HET GROENE VERMOGEN VAN DE WESTWIJK

‘wonen en groen zijn niet meer elkanders vijanden, maar
doordringen elkander geheel’ (Van Tijen)
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Groen verbindt, dus hoe mooi is het als de
bewoners van de Westwijk zelf vorm kunnen
geven aan hun omgeving en er meer plekken
komen waar ze elkaar kunnen ontmoeten? En als
je vanuit je woning zo het park of het landschap
inloopt? Het activeren van dit groene vermogen
is de kern van onze aanpak. Dat draagt bij aan
een levendige wijk waar iedereen zich thuis
voelt. Dat is ook economisch slim, want door
te investeren in het groen stijgt de waarde van
bestaande woningen. Omgekeerd zetten we
de opbrengst van nieuwe woningen in voor
kwaliteitsverbetering van het groen. Want er is
ruimte genoeg voor nieuwe woningen.

TUSSEN STAD, STRAND EN LAND

Met de metro ben je in 15 minuten in hartje Rotterdam
of aan het strand van Hoek van Holland. Verder grenst
de Westwijk direct aan de groengebieden van het
Krabbepark en de Broekpolder, de oevers van de Nieuwe
Waterweg en de polders van Midden Delfland. Wie wil
hier niet wonen? De Westwijk is een toplocatie in de
Rotterdamse regio. Die bijzondere ligging willen we
benutten voor een forse kwaliteitsslag. Daarbij kijken we
allereerst naar de huidige bewoners van de Westwijk: wat
zijn hun wensen en dromen, hoe kunnen zij een actieve
rol krijgen? Maar ook nieuwe bewoners zijn welkom: wat
kunnen zij bijdragen aan de toekomst van de Westwijk?

ZAAIEN

ONTKIEMEN

ZAAIEN, ONTKIEMEN,
KRUISBESTUIVEN

De opgaven waar de Westwijk voor staat zijn niet gering:
verbetering van de sociale cohesie en leefbaarheid,
energietransitie en klimaatadaptatie, meer biodiversiteit,
een betere fiets- en OV-infrastructuur, en last-but-notleast de aanpassing van een verouderde woningvoorraad
aan de eisen van deze tijd. En dat terwijl er nauwelijks
geld is.
Zo’n complexe transitie krijgt je nooit in één keer voor
elkaar. Wij pleiten voor een organisch groeimodel, van
zaaien, ontkiemen en kruisbestuiven: begin met kleine
betekenisvolle stappen, boek tastbare resultaten, creëer
ruimte voor experimenten en leer daarvan, stel geen
eindsituatie vast, maar formuleer prikkelende ambities
om creatieve initiatieven uit te lokken.
We zien een sleutelrol voor een op te richten
‘wijkcoöperatie’ die een deel van het beheer van
de buitenruimte op zich neemt en daar samen met
gemeente, Waterweg Wonen, Synchroon, VVE’s en
Staatsbosbeheer nieuwe verdienmodellen voor
ontwikkelt. Leidend daarvoor zijn de zes overkoepelende
ambities die hiernaast zijn verbeeld en toegelicht.

PARTICIPATIE EN CO-CREATIE
KRUISBESTUIVEN

Het groene vermogen biedt mensen zeggenschap op
het niveau waar ze zich het meest betrokken voelen
en organiseert participatie via het beheer van de wijk.
Belangrijke thema’s daarbij zijn veiligheid, ontmoeting,
zorg voor elkaar en activiteiten voor kinderen.
Via het wijkbeheer worden mensen op een concrete
manier betrokken bij inrichting van de buitenruimte en
nieuwbouw in de wijk. Een wijkcoöperatie die bewoners
vertegenwoordigt wordt daarmee de natuurlijke
samenwerkingspartner bij alle ruimtelijke ontwikkelingen
in de wijk.

RUIMTE VOOR ONTMOETINGEN

De toenemende sociale differentiatie vraagt
om meer ruimtelijke differentiatie. De
huidige stedenbouw en het groen zijn veel te
eenvormig en anoniem. Het creëren van nieuwe
ontmoetingsplekken in de openbare ruimte is
onze eerste ambitie. We willen vooral de bewoners
zelf hier de verantwoordelijkheid voor geven. Zo
worden dit brandpunten voor nieuwe sociale
netwerken.

