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De Beverwaard verdient slim samenwerken om wat goed is
te versterken en wat veranderen gaat aan te wenden voor een verbonden,
duurzame toekomst. De Beverwaard: een aantrekkelijk wijk die stad en
land verbindt, een wijk om trots op te zijn.
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Team Beverwaarde
14 juli 2020
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Voorwoord
Voor u ligt het toelichtingsdocument van ‘Team Beverwaarde’ voor Panorama Lokaal
(2020). Het biedt suggesties om de wijk Beverwaard in Rotterdam te versterken.
Panorama Lokaal is een landelijke ontwerpprijsvraag rond de vraag hoe wijken uit de
jaren zestig, zeventig en tachtig, vaak gelegen aan de randen van stedelijke gebieden,
toekomstbestendiger kunnen worden. Er zijn zeven ontwerpprijsvragen in zeven
woonwijken. Naast Rotterdam Beverwaard zijn dat Bargeres in Emmen, Haarlem
Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Tilburg-Noord, Westwijk in
Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort.

Zie www.panoramalokaal.nl
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Beverwaard: de opgave

“

De Beverwaard is onderdeel van het gebied IJsselmonde en ligt in de zuidoosthoek
van de stad Rotterdam, ingeklemd tussen de rijksweg A16 aan de westzijde, OudIJsselmonde en de Nieuwe Maas aan de noordoostzijde en de gemeentegrens van
Ridderkerk in het zuidoosten. De doorgaande as Schinnenbaan – Cannenburchstraat
verbindt het centrale park en winkelgebied met de omgeving. De stedenbouwkundige
verkaveling van de Beverwaard is geënt op de oorspronkelijke slotenstructuur. Dat
geeft de wijk een schijnbaar heldere structuur maar door de – voor de jaren 80
karakteristieke – woonerven is het voorkomen van de wijk ook labyrintisch. De wijk kent
hoofdzakelijk laagbouwmilieu met woonerven in relatief hoge dichtheden (50 woningen
per hectare) met energielabel C en D. Het rioolstelsel is aan vervanging toe, er is een
grote wateropgave op de lange termijn en in de openbare ruimte is sterke behoefte aan
revitalisering.
De Beverwaard is een gezinswijk met ruim 12.000 inwoners en een mix aan culturen.
Veel bewoners hebben moeite om rond te komen en voor werk moet je de wijk uit. Het
voorzieningenniveau voor gezinnen is redelijk, maar laag voor jongeren, volwassenen
en ouderen. Bewoners geven de openbare ruimte een onvoldoende en de subjectieve
veiligheidsbeleving is laag. Toch zijn de bewoners trots op hun wijk. Mogelijk speelt
bij het groepsgevoel mee dat de Beverwaard zowel maatschappelijk als ruimtelijk een
geïsoleerde positie in de stad Rotterdam heeft. Vanuit de wijk voelt de stad ver weg;
andersom is de rest van de stad vaak onbekend met de wijk en het imago is niet meteen
positief. Hoewel de gemeente veel aandacht geeft aan communicatie met bewoners, is
het vertrouwen van bewoners in de gemeente beperkt.
De coalitie is breed en bestaat uit gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam,
Woonbron, Waterschap Hollandse Delta en Gebiedsorganisatie IJsselmonde. Ook de
gemeente Ridderkerk en de Landschapstafel zijn betrokken. De gemeente Rotterdam
heeft een buitenruimteproces waarin afstemming voor stedelijke en lokale opgaven met
andere partijen structureel plaatsvindt. De coalitiepartijen zijn onderdeel van dit proces.
Aandachtspunten uit de Wijkagenda voor Beverwaard zijn ‘thuis blijven voelen in je wijk’,
‘thuisbasis op orde’, ‘ondersteunen wijkeconomie’ en ‘stimuleren opvoeden leerklimaat’.
Lokale partijen en initiatieven uit de wijk worden tijdens het proces betrokken.
De kern van de opgave ligt in een slimme koppeling tussen urgente ruimtelijke opgaven
voor de lange termijn met de problematiek van bewoners op de korte termijn waarbij
hun expertise als gebruikers wordt benut. Er liggen grote kansen in de integrale aanpak
van de openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzakelijke
aanpak van het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden
geslecht zodat de wijk integraal deel uitmaakt van de stad Rotterdam en het eiland
IJsselmonde. Een aanpak van deze opgaven zonder gebruik te maken van de energie
en betrokkenheid van bewoners van Beverwaard is kansloos.

												
”
(Tekst afkomstig uit: Panorama Lokaal Beverwaard, startdocument, 9 december 2019)
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De aard en schaal van het project vragen om een gedegen belangenafweging
en zorgvuldige afstemming met de wijk en haar bewoners. Toekomstige
bewoners van Noordstaet kunnen in een vroeg stadium participeren in de
planvorming van Noordstaet. Dat geldt zowel voor de eigen woning als voor
de inrichting van het plangebied. De mens, en de omgeving staan hierin
centraal.

Collectieve buitenruimtes verhogen de leefbaarheid en woonkwaliteit
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Een voorzieningenplint en een bijzondere groene overgang van binnen naar buiten
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Veiligheid
Door de aanwezigheid van collectieve ruimtes en voorzieningen op
straatniveau en de inrichting van de omliggende en groene openbare ruimte
wordt een prettig en veilig gevoel gecreëerd. De opzet van Noordstaet in
overzichtelijke blokken en de hoge mate van collectiviteit verhogen de sociale
controle. De openbare binnengebieden zullen in de avonduren afgesloten
kunnen worden middels fraai vormgegeven hekwerken. Daarnaast krijgt
Noordstaet moderne faciliteiten op het gebied van toezicht en veiligheid,
zodat bewoners, bezoekers en gebruikers zich prettig en veilig voelen in en
rondom het complex.

Dakaanzicht Noordstaet, stedenbouwkundige structuren en bouwhoogtes

Toekomstige bewoners en alle andere stakeholders zullen participeren

Groenstaet Ontwikkeling & StudioDAT | Noordstaet | 16 10 2018
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Over Team Beverwaarde
Team Beverwaarde biedt een brede kijk op de wijk. Wij geloven dat transitieprocessen
tijd nodig hebben en verankerd dienen te zijn in het karakter van een gebied en haar
bewoners. We zien Panorama lokaal Beverwaard daarom als een start van waaruit
we met bewoners, gemeente, hoogheