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Schalkwijk is gebaseerd op de functionele stad.
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coalitie en technocraten een wijkplatform. Dat werkt aan een wijkhernieuwingsproces, gestoeld op de krachtige eigen identiteit.
Een levensgrote maquette vormt het fysieke schip voor het
wijkplatform.

INLEIDING

HET WIJKPLATFORM
ONDERZOEKT EN IMPLEMENTEERT ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN VANUIT
BESTAANDE KWALITEITEN OM EEN NIEUW SOCIAAL EIGENAARSCHAP
MOGELIJK TE MAKEN.

INLEIDING

WONEN
Te vaak is “sloop-nieuwbouw” de gegeven oplossing. Het experimentele hoeft niet
alleen plaats te vinden op tabula rasa, maar moet juist tussen het bestaande om echt
radicaal experimenteel te zijn.
Er is een heroverweging nodig van de elf portiekflats. Het corporatie-model, dat
in 1852 vanuit particulier initiatief als ‘vereniging’ werd gestart, is steeds meer
geïnstitutionaliseerd. Met een hoge hoeveelheid aan inflexibele monocultuur, sluit
deze steeds minder goed aan bij de huidige sociaal-maatschappelijke vraag aan
zelfredzaamheid en informele netwerken.
Wij stellen voor het vraagstuk ‘wonen’ een alternatief, d als sluitstuk aan de ontwikkelingen
aan de Europaweg, om zowel organisatorisch als ruimtelijk, diversiteit en flexibiliteit in
de wijk te brengen.

ONDERZOEK: WONEN

GRONDVERDELING: WONEN

VERBREDEN COALITIE & ONTWIKKELING MET GEDEELDE BELANGEN
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HUIDIGE SITUATIE

In de Waddenbuurt bevinden zich 11 portiekflats, met 264
woningen in eigendom van Pré Wonen.
De Zwemmerslaan, in eigendom van de gemeente, staat
aangewezen als “experimentele” ontwikkellocatie.
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SLOOP PLANNEN
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De 11 portiekflats staan op de slooplijst. Het einde van de
technische levensloop wordt bereikt in 2024. Gefaseerde
sloop is gepland vanaf 2021.
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TOEKOMSTPLANNEN

Na de sloop wil Pré Wonen 418 nieuwe woningen
realiseren voor de Waddenbuurt. Het voorgenomen
programma is als volgt:
25% twee-kamer appartementen (55m2)
60% drie-kamer appartementen (60-65m2)
15% vier-kamer appartementen (75-80m2)
Binnen dit programma worden wederom 264 sociale
huurwoningen gerealiseerd. De andere 154 woningen zijn
voorzien als vrije sector huur/koop. Op de Zwemmerslaan
is de gemeente voornemens om 130 woningen te
realiseren met een experimenteel karakter. Gedacht wordt
aan vrije kavels, zelfbouw, e.a. vergelijkbare concepten.

ALTERNATIEVE AANPAK

De coalitie zal op basis van de gedeelde belangen een
‘akkoord’ moeten sluiten voor een geïntegreerde aanpak
voor de wijk als geheel (van Groningerlaan tot
Zuid-schalkwijkerweg). Belangrijk element in deze
alternatieve aanpak is het uitbreiden van de coalitie met
een ‘wijkplatform’, welke de ‘veelstemmigheid’ en
inclusiviteit van de ontwikkeling waarborgd. Het
wijkplatform speelt ook een essentiële rol in de
experimentele transformatie van de huidige 11 portiekflats.
Dit biedt een groot aantal kansen t.o.v. de huidige plannen:
(1) Minder sloop, meer transformatie (2) Behoud en
versterken van de sociale structuur met huidige bewoners
+ nieuwe bewoners (3) Directe start van ontwerp &
bouwen = directe positieve impact op de gehele buurt (4)
Ruimte voor fasering &
een grotere diversiteit in
woonvormen en eigendom (5) Écht experimenteren (6)
Verdere intensivering van de wijk en actieve aansluiting op
huidige randcondities.

