom de eerste pioniers zijn in
Nederland al actief. Enige ondersteuning door middel van voorlichting en
kennisopbouw zal deze branche verder kunnen stimuleren.

Projectvoorstel:
Het uiteindelijke doel van het project is om in de Heyse Haven functies te vestigen,
zodat wonen, werken, bedrijvigheid en recreatie gecombineerd kunnen worden. Nu
zijn reeds veel “cultural/creative industries” gevestigd in het gebied. Wanneer we met
het project de volgende functies kunnen realiseren, zal dit als een natuurlijke
ontwikkeling ervaren worden met een grotere kans op een succesvolle acceptatie:
1. Kenniscentrum voor drijvende en amfibische bouw, waarbij o.a. aspecten aan
de orde komen als
a. Veiligheid (alarmsystemen voor waterindringing, brandveiligheid,
vluchtroutes en bereikbaarheid bij calamiteiten
b. Energiezuinigheid (vrijkomende energie golfslag/getijde),
c. Gezondheid: (deining, acceptabele scheefstand),
d. Bouwtechniek (weerstand tegen windbelasting ,
duurzaamheidsvermindering door water/vocht/damp, geluidsisolatie,
onderhoudscondities)
e. Infrastructuur (collectieve voorzieningen)
f. Ecologie (minimale resterende waterdiepte, minimale vrijboord)
2. Werf voor het seriematig produceren van geïntegreerde (inclusief
aansluitingen, opslag en afvoeren) basis bouwplatvormen. Deze zijn niet
alleen voor de lokale markt maar kunnen door hun economische
productiewijze ook via het water naar andere delen van het land en Europa

verscheept worden. Met deze functie kunnen de scheepshellingen die
karakteristiek voor het gebied zijn zichtbaar gehouden worden
3. Timmerwerf voor de afbouw en onderhoud van woonobjecten merendeels voor
de lokale markt. De belichaming van de “Urban Shipyard”.
4. Ontwerpcapaciteit voor de vormgeving van woonobjecten met eventuele
expositieruimte bij het kenniscentrum
5. Op publiek gerichte programma’s in de zware gebouwen in het gebied en open
ateliers om nationaal en internationaal toerisme aan te trekken, waarbij het
design aspect van de woonobjecten van het “Offshore Dorp” eveneens een
aantrekkende functie zullen hebben. Wellicht kan het Havenmuseum haar
depot in één van de zware gebouwen voor het publiek openstellen
6. Horeca voorzieningen ter ondersteuning van bovenstaande functies
Zoals eerder genoemd zal de Spin-off van het project een initieel waterbouw
woonobject zijn, waarmee de eerste ervaring met deze materie opgedaan kan
worden en rond deze activiteit de belanghebbenden uitgenodigd kunnen worden deel
te nemen om de aanliggende functies verder uit te werken en het vestigingsbeleid en
overheidsbeleid hierop aan te passen.

