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Team wUrck Westwijk
Team wUrck is een op maat van de opgave in Westwijk samengesteld planteam, een mix van generalisten en specialisten
toegesneden op de specifieke uitdagingen in het Vlaardingse maar met een open oog voor de bredere implicaties van de
vraagstelling zoals die door de CRa geagendeerd is voor de naoorlogse woonwijken op het snijvlak van stad en buitengebied: zijn
ze klaar voor de toekomst?
In de basis bestaat Team wUrck Westwijk uit ontwerpers van het gelijknamig integraal ontwerpbureau voor architectuur,
stedenbouw en landschap. Alle opgaven benaderen we uitdrukkelijk vanuit een multidisciplinair perspectief, het perspectief van
ruimtelijk ontwerpers. We houden ervan om strategische, ruimtelijke visies op een groter schaalniveau door te werken tot op de
schaal van de daadwerkelijke realisatie. We koppelen visie aan maakbaarheid, maar schuwen bij vragen als deze het experiment
niet…
P2 staat binnen het Team garant voor de koppeling tussen inhoud en proces. Zij zijn specialist in het succesvol oppakken van
complexe vraagststukken en in het verbinden van belangen zodat goede ideeën en strategieën tot uitvoering kunnen worden
gebracht, door het proces letterlijk onderdeel te maken van het ontwerp. Daarnaast voeden ze het Team met hun specifieke
expertise op het gebied van – onder meer ‐ energietransitie, mobiliteit en bewonersparticipatie.
wUrck en P2 vormen samen het kernteam. Juist vanuit de karakteristiek van de opgave voor Westwijk hebben we verdere
samenwerking gezocht met een keur van specialisten uit ons netwerk om ons te verzekeren van relevante kennisondersteuning
en inspiratie van buiten onze eigen vakgebieden.
Tauw voor hun energie‐ en waterhuishoudkundige expertise en hun kennis met betrekking tot innovatief bouw‐ en woonrijp
maken. Goderie Ecologisch Advies als specialist op het gebied van natuurinclusiviteit en biodiversiteit die tevens de vertaalslag
daarvan naar het beheer weet te maken. Alba Concepts voedt het Team met ervaring over circulair slopen en bouwen binnen de
wijk, waarbij ze de kunst verstaan om te rekenen tijdens het tekenen en milieuwinst zonneklaar in beeld kunnen brengen.
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In het afgelopen halfjaar hebben we als multidisciplinair Team met veel enthousiasme gewerkt aan het ontwikkelen en
formuleren van een uitdagend integraal state‐of‐the‐art antwoord op de vraagstelling van het CRa in het algemeen en de
specifieke opgave van de Westwijk in het bijzonder.
Naast onze gezamenlijke denk‐ en ontwerpsessies hebben de Ontwerpateliers en terugkoppelmomenten met de lokale coalitie
van de gemeente Vlaardingen, de Klankbordgroep West, Waterweg Wonen en Synchroon en met Staatsbosbeheer en niet in de
laatste plaats de gesprekken met bewoners een belangrijke input en inspiratie gevormd voor het integreren van de breedte en
de complexiteit van de opgave in een – hopelijk ‐ helder, visionair en beeldend ‘verhaal’: Perspectief Westwijk.
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Perspectief Westwijk
Het vogelvluchtperspectief van de Westwijk laat een waar eldorado zien. Tussen rivier en veenweidelandschap ligt een genereus
met groen dooraderde stadswijk, de bebouwing nog net zichtbaar. Zowel aan de noord‐ als aan de westzijde vormen
afwisselende, beboste recreatiegebieden de overgang naar het open landschap. Aan de oostzijde ligt de historische binnenstad
van Vlaardingen op steenworp afstand.
De werkelijkheid ‘op de grond’ biedt een ander perspectief. De Westwijk heeft een in zichzelf gekeerd karakter en voelt
geïsoleerd, slechts met dunne draadjes verbonden met zowel de landschappelijke als de stedelijke omgeving. Aan de noordzijde
wordt de wijk afgegrendeld door de snelweg A20, de achtergelegen Broekpolder is slechts via omwegen bereikbaar. Aan de
zuidzijde vormen het spoor en een brede industriezone een doorgaande barrière die de rivier zo goed als onbereikbaar maken.
Aan de oostzijde vormt de Marathonweg een moeilijk oversteekbare, onherbergzame scheidslijn tussen de wijk en de rest van
Vlaardingen. En zelfs het aan de westzijde direct aangrenzende recreatiegebied rond de Krabbeplaspark verbergt zich achter een
brede watergang en is slechts door een beperkt aantal routes verbonden met de wijk.
De Westwijk wordt ontegenzeggelijk gekenmerkt door een genereuze hoeveelheid openbaar en semi‐openbaar groen. Met
name aan de randen treffen we aantrekkelijke, groene woonmilieus maar meer naar het hart van de wijk lijkt er eerder sprake
van een overdaad aan onbestemd en niet zelden ongebruikt (semi)openbaar groen, soms sociaal onveilig aanvoelend. Maar ook
royale singels en prachtig volgroeide bomenlanen maken deel uit van het groene repertoire van de Westwijk. Opvallend is de
hoge stand van het grondwater en de plaatselijke wateroverlast, de wijk lijkt nog maar net de voeten droog te kunnen houden.
De bebouwing van de wijk heeft veelal een monotoon en monofunctioneel karakter, veel van hetzelfde voornamelijk
middelhoge blokken met portiek‐etagewoningen en rijtjes tweelaagse eengezinswoningen, en een enkel hoogbouwaccent.
Repetitie, platte daken, blinde plinten, en een zekere sleetsheid bepalen het beeld, en ‘alles lijkt op elkaar’. De eenvoudige
modernistische architectuur verdraagt zich slecht met particuliere toevoegingen en renovaties. Meer recent toegevoegde
bebouwing, vaak op de plekken waar zich ooit de buurtvoorzieningen bevonden, zorgt weliswaar voor wat afwisseling maar ook
voor een verrommeling van de oorspronkelijke opzet van de wijk. De voorzieningen hebben zich in de loop der jaren
geconcentreerd in het wijkcentrum, alleen een paar scholen zijn in de buurten gebleven.
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Toch maakt de wijk geen onaangename indruk. Het groen is niet alleen genereus en volgroeid maar ook goed onderhouden, de
schaal van de bebouwing heeft een menselijke maat en het vernieuwde wijkcentrum lijkt goed te functioneren. Maar met het
vogelvluchtperspectief in het achterhoofd is er potentie voor meer; een nieuw perspectief.

5

Westwijk visie en realiteit
De Westwijk is exemplarisch voor de naoorlogse stadsuitleg in Nederland, het is een van de paradepaardjes van de
modernistische stedenbouw. In de vijftiger jaren en begin zestiger jaren werd de uitbreidingswijk voor twintigduizend inwoners
onder leiding van de architect Willem van Tijen in hoog tempo ontworpen en gerealiseerd, letterlijk uit de grond gestampt. Het
denkkader van die jaren werd bepaald door de woningnood als gevolg van de oorlog en de sterke groei van de bevolking in de
wederopbouwperiode. Specifiek voor Vlaardingen was de aantrekkingskracht van de werkgelegenheid in de snelgroeiende
Rotterdamse haven. Het voormalige vissersstadje werd opgestoten in de vaart der volkeren en groeide exponentieel.
De schaal van de naoorlogse opgave zorgde voor een doorbraak van de modernistische stedenbouw. Haar rationele,
functionalistische principes gingen wonderwel samen met de benodigde industrialisering van de woningbouwproductie. Tegelijk
was ze sterk ideologisch gedreven en liep over van de goede bedoelingen. Op de puinhopen van de wereldoorlog zou niets
minder dan een nieuwe, betere maatschappij verrijzen. In reactie op de vaak schrijnende woonomstandigheden van de
vooroorlogse arbeidersklasse in bedompte kelder‐ en alkoofwoningen werd ‘licht, lucht en ruimte’ tot een absoluut adagium
verheven. Net als de tuinstadbeweging waar zij uit voortkwam was de modernistische stedenbouw in essentie anti‐stedelijk. Om
de gevaren van de stad – ziekte, bandeloosheid, vervreemding ‐ te beteugelen werd de wijkgedachte ontwikkeld. De stad werd
opgedeeld in wijken, de wijk in buurten, en de buurt in wooneenheden. Deze karakteristieke ‘stempels’ waren gedacht als
overzichtelijke afspiegelingen van de maatschappij, die ieder voor zich verschillende woningtypen voor verschillende
bewonerscategorieën (gezinnen, bejaarden, alleenstaanden) omvatten en samen een gemeenschap vormden. Op alle
hiërarchische niveaus speelde het groen een belangrijke rol als verbindend element en als healing environment, ook de gewone
man mocht mooi wonen in het groen. De woningbouw zelf werd bepaald door de nieuwe, industriële bouwmethoden waarmee
ook in de Westwijk volop geëxperimenteerd werd, om naoorlogse krapte aan middelen te verzoenen met de nijpende
productiebehoefte.
Wat resulteerde waren woonwijken, en de Westwijk vormt hierin geen uitzondering, die niet alleen heel snel gebouwd zijn maar
ook vanuit een heel specifieke ideologie exact waren toegesneden op de homogene en egalitaire maatschappij van de
wederopbouwperiode. ‘Licht, lucht en ruimte’ leidde zonder uitzondering tot monofunctionele woonwijken die in ruimtelijk zin
zijn op te vatten als repetitieve objecten op een doorgaand groen tapijt met veelal onduidelijke overgangen tussen openbaar en
privé, de antithese van de traditionele, door de tijd gelouterde en gelaagde stad. Een humane en groene maar ook contextloze
utopie die letterlijk over het landschap en de bestaande ondergrond werd uitgerold.
