
Goede avond, 

Ik neem graag kort het woord om deze informatieavond in een bredere context te plaatsen. 

Ik ben Diederik van der Mast, omwonende en sinds kort voorzitter van stichting Rotterdam 

Natuurlijk!, een stichting die zich inzet voor behoud en uitbreiding van ruimte voor water en natuur 

en daarmee de mens (quote van watergazant Henk Ovink). 

Ik ben enorm geschrokken na de presentatie voor Schiehaven Noord op 22 juni 2021. Niet allen het 

plan zelf, maar ook de manier van spreken: het is al besloten en natuurlijk kunt u meepraten, maar 

alleen over de plint en de buitenruimte. En ik was niet de enige. Binnen enkele dagen zaten we met 

vele omwonenden bij elkaar om te bekomen van de schrik, maar ook om ons te organiseren. Dit 

heeft geleid tot het starten van een subcommissie, bestaande uit omwonenden, die onder de 

paraplu van de VBBL onderzoek doet naar de besluitvorming, het politieke netwerk (zie ook de brief 

naar de raadsleden) en inhoudelijke voorstellen schrijft.  

Zo vonden wij ook dat naast het huidige voorliggende plan (plan B) nog een tweede plan bestaat, 

plan A. Hierbij zijn minder woningen gepland, maar belangrijk, wordt de haven niet gedempt. Dit 

plan werd door het projectteam als beste naar de wethouder gepresenteerd. De wethouder heeft 

dit plan A echter zonder motivatie van tafel geveegd en besloten dat alleen plan B verder moet 

worden uitgewerkt. Dit mag niet. Een bestuurder dient zich te houden aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur en beleidskeuzes MOETEN worden geduid met motivatie waardoor burgers 

keuzes kunnen volgen. 

Wat we ook vonden via verschillende WOB verzoeken is dat “wij” niet de enige omwonenden zijn 

die worden geconfronteerd met plannen die al volledig zijn bepaald en dat wij ook niet de enigen 

zijn waarbij de participatie voor stadsontwikkeling slechts een checkbox is. De inhoud van een sessie 

als deze gaat direct de la in. Zoals iemand binnen het projectteam van Schiehaven Noord tegen mij 

zei: “natuurlijk luisteren wij naar ideeën en suggesties van omwonenden, maar uiteindelijk bepalen 

wij (het team) wat er in het plan komt.” Ook dit is over de lijn van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, maar dan van een ambtenaar. Alle feiten en belangen MOETEN worden meegewogen. 

Participatie leidt dus automatisch tot invloed van omwonenden op de inhoud van het plan. De 

gemeente is niet de enige belanghebbende.  

Stadsontwikkeling volgt de wettelijke kaders, zo stellen zij zelf in talloze contactmomenten. En dit 

doen ze heel nauwkeurig, er is dus heel vaak juridisch weinig aan te merken op de procedures. De 

bijvangst is echter wel dat de omwonenden er heel slecht vanaf komen, het klimaat en natuur hard 

worden getroffen en het vertrouwen in de overheid op een dieptepunt is aanbeland. 

Misschien goed om je nu te beseffen dat deze sessie wordt genotuleerd en dat de vragen en zorgen 

MOETEN worden meegewogen in de planvorming. En niet alleen als het over de plint en 

buitenruimte gaat… 

Wil je bijdragen aan de subcommissie of stichting Rotterdam Natuurlijk!, benader ons even. Er is veel 

te doen: uitzoeken, stukken schrijven, contact met ambtenaren en raadsleden, website, promotie 

(foto’s en visuals) etc. Informatie over de stichting vind je op www.rotterdamnatuurlijk.nl 

Aan het eind van deze sessie wil ik nog een “toetje” delen. Ik kom er later op terug. 

 

  

http://www.rotterdamnatuurlijk.nl/


Toetje: 

Als reactie op het plan voor Schiehaven Noord hebben een aantal omwonenden een petitie gestart: 

Stadspark Lloydpark, de nieuwe longen voor verkoeling en ontspanning voor Schiemond, 

Coolhaveneiland en het Lloydkwartier. We zijn een petitie gestart en het burgerinitiatief volgt snel. 

Via de QR code hier in de lobby kom je op de petitiesite. De hele tekst vind je op www.lloydpark.nl 

Vragen? 

 

 

 

Burgerinitiatief tekst 

Heet, kaal en typisch a-natuurlijk. Ongebruikt bovendien: het Lloyd Multiplein. De gemeente speelt 

al jaren met de gedachte hier te gaan bouwen. Maar nu steeds duidelijker wordt dat de zeespiegel, 

deze eeuw nog, minimaal 1 meter gaat stijgen, is deze ambitie niet meer haalbaar. Technisch niet en 

financieel niet. 

Tegelijkertijd holt de biodiversiteit achteruit en wordt het steeds heter in de versteende gebieden 

Schiemond, Coolhaven eiland en Lloydkwartier. De behoefte aan verkoeling en ontspanning in de 

natuur onder bomen gaat enorm toenemen. Waar is dat nog mogelijk? 

Burgerinitiatief Lloydpark, het nieuwe stadspark op het huidige Multiplein, biedt de oplossing. Veel 

bomen, een vijver, perken, bloemen en ruimte voor de culture campsite en een incidentele 

festiviteit als de Parade. Maar ook een dieren rustbos hoort in het plan thuis. 

De cultuurhistorische waarde van de Schiehaven, de enige zeehaven in de stad, blijft behouden en 

wordt versterkt door een stedelijk natuurgebied van een “buiten categorie” waar de rest van de stad 

een voorbeeld aan gaat nemen. 

Onderteken de petitie en helpt dit initiatief een stap richting realiteit! 

http://www.lloydpark.nl/

