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- Aanleiding

- Visie en uitvoeringslijnen

- Herinrichting Plaza

- Mogelijkheden voorterreinen

- Planning en vervolg

- Met elkaar in gesprek 

Inhoud presentatie



verhoeven de ruijter  |  ideeën voor stad en land 2203 | Herinrichting Plaza_presentatie | POM | januari 2023

- Groot onderhoud Plaza in de planning

- Huidige uitstraling als ‘gewoon’ bedrijventerrein, Plaza mist havenidentiteit PoM

- Meekoppelkansen voor vergroening, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verbeteren leef-
baarheid van de openbare ruimte

- Herinrichting Plaza als aanjager voor grotere transformatie en versterken identiteit PoM

Aanleiding
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Visie en uitvoeringslijnen
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Ervaring Plaza 
medewerkers en bedrijven  
• 5 diepte interviews
• Ca. 40 reacties op de kaartjes
• 25 straatgesprekken 
• 15 bedrijven gesproken

Functioneren Plaza
knelpunten en kansen
• Verkeerskundige
• Ecoloog
• Havenmeester
• Specialist gebiedsontwikkeling
• Specialist circulariteit
• Specialist beheer

Input van verschillende perspectieven

1.   Gebruikersonderzoek

2.  Interviews experts

3.  Ruimtelijke analyse en ontwerpend onderzoek 

BUSINESS
PARK

IDENTITEIT

IMAGO

Proces tot visie-vorming
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• Passant als knooppunt: voor ieder 
wat wils.

• Esso uitgebreid met lunchfaciliteiten.
• Ook aanvullende bedrijven 

faciliterend: Van Riel, Safetyshop, 
Copyshop.

• Geen klein supermarktje voor je 
avondboodschappen.

• Eten/drinken buiten de deur is niet 
aantrekkelijk.

• Esso nog erg duur voor veel 
medewerkers.

• Geen openbare laadpalen aanwezig.
• Bedrijven zijn nauwelijks verbonden, 

maar daar lijkt ook weinig tot geen 
behoefte aan.

PLUSPUNTEN

MINPUNTEN
‘Wij zijn een pleisterplek 
waar iedereen afspreekt.’ 
(Passant)

‘We moeten het toch hebben 
van een stukje service en 
betrokkenheid.’ 
(Safetyshop)

‘Ik heb niks met de 
omgeving te maken. 
Ik wil dat ze allemaal 
komen eten en drinken 
bij me, dat is het enige 
wat me boeit.’ (Esso)

• Bedrijven kiezen heel bewust 
voor Port of Moerdijk.

• Bedrijven zijn nauwelijks 
verbonden, alleen praktische 
zakelijke relaties. 

• De identiteit en trots op de 
haven is niet zichtbaar.

• De truckparking past hier niet.

PLUSPUNTEN

MINPUNTEN

‘Wat dat betreft is Moerdijk heel 
mooi gelegen: je hoeft er niet 
naartoe, je komt er langs.’

• De opendag heeft een positief 
eff ect op de beleving van de 
haven.

‘De opendag ieder jaar is wel 
goed voor de beleving, maar we 
mogen de trots nog meer laten 
zien.’

‘In de volksmond 
staan we er niet zo 
positief voor hoor. 
We zijn een stelletje 
viezerikken. We 
belasten het milieu.’ 

• De infrastructuur is helder.
• Aantal locaties met voldoende 

parkeerplekken.

• Rotonde onveilig door zoekende 
automobilisten en overstekende 
bezoekers.

• Doorstroming op de Entree is heel 
slecht tijdens ochtend- en avondspits.

• Openbaar vervoer mist.
• Middenberm is beperkend voor 

bedrijven met transport.
• Aantal locaties met te weinig 

parkeerplaatsen.
• Mensen struikelen over de punten op 

het voetpad.
• Plaza met de fi ets lastig te bereiken.

‘Als je de rotonde gaat 
verlaten, zit je ook op de 
rotonde, dus heb je dan 
voorrang?’

‘Ze rijden hier elke week 
de berm aan gort, daar 
gaat een hoop geld in.’