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Nu, zestig jaar later, is het tegelijkertijd tragisch en voorspelbaar dat de utopie van toen niet meer goed past bij de behoeftes
van de huidige tijd. De woningvoorraad sluit niet aan op de tegenwoordige vraag, de bevolkingssamenstelling raakt uit balans en
het economisch draagvlak verzwakt. De wijk raakt in een negatieve spiraal, de leefbaarheid scoort slecht in de verschillende
indexen en barometers. De stralende nieuwe stad aan de rand van Vlaardingen, met trotse bewoners, dreigt te verworden tot
het laagste punt van de regionale woningmarkt, betaalbaar maar zonder identiteit of binding. De ideale wijk van nog niet zo lang
geleden blijkt een fragiel en kwetsbaar ‘ecosysteem’ met weinig veerkracht. Tijd om terug te gaan naar de basis.
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Westwijk verder
Naast de specifieke uitdagingen van de Westwijk speelt er een hele reeks aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen en
trends waarop de wijk even zo goed een antwoord zal moeten vinden, net als andere stedelijke gebieden in Nederland. Vanuit
2020 naar de toekomst kijkend, zien we verschillende ‘disrupties’ met duidelijke fysieke‐, economische‐, en sociale
consequenties. De trends van 2020 zijn van een heel ander orde en soms zelfs tegengesteld aan die van de
wederopbouwperiode waarin de wijk geconcipieerd en gebouwd werd.
Klimaatverandering leidt tot meer regen en wateroverlast maar ook tot langere droge en warme perioden met hittestress.
Zowel de woningen als de woonomgeving dienen klimaatadaptief gemaakt te worden.
De aanstaande energietransitie, van fossiele naar hernieuwbare bronnen, liefst uit eigen gebied, vraagt op termijn om een totale
omschakeling van de gebouwde omgeving.
Het behalen van klimaatdoelen vereist een verduurzaming van onze manier van leven en bouwen, intelligenter en met minder
verspilling van energie en materiaal, van een lineaire naar een circulaire economie.
Nu we ons realiseren dat de biodiversiteit in toenemende mate onder druk staat, spelen ecologie en natuurinclusiviteit een
steeds belangrijkere rol bij de inrichting en vormgeving van de leefomgeving, gezond voor mens en dier.
De homogene bevolkingssamenstelling uit de wederopbouwperiode, overzichtelijk verzuild, is door immigratie en toegenomen
arbeidsmobiliteit getransformeerd naar een veel diverser en diffuser palet van bewoners, met heel verschillende achtergronden
en overtuigingen, en zonder bij voorbaat vanzelfsprekende sociale samenhang.
Naast de ‐ eveneens veranderende ‐ traditionele patronen leidt de voortgaande individualisering van de maatschappij tot
nieuwe vormen van (samen)leven en gemeenschappelijkheid, die van invloed zijn op de manier waarop we willen wonen en
bouwen, vereenzaming is een reëel probleem. Ook onze verhouding tot werken en vrije tijd is sterk aan verandering onderhevig
en heeft zijn beslag op de gebouwde omgeving.
Waar de woonomgeving de afgelopen halve eeuw overspoeld werd door de toename van de automobiliteit zien we nu het begin
van een tegengestelde ontwikkeling, ingegeven door digitalisering en milieuoverwegingen, naar een meer gezonde en duurzame
mobiliteit, vaak gedeeld of op afroep.
Sleutelen aan de gebouwde omgeving gebeurt niet meer vanuit de ivoren toren van de expert, participatie van en co‐creatie
met de inmiddels mondige burger is van levensbelang geworden en geformaliseerd in de aanstaande Omgevingswet.
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De egel en de vos
In 1953 schreef de Engelse filosoof Isaiah Berlin het essay De egel en de vos. De titel is een verwijzing naar een fragment
toegeschreven aan de oude Griekse dichter Archilochus: "een vos weet vele dingen, maar een egel weet één belangrijk ding." Bij
ieder gevaar rolt de egel zich op, zijn stekels maken hem onaantastbaar. Een vos bezit niet zo’n wapen maar hij is slim en
behendig en weet zich aan de omstandigheden aan te passen. Berlin betrok de parabel op schrijvers en denkers om hen te
verdelen in twee categorieën: de egels die de wereld zien door de lens van enkel, allesbepalend idee, en de vossen die zich
baseren op een veelheid van ervaringen en voor wie de wereld niet is te bevatten in een enkel idee. (Wikipedia e.a.).
Wij zien de modernistische stedenbouw, en de Westwijk als exponent daarvan, als een typische egel. Rationeel en ideologisch
gedreven komt zij voort uit één idee, één gedachtewereld, die een heel specifiek en tegelijk generiek en contextloos antwoord
heeft geformuleerd op de opgave en de maatschappelijke omstandigheden van de naoorlogse wederopbouwperiode. Inmiddels
zijn we zestig jaar verder en leven we in een totaal andere wereld, en sterker nog, we staan aan de vooravond van misschien nog
wel grotere veranderingen in onze leefomgeving. Het ‘trucje’ van de egel werkt niet meer zoals het bedoeld is en hij staat met
lege handen. De egel zou moeten leren van de vos. Met zijn streken is hij niet voor een gat te vangen. Zo ook de Westwijk: om
toekomstbestendig te zijn dient zij veerkrachtiger te worden, juist om ook mee te kunnen bewegen in ontwikkelingen die wij op
dit moment nog helemaal niet kunnen voorzien of overzien. Veerkracht vereist pluriformiteit: een gezonde differentiatie in
woonmilieus, woningen en bewoners als flexibele en adaptieve invulling van een robuust casco dat de wijk stevig inbedt in de
wijdere stedelijke en landschappelijke context. We kunnen daarbij leren van meer traditioneel stedelijke gebieden die in de
loop der jaren (eeuwen) van kleur zijn verschoten maar toch hun waarde hebben behouden in een continu proces van
regeneratie.
Ook wij als ‘sleutelaars’ aan de wijk dienen ons meer als vossen dan als egels op te stellen. Het werkveld is complex en een groot
aantal deelaspecten en ‐ belangen dient bij elkaar en tot een integrale synthese gebracht te worden: alles heeft met alles te
maken, iedere ingreep heeft meerdere doelen en er is nooit maar één ideale oplossing. Dat betekent niet dat er geen richting of
leidraad meer is. Juist op een abstract niveau dienen we helder te kiezen, met een open oog voor wat werkt en wat niet, om op
een meer concreet niveau flexibel en door de tijd heen in te kunnen spelen op de mogelijkheden die zich voordoen. En altijd met
de bereidheid om intelligent bij te sturen: durf de wijk nieuw te denken én behoudt het goede. Alleen zo krijgt de Westwijk de
veerkrachtige gelaagdheid die het tot een toekomstbestendig stuk stad maken.
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Tussen stad en strand
De Westwijk ligt nog steeds waar zij ligt maar toch is haar locatie enorm veranderd. Toen de wijk gebouwd werd lag zij aan de
verre rand van Vlaardingen, direct grenzend aan het nog volledig open maar ook weinig toegankelijke veenweidelandschap van
Midden‐Delfland. Rotterdam was ver weg. Met de recente verbouwing van de spoorlijn Rotterdam – Hoek van Holland tot snelle
en frequente metrolijn, onderdeel van het regionale netwerk, zal de perceptie van de locatie gaan kantelen. De Westwijk vormt
nu een goed en comfortabel bereikbaar onderdeel van de Metropoolregio, precies halverwege het stadshart van Rotterdam en
– binnenkort – het strand van de Hoek, allebei op slechts 15 minuten afstand. Midden‐Delfland heeft zich inmiddels ontwikkeld
tot een uitgestrekt landschapspark met een aantrekkelijke menging van agrarische en vrijetijdsfuncties, veel beter ontsloten
voor recreanten dan voorheen. De randen van het veenweidelandschap zijn in de loop der jaren ingericht als recreatieve
stedelijke uitloopgebieden, zoals het Krabbeplaspark en de Broekpolder, allebei grenzend aan de Westwijk, met stevige
bosopstanden die de overgang van de open polder naar de achterliggende stedelijke woongebieden verzachten.
Waar de Westwijk totnogtoe vooral als perifeer en geïsoleerd werd ervaren kan zij nu profiteren van het beste van twee
werelden: als volwaardig onderdeel van de metropoolregio met al zijn voorzieningen en werkgelegenheid, en als bewoonde
rand van een prachtig landschapspark. Dit is een niet te onderschatten kans, het maakt de Westwijk in de basis aantrekkelijk
voor nieuwe doelgroepen uit de regio en kan daarmee als vliegwiel fungeren voor het ombuigen van de negatieve spiraal waarin
de wijk zich bevindt en als katalysator voor de gewenste transformatie naar een toekomstbestendig stuk stad. Een kans die
alleen nog maar benut hoeft te worden.
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Visie
Onze visie op de Westwijk, als bijzonder maar toch exemplarisch voorbeeld van een naoorlogse wijk op de rand van stad en
buitengebied, laat zich samenvatten in een achttal stellingnames die de basis vormen voor onze verdere planontwikkeling.
Robuust raamwerk, flexibele invulling
Om de veerkracht van de wijk te vergroten verstevigen we de ruimtelijke hoofdstructuur en de inbedding in de omgeving en
tegelijk bieden we bij de invulling van dit stabiele raamwerk meer ruimte voor differentiatie, flexibiliteit en adaptatie.
