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NATUURVRIENDELIJKE OEVER EN
DRIJVENDE
WONINGEN

BESTE BEWONERS,
In juni 2018 hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de aanleg van
een natuurlijkvriendelijke oever en de komst van achttien drijvende
woningen (havenlofts) in de Nassauhaven. Inmiddels zijn we tien maanden
verder. Tijd voor een actueel overzicht van de werkzaamheden.
Wat gaat er nog gebeuren?
• Vorig jaar is beplanting aangebracht op het stuk tussen de twee
bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed
en brak water kunnen. De plantjes van deze natuurvriendelijke oever
slaan goed aan. Daarom beplanten we voor de zomer ook het
resterende gedeelte van de oever.
• Evides en Stedin gaan voor de achttien woningen leidingen en kabels
voor electriciteit, water en dergelijke aanleggen onder het
Nassauhavenpad. Dit is het pad op de kade aan de westkant van de
haven. Op de planning staan ook het maken van zogeheten
aanlandingspunten voor de steigers naar de drijvende woningen. Ook
worden drie bomen gekapt om de noodzakelijke ruimte voor de
aanlandingspunten te creëren.
• Voor de zomer worden de eerste meerpalen geslagen. Aan de
meerpalen worden straks de pontons voor de woningen bevestigd. Wij
nodigen u tegen die tijd uit om deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen.
• Na de zomer kunnen we de eerste drijvende woningen verwachten. De
bouw van de woningen begint binnenkort, op een locatie in
IJsselmonde.

Bouwbord Nassauhaven

Beplanting natuurvriendelijke oever

Meer informatie? Kijk op:
www.rotterdam.nl/nassauhaven
www.rotterdam.nl/getijdenpark
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VERVOLG

Hoe zit het met de voetgangersbrug?
Voor de beplanting van de oever, het slaan van de eerste meerpaal en het
binnenslepen van de eerste woningen zal de voetgangersbrug naar
verwachting van mei tot en met november niet te gebruiken zijn. Dit is nodig om
de werkzaamheden in een vloeiende beweging door te laten lopen.
Contactpersoon voor de werkzaamheden
Voor vragen/ opmerkingen over de werkzaamheden in de haven kunt u contact
opnemen met projectmanager Merel Beerthuizen via:
m.beerthuizen@rotterdam.nl

Wist u dat?
Wist u dat het verschil in waterpeil
tussen eb en vloed wel 2 meter
kan zijn? Dit is de reden dat de
oever soms wel en soms niet
zichtbaar is.

Meer informatie? Kijk op:
www.rotterdam.nl/nassauhaven
www.rotterdam.nl/getijdenpark