GRONDVERDELING: WONEN

DIVERSITEIT, NIEUWE VORMEN VAN EIGENDOM & VERDICHTING
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EXPERIMENTEEL WONEN KOPPELEN
AAN NIEUWE VORMEN VAN EIGENDOM
STAP 1A
Het behoud van de 11 portiekflats voor huidige en
terugkerende bewoners. En het opstellen van een sociaal
financieringsmodel dat renovatie, onderhoud en (nieuwe
vormen van) eigenaarschap mogelijk zal maken.*
Transformatie zorgt voor directe positieve impact op
gehele buurt. (* de vereniging is hiervoor de inspiratie.)
STAP 1B
De 130 experimentele woningen invoegen bij de
bestaande situatie om ook op sociaal-economisch gebied
experimenteel en vooruitstrevend te kunnen zijn. Deze
‘verdichting’ zorgt voor meer slagkracht en diversiteit in de
transformatie. De experimentele woonvorm sluit aan bij de
experimentele eigendomsvorm.

GEDEELDE BELANGEN VAN DE
COALITIE: RUIMTE MAKEN VOOR
DIRECTE START VAN REGULIERE
ONTWIKKELING
STAP 2
De geplande 418 nieuwbouwwoningen voor de
Waddenbuurt op de tabula rasa conditie van
Zwemmerslaand realiseren. Hier is direct ruimte voor de
‘reguliere ontwikkeling’. Pré Wonen kan haar portfolio
uitbreiden, de gemeente beantwoord snel aan de grote
vraag naar woningen.
Om minder eilandvorming te krijgen is het interessant om
te
kijken
naar
integratie
van
sportvelden
&
sportprogramma met deze ontwikkeling. Hiermee kan een
verenigde wijk gerealiseerd wordt t/m de Zuid
Schalkwijkerweg.

RUIMTE VOOR INTENSIVERING EN
UITBREIDING VAN PORTFOLIO OP
MIDDEN & LANGE TERMIJN

(HER)INTRODUCTIE VAN VORMEN VAN
PUBLIEKHEID EN INTEGRATIE MET
GRENSGEBIEDEN

STAP 3
Verdere integratie en intensivering van de wijk, op midden
en langere termijn, moet niet alleen gezocht worden in de
richting van de Zuid Schalkwijkerweg maar ook aan de
noordzijde van het plan.

STAP 4
De verbinding tussen de verschillende locaties en
ontwikkelingen en haar randen, vormen de sleutel voor
een ‘verenigd’ en geïntegreerd gebied. Deze vereniging
wordt bereikt door duidelijk gedefinieerde openbare ruimte
en het herintroduceren van vormen van publiekheid in de
gehele wijk.

Dit is mogelijk door betere integratie met de huidige
infrastructuur (*bijvoorbeeld volgens voorstel ve-r). In deze
richting kan de rand een ‘voorkant’ worden in plaats van de
huidige ‘achterkant’.

Dit proces start op strategische punten, de huidige
ankerpunten van de wijk. Op deze plekken dient de
verbinding tussen wonen, openbare ruimte en werken
versterkt te worden.

ORGANISATIEMODEL: WONEN

VERENIGING VAN GROND, GEBOUW EN GEBRUIKER
GEBRUIKERS
GEBRUIKERS

GEBRUIKERS

GEBRUIKERS

HOUSING COOPERATIVE
1. Pays rent to MHA (till 90% deed is transfered).
2. Manages buildings and its resources for own needs.

GEBOUW
GEBOUW

HOUSING
RESIDENTS

COOPERATIVE
1. Pays rent to MHA (till 90% deed is transfered).
2. Manages buildings and its resources for own need

GEBOUW
GEBOUW

MUTUAL HOUSING ASSOCIATION
1. Leases land from CLT.
2. Develops properties.
3. Mediates planning between the city and the residents.

ARCHITECTS

MUTUAL HOUSING ASSOCIATION
1. Leases land from CLT.
DEVELOPERS
2. Develops properties.
3. Mediates planning between the city and the residen
BUILDERS

GROND

GROND

GROND

GROND

COMMUNITY LAND TRUST
1. Aquires (abandoned, underutilized, etc.) land.
2. Locks affordable land use and exchange value.
3. Separates land from building tenure.

OTHER EXPERTS

CITY REPRESENTATIVES

COMMUNITY LAND TRUST
1. Aquires (abandoned, underutilized, etc.) land.
RESIDENTS2. Locks affordable land use and exchange value.
3. Separates land from building tenure.
COMMUNITY STAKEHOLDERS

Het definiëren van nieuwe vormen van eigenaarschap voor bewoners en gebruikers is een fundament voor de transformatie
van de 11 portiekflats, en daarmee de gehele wijk. Het versterkt de binding met de wijk, en de verantwoordelijkheid voor de
woonruimte en omliggende leefruimte.

ORGANISATIEMODEL: WONEN

SOCIAAL EIGENAARSCHAP ALS BASIS VOOR VERBINDING

‘COMMUNITY LAND TRUSTS’: GRANBY
FOUR STREETS ASSEMBLE

‘RIGHT TO CHALLENGE’ INITIATIEF
CONCEPT: GEMEENTE ROTTERDAM

KLEINSCHALIG GECLUSTERD WONEN
VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN

CPO / CO-OPERATIEVE INITIATIEVEN: R50
BAUGRUPPE, IFAU

“De lokale gemeenschap bezit de grond en verhuurt een
aantal percelen en gebouwen voor verschillende doeleinden
en ontwikkelingsprojecten, waarbij ze de prijzen en de
betaalbaarheid op lange termijn onder controle houdt, en het
voordeel voor de gemeenschap garandeert.”

“Dit betreft een vorm van inspraak waarin bewoners initiatief
kunnen nemen voor een betere inrichting van de
woonomgeving en publieke ruimte.”

“Bewoners die zelf professionele zorg organiseren, geïntegreerd
in de directe woonomgeving. Dit kan bijvoorbeeld met behulp
van PBL budget. Bestaande voorbeelden zijn ADL-clusters en
kleinschalig begeleid wonen. Het vormen van een collectief
cluster opent deuren voor financiering.”

“Negentien huishoudens [...] Fondsen werden
samengevoegd voor de bouw en de aankoop van het
perceel, en participatieve planning leidde tot een
allesomvattende visie, van gemeenschappelijke ruimte tot
raambeslag.”

Er zijn een groot aantal instrumenten aanwezig die sociaal eigendom van de leefomgeving voor bewoners tot gevolg hebben.
Instrumenten gericht op wonen, zorg, openbare ruimte en werken. Het wijkplatform zal deze instrumenten specifiek ‘bruikbaar’
maken voor de Waddenbuurt. Vernieuwing en verandering gekoppeld aan reeds gewortelde sociale structuren. Toegankelijk en
met diverse representatie -inkomens, leeftijden, achtergronden- van verschillende bestaande én nieuwe groepen. Zonder te
leiden tot exclusie van mensen buiten de status quo.

RUIMTELIJK ONTWERP: WONEN

HET VERENIGEN VAN BOUWBLOKKEN DOOR TRANSFORMATIE,
VERDUURZAMING & COLLECTIEF EIGENDOM VAN DE RUIMTE

01. DAK VERBINDING

Verbinden en activeren van daken met nieuwbouw volumes.
Begane grond vrijhouden voor waterberging.

04. OPTOPPING

Bebouwen en activeren van dak met lichte houten
constructie. Nieuwbouw volume en tiny houses en
introduceren duurzame energiebronnen.

02. WOON & WERK RUIMTES

Tweelaagse werk-/atelierwoningen in de plint, openbare
ruimte programmeren aan de hand van lokale voedsel / maak
initiatieven.

05. PLATEAU MET WOONBLOKKEN

Invulling van collectieve tussenruimte met halfverdiepte
parkeergarage, sportdak en intensivering met nieuwbouw.

03. LEEFGALERIJ PARKSTRUCTUUR

Verbindende bruggen tussen bestaande bouwblokken en
nieuwbouw als basis voor verdichting en ontmoeting.

06. PLINT BEBOUWING

Tweelaagse plint met tuinwoningen op de begane grond,
rondom een omsloten collectieve binnentuin.
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01. VERGROTEN HUIDIGE TRAPPENHUIS
Lift en entree-zone
01. VERGROTEN
HUIDIGE TRAPPENHUIS

02. INTERNE GANG

Lift en entree-zone

INTERNE
Lift, opdelen van02.
woningen,
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transparante ontsluiting
Lift, opdelen van woningen,
nieuwe transparante ontsluiting
aan de kopgevel(s).
aan de kopgevel(s).

01. ÉÉN- EN TWEEPERSOONS
01. ÉÉN- EN TWEEPERSOONS
HUISHOUDENS
HUISHOUDENS
Transformatie naar
compactere woningen van ca. 60m2.

02. COLLECTIEF PARTICULIER
02. COLLECTIEF PARTICULIER
OPDRACHTGEVERSCHAP
Bouw-en OPDRACHTGEVERSCHAP
woongroepen met een variatie in woningen van
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en
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Bouw-en woongroepen
metworden
een variatie
in woningen
van
50-120m2.
Collectiviteit kan
ingericht
per verdieping
50-120m2.
Collectiviteit
kangekoppeld
worden ingericht
verdieping
of voor het
gehele blok
aan hetper
maaiveld.
of voor het gehele blok gekoppeld aan het maaiveld.

03. LEEFGALERIJ

03. verlengde
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Gedeelde ontsluiting,
buitenruimtes, mogelijkheid
Gedeelde
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mogelijkheid
om vervanging
van deverlengde
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te grijpen voor
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om vervanging
van de gevelswintertuinen,
aan te grijpen
buitenruimtes,
etc.voor vergroten
buitenruimtes, wintertuinen, etc.

03. DUPLEX EN MAISONNETTES

03. DUPLEX
EN
MAISONNETTES
Ruimte
voor groter en
diverser
wonen (i.e. families,
Ruimte voor
en diverser
wonen (i.e. families,
bedrijvigheid,
etc.)groter
Tweelaagse
plint/tuin/atelier
woningen op
bedrijvigheid,
etc.)
Tweelaagse
plint/tuin/atelier
de begane grond (80-100m2) en maisonetteswoningen
hierbovenop
de begane grond (80-100m2)
en
maisonettes
hierboven
(70-80m2).
(70-80m2).

WERKEN
Schalkwijk zou een plek moeten zijn waar mensen buiten de status quo kunnen
opklimmen en terugkeren. Het huidige beleid richt zich bijna volledig op het aantrekken
van economisch vermogenden van buiten de wijk. Terugkeer ná de sloop is daardoor
voor oorspronkelijke bewoners niet meer aantrekkelijk of sterk bemoeilijkt.
Toegang voor huidige bewoners tot de grotere ketens in de metropool is niet zo zeer
bemoeilijkt door fysieke factoren, maar vooral door economische en educatieve
drempels.
Met een monocultuur aan woningen lijkt er weinig bedrijvigheid in de wijk, maar
achter de deuren is niets minder waar. Via sociale zichtbaarheid willen wij het mogelijk
maken om de wijkeconomie te ondersteunen, sociale krachten te bundelen binnen de
gemeenschap, en diversiteit aan activiteiten in de wijk terug te laten keren.
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KUNSTENAAR

POSTORDER

detailhandel postorder
texelhof 329

kunstzinnige vorming van amateurs
vlielandhof 16

THUISZORG

thuiszorg
vlielandhof 55

ELECTRICIEN

electricien
waddenstraat 92

INTERIEUR REINIGING

loodgieter
vlielandhof 59

INSTALLATIETECHNIEK

installatietechniek
amelandstraat 9

catering
waddenstraat 253

interieur reiniging
vlielandhof 41

LOODGIETER

CATERING

SOFTWARE

software ontwikkeling
waddenstraat 4

BEVEILIGING

particuliere beveiliging
waddenstraat 113

BOEKHOUDER
boekhoud kantoor
waddenstraat 463

PARAMEDISCH

paramedische praktĳk
waddenstraat 337

RUIMTELIJK ONTWERP: WERKEN

VORMEN VAN LOKALE ECONOMIE:
INTRODUCEREN VAN VERSCHILLENDE GRADATIES VAN PUBLIEKHEID IN DE PLINT

01. ECONOMISCHE PRODUCTIE

Garage box transformeren naar flexibele werk / woon ruimte.
Transparante garagedeuren introduceren.