Lokale bronnen en identiteiten benutten
Waar mogelijk zetten we lokale bronnen en lokale identiteiten in om het verschil te maken. Dat reikt van de ondergrond via de
historische context tot de energievoorziening en de betrokkenheid van bewoners. Zo paren we zelfvoorzienendheid aan
karakter.
Nieuwe doelgroepen verleiden
Om de bevolkingssamenstelling van de wijk in een evenwichtiger vaarwater te brengen en het economisch draagvlak te
vergroten maken we de wijk aantrekkelijk voor nieuwe bewoners en doelgroepen door hen te verleiden met een attractief en
pluriform aanbod van woningen en woonmilieus.
Terug naar het veen
In een gedenkwaardige omkering van het perspectief breiden we de stad niet langer uit in het landschap, maar brengen we het
landschap terug in de stad.
Verdichten èn verdunnen
De semi‐urbane monotonie van de wijk brengen we tot leven door zowel te verdichten als te verdunnen. Met urbane intensiteit
en suburbane kalmte verrijken we het stedelijk repertoire van de Westwijk.
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Werken met water
In de beste Hollandse traditie werken we met water: om de bodemdaling tegen te gaan, als bron van energie, om
klimaatverandering op te vangen, ter vergroting van de biodiversiteit, als verrijking van de woonomgeving en als
zoetwaterbuffer voor de stad; de Westwijk als spons.
Energietransitie als katalysator
We zien de nakende energietransitie als katalysator voor het transformatieproces van de wijk. Gemeente, corporatie en
bewoners zullen hoe dan ook aan de slag moeten, met nieuwe sociale verbanden en het maken van werk met werk als
veelbelovend neveneffect.
Participatie als motor voor transformatie
Omdat naast haalbaarheid maatschappelijk draagvlak uiteindelijk de slagingskans van een project bepaalt zien wij
gestructureerde participatie en co‐creatie als integraal onderdeel van het ontwerp.
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Leitmotiv
Westwijk had natuurlijk nooit gebouwd mogen worden…
…in een van de mooiste veenweidekernen van West‐Nederland. Een middeleeuws cultuurlandschap met een rijk archeologisch
verleden verdwenen onder de naoorlogse werkelijkheid van woningnood, ideologische bevlogenheid en de moderniteit van de
wijkgedachte. Maar stel dat je Westwijk niet opvat als ‘stadsrand’ maar als deel van het landschap. Dan ontwikkelt zich een
nieuw perspectief voor identiteit en beeld van de wijk. Het veen bepaalt dan de ‘kleur’ van de wijk, niet de versleten
betontegels. Deze radicaal tegenoverstelde perceptie heeft het vermogen waarde te creëren in de wijk en zo het beeld van
Westwijk te doen kantelen. Waar ooit de stad werd uitgerold in het landschap, herovert het landschap de stad. Daarmee krijgen
thema’s als klimaatadaptatie en biodiversiteit een vanzelfsprekende positie in het project.
De metrolijn…hij is fijn
Maar de vraag is natuurlijk of je in het kader van de herstructurering van de wijk verregaande conclusies durft te trekken op
basis van die vernieuwde bereikbaarheidskwaliteit. Hier raakt de gewenste diversificatie van het woningaanbod en woonmilieus
aan noties van spreiding en concentratie ten opzichte van het metrostation. We zien hier een niet te missen kans voor de
realisatie van een meer op het openbaar vervoer gerichte stedelijke ontwikkeling. Deze kans mogen we nu niet voorbij laten
gaan, zeker niet omdat dit concept aan realiteitswaarde wint door de koppeling aan concepten voor slimme mobiliteit en aan de
veranderende levensstijl van bestaande en met name nieuwe bewoners.
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Terug naar het veen
Zand erover
In de hectiek van de naoorlogse woningnood zijn hele cultuurlandschappen voorbij de randen van het toenmalige stedelijk
gebied verdwenen onder de nieuwe uitbreidingslocaties. En dat ging niet subtiel; veelal was er letterlijk sprake van ‘zand
erover’. Ook in Westwijk is de oorspronkelijke slagenverkaveling goeddeels verdwenen, en dus ook de daarbij behorende
afwisseling van slootjes, elzen‐ en wilgensingels, boerenerven, sappige graslanden en langgerekte broekbosjes. In eerste
instantie werden enkel de gronden onder de bebouwing en de straten ophoogd. In de jaren ’80 waren ook de groengebieden
aan de beurt.
Landschrappen
Het is onze ambitie dat oorspronkelijke veenlandschap binnen de wijk weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Om een zodanige
conditie te creëren, dat de bodemsamenstelling en de hoge waterstanden ten opzichte van het maaiveld opnieuw het beeld van
het (stads)landschap gaat bepalen. De maatregel die we daarvoor inzetten lijkt even simpel als doeltreffend: haal dat zand, daar
waar het kan, gewoon weer weg. Als ‘landschappen’ opgevat kan worden als werkwoord, spreken we bij deze liever over
‘landschrappen’.
Door het verwijderen van de ophooglaag komen veen‐ en kleilagen weer aan het oppervlak. Omdat zowel de
bodemsamenstelling als grondwaterpeilen per plek sterk verschillen zal het ontwerp voor de ontgraving maatwerk moeten zijn.
Waardevolle bestaande bomen blijven op hun eigen terpen (solitairen) of kades (laanbeplanting) gehandhaafd.
Meervoudig doel
Het weghalen van het ophoogzand is een goed voorbeeld van het integrale ontwerpen dat we voorstaan; één maatregel die
meerdere tegelijk doelen dient, of sterker nog, waarbij de concretisering van het ene doel werkt als vliegwiel voor het andere.
▪ Bodemdaling beperken Als je met je hand op een natte spons drukt verliest deze een deel van het water. Dat is
precies wat het zandpakket doet op de veenlagen. Minder water in het veen betekent meer inklink.
▪ Minder oxidatie en CO2‐uitstoot Natter veen oxideert minder, dus ook minder uitstoot van CO2.
▪ Vergroten bergingscapaciteit Door de maaiveldverlaging realiseren we in potentie een enorm grote waterberging,
met als doelstelling de gehele wijk via het verharde maaiveld af te koppelen.
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Ontlasten riolering Door de afkoppeling wordt de riolering minder belast. Verder worden maatregelen genomen, voor
zover nog nodig, om overstort van het riool op het watersysteem onmogelijk te maken.
Opbolling grondwaterspiegel beperken Meer oppervlaktewater en kleinere afstanden tussen twee opeenvolgende
waterpartijen vermindert de opbolling van de grondwaterspiegel in de tussenliggende bebouwde gebieden en dus ook
minder wateroverlast in bijvoorbeeld kruipruimtes.
Waterkwaliteit verhogen Door het bestaande watersysteem op meerdere plekken door te koppelen, het debiet
significant te vergroten en op de juiste plek de juiste oevervegetatie te situeren kunnen we de waterkwaliteit
aanzienlijk verhogen.
Belevingswaarde De diversiteit van oppervlaktewater, water‐ en oeverplanten en de herintroductie van inheemse
boomsoorten als Es, Els en Wilg vergroten de belevingswaarde van het openbaar gebied. Bovendien nodigt de
buitenruimte uit tot ontdekken, ravotten, spelevaren, enzovoorts.
Biodiversiteit vergroten Het vergroten van de diversiteit van flora en habitatten is, in combinatie met de verbeterde
waterkwaliteit een noodzakelijke impuls voor een grotere biodiversiteit ‘tot aan je voordeur’.
Zoetwaterbel voor Vlaardingen De capaciteit om schoon zoet water te bufferen in Westwijk wordt dermate groot, dat
het niet meer noodzakelijk is dat Vlaardingen in droge periodes zilt water uit de Nieuwe Waterweg het stedelijk
watersysteem hoeft in te pompen. Westwijk wordt de zoetwaterbel van de stad.
Zoetwaterbel voor Vlaardingen Via warmtewisselaars kan warmte of koude worden onttrokken aan het
oppervlaktewater om te voorzien in de energiebehoefte van de woningen. Door het sterk vergrootte debiet heeft dit
nog maar weinig effect op ongewenste temperatuurschommelingen in het watersysteem en kan het een substantiële
bijdrage leveren aan de energiebehoefte in de wijk.
Géén vloerpeilverhogingen! Vanuit de problematiek van wateroverlast was vooralsnog de intentie vloerpeilen voor
nieuwbouw hoger aan te leggen. Op basis van onze strategie kunnen we die denkrichting omdraaien: als we ervan uit
gaan dat de huidige peilen van de voordeurdorpels veilig moeten zijn, wat zijn dan de minimale dimensies van het
nieuwe systeem?

De merite van het plan van Van Tijen is in ieder geval door dat de royale maatvoering van het openbaar domein, het
waarschijnlijk lijkt dat we de benodigde retentiecapaciteit op een mooie manier in zullen kunnen passen.
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Van Dotter naar Otter
We graven het oorspronkelijke laagveensysteem onder het zand vandaan en gaan het op een slimme manier herstellen. Zo mooi
als de Broekpolder ten noorden van de A20 wordt moeilijk, maar we gaan voor de stedelijke variant: het ‘Westwijker Stadsveen’.
Dat nieuwe stadsveen staat niet op zichzelf is maar vormt de overgang naar het Krabbenplaspark en Broekpolder. De nieuwe
water‐ en groenstructuur wordt enerzijds op maat van de plek zelf ontworpen, maar vormt als totaal een coherent, gesloten
systeem dat op de schaal van de hele wijk functioneert, maar juist ook in relatie met Midden‐Delfland.
