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Zeehaven in het centrum
• Schiehaven Noord heeft een 

rijke geschiedenis en is 
daardoor verbonden door 
monumenten 

• Water is natuur er zwemmen 
zelfs zeehonden

• Grote buffer voor water
• Natuurlijke koeling voor de 

wijk
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Maaskant
• Monumenten worden 

ingebouwd en verliezen 
hun karakter en 
monumentale waarde

• Geen ruimte voor verkeer
• Geen ruimte voor groen

Korenmolen de Destilleerketel
• Molenbiotoop moet wijken 

voor  onnodige hoogbouw
• Door de bouwplannen zal er 

tot aan de Waaldijk minder 
daglicht zijn voor bewoners

• Schiehaven Noord en 
historisch Delfshaven is één 
gebied verbonden door 
monumenten en water

Muur van Delfshaven
• Oostkousdijk verbind 

Delfshaven met de 
Schiehaven

• Door de bouwplannen zal 
Delfshaven ingesloten 
worden door een hoge muur 

• Isolatie leidt tot minder 
leefbaarheid wat leidt tot 
meer criminaliteit. 

Overcompensatie
• Schiehaven Noord is 

buitendijks en 
overstromingsgevoelig 

• Ontwerp gaat uit van oude 
data om bouwplannen te 
realiseren, toetsingskader 
ontbreek

• SO houdt geen rekening 
met Hittestress, 
alternatieve ideeën, model 
A en burgerparticipatie

Op de dijk
• Westzeedijk beschermt ons 

tegen hoog water
• De dijk zal in de recente 

toekomst worden 
versterkt/verhoogd

• Bewoners zelf 
verantwoordelijk voor schade 
bij overstroming 

Sporten is gezond
• Sportvelden komen te 

dicht bij bestaande 
woningen

• Ingericht plan krimpt 
ruimte in voor 
bestaande bewoners

• Sportvelden worden 
kleiner en minder

Waterweg
• 40 meter dempen is 

72.000m3 minder 
wateropvang

• De Schiehaven is ook 
kwetsbare stadsnatuur

• Ruimte voor water en natuur 
is ook ruimte voor de mens

3-30-300 
• Aankomst plek Molukkers 
• Enige stukje groen in de wijk
• 9m2 groen in de wijk, 

landelijke norm is 75m2 groen
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Oceaanhuis
• Door de bouwplannen wordt 

de Westzeedijk een tunnel 
waarin geluid en 
uitlaatgassen van verkeer in 
blijven hangen

• situationele waarde om de 
beeldbepalende ligging 
verdwijnt voor alle 
monumenten in het gebied

Routekaart rondleiding Schiehaven Noord



Plangebied

Verhouding in SO tekeningen kloppen niet

Er wordt geen rekening gehouden met verkeerstoename

Historische context, sociale context en leefbaarheid is buiten beschouwing gelaten

Randvoorwaarden om de plannen te toetsen ontbreken. 
Toetsingskader voor Model A en Model B verschillen. 
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