02. SOCIALE PRODUCTIE

Collectievie (zorg/sport/buurt) functies in de plinten. Zichtbaar
maken van de plint door ‘openen’ gevel en tussenwanden.
Huisvesting van flexibele buurtfuncties.

03. ECOLOGISCHE PRODUCTIE

Exploiteren van plint en aansluitende openbare ruimte voor
moestuinen, biodiversiteit, recreatie.

ONTWERP: WERKEN

VORMEN VAN LOKALE ECONOMIE:
SOCIALE FUNCTIE VAN WERKEN VIA HET BOUWEN VAN EEN BUURTHUIS
PARAMEDISCH

POSTORDER

CATERING
LOODGIETER

KUNSTENAAR

BOEKHOUDER

THUISZORG

AMISH BARN BUILDING WITH THE FULL COMMUNITY

AMISH BARN BUILDING WITH COMMUNITY

SOFTWARE
INTERIEUR REINIGING

ELECTRICIEN

INSTALLATIETECHNIEK

BEVEILIGING

RUIMTELIJK ONTWERP: WERKEN

VORMEN VAN LOKALE ECONOMIE:
TERSCHELLINGPAD 2 ALS WERKPLAATS VAN DE VERENIGING
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01. OBSERVATIE: POTENTIE VAN TP2

Het huidige TP2 heeft als plek voor collectieve bedrijvigheid
een unieke potentie voor de waddenbuurt. Een mogelijk
ankerpunt. Op dit moment draagt TP2 echter een afgesloten
beeld uit, mist het openbare ‘aantrekking’ en faciliteert het
geen flexibel gebruik voor de buurt. Economie als grotere
vorm van publiekheid krijgt hiermee onvoldoende een plek in
de Waddenbuurt.

02. TRANSFORMATIE EN VERNIEUWING

De transformatie en vernieuwing van TP2 moet gekoppeld
worden aan activiteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid voor
de buurt en de omliggende grotere schaal. Ook is de
vermenging van werken met wonen, recreatie en parkeren
van toegevoegde waarde. TP2 biedt zo de kans om een
belangrijk ankerpunt te gaan vormen voor de ontwikkeling
van een duurzame wijkeconomie. Kleinschalige productie
binnen een netwerk van creatieve werkplaatsen. Dé
werkplaats van de vereniging.

RECREATIE
Teveel openbare ruimte is ongedefinieerd. De opmerkingen van buurtbewoners over
te weinig groen in de openbare ruimte zijn typerend. Ons uitgangspunt is het nemen
van ankerpunten waar al een vorm van publiekheid aanwezig is en deze te collectief te
versterken van binnenuit, en deze daaropvolgend te verbinden met het buitengebied.

ONDERZOEK: RECREATIE

ONDERZOEK: OPENBARE RUIMTE

PARKEREN

GROEN

PARKEREN

GROEN

[observatie publieke ruimte]
ONDERZOEK: OPENBARE RUIMTE
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GROEN

PARKEREN

GROEN

ONTWERP:
ONTWERP:
OPENBARE
WONEN
RUIMTE
(EXPERIMENTELE PLOTS vs. CONVENTIONELE ONTWIKKEL PLOTS)

P

P

OPENBARE RUIMTE
Het teveel aan publieke ruimte wordt in privaat en
collectief beheer ondergebracht. Net als bij een
volkstuinvereniging zijn de leden niet eigenaar maar
gebruiker van de grond en verantwoordelijk voor het
groen. De compacte publieke ruimte zal intensiever
gebruikt worden en is beter te onderhouden. De
voorzieningen en andere plekken van publiekheid
worden in deze ruimte met elkaar verbonden.
Omdat de auto geparkeerd wordt aan de rand van
de buurt kan de ruimte die vrij komt gebruikt worden
voor waardevol programma. De tuinen vormen
samen een park dat publiek toegankelijk is.
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ONTWERP:
OPENBARE
RUIMTE
ONTWERP:
OPENBARE
RUIMTE
ONTWERP:
OPENBARE
RUIMTE
ONTWERP:
OPENBARE
RUIMTE