We hebben hoge verwachtingen van de te realiseren water‐ en groenkwaliteit; en de uitwisselingsmogelijkheden met de
riviernatuur en veenweidelandschap van Midden‐Delfland. Soorten die hun leefgebied in het Krabbeplaspark hebben maken
uitstapjes naar het stadsveen omdat daar van alles te halen valt. En dan komt die Otter er wel een keer: het zou de kroon op het
werk zijn en onze stip op de ecologische horizon. Als we daar onze schouders onder zetten en er de maatregelen op afstemmen
doen we het vanzelf ook goed voor de vele andere soorten die je in dit systeem tegen zou willen komen. Lang voordat de otter
er is, is de dotter(bloem) er en zwarte sterntjes en libellen en noem maar op. In de slipstream van de maatregelen voor herstel
van het laagveen zullen ook zij hun weg vinden naar Westwijk!
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Meer dan een goede buur
De introductie van het veenlandschap in Westwijk vraagt om een andere manier van beheer. Het systeem zou zo ingericht
moeten worden dat het met behulp van extensief beheer in stand gehouden kan worden. Dat betekent waarschijnlijk minder
vaak langskomen, maar met een uitgebreider team. De gemeente heeft al aangegeven dat ze die kennis voor het ecologisch
beheer in huis hebben. Maar ook Staatsbosbeheer heeft zich bereidt getoond meer te willen zijn dan een goede buur. Het
ecologisch systeem voor Westwijk staat immers niet op zichzelf en kent relaties met de directe omgeving als het Krabbepark,
Broekpolder en Midden‐Delfland. Staatsbosbeheer kijkt graag over de grens van hun eigendom om via participatie in het beheer
van Westwijk ook de ecologische kwaliteit van hun eigen natuurareaal te versterken. Eerder lieten ze dat al zien in een coalitie
met de markt in de planvorming voor de uitbreidingswijk Krommenie.
Bovendien geeft Staatsbosbeheer actief invulling aan de Participatiewet en nodigen ze bewoners uit om te helpen bij het
natuurbeheer en zodoende arbeidservaring op te doen. Hoe mooi zou het zijn als we een deel van de bewoners zo zouden
kunnen betrekken bij de instandhouding van hun directe groene leefomgeving?
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Verdichten en verdunnen
Het wordt tijd dat we serieus werk maken van een verbeterde relatie tussen stedelijke ontwikkeling en het stadsgewestelijke
openbaar vervoersnetwerk. Maar ook zouden we door vergroening van de wijk een hechtere relatie tussen stad en landschap
willen realiseren.
We denken dat beide ambities tegelijkertijd verwezenlijkt kunnen worden. Door in de directe nabijheid van het metrostation
een écht stedelijk woonmilieu te realiseren, terwijl in de rest van de wijk een bewuste verlaging van de woningdichtheid kansen
kan bieden voor de introductie van aanvullende woontypologieën in een lagere dichtheid plus een groenere en blauwere
openbare ruimtekwaliteit.
De verdunningsstrategie biedt bovendien kans tot herstel van de sociaaleconomische balans in de afzonderlijke buurten, een
diversificatie van het woningaanbod en een ruimtelijke differentiatie van het stadsbeeld. De verdichtingsstrategie is óók een
instrument om de sociaaleconomische balans te herstellen, met name door plek te bieden aan een brede doelgroep van starters
en mensen met modale inkomens uit de regio.
Aedes‐rapport
De overkoepelende organisatie van woningbouwverenigingen heeft voor eenieder die het horen wil in niet mis te verstane
bewoording geconcludeerd dat “…als es er in de directe woonomgeving meer dan 40 à 50% van de woningen in bezit van
corporaties is, deze gebieden vaak een relatief ongunstige ontwikkeling doormaakten als naar de leefbaarheid als totaalscore
wordt gekeken. Hier slaat een gemiddeld positieve ontwikkeling om in een negatieve ontwikkeling. En daarbij geldt: hoe groter
de concentratie (tot zo’n 80%) hoe ongunstiger de ontwikkeling. Als meer specifiek naar de dimensie Veiligheid wordt gekeken
ligt het kantelpunt (waar een negatieve ontwikkeling ontstaat) bij 60%”
Rotterdamakkoord
De Rotterdamse regio was zich al bewust van deze problematiek en daarom zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over een
herverdeling van sociale woningen in de regio. Met name in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zouden het aantal sociale
huurwoningen omlaag moeten worden gebracht.
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Toekomstbestendigheid sociale woningvoorraad Westwijk
Binnen het kader van de opgave hebben we niet anders dan ‘door de oogharen’ kunnen kijken naar de bouw‐ en
woontechnische kwaliteit van het woningbezit van Waterweg Wonen in Westwijk. En goed geluisterd hoe de corporatie daar
zelf tegenaan kijkt, mede vanuit hun monitoring van de woningen zelf, alsmede de terugkoppeling die zij krijgen van hun
huurders. Onze eigen inschatting is dat voor een kleine 1.500 woningen een kritische afweging zal moeten worden gemaakt.
Renovatie of sloop
De corporatie heeft al een reeks van succesvolle renovatieprojecten gerealiseerd in de wijk. Maar ook sloop en vervangende
nieuwbouw is aan de orde, bijvoorbeeld aan de Frank van Borselenstraat nabij het centrum. Echter, met verwijzing naar het
Aedes‐rapport zou je ook kunnen stellen dat het helemaal niet gaat om sloop of renovatie, maar om het herstel van een
sociaaleconomisch evenwicht in de wijk door een ‘verdunning’ van het corporatiebezit. Renoveren en opnieuw verhuren lijkt
een aantrekkelijke, maatschappelijk goed te verkopen optie, maar het geeft geen antwoord op de probleemstelling zoals
verwoord door Aedes en het geeft ook geen invulling aan het Rotterdamakkoord. Tenzij er in een totaalpakket aan maatregelen
ruimte voor blijkt te zijn uiteraard. Renoveren en doorverkopen zou wél een bijdrage aan de doelstelling kunnen leveren. Maar
dat zal zeker niet voor al die 1.500 woningen een reële optie zijn. Het alternatief is vervanging door nieuwbouw. Hoe dan ook;
de sleutel voor sociale vernieuwing in de wijk ligt bij Waterweg Wonen!
Prioriteren op Zuidbuurt
Voor Weteringen, Hoogkamer en Lage Weide liggen de percentages corporatiebezit op circa 40%, voor Zuidbuurt is dat 80%.
Daar zou voor de komende jaren dan ook de prioriteit moeten liggen. Prioriteren betekent ook faseren. Voor de komende 10
jaar ligt er dan bij Waterweg Wonen een sloopopgave van 560 woningen. Dit past goed in hun eigen aanname dat ze in een
periode van 10 jaar maximaal 600 woningen zouden kunnen of willen vervangen voor nieuwbouw. Concreet betekent dit dat het
aandeel corporatiebezit in Zuidbuurt zou kunnen dalen van 80 naar 32%. Maar er kan ook voor gekozen worden het percentage
sociale huur op 40 of 50% te brengen, bijvoorbeeld door kansrijke renovatieprojecten te identificeren, door minder te slopen,
door de fasering over de gestelde termijn van 10 jaar heen te tillen omdat je tegelijkertijd ook op andere urgente plekken in de
wijk noodverbanden moet aanleggen. Óf door ook nieuwe sociale huurwoningen te realiseren in het stationskwartier.
Voor de totale wijk zijn we ervan uitgegaan dat het totale aantal woningen per saldo ongeveer gelijk blijft. Voor de kwantitatieve
woningbehoefte in de stad zijn immers voldoende locaties om die behoefte een plek te geven. Locaties die ook betekenis
hebben voor de kwalitatieve versterking van de hele stad, zoals bijvoorbeeld op het Unileverterrein in de Rivierzone.
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Concept
Voor de planvorming op wijkniveau hebben we zes uitgangspunten geformuleerd:
Kader
Westwijk heeft in potentie een zeer heldere hoofdstructuur. Deze wordt bepaald door de randen en door een orthogonaal
assenkruis tussen de vier buurten. Maar niet overal heeft dit kader het beeld van een robuuste openbare ruimte. Er is dus extra
aandacht voor de reconstructie van deze ruimten conform de oorspronkelijke planopzet van van Tijen. Een extra laag die wordt
toegevoegd is de koppeling van het stationsgebied en het centrum als twee programmatische zwaartepunten met de Doctor
Wiarda Beckmansingel als lineaire parkzone tussen beide polen. De huidige hoofdontsluitingslus op de Marathonweg wordt in
het ruimtelijk beeld minder dominant.
Identiteit
Een helder kader maakt het mogelijk dat de buurten onderling qua identiteit sterker gaan verschillen. Enerzijds bepaalt het
kader de samenhang van de wijk als geheel; anderzijds krijgen de buurten de mogelijkheid te verschieten van kleur en een eigen
identiteit te ontwikkelen. Bewoners zijn zo niet alleen ‘Westwijkers’ maar ook buurtbewoners die zich kunnen identificeren met
het specifieke karakter van hun buurt.
Binnenstebuiten
De bajonetvormige groen‐ en voorzieningenzones van het oorspronkelijke plan verbonden de 4 buurten in een denkbeeldig
centrum van vier winkelstrips in de overstaande hoeken van de vier buurten. De landschappelijke context speelde in deze
introverte opzet nauwelijks een rol van belang. Teneinde Westwijk wél die landschappelijke relvantie te geven draaien we dit
principe ‘binnenstebuiten’ en leggen we in elke buurt een ruimtelijke relatie met het omringende (stads)landschap. Zodoende
versterken we de verwevenheid van stad en landschap.