‘Bezopen, geen openbaar vervoer.
Ik kan geen jongere meer krijgen, 
een brommer is voor de jongelui 
geen optie’.

‘De parkeerplekken zijn 
bij ons dus altijd zo leeg.’

PLUSPUNTEN

MINPUNTEN

PLUSPUNTEN

MINPUNTEN

‘Het nodigt niet uit tot 
een ommetje, het stinkt 
hier.’

• De bomen en middenberm maken 
het fi jn groen.

• De beveiliging is goed op orde.
• Het havenbedrijf heeft z’n zaken 

goed op orde: schoon, heel, veilig. 

• Veel bladafval van de gekozen 
bomen.

• De wandelroute is niet af te maken 
zonder over de dijk te klimmen.

• Er is geen kleinere wandelroute 
mogelijk.

• Geen zitgelegenheid buiten.
• Het stinkt buiten.
• Onderhoud straten kan beter.
• Er mag wat meer kleur en fl eur.

‘Het heeft ook wel wat, 
die middenberm en 
bomen.’

‘Moet je hier in de herfst 
komen, dan struikel 
je over een meter 
bladeren.’

‘Het ziet er netjes uit, 
maar kan mooier.’

Resultaat gebruikersonderzoek juni 2018
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Hoofdpunten visie (2019)

1. Een overzichtelijke en goed functionerende ruimte

2. Een uitnodigende en representatieve buitenruimte met groene en aantrekkelijke uitstraling

3. Een aangename en levendige verblijfskwaliteit

4. Een buitenruimte die exposure geeft aan de identiteit en ambitie PoM

5. Een inrichting die bijdraagt aan de doelstellingen PoM op het gebied van ecologie,      
biodiversiteit, mobiliteit, innovatie, circulariteit.
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1. Overzichtelijke en goed functionerende ruimte

Verkeerskundige aanpassingen Plaza

 · Verkeerskundige aanpassingen:
 - inrichting als 30 km-weg
 - rotonde herinrichten
 - vervallen toegang vanaf De Entree/A17

 · Faciliteren parkeren:
 - voldoende parkeren in openbare ruimte 
 - uitwisseling parkeergebruik* individuele kavels 
  * nader bepaald als blauwe zone
 - onderscheid dagelijks gebruik en festiviteiten

 · Veilige en praktische uitwerking:
 - afstemming vervoersbewegingen t.o.v. elkaar
 - maatwerk, bijvoorbeeld bij inritten

Zuidelijk
e randweg
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2. Uitnodigende en representatieve buitenruimte met groene uitstraling 

 · Samenhangende beeldkwaliteit
 - eenduidigheid in materialen en elementen.
 - opruimen losse materialen zoals paaltjes, pylonnetjes.
 - vergroening en verduidelijken erfgrenzen.
 - ontharden en vergroenen waar mogelijk

 · Poortwerking en markering van De Entree en de toegang Plaza

 · Groene inpassing van de randen van het terrein
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3. Aangename en levendige verblijfskwaliteit

Padennetwerk en landschapspark Plaza

 · Ruimte voor de voetganger
 - tussen het nieuwe kruispunt en Esso
 -  middenpad door de groenberm
 -  aansluiting op het voetpad in de zuidelijke groenzone/Groene Zoom

 · Inrichting rand zuidoostrand Plaza als parkzone (Groene Zoom)
 - recreatieve routing met enkele zitplekken
 - combinatie met ecologische inrichting en    
  inpassing van de rand

 · Inrichting enkele zitplekken op de Plaza
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4. Buitenruimte die exposure geeft aan de identiteit en ambitie PoM

 · Kunstwerken op een aantal cruciale plekken 
 - brug en poorten
 - iconische uiting aan de A17

 ·  Beeldkwaliteit en materialen refererend aan haven
 - meerpalen, stoere materialen
  - beeldkwaliteitskader openbare ruimte

meerpalen 
hergebruiken
auto’s weren / 
signen

fietsbrug Lapdijk 

bank van ‘meerpalen’ Infozuil van meerpalen’

Entree Plaza

Materialenpalet
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5. Inrichting die bijdraagt aan de doelstellingen PoM

 · Gekozen materialen passend binnen beeldentaal en 
waar mogelijk circulair

 · Versterken en stimuleren van ecologie en biodiversiteit

Oeverzwaluwwand

NestkastenNatuurinclusief

Nestkast op meerpaal

Eendenmanden aan meerpalen
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29  

Roode Vaart

A 17

Visiekaart (2019)

LEGENDA

Recreatieve voorzieningen

Landmark (ism kunstenaar)

Recreatieve route

Entree vormgeven

Exposure Port of Moerdijk

Ingepaste truckersparkeerplaats

Groene inpassing bedrijven

Verblijfsplek 

Bomen allee Plaza

‘Service point’-functie

Bedrijfsgebouw

Buitenruimte bedrijven

Landschapspark met natuurdoelstellingen

Boomstructuren
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Uitvoeringslijnen (2020)

1. de herinrichting buitenruimte Plaza

2. groene zoom rondom Plaza (Quick-win)

4. private voorterreinen

7. opstellen beeldkwaliteitskader

3. meekoppeling in de aanpassing Afslag 26 en De Entree

5. objecten exposure

6. ruimtelijke ontwikkeling Plaza/programmering
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2. Groene zoom   |  Ontwerp eerste fase (2020)
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2. Groene zoom   |  Uitvoering eerste fase (2021) 
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Herinrichten buitenruimte Plaza
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Herinrichting Plaza   |   Uitgangspunten

Bijdrage aan doelstellingen visie door:

 · Veilige en prettige ruimte voor alle gebruikers

 · Toevoegen wandelpaden voor voetgangers door groen

 · Verkeerskundige aanpassingen (kruispunt i.p.v. rotonde) 

 ·  Aantrekkelijke heldere entree Plaza

 · Vergroenen overhoeken in de openbare ruimte

 · Inpassen voorterreinen en vergroenen waar mogelijk 
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Ontwerpuitgangspunten  | Gemotoriseerd verkeer

30 km regime

ontsluiting via één hoofdentree

secundaire entree / uitgang

kruispunt i.p.v. rotonde

HOOFDENTREE PLAZA
30 km zone

‘POORT’

30 km zone

KRUISPUNT

ZUIDELIJKE RANDWEG   50 KM

ONSLUITING VERDWIJNT
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ONSLUITING VERDWIJNT
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30 km regime

hoofdontsluiting fiets

secundaire ontsluiting fiets

fietsroute binnen 30 km regime (fietssuggestiestroken)

voetpaden

recreatief wandelpad

fietspad

UILENDIJK

FIETSROUTE ZUIDELIJKE RANDWEG   

FI
ET
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U
TE
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6 8A+B+C+D

9 11B-11E11A
Passant

13A- 13F 15 17 - 17A

222016-18

12

22B

195 7

10    +   10A

Ontwerpuitgangspunten  | langzaam verkeer
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 Huidige parkeerplekken Plaza: 86 pp

6 2

4

2 6 3 10 5 3 5 2 2 3

6 4 3
6

10

3 1

 totaal 33  totaal 39 

 totaal 14 

Ontwerpuitgangspunten  | parkeren: huidige situatie
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NU totaal 33 pp

4

2
6 8A+B+C+D

9 11B-11E11A
Passant

13A- 13F 15 17 - 17A

222016-18

12

22B

195 7

10    +   10A

Advies:

• Invoeren blauwe zone openbare ruimte voor kort parkeren

• Parkeerbehoefte: 56 pp
 
 Westzijde Plaza: 11 pp

 Oostzijde Plaza: 45 pp (incl. parkeerbehoefte Passant)

 totaal 11  totaal 45 

Ontwerpuitgangspunten  | parkeren: parkeerbehoefte conform advies bureau buitenruimte
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  totaal 11   totaal 20 

 totaal 0 

 Plaza onderdeel blauwe zone (kort parkeren): 31

 Parkeerhof voor langparkeren: 25

 totaal 25 

Ontwerpuitgangspunten  | parkeren: voorstel toekomstige situatie
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Schetsontwerp  
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halfverhard pad tussen 
de bomen

schuine band

parkeerzone

platte band

asfalt rijweg

bloeiende
plantvakken

haag

rabatstrook

Schetsontwerp   |   Voorstel herinrichting Plaza
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maagdenpalm (wintergroen)

ooievaarsbek+ daglelie  (lange bloeiers)

ooievaarsbek (wintergroen)

beukenhaag

Schetsontwerp   |   Referentiebeelden groenvakken
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Schetsontwerp Entree | Plaza Moerdijk

• Toegangspoort ruimtelijk zichtbaar maken ter hoogte van dijk

• Verharding versmallen naar 7,00 m incl. fietssuggestiestro-

ken (30 km bedrijventerrein) (vrachtwagens moeten elkaar 

goed kunnen passeren, 3,10m manoeuvreerruimte)

• Fietssuggestiestroken aanbrengen  2x 1,00m

• Rijweg centraal leggen, middenberm verwijderen

• Hagen op de erfgrenzen

• Voetpaden langs erfgrenzen (1,50m)

• Groen beeld zijbermen: gras met bomen, voorstel iep
Middenberm verwijderen 
totale breedte 7,00 m  incl. fietsstroken

Wandelpad onderlangs de dijk

Inrit brandweer smaller

Toiletgebouw inpassen in 
parkeerplaats

7,00 m

Poort accent t.h.v.  dijk

Aanduiding 30 km -zone 
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Plaza   |   Impressie toegangsweg met bomen
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Voetpad (halfverhard)

Toegang 7,00m breed

Vergroenen voorterreinen

Zitplek

7,00 m

Geen parkeren

Weide met picknickplekken

Voetgangersroute met oversteken

Plaza   |   Schetsontwerp Kruispunt

iepen

UITGANGSPUNTEN:

• Kruispunt i.p.v. rotonde 

• Parkeerplaatsen verwijderen in gehele profiel

• Voetpaden langs erfgrenzen (1,50m)

• Vergroenen overhoeken: 

• Hagen op de erfgrenzen

• Kruidenrijk gras met bomen

• Informele zitplekken
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Private voorterreinen
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gevelgroen met nestgele-
genheden

indien hekwerken worden 
toegepast, eenduidig in 
verschijningsvorm

vlinder en bijenlokkende 
beplanting

overmaat vergroenen
(waterbergen &

 hittestress)

(bloeiende) bomen bij 
entree

grasbetonstenen

Private voorterreinen  |  Inspiratiekader eigenaren n.t.b.

parkeren op open verharding

eenduidige signing
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Onze planning voor het project (her)-inrichting en groot onderhoud Plaza is op hooflijnen als volgt:

- Communicatie betrokken partijen en bedrijven                                                         jan 2023

- Presentatie (alleen online deelname)                                                                                26 jan 2023

- Periode voor verdiepingsgesprekken en inhoudelijke overleggen        31 jan + 9 feb + 14 feb 2023

- uitwerking naar definitief ontwerp                                                              Q2-3-4 2023

- (voor)onderzoeken en verwerking uitkomsten in programma van eisen              

- proces verkeersbesluiten 

- aanbesteding werkzaamheden                                                                                             

- opstart bouwteam en uitwerking                                                                                        Q1 2024

- voorbereiding + uitvoering                                                                                                     Q2-3-4 2024

Planning
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In gesprek met de eigenaren/gebruikers van de kavels:
dinsdag 31 januari (9.30-15.30)
donderdag 9 februari (9.30-15.30)
dinsdag 14 februari (9.30-15.30)

U kunt zich aanmelden via onze afdeling commercie via: 
commercie@portofmoerdijk.nl of 0168-388888

DOEL: Uitgangspunten ophalen waar we rekening mee moeten houden bij de verdere uitwerking.

- Waar zitten aandachtspunten of zaken waar we rekening mee moeten houden?

- Hoe sluit het ontwerp aan op het gebruik van uw kavel?

- Inspiratie voor uw voorterrein: verlengstuk van de openbare ruimte.

Uitnodiging