BASISSCHOOL
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BUURTCENTRUM
BUURTCENTRUM
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BUURTCENTRUM

BUURTPLEIN
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INFRASTRUCUUR
Infrastructuur is niet iets wat in één klap met grote civiele interventies geïmplementeerd
kan, maar zou een cyclisch proces moeten zijn, gekoppeld aan (zelf-)onderhoud, een
gevoel van eigenaarschap, en ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Collectief en
gefaseerd werken in een sociaal inclusief proces kan dit mogelijke maken.

ONDERZOEK: INFRASTRUCTUUR

ONTWERP: INFRASTRUCTUUR

RUSTZONE
BIBLIOTHEEK

BUURTZONE

BUURTPLEIN, WIJKRAAD,
BASISSCHOOL, WIJKPLATFORM

GROENE ZONE

MOLENPLAS, RESTAURANT

ONTWERP: INFRASTRUCTUUR

ANKERPUNT DE WADDENSCHOOL

wijkplatform
ANKERPUNT
DE WIJKRAAD

wijkplatform

wijkfuncties

FASE 1
Vanwege krimp heeft de
Waddenschool extra ruimte om
hun sociale wijkfunctie uit te
breiden in de vorm van het
wijkplatform. In dit scenario
bestaan school en wijkplatform
gelijktijdig.

I

II

VERSTERKING
VAN SOCIALE
INFRASTRUCTUUR
Fase II
Fase
Fase
I III
Fase II

Fase I

FASE 1
Er is behoefte aan een
wijkcentrum. De Wijkraad heeft
aangegeven eerst met een tijdelijk
gebouw te willen starten achter
het huidige oude gebouw. Er
wordt een tijdelijk wijkcentrum
gebouwd gekoppeld aan de
ontwikkeling van een
ontmoetingsplein.

Fase II

Fase
Fase
I III

Vanwege krimp heeft de Waddenschool extra ruimte
wijkplatform

wijkplatform

om hun sociale wijkfunctie
uit te breiden in de vorm van
FASE 2
wijkfuncties
het wijkplatform. In dit scenario bestaan de school en
Er is behoefte aan sociale- en het wijkplatform gelijktijdig.
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In de derde fase wordt op de oude locatie een permanent
gebouw gemaakt. Ook de pleinen voor en achter het
gebouw worden aangepakt.

Er is behoefte aan een buurtplein, een publiek plein als
verlengde van de wijk waar verschillende groepen kunnen
samenkomen voor sport, spel en ontmoeting.
Het winkelcentrum als ankerpunt geeft de kans om een deel
van de parkeerplaats om te vormen tot het buurt- plein.
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worden de weersz
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Het huidige parkeerplaats wordt verplaatst naar de vrije
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groepen
kunnen
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In de tweede fase wordt het buurtplein verbonden met het
park aan de westzijde van de bebouwing. Hier wordt
publieke ontmoetingsruimte toegevoegd. Op deze manier
worden de weerszijden van het winkelcentrum met elkaar
verbonden.

P

In de tweede fase
park aan de westz
publieke ontmoeti
worden de weersz
verbonden.
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met de bewoners worden
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metvormen
de bewoners
worden
bestaande
van publiekheid
bestaande
vormen
van publiekheid
gedefinieerd
als ankerpunten.
gedefinieerd
alsvernieuwing
ankerpunten.
Versterking en
van de
Versterking
vernieuwing
waddenbuurtenstart
hier. Het van
de waddenbuurt start hier. Het
wijkplatform werkt samen met deze
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belangrijke actoren in de buurt.
belangrijke actoren in de buurt.
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eigendom’
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FOCUSGEBIED & FASERING
N
L

M

STAP 3:
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