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Nieuwe initiatieven (wonen en werken) gebeuren op basis van 
toegevoegde waarde aan het collectief. We selecteren partijen die 
de mate van circulariteit een stap vooruit helpen. Elk bestaand en 
nieuw bedrijf laat zien welke energie- en grondstofstromen het 
gebruit en welke stromen het produceert. 

M4H biedt blijvende ruimte aan verschillende maakmilieus
We koesteren een variatie aan verschillende maakmilieus (van 
pioniers tot doorgroeiers, groot en klein, duurder en goedkoop) 
en een variatie aan ontwikkelfasen (van placemaking tot ‘af’). 
Bedrijven en ondernemers moeten zich kunnen blijven vernieuwen. 
We belonen doorgroeiende starters en pioniers voor hun bijdrage 
aan de waardeontwikkeling in het gebied. 

M4H biedt een dynamisch en gemengd stedelijk woon-werkmilieu. 
We zijn niet bang om verschillende functies productief te laten 
botsen. We profileren het woonmilieu als wonen in een vitaal en 
dynamisch havengebied met een menselijke maat. We zoeken 
ontwikkelaars en bewoners die zich hierbij thuis voelen. M4H biedt 
rustige en groene plekken als tegenwicht voor de dynamiek. 

Het gebied ligt tussen Schiedam en Oud-Delfshaven,  tussen de rivier 
de Maas en de primaire dijk. M4H verbind de binnendijkse wijken 
door het gebied te voorzien in aantrekkekijke, koele plekken aan het 
water, door schone energie te leveren, door soiale woningbouw te 
realiseren gekoppeld aan herstructurering, door evacuatieplekken 
te bieden in geval van binnendijkse overstromingen etcetra. 

Het Ruimtelijk Raamwerk is een strategisch document voor 
de verdere ontwikkeling van de Merwe Vierhavens, Rotterdam.                
M4H wordt een florerend makersdistrict tussen haven en stad.
Een innovatiemilieu en bruisend stadsdeel dat zich kenmerkt 
door een mix van nieuwe maakindustrie, stedelijke voorzieningen, 
wonen en cultuur. Door een rijke variatie aan vestigingsmilieus en 
voorzieningen is het tegelijk de kraamkamer, proeftuin en étalage 
voor de circulaire economie van de toekomst voor de hele regio. 
Zowel volwassen bedrijven als kleine starters vinden hier hun plaats 
in het makers-ecosysteem, en groeien samen met het gebied. 
Collectiviteit vormt hierbij de basis voor circulariteit: kennis, ruimte 
en stromen worden in fysieke en digitale netwerken gedeeld. M4H 
omhelst de omliggende wijken en deelt zij grensoverschrijvende 
energie. Door innovatieve woonvormen en slimme mobiliteit 
wordt hier mee de duurzame groei van de stad mogelijk gemaakt. 
M4H bouwt voort op zijn rijke geschiedenis, in attitude en stenen 
en maakt ruimte voor doorontwikkeling in de toekomst via de 
adaptieve regels die de vinger aan de pols houden bij de pioniers 
van M4H.

M4H biedt een makers cultuur: Self made, collectief, dynamisch 
en productief
We maken het ‘maken’ zichtbaar door ruimte te bieden voor 
testen en prototypen, voor toepassen en presenteren en door 
programmeren van aan ‘maken’ gerelateerde evenementen. Zo 
wordt M4H samen met RDM de kraamkamer van vernieuwingen 
van de economie van haven en stad. 

Een stedelijk raamwerk voor M4H



Vroeger was M4h had een plek als overslaghaven, 
energiehaven en transporthaven nabij de ontwikkelende 
steden Rotterdam, Delfshaven en Schiedam

Schaalvergroting van de haven zorgde ervoor dat de 
haven westwaards trok waarbij de stad verouderde 
havengebiedenovernam

De ontwikkeling van de haven en kennis-as komen samen in 
het makers district



Bedrijvigheden op de cour productive in het Vierhavenblok

M4h richt de buitenruimte en kavels zo in, dat ze werken als één veerkrachtig klimaatadaptief systeem



Collectiviteit vormt de basis van circulariteit
Het delen van ruimte, faciliteiten, systemen, stromen en netwerken 
is een cruciaal facet in circulaire gebiedsontwikkeling! We zorgen 
ervoor dat circulariteit zichtbaar een leesbaar is in het gebied en 
dat het gebied zelf het verhaal verteld. De gemeente en de haven 
van Rotterdam gaan deel uitmaken van verschillende collectieven. 
Zo gaan we inzetten op het decentraal zuiveren van afvalwater 
ten behoeve van energieproductie. Onder andere op deze manier 
wordt M4H energieneutraal, wat betekent dat de door het gebied 
gebruikte energie in of buiten het gebied duurzaam wordt opgewekt 
en reststromen worden verwaard. 
Door voorrang te geven aan voetganger en fietser, te denken vanuit 
snelheden in plaats van modaliteiten en in te zetten op collectieve 
systemen zullen logistiek en langzaam verkeer elkaar zo min  
mogelijk in de weg zitten. Energie, nodig voor mobiliteit, willen we 
lokaal produceren. 

M4H wordt een leesbaar landschap 
De delta en de haven vormen samen identiteitsdragers van het 
gebied, dat zich kenmerkt door de uitgestrekte pieren en een 
groot waterfront. Met het ontsluiten van het front en het faciliteren 
van economische watergebonden activiteiten wordt het contrast 
tussen haven en stedelijk gebied juist hier versterkt. Het beleven 
van de haven en de waardevolle en biodiverse getijde natuur is een 
wezenlijk onderdeel van de identiteit van M4H. Voor waterveiligheid 
kiezen we voor een brede variatie aan adaptatiestrategieën, 
zodat het gebied bijdraagt aan het imago van Rotterdam als 
toekomstbestendige deltastad.

M4h biedt blijvend ruimte aan verschillende typen makers

Het getijdepark aan de MerwepierenHet Ferroplein als ontmoetingsplek in het gebied
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Een vernieuwend proces en product
Het raamwerk is gevormd in een intensief proces met interne en 
externe betrokkenen. Twee inspiratiesessies met ondernemers 
en ontwikkelaars boden inzicht in de verwachtingen van deze 
groepen voor het gebied. Samen met de opbrengsten van alle 
eerdere plannen zijn deskundigen van gemeente, Havenbedrijf, 
DCMR (milieudienst) en gemeente Schiedam vervolgens aan de 
slag gegaan. Dit leidde in juni 2018 tot het ruimtelijk raamwerk 
1.0. De IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) 
die in juni in het HAKA-gebouw werd gehouden, bood het 
podium en het platform om dit tussenproduct te presenteren en 
te bediscussiëren. Het parallelle proces van de Test Site M4H+, 
georganiseerd in samenwerking met de IABR, heeft geresulteerd in 
de reeks leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
Samen met verdiepingsslagen en een reeks toetsen op milieu, 
mobiliteit, resilience, ondergrond en kosten leidde dit tot het het 
M4H Raamwerk.