Spons
Het watersysteem is er niet meer op toegerust om in de huidige klimatologische omstandigheden een adequate drooglegging
zonder wateroverlast te garanderen. Noch om stabiele condities te creëren in de actuele verdrogingsproblematiek. Op basis van
de visie ‘terug naar het veen’ knopen we de losse einden van het watersysteem aan elkaar, maken we het stelsel fijnmaziger en
vergroten we het oppervlak aanzienlijk. De intentie is om van de ondergrond een spons te maken die op ieder noodzakelijk
moment grote hoeveelheden schoon, zoet water kan absorberen of kan afstaan zonder de benodigde stabiliteit van het
waterpeil ten behoeve van het ecologisch systeem te verliezen.
Doorwaadbaarheid
Vanuit de optimistische blik van de jaren ‘60 is de huidige verkeersstructuur met de beste intenties volledig bedacht en
vormgegeven op automobiliteit. We stellen voor om het stratenpatroon door te ontwikkelen met profielen waarin auto’s,
fietsers en voetgangers een gelijkwaardiger positie krijgen. En waarin vervolgens de dode einden worden doorgekoppeld zodat
een fijnmazig, continue netwerk ontstaat met meer vrijheid om, met name als fietser, je eigen route te kiezen en er een
hechtere relatie met de gebieden rondom Westwijk ontstaat.
Mijn&Dijn
Het gebrek aan helderheid over wat openbaar is en wat niet is in vele naoorlogse uitbreidingswijken een symptomatische
tekortkoming van de modernistische planningstraditie van ‘objecten op een groen tapijt’. Het heeft geresulteerd in een schier
eindeloze aaneenschakeling van verweesde, liefdeloze grasvelden met hier en daar een verdwaalde boom en structuurloos
struweel om achterkanten mee af te planten. Kinderen vinden er geen speelaanleidingen, ouders vinden het onveilig want de
enkeling die je er tegenkomt ken je niet. We pleiten voor een heldere fysieke afbakening van bouwblokken met binnentuinen
waarin bewoners zich betrokken en veilig voelen.
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Planconcept Perspectief Westwijk
Van homogeen en egalitair naar veerkrachtig, robuust en pluriform
De zes conceptuele uitgangspunten definiëren in onderlinge samenhang een heldere structuur met vier onderscheidende
buurten. Onderscheidend in verkavelingstypologie, woonmilieus, woontypologieën en woonsfeer. Bestaande bewoners kunnen
zich identificeren met hun woonomgeving en voor nieuwkomers valt er weer iets te kiezen.
Ook de buitenruimte verschiet van kleur. Het vergraven maaiveld is de basis voor het nieuwe stadsveen dat zich in verschillende
gedaantes kan ontwikkelen: als waterrijke zones met gevarieerde oeverbeplanting, bloemrijk grasland, elzenbroekbosjes of, als
laatste ontwikkelingsstadium van het gecultiveerde veenlandschap; het boerenerf. Per buurt kunnen deze landschapsbeelden
op een kleinere schaal nevengeschikt voor komen, of er kan juist meer de nadruk gelegd worden op één van deze
groentypologieën.
In de hiernavolgende uitwerkingen zullen we laten zien hoe we, meeliftend op de verbetering en transformatie van de huidige
woningvoorraad, met relatief eenvoudige ingrepen in staat zijn het ruimtelijk beeld van de buurt in positieve zin te doen
kantelen.
Westwijk = stadsflank
Met dit voorstel trekken we de veenweide van Midden‐Delfland als het ware onder de wijk door tot aan, of zelfs voorbij, de
Marathonweg. Westwijk wordt zo zélf onderdeel van het landschap en vormt als geheel de overgangszone tussen stad en
buitengebied. De landschappelijke kwaliteit van het buitengebied is op deze wijze voor álle bewoners beleefbaar tot aan hun
eigen voordeur. De 12.500 inwoners wonen zo allemáál in de gouden rand van Vlaardingen en ín het buitengebied.
Het stadsveen in Westwijk is een belangrijke ecologische aanvulling op het Krabbeplaspark en de Broekpolder. Vanuit
Staatsbosbeheer zou hierop gereageerd kunnen worden met waterpeilverhogingen in het Krabbebos direct ten westen van Lage
weide. Of door graslandpercelen te verlagen zoals bijvoorbeeld ook in de Weerribben gebeurt. Ze geven zo invulling aan hun
kerntaak van natuurontwikkeling en ‐beheer en het in stand houden van de veenweidekern Midden‐Delfland.
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Bovendien ligt er een niet te missen kans om via een royale ecoduiker onder de A20 een koppeling te leggen met het laagveen
van Broekpolder; een zeer overtuigend en inspirerend voorbeeld wat de landschappelijke, ecologische én recreatieve kwaliteit
kan zijn van door mensen bedachte en gemaakte natuur.
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Mijn & Dijn
De straten staan vol; de binnengebieden zijn leeg. Noch het een, noch het ander biedt een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. Als
we de straatprofielen een sterker openbaar karakter willen geven en meer ruimte aan fietsers en voetgangers willen bieden
moet je bereidt zijn een deel de parkeervoorzieningen opheffen of verplaatsen. De parkeerdruk zal deels verminderen door de
strategie van verdunning van de woningdichtheid. Deels door een verschuiving van autobezit naar deelauto’s, al zal dat in
bestaande situaties als Westwijk een langzaam, gradueel proces zijn. Een andere manier om de parkeerdruk in de straat te
verminderen is door een deel van het parkeren onder te brengen in de binnengebieden. Met name de kleine semi‐openbare
stroken tussen de strokenverkavelingen lenen zich hiervoor omdat zo eigen parkeergelegenheid kan worden geboden direct
achter de woning.
De grotere grasvelden tussen de woongebouwen kunnen dan ingericht worden als ‘bloktuin’ waar ieder portiek direct op kan
aansluiten. De randen kunnen zo vormgegeven worden dat er een fysieke scheiding is met de straat, bijvoorbeeld door nieuwe
woonbebouwing, gemeenschappelijke fietsbergingen, maar ook door groenstroken. Het gaat erom dat bewoners zich op hun
gemak voelen, dat ze wéten dat het van hen is. Eerdere pogingen in Lage Weide om de betrokkenheid van bewoners te
mobiliseren bij de inrichting van de gasvelden leverde teleurstellend weinig op. Wij zijn ervan overtuigd dat die betrokkenheid
pas ontstaat als je de bewoners letterlijk en figuurlijk de sleutel geeft van de tuin. Dat ze weten wie ze daar tegen het lijf kunnen
lopen en als ze weten dat van voordeur tot tuin kinderen zonder toezicht van hun ouders kunnen spelen. Het blok heeft
tenslotte de schaal en maat, meer dan de buurt laat staan de wijk, waarin mensen zich ook op inter‐sociaal vlak op hun gemak
kunnen voelen.
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Een straat voor iedereen
We hebben niet de illusie dat de auto uit het straatbeeld verdwijnt, maar we pleiten wel voor een betere balans in het comfort
en gebruiksgemak van de openbare straten voor álle verkeersdeelnemers. ‘De auto te gast’ is een gemakzuchtige slogan zolang
je niet concreet aangeeft hoe je daar vervolgens invulling aan geeft. Het is ook niet zo dat na een decennialange
alleenheerschappij van de automobilist dezelfde fout moet worden gemaakt door die nu ten langen leste toe te kennen fietsers
en voetgangers. Het gaat er dus om een straatprofiel te bedenken waarin eenieder zijn plek kent en op een vanzelfsprekende
wijze, door gebruik te maken van ruimtelijke indicaties, naleving van vigerende verkeersregels afdwingt.
zijn al een paar goede voorbeelden van fietsstraten waarbij de automobilisten achter de fietsers blijven rijden. Dat doen ze niet
over hele lange afstanden, maar door het stratenplan fijnmaziger te maken zijn er voor zowel fietsers als auto’s meer
alternatieve routes en dus ook minder conflictmomenten. Die fijnmazigheid biedt ook kansen voor concepten als
eenrichtingsverkeer (voor auto’s) zodat het functioneel profiel van de rijloper smaller kan worden en het inhalen van fietsers
door auto’s nog onwaarschijnlijker wordt. De wijkontsluitingsweg blijft op 50 km/u en zal in grote lijnen ook zijn huidige profiel
behouden. Er komen hoogstens meer aansluitingen om de doorwaadbaarheid van de buurten te vergroten en daarmee tegelijk
die maximumsnelheid beter af te dwingen.
Deze maatregelen, in combinatie met wat is eerder is beschreven over de potentiele afname van de parkeerdruk in de straat,
kan leiden tot prachtige straatprofielen waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Er komt meer ruimte voor voetgangers,
waterberging, beplanting en bomen.
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Westwijk zit boordevol energie!
Vlaardingen moet, zoals iedere andere gemeente in Nederland, een visie ontwikkelen op de warmtetransitie. Per wijk wordt er
in de transitievisie warmte beschreven hoe en wanneer een wijk van het aardgas af gaat. Ook Westwijk zal uiterlijk in 2050 van
het gas af zijn. Daarnaast is de Nederlandse doelstelling om in 2050 95% CO2 reductie te realiseren. Dit kan alleen als er op grote
schaal groene stroom gebruikt wordt. Het ruimtelijk plan voor de wijk kan een structurele bijdrage leveren aan een robuuste,
autonome energievoorziening. Een herinrichting van de wijk is een uitgelezen kans om hier stappen in te zetten. De eerste vraag
is: ‘Waar halen we de warmte vandaan als we geen aardgas meer gebruiken?’. Volgens ons is die energie in potentie al in de wijk
aanwezig!
Oppervlaktewater XL
Het principe van aquathermie, waarbij warmte kan worden onttrokken aan het oppervlaktewater, is in Nederland inmiddels een
beproefde techniek. Vaak is er wel een probleem met de capaciteit omdat grote temperatuurschommelingen in het water niet
gewenst zijn (nadelig voor ecologie en waterkwaliteit). Om dit effect in Westwijk te voorkomen dient het debiet significant
vergroot worden. En dat is precies wat we doen in het ruimtelijk voorstel. Het stadsveen levert dus ook nog eens de
warmtevraag van de wijk! Bovendien werkt dit systeem ook omgekeerd: in de zomer kunnen de woningen met relatief koud
water gekoeld worden. Voor aquathermie geldt wel dat dit systeem enkel geschikt is voor zeer goed geïsoleerde
nieuwbouwwoningen (of zeer hoogwaardig gerenoveerde bestaande woningen). Maar het systeem kan worden toegepast op
kleinere schaal; bijvoorbeeld die van een cluster nieuwbouwwoningen. Bijkomend voordeel is de onafhankelijkheid van
commerciële aanbieders.
Zonne‐energie
Het platte dak is een van de kenmerken van het modernistische Westwijk. Bovendien hebben al die daken een zuidzuidwest
oriëntatie, een ideale richting voor een efficiënte oogst van zonne‐energie. Dit kan door de inpassing van zonnepanelen
waarmee in een deel van de elektriciteitsbehoefte in de wijk kan worden voorzien. Op de daken zouden ook zonnecollectoren
kunnen worden geplaatst. Deze voorzien in de vraag naar warm tapwater en zouden aanvullend kunnen werken op de andere
warmtebronnen. Dit is vooral bij lage temperatuursoplossingen een duurzame manier om warm tapwater van hogere
temperaturen te maken.
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AWZI Groote Lucht
Hemelsbreed op 800 meter van metrostation Vlaardingen West ligt de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Groote Lucht. Vanuit het
zuiveringsproces kan water van circa 40 graden aangeboden worden aan de woningen in Westwijk. Naast het metrostation
realiseren we een compact stationskwartier met circa 1100 woningen die dermate goed geïsoleerd zijn dat die lage tempratuur
voldoende is om de woningen zonder na‐ of bijverwarming op een zeer comfortabel niveau te krijgen. Door de hoge
concentratie van woningen in combinatie met de nabijheid van de AWZI lijkt dit een aantrekkelijke optie. Er kan in vergelijking
met warmte uit het oppervlaktewatersysteem een financiële afweging worden gemaakt.
AVR Rozenburg
Vanaf het Afval Verwerkingsbedrijf Rijnmond scheren 2 warmtetransportleidingen langs en door de wijk: de Leiding over Noord
en de Leiding door het Midden. De restwarmte van de centrale is omgezet naar water met een temperatuur van ongeveer 90
graden Celsius.
Voor veel woningen in de wijk geldt dat deze niet dermate goed zijn te isoleren dat een systeem op basis van lage temperatuur
een comfortabel binnenklimaat zou kunnen opleveren. Bovendien zijn de bouwkundige kosten voor opbouw met
vloerverwarming hoog en onrendabel. Het gaat er nu juist om de energierekening van de bewoners omláág te krijgen of
minimaal gelijk te houden. Water op hoge temperatuur door de conventionele plaatradiatoren lijkt geen structurele oplossing,
maar zou in ieder geval op korte en middellange termijn soelaas kunnen bieden.
Van dialoog naar draagvlak
De energietransitie is ieders opgave waar met elkaar aan gewerkt moet worden. Zowel de huurders van WWW als de
huiseigenaren betalen en bepalen nu hun eigen elektraleverancier. Voor de warmtelevering in gestapelde bouw wordt een
collectief systeem gebruikt. De warmtepotentie die in de wijk aanwezig is, kan vanuit kostentechnisch oogpunt het beste als
collectieve warmtebron worden ingezet. Dit betekent dat ook de huishoudens die nu een individuele warmtelevering hebben,
(bijv. een HR‐ketel), verleidt kunnen worden tot aansluiten op het collectief. Een individueel alternatief blijft altijd mogelijk,
maar omdat de individuele oplossingen duurder zijn dan collectieve oplossingen is het belangrijk dat de mogelijkheid in tijd en
geld geboden wordt om aan te sluiten. Ook (juist!) voor de particuliere huiseigenaren.
Rol gemeente
Het invullen en de visie op de warmteregisseursrol door de gemeente Vlaardingen, is voor de ontwikkeling van Westwijk van
groot belang. Belangrijk binnen die rol is dat de gemeente helpt in het combineren van diverse opgaven. De door de gemeente
opgestelde transitievisie zoekt voor de uitvoering de combinatie met andere ruimtelijke en sociaal‐economische opgaven. Door
middel van co‐creatie met diverse stakeholders wordt gewerkt aan het optimale energiesysteem voor Vlaardingen. Door op
deze manier te werk te gaan worden voor bewoners en gemeente de kosten lager gehouden, de hinder in de stad beperkt en de
kwaliteit van de openbare ruimte groter. Als voorbeeld hebben we voor Westwijk zo’n plan gemaakt, waar de diverse opgaven,
uitdagingen, kwaliteiten en ontwikkelingen in gezamenlijkheid worden opgepakt.
Lokale input
De uitdaging is om het plan te laten aansluiten bij het tempo en de belevingswereld van de bewoners. Belangrijke stakeholders
om vanaf het begin te betrekken zijn lokale energie‐initiatieven. Een belangrijke hiervan is het Vlaardings Energie Collectief
(VEC). Het VEC wil schone energie opwekken, met en voor Vlaardingers. Via dit collectief kunnen bewoners met een kleine
portemonnee ook participeren en overstappen op groene energie. Ook het Servicepunt Woningverbetering kent de uitdagingen
van Vlaardingen. Binnen Vlaardingen ligt hun focus op VvE’s die met elkaar het gebouw willen verbeteren. Door partijen als deze
te betrekken bij het opstellen van de transitievisie is er al een fundering gelegd voor het draagvlak in de wijk.
Zeker in Westwijk telt mee dat het voor de bewoners belangrijk is dat de energierekening niet hoger wordt. Dit is goed te
realiseren als er nu al stapjes gezet worden. Door dit op een juiste manier te communiceren en bewoners de keuze en
mogelijkheid te bieden om aan te sluiten kunnen sprongen gemaakt worden. Per bouwblok kan er worden overgestapt naar een
alternatieve warmtebron op het moment dat gebouw en bewoners en klaar voor zijn.
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Circulaire gebiedsontwikkeling
Het sluiten van kringlopen zou aan de basis moeten liggen van al ons denken en doen. Het creëren van een zichzelf herstellend
systeem. Op het gebied van Materiaal, maar ook Water, Energie en Natuur. ‘Doe wat, leer wat, deel het & herhaal’ werkt goed
in deze fase van circulaire volwassenheid van de sector. Maar maak circulariteit ook meetbaar en maak nu al afspraken over
meetpunten. Op welke factoren we gaan sturen, hoe we de prestaties communiceerbaar maken en of we er wel hard genoeg
aan trekken.
In 2023 moeten corporatiewoningen minimaal een energielabel C hebben, in 2030 zelfs A. Ook bestaand vastgoed moet zich
gaan verantwoorden op hun prestatie. Hiervoor moeten veel woningen fors worden verbeterd. Een deel van de woningen zijn
niet meer economisch rendabel naar een gewenst kwaliteitsniveau te brengen. Hiervoor moeten woning soms fors worden
verbeterd en zullen ca. 1585 wooneenheden gesloopt moeten worden, waarna er ongeveer 2011 woningen voor terug kunnen
komen, daarnaast nog wat mutaties bij de scholen en commercieel vastgoed. Voor de nieuwbouw is ongeveer 60.000 ton CO2eq
nodig als dit met alleen nieuw materiaal wordt uitgevoerd. In deze fase gebruiken we realistische indicatieve getallen.
Hergebruikt en gerecycled
Wij herkennen dat het mogelijk is ca. 5‐8% van het af te voeren materiaal hoogwaardig her te gebruiken (besparing ca. 2.000 ton
CO2eq). In de nieuwe ontwerpen is ca. 8‐10% van de materiaalgebonden milieulast te besparen door eerder gebruikte
bouwdelen te integreren. Te denken valt aan een deel van het metselwerk, balustrades, bestratingen en dergelijke (besparing
ca. 4.700 ton CO2eq). Door te controleren dat zo veel mogelijk van het overige sloopmateriaal wordt gerecycled en niet in de
afvalverbranding of op de afvalberg beland kan nog zo’n 2.100 ton CO2eq worden bespaard. In totaal dus ca. 8.800 ton CO2eq
bespaard.
Biobased
We zijn een grote voorstander van het gebruik biobased materialen. Zoals houtskeletbouw (HSB) en kruislaaghout constructies
(CLT). In theorie kan dit ca. 20% van de milieueffecten van de nieuwe ontwikkeling besparen, wat gelijk staat aan ruim 14.000
ton CO2eq. Bovendien kun je aan veel hout een goede opslag van CO2 toerekenen (tot ca. 12.000 ton CO2eq).
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Gebruiksfase
Ook de gebruiksfase kan een belangrijke bijdrage leveren voor een circulaire economie. Vanuit ons afwegingssysteem met
meetwaarden sturen wij onder andere ook op lage onderhoudskosten en houden we er rekening mee dat de woningen
toekomstbestendig zijn, onder andere door een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid. Om de nieuwe bewoners ook de
juiste mindset mee te geven zullen we hen ondersteunen in het vinden van plekken waar hergebruikt inrichtingsmateriaal te
vinden is. Het zou mooi zijn als we een lokale bouwmaterialenhandel met hergebruikte materialen kunnen organiseren! Nog
mooier zou het zijn als kopers voor hun inrichting en afwerking een cheque ontvangen die bij deze locaties is in te wisselen voor
niet‐maagdelijk materiaal.