ROOD EN GROEN IN BALANS

De tweede ambitie is om zowel de renovatie als
de nieuwbouw in nauwe samenhang te realiseren
met de vernieuwing van de openbare ruimte.
Dit biedt een kans om wonen en groen meer op
elkaar te betrekken. Binnen bestaand stedelijk
gebied zien we ruimte voor minimaal 1000 nieuwe
woningen in een centrale stadstraat en langs de
randen. Daarnaast zijn verschillende transformaties
rond de hoven denkbaar. Uitgangspunt is dat het
aantal betaalbare huurwoningen op peil blijft. Door
duurdere woningen toe te voegen, wordt de totale
differentiatie vergroot.

GROEN MOZAÏEK

Stedelijk groen is niet alleen mooi, maar levert
vooral ook een productieve bijdrage aan
biodiversiteit, waterbeheer, klimaatregulering,
economie en leefbaarheid, en is daarmee van
onschatbare waarde voor de hele wijk. Het
vergroten van de deze waarde is de derde
ambitie. Het nu vaak nog eentonige groen willen
we veel diverser maken en daarvoor willen we
nieuwe beheer- en verdienmodellen ontwikkelen.
We zoeken nadrukkelijk verbinding met het
aangrenzende landschap, bijvoorbeeld in de
‘Tuinen van de Westwijk’.

STAD-LAND VERBINDINGEN

Binnen de stedenbouwkundige hoofdopzet van
Van Tijen met de vier kwadranten worden de
centrale assen van de Westwijk uitgebouwd tot
robuuste stad-landverbindingen voor natuur en
recreatie. Deze assen verbinden de Westwijk al
stevig met de omgeving, maar de ecologische
betekenis kan veel groter worden. Dat geldt ook
voor de randen van de Westwijk, die veel zachter
kunnen worden.

VLAARDINGEN FIETSSTAD

In de Westwijk geven we voorrang aan de fiets.
Dat wil zeggen veilige doorgaande fietsroutes,
autoluwe straten en buurten, voldoende
fietsstallingen. Auto en OV zien we als ‘aanvullende
vervoer’, met aantrekkelijke OV-hubs in de wijk en
dynamische parkeernormen die afgestemd worden
op de ontwikkeling van het feitelijke autobezit. Zo
geven we vorm aan de ambitie van de gemeente
om van Vlaardingen een echte fietsstad te maken.

KLIMAATROBUUST

De gecombineerde ontwikkeling van groen en
rood biedt kansen voor integrale energie- en
klimaatoplossingen. We geven meer ruimte
aan water door verbreding van watergangen
langs de randen (ook voor waterzuivering) en
nieuwe dwarsverbindingen die de doorstroming
verbeteren. In de buurten komen groene
daken, wadi’s, regenpleinen en overloopgeulen.
Natuurlijk bouwen we energieneutraal, en
aanvullend besparen we energie door gerichte
mobiliteitsmaatregelen en lokale voedsel- en
houtproductie.

AANPAK OP VIER NIVEAUS
De zes ambities werken door op
verschillende schaalniveaus: landschap,
wijk, buurt en hof en tuin. Voor elk
schaalniveau hebben we kansen voor
de inrichting en het beheer aangegeven.
Hiermee kunnen maatregelen en
projecten afgestemd worden op
de positie van de specifieke plek in
het grotere geheel. Ook helpen de
schaalniveaus om te bepalen wie
waarvoor verantwoordelijk is en om met
elkaar goede afspraken te maken over
de uitvoering en het beheer. Op elke
niveau krijgt participatie een eigen vorm.
De voorgestelde ‘wijkcoöperatie’ heeft
hierin een verbindende rol.

HOF EN TUIN
1.
2.
3.
4.
5.

schaal waarop mensen zelf hun directe
leefomgeving vormgeven
belangrijke rol voor Waterweg Wonen,
VVE’s en bewoners
vergroten gebruiks- en belevingswaarde
van het groen voor de bewoners
groen deels privatiseren, deels in
collectief beheer geven
bij renovatie en nieuwbouw bebouwing
en groen meer op elkaar betrekken

BUURT
1.
2.
3.

4.

schaal waarop lokale gemeenschappen
ontstaan rond gezamenlijke
voorzieningen
co-creatie tussen bewoners, sociale
ondernemers en organisaties
nieuwe ontmoetingsplekken rond
scholen en buurtcentra: schooltuinen,
buurtmoestuin/buurtboomgaard,
speel-/picknickveld
groene wiggen met plukroute,
natuurroute, educatieroute en
waterberging

WIJK
1.
2.
3.

4.

schaal die structuur en identiteit biedt
voor bewoners en bezoekers
participatie via inspraak en meedenken
met gemeente en projectontwikkelaar
oost-west parkzone: meer samenhang
in inrichting en beheer, doorgaande
fietsroute, meer ecologische diversiteit,
functies voor de hele wijk (heemtuin,
wandelpark, ligweide)
noord-zuid stadsstraat:
waterverbindingen, laanbeplanting,
fietsbrug A10, compacte nieuwbouw
bij metrostation en centrum, stedelijk
straatprofiel door gerichte nieuwbouw
en renovatie

LANDSCHAP
1.
2.
3.
4.
5.

schaal die de wijk haar context biedt
belangrijke rol voor Staatsbosbeheer en
groene ondernemers
versterking functionele en ecologische
relaties tussen de Westwijk en
Krabbepark
ontwikkeling van ‘de Tuinen
van de Westwijk’ voor lokale
voedselvoorziening en sociale activering
geleidelijke overgangen langs
stadsranden, in combinatie
met kleinschalige woningbouw,
waterberging en natuurontwikkeling

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR DE WESTWIJK
Het groene vermogen van de Westwijk wordt geactiveerd door
een proces langs drie lijnen:
• een op maat gemaakte uitbreiding en verduurzaming van
de woningvoorraad
• het vergroten van de productiviteit en diversiteit van het
openbaar groen
• het activeren en betrekken van bewoners hierbij door de
opzet van een wijkcoöperatie.

Bijvoorbeeld ecologisch beheer, uitgifte van particuliere of collectieve
tuinen, uitbesteding aan sociale ondernemers. Op basis van een op
te stellen groenbeheerplan worden hier met de gemeente afspraken
over gemaakt. Op termijn kan de wijkcoöperatie ook op andere
maatschappelijke terreinen actief worden, bijvoorbeeld afvalverwerking,
sociale werkvoorzienig of zorg. Dit is een geleidelijk proces, dat begint
met de aanstelling van een ‘groene kwartiermaker’.

De fasering is zodanig dat wijkbewoners kunnen anticiperen
en zelf initiatief kunnen nemen. Door een aanpak in kleine
stappen worden risico’s beperkt en wordt geleerd van
behaalde resultaten. De wijkcoöperatie biedt een platform
voor afstemming en heeft een eigen rol in beheer en
ontwikkeling. Zo zetten we een proces in gang waarin nieuwe
‘inclusieve’ samenwerkingsvormen en verdienmodellen een
kans krijgen.

In 2035 heeft de Westwijk een gebalanceerde woningvoorraad die starters
kansen biedt, sociale stijgers vasthoudt en waar mensen oud kunnen
worden, zonder dat er woningen uit de sociale voorraad onttrokken zijn.
Bovendien is door een slimme combinatie van nieuwbouw en renovatie
een groot deel van de bestaande sociale en particuliere voorraad
verduurzaamd. In drie fasen:
1. Kickstart op plekken met grootste impact (station en braakliggend
gebied aan de Marathonweg) en grootste urgentie (enkele stempels
van Waterweg Wonen).
2. Verdichting van het centrum en grotere investeringen in
infrastructuur en openbare ruimte (stadsstraat, waterschakels,
ondergronds parkeren), meeliftend op de waardestijging van de hele
wijk; aanvullende stempels, ook van VVE’s.
3. Verbetering van het voorzieningenniveau in relatie tot de hogere
dichtheid, kleinere toevoegingen en doorgaande renovatie.

GROENBEHEER

Wij stellen voor het groenbeheer in handen te geven van een
wijkcoöperatie. Die krijgt de beschikking over een eigen groenbudget
en kan samen met de bewoners nieuwe beheervormen opzetten.
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REFERENTIES BIJ MASTERPLAN

WESTELIJKE STADSRAND/TUINEN VAN WESTWIJK

RENOVATIE GROENGEBIEDEN

Natuurinclusieve landbouw

Renovatie groen Orestad SLA

Tuinen van West Amsterdam

Hoeve Avondrust Vlaardingen

NIEUWE WOONWIJK NOORD-OOST HOEK

Ecodorp Findhorn

Seniorenwoningen Växjö

Eco-woningen Jakob+Farlane

Roombeek Enschede Sant&Co

Parc Marianne Montpellier

CENTRUM GEBIED

Het Podium Arnhem od205

Gellerup Stadspark Aarhus SLA

ONTWERP DEELGEBIEDEN IN DE WESTWIJK
De rood-groene dragers van
ons plan zijn: vitale stempels,
sociaal buurtgroen, groene
stadsstraat en actieve stadsrand.
Deze dragers komen overeen
met de vier onderscheiden
schaalniveaus. Het merendeel
van de nieuwe (en vervangende)
woningen en groentypen is
gekoppeld aan deze dragers. Voor
representatieve deelgebieden zijn
voorbeeldontwerpen gemaakt.

4. ACTIEVE
STADSRAND

1. VITALE
STEMPELS

2. SOCIAAL
BUURTGROEN

3. GROENE
STADSSTRAAT

1. VITALE STEMPELS

De stedenbouwkundige stempels vormen de elementaire bouwstenen
van het plan van Van Tijen. Ze vormen ook de directe leefomgeving van
de meeste bewoners. Juist op deze de schaal willen we zelfbeheer en
nieuwe vormen van samenwerking organiseren. Door gerichte renovatie,
herontwikkeling van de plint en natuurinclusieve nieuwbouw worden de
hoven liefdevol omarmd. Binnen de hoven wordt ruimte geboden voor
nieuwe functies en collectief beheer. Zo kunnen stap voor stap de diversiteit
en de betrokkenheid groeien en kan elke stempel een eigen kleur krijgen. Dat
is geen gemakkelijk proces, maar wel de basis voor een vitale wijk.

Moe’s tuin Poptahof Delft

Renovatie Rosenhoj EFFEKT

Geheime tuin Pniel Ondergrond

TRANSFORMATIE STEMPELS

STEMPELVERDUURZAMING VANUIT DRIE
UITGANGSPUNTEN

Diverser woningaanbod
Vrije sector en koop tussen
sociaal

Heldere grenzen

Besloten hof met iedere
woningen een eigentuin of
terras en achterom

Gedeelde voorzieningen

Gemeenschappelijke tuin, 36
inpandige parkeerplaatsen,
ontmoetingsruimte en
gezamenlijk warmte koude
opslag.

2. SOCIAAL BUURTGROEN

Wijkcentrum West in de Zuidbuurt wordt een levendig sociaal brandpunt,
strategisch gelegen in de voorzieningenstrook uit het Van Tijenplan.
Rondom het centrum stellen we een buurtmoestuin, een buitenterras, een
picknickweide en een aantal kaswoningen voor, langs het centrum komt
een doorgaande fietsroute en een ecologische plukroute. Dit maakt allerlei
gezamenlijke buitenactiviteiten mogelijk en verankert het buurtcentrum in
zijn omgeving. De hele strook wordt een groene scheg. Ook in de andere
voorzieningenstroken zijn vergelijkbare ontwikkelingen denkbaar, met name
rond de scholen.

Regentuin Zuidas Amsterdam

Kaswoningen Eva Lanxmeer

Stadslandbouw Schiebroek

3. GROENE STADSSTRAAT

De stadsstraat is een stedelijke ontwikkelingsas waar een groot deel van
de nieuwbouw aan gekoppeld wordt. Rond het station liggen op korte
termijn kansen voor zeker 250 woningen, overwegend appartementen. Dit
woonmilieu is zowel voor starters aantrekkelijk, als voor singles, gezinnen
en senioren. In het centrum is ruimte voor minimaal 100 appartementen
en langs de rest van de stadsstraat op termijn voor nog eens 150
appartementen, naast de renovatie van bestaande appartementen. Ingezet
wordt op een hoogwaardige buitenruimte en een eigentijdse stedelijke allure,
om uiteenlopende doelgroepen aan te trekken.

Rozemaai Antwerpen Buro Lubbers

Houtbouw NL Architects

Gellerup Stadspark Aarhus SLA

4. ACTIEVE STADSRAND

Aan de westelijke stadsrand zien we ruimte voor kleinschalige nieuwbouw
in combinatie met waterberging, natuurontwikkeling en extra fiets- en
wandelpaden. De uitwerking toont de noordwestrand aan het Krabbepark.
De watergang wordt hier verbreed en er komen twee extra fietsbruggen
naar het park. Aan de westelijke stadsrand ontstaat zo ruimte voor ca.
35 grondgebonden waterwoningen. In de noordoosthoek stellen we een
grotere ‘eetbare woonbuurt’ voor met ruim 250 woningen, grotendeels
grondgebonden. Aan de zuidwestkant kan door sloop en nieuwbouw
een fraaiere rand aan het water worden gemaakt en kan de entree van de
Westwijk bij de kruising Marnixlaan en Marathonweg worden gemarkeerd met
een groter woonblok (ca. 50 woningen).

Brugwoningen Amersfoort

Parc Clichy-Batignolles Parijs

Vlonderpad Bathorn

TRANSFORMATIE VAN DE WESTWIJK