Innovatie op locatie
In herstructureringsopgaven op deze schaal is het interessant te kijken hoe die schaal je kan helpen innovatieve,
locatiegebonden oplossingen te bedenken. Om de CO2 prestatie nóg positiever te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door in de aanleg
van de zojuist beschreven fietsstraten een mobiele betonfabriek in te zetten. Aan de ene kant stap je er ‘woningen’ in, aan de
andere kant komen er prachtige betonpanelen uit.
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Transformatie door renovatie
Renovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatie van de wijk en de differentiatie van het woningaanbod. In
de basis goede woningen kunnen uiteraard gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt worden, waarbij de benodigde
investering afgewogen zal moeten worden met sloop/ nieuwbouw. Daarnaast is het echter ook goed denkbaar om de renovatie
en verduurzaming van bestaande woningen te combineren met een stedenbouwkundige kwaliteitsslag of een differentiatie in
woningtypes. Deze ‘verbeterde’ woningen kunnen vervolgens opnieuw verhuurd of doorverkocht worden.
Een mooi voorbeeld van een dergelijke renovatie/ transformatie zouden de lange flatblokken in de buurt Hoogkamer kunnen
zijn. Deze bevatten een grote hoeveelheid vrijwel identieke portiek‐etagewoningen in vier lagen op een plint met garages en
bergingen. De woningen hebben een courante grootte van ca. 70 a 80 m2 maar zijn qua plattegrond (badkamer alleen
bereikbaar via de keuken) en uiteraard qua installaties verouderd. Ook het ontbreken van liften beperkt de toekomstwaarde van
de woningen in hun huidige vorm. De veelal meer dan 150 meter lange, monotone ‘woonbalken’ bepalen niet alleen het beeld
en de sfeer van de buurt maar beperken ook in belangrijke mate de stedenbouwkundige ‘doorwaadbaarheid’. Wanneer een
dergelijk blok in twee of meer stukken geknipt wordt kan dan ook een effectieve stedenbouwkundige kwaliteitsslag gemaakt
worden. In combinatie met de introductie van een galerijontsluiting voorzien van liften, nieuwe (woning)koppen aan de blokken,
herindeling van de woningplattegronden en verduurzaming kan een hoogwaardig gerenoveerd en toekomstbestendig
woningblok ontstaan. Hierbij dienen ook de huidige blinde plinten aangepakt te worden, bijvoorbeeld door hier woon‐of
werkruimtes te realiseren die direct grenzen aan het maaiveld, met de mogelijkheid voor privé‐tuinen. Nader bouwtechnisch
onderzoek zal dienen uit te wijzen in hoeverre de bestaande skeletten (van het Dura‐ Coignetsysteembouw) en gevels
voldoende basiskwaliteit bezitten om een dergelijk ingreep rendabel te maken.
Differentiatie van de woningvoorraad door middel van transformatie/ renovatie kan ook de vorm aannemen van het renoveren
en substantieel vergroten van bestaande woningen. Een voorbeeld hiervan zouden de her en der in de wijk voorkomende
strookjes met tweelaagse grondgebonden woningen kunnen zijn. Volgens de huidige maatstaven zijn deze veelal te klein als
woningen voor een gezin, maar met een stevige uitbreiding aan de achterzijde van de woning en een extra laag kunnen
eengezinswoningen gerealiseerd worden met een aantrekkelijke maat van 100 a 120m2. Dit is een model dat ook al veel is
toegepast bij particuliere woningen in de wijk maar wanneer het op niveau van het blok(je) wordt ingezet kan niet alleen een
efficiënter maar ook een architectonisch aantrekkelijker resultaat ontstaan met meer toekomstwaarde.
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Westwijk als stadslandschap
Omdat we in de analyse moesten constateren dat het ruimtelijk plan van Willem van Tijen een landschappelijke context
ontbeert, hebben we in het ontwerpend onderzoek gekeken naar mogelijkheden om die context met terugwerkende kracht in
Westwijk te introduceren; of, bijna letterlijk, het aangrenzende landschap als een tapijt onder de bestaande bebouwing door te
trekken. Als case hebben we gekozen voor Westwijk‐zuid, zijnde Hoogkamer en Zuidbuurt.
Hoogkamer
Het landschap waar we hieraan moeten refereren is de slagenverkaveling van het veenweidecomplex in het algemeen en die
van het historische ontginningsas van Zuidbuurt in het bijzonder. In hoofdlijnen bestaat die uit een kleinschalige opeenvolging
van slootjes, singelbeplanting, natte graslanden en langgerekte elzenbroekbosjes. Aan de Zuidbuurt zelf liggen de (voormalige)
boerenerven. De opstallen bevatten tegenwoordig voornamelijk party‐ en vergadercentra, luxe kantoorvilla’s, een clubhuis of
airbnb; maar dat is ook een vingerwijzing voor de aantrekkelijkheid van dit middeleeuws cultuurlandschap als
‘consumentennatuur’. Dat landschap zouden we letterlijk de buurt binnen willen trekken.
Zuidbuurt
Waar voor de westelijke buurten Lage Weide en Hoogkamer de kwaliteiten van het aangrenzende Krabbepark ‘gefundenes
Fressen’ is, liggen de landschappelijke kwaliteiten voor Zuidbuurt minder voor de hand. Wat we wel kunnen doen is de vaart die
de wijk aan de oostzijde begrenst niet enkel opvatten als een lijnvormige structuur, maar deze tot diep in de buurt in westelijke
richting doortrekken. Water, groen en bebouwing vormen hier een kleinschalig stadslandschap; een moderne veenidylle. In
samenhang met de ten oosten van de vaart gelegen sportvelden en volkstuinen maakt dit woonmilieu deel uit van een robuust
groencomplex tussen Westwijk en het overige stedelijk gebied van Vlaardingen.
De randen van Zuidbuurt lenen zich juist goed voor meer verdichte woonmilieus. Aan de noordzijde is dit niet lang geleden al
gerealiseerd: stadse bouwblokken steunen op de kwaliteiten van de nabijheid van het centrum en de parkzone aan de
noordzijde. De blokken in de westelijke rand kunnen in een volgend renovatieproces van betekenis zijn voor de ontwikkeling van
een levendige route tussen het centrum en het station. In de zuidelijke rand wordt een heel nieuw, stedelijk woonmilieu
toegevoegd; het stationskwartier.
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Stadslandschap
We denken hiermee een geloofwaardig antwoord te geven op de behoefte om stad en land op de flanken meer met elkaar te
verweven. En dan ook op een manier die iets betekent voor de kwaliteit van de leefomgeving van de huidige bewoners. We
brengen het landschap naar de stad in plaats van de stad naar het landschap. Maar vooruit, ook wij kunnen ons voorstellen hoe
fantastisch het kan zijn om wat verder van het stedelijk gebied in het landschap te wonen. Maar op een manier dat we dat
eeuwenoude cultuurlandschap kunnen versterken. Daarom introduceren we tussen de Zuidbuurt en de spoorlijn, op de
akkerlandjes direct ten westen van het Voedselbos, een drietal ‘boerenerven’ met in totaal maximaal circa 25 grondgebonden
woningen. Samen beheren ze hun eigen ‘veentuin’ met een oppervlak van ruim 2,5 hectare. De Zuidbuurt zelf wordt de
recreatieve ader tussen het centrum en het buitengebied.
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Hoogkamer
Van stempels naar slagen
De sleetse portieketageflats in Zuidbuurt hebben lengtes tussen 130 en 190 meter en bevatten ongeveer 500 woningen die in
wezen onderling niet veel verschillen en waarvan het energielabel over 10 jaar A zou moeten zijn. We kunnen ons voorstellen
dat je een deel zou kunnen of willen renoveren om ze vervolgens weer beneden de gemaximeerde huurprijs te verhuren. Ook
renovatie en doorverkoop aan particulieren is een optie. Tenslotte zal een aantal flats ook gesloopt moeten worden.
Als we voornamelijk vanuit een ruimtelijk perspectief redeneren, dus zonder te veel te weten over de specifieke staat waarin de
verschillende flats verkeren, zou het ons voorstel zijn om met name de noordzuid gerichte flats voor renovatie in aanmerking te
laten komen. In die renovatie kunnen we ook een enkele doorbraak opnemen om op enkele situaties de oostwestelijke route
richting Krabbeparkplas te versterken.
Als we de vier oostwest gerichte flats ‘eruit tillen’ ontstaat er een volledig ander perspectief op de stedenbouwkundige structuur
van de buurt. Deze flats vormen nu nog een meedogenloze visuele blokkade, alsook een troosteloze begeleiding van openbare
hoofdroutes zoals de Geert Grootelaan in het verlengde van de Zuidbuurt, of de Van Baerlestraat tussen het centrum en de
Vreemde Vogel.
De resterende bebouwing voegt zich, in samenhang met de nieuwe woningen die worden toegevoegd, op een overtuigende
wijze naar de landschappelijke structuur van het veenweide. Door de strategie van het afgraven van de zandlaag in de semi‐
openbare ruimten introduceren we ook hier het Stadsveen en de groentypologie die daarbij hoort. Dit water‐ en groensysteem
sluit aan de noord‐ en zuidzijde naadloos aan op respectievelijk de parkzone waar voorheen het Albedacollege lag en een brede
plas‐dras zone tussen Hoogkamer en het spoor.
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Zuidbuurt
Als de concentratie van corporatiebezit inderdaad een indicator is voor de leefbaarheid van de wijk en buurt, dan ligt de
prioriteit voor herstructurering de komende jaren zonder meer in Zuidbuurt. Belangrijk voordeel is dat we de strategie van
verdunnen en verdichten hier tegelijkertijd in de praktijk kunnen brengen, kan er gedurende een langere periode een breed
gamma aan woningtypes aangeboden worden en is de start van de vernieuwing niet per se afhankelijk van sloop om ruimte vrij
te spelen.
De Veenterpen
Een aantal portieketageflats die niet meer voor renovatie in aanmerking komen maken plaats voor grondgebonden woningen.
Met betrekking tot een belangrijk deel van deze flats is al bij eerdere nieuwbouwprojecten toegezegd dat ze gesloopt zouden
worden. Het was er alleen nog niet van gekomen. Het nieuwe woonmilieu bestaat uit een negental schiereilanden met de
bestaande Mr. Verschuurstraat als centrale ruggengraat: de Veenterpen. Een rijk kleinschalig stadsveen met slootjes, rietoevers,
vijverpartijen met waterplanten en essen‐ elzen en wilgensingels is de groenblauwe omgeving voor íedere woning, bestaand of
nieuw. De nieuwe woningen zullen voornamelijk in het hogere prijssegment liggen. Maar omdat ze zich of een fijnkorrelige
schaal expliciet mengen met de bestaande woningen is er absoluut geen sprake van een ‘goudkust’. Wat wel zal gebeuren is een
structurele waardecreatie voor de bestaande woningen op basis van hun nieuwe ‘rijke’ landschappelijke context.
Het Stationskwartier
Met het nieuwe stationskwartier reageren we op de nieuwe koppeling tussen Westwijk en de stadsregio. De frequentie van het
systeem zorgt dat je niet meer ‘op de klok’ hoeft te reizen. Dat is een enorme kwaliteitssprong voor de OV‐gebruiker. Hierdoor
kun je in Westwijk wonen, in Capelle werken, in het centrum van Rotterdam uitgaan en in hoek van Holland uitwaaien op het
strand. En daar heb je dan geen auto bij nodig!
De kloeke stedelijke blokken liggen in de zone tussen de lommerrijke Arij Koplaan en het spoor, met hun voeten in het
Stadsveen. Onder het gemeenschappelijke binnenterrein is ruimte voor bergingen, fietsparkeren en de stalling van elektrische
deelauto’s. Vanuit elke woning kan je te voet, naar het station via de bezonde veentuin die aan de woningen grenst. Het pad dat
alle woningen verbindt is feitelijk het verlengde van het noordelijke metroperron.
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Het station zelf is tegenwoordig niet veel meer dan een apparaat om in en uit te checken. Maar het is wel in staat functies aan te
trekken zoals co‐working spaces, kleine gemaksshops en daghoreca. Die zijn ondergebracht in de plint van een carrévormig blok
met een klein binnengebied, of een grote patio; qua openbare ruimtetypologie een hybride tussen stationshal en stadsplein.
Deze pleinruimte ligt op het niveau van het metroperron. Onder dit verhoogde dek en in de maaiveldplint ligt naast de functies
voor het wonen ook een mobiliteitswinkel voor voor‐ en natransport per fiets, scooter, step of auto. De bussen halteren net ten
noorden van het blok aan weerszijden van de Arij Koplaan. Het stationsblok is in de as van de Dr Wiarda Beckmansingel
geschoven waardoor de stationsfunctie al vanuit het centrumgebied zichtbaar is.
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Doelgroepen Veenterpen
Dit nieuwe woonmilieu levert een stevige bijdrage aan de sociaaleconomische diversificatie van de buurt. De ongeveer 120
nieuwbouwwoningen zullen voornamelijk in het middeldure en dure segment liggen. Het zijn vrijstaande woningen,
tweekappers en korte rijtjes. Hier vestigen zich gezinnen uit de Westwijk en Vlaardingen, die flink zijn gestegen op de sociale
ladder, maar nog geen geschikte woning hebben gevonden in de wijk of stad waar ze in principe niet uit weg willen. Het zijn
mensen die niet willen kiezen tussen stad en natuur; hier krijgen ze het allebei, zowel op schaal van stad en Midden‐Delfland, als
in de integratie van hun eigen woning in het Stadsveen. De basis is het huisje‐boompje‐beestje‐gevoel. Het zijn echter geen
conventionele kavels die ze kopen, noch op een conventionele plek. Voor dit woningtype althans. De doelgroep heeft dus ook
een avontuurlijke inborst, hecht aan een zekere mate van binding met de buurt, met name waar het gaat om het nemen van
verantwoordelijkheid voor de omringende natuur en het welzijn van hun buren. Juist daarom kan dit woonmilieu een
belangrijke bijdrage leveren aan een verbetering van het gevoel van saamhorigheid en eigenwaarde voor nieuwe en blijvende
buurtbewoners.
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Doelgroepen Stationskwartier
Deze doelgroep is wellicht specifieker, maar in potentie enorm groot. Er kan gevist worden in de vijver van al die mensen die ‘de
grote stad’ uitgeprijsd worden. Of voor wie überhaupt niets beschikbaar is. Het zijn in eerste instantie de mensen die je vaak
tegenkomt in de politieke riedels die inmiddels bij álle partijen gemeengoed zijn: de onderwijzer, de leraar, de politieagent en de
verpleegster… Lagere en hogere middeninkomens die het op de Rotterdamse woningmarkt niet meer kunnen bolwerken en
feitelijk de stad uitgejaagd worden.
Deze mensen kunnen we hier een comfortabel appartement bieden, zowat boven op het metrostation. Een tuin vinden ze niet
nodig, een goede buitenruimte op de zon wel. Het uitzicht over de Nieuwe Waterweg is een bonus. Zoals ook een trip van 10
minuten naar het strand. De immer terugkerende kosten voor het bezit van een auto stoppen ze liever in hun woning. Beneden
in de flat staat er sowieso een te wachten voor die paar momenten dat ze hem wél nodig hebben.
In de slipstream van deze doelgroep zitten ook de jonge starters voor wie de stad onbetaalbaar is, maar er voor de start van hun
werkcarrière wel van afhankelijk zijn. Of de actieve senioren die bewust de positie kiezen voor een gelijkvloerse woning tussen
stad en strand en liever daar hun tijd aan besteden dan aan tuinonderhoud.
Last but not least: dit is natuurlijk ook een uitgelezen plek voor Waterweg Wonen om te laten zien hoe je in deze tijd nieuwe
sociale woningen bouwt!
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Ons openingsbod: hoe mooi kan het worden?
Onze inzending geeft perspectief aan Westwijk op korte, midden en lange termijn. Bovendien stellen we een aanpak voor die
van toepassing is op andere NL‐ locaties waar naoorlogse uitbreidingswijken, die nu aan transformatie toe zijn, het buitengebied
ontmoeten.
Van strategie tot realisatie met participatie
Naast ruimtelijk perspectief, bieden we een procesvoorstel aan voor de eerste stappen tot aan de vaststelling van de
Gebiedsvisie Westwijk en een definitie van de 1ste transformatie fase. In dit proces schakelen we met Gemeente, Waterweg
Wonen, huidige bewoners (huurders en eigenaren), Synchroon en Staatsbosbeheer. We gebruiken ontwerp onderzoek als
instrument en we gaan door met onze integrale aanpak.
We zetten participatie verder in als motor voor gebiedsontwikkeling met effectieve methoden toegesneden op elke doelgroep.
Hierdoor herkennen bewoners hun eigen belang in het transformatieproces en raken betrokken bij de transformatie van
Westwijk. Het gebied begint ook voor andere doelgroepen te leven.
Sturen in processen
Processen lijken soms niet stuurbaar, niets is minder waar. Net als projecten kunnen processen goed gemanaged worden, maar
wel met andere sturingsmiddelen. Vergelijkbaar met een projectmatige aanpak kent een procesaanpak ook afzonderlijke
stappen en belangrijke keuzemomenten. Processen stuur je langs twee assen; de as van draagvlak (actoren) en de as van
haalbaarheid (factoren). Voor deze CRA‐opgave, hebben we het ontwerpend onderzoek nadrukkelijk betrokken in het
procesontwerp, én omgekeerd. Voor ons zijn inhoud en proces onlosmakelijk aan elkaar verbonden!
Eerst een gezamenlijke stip aan de horizon zetten
De stip aan de horizon is de uitdaging waar de gemeente met Waterweg Wonen en Synchroon voor staan. Met die stip kunnen
we vervolgens het pad ernaartoe middels een transparant en betrokken participatieproces vorm geven. Ons openingsbod zien
we als aanrijking om gezamenlijk, de contouren van de stip verder aan te scherpen.
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Ons procesvoorstel is gericht op zowel de succesvolle aanpak van de gebiedstransformatie door de jaren heen, als op
succesvolle participatie. Goede participatie willen we bereiken door de regie hierop op het juiste moment, op de juiste
schaalniveau en met de juiste doelgroep te voeren. Succesvolle participatie is een randvoorwaarde voor voortvarende
gebiedstransformaties. Juist ook in Vlaardingen (de Wethouder: “er wordt hier geen enkel plan gerealiseerd dat niet bij wijze
van spreken door de bewoners zélf wordt voorgesteld”). Daarom stellen we voor te starten met het doornemen en uitwerken
van ons procesvoorstel. Het aanboren van nieuwe doelgroepen en het investeren in vertrouwen in de wijk pakken we gelijktijdig
aan. Dat kan én moet parallel in tijd.
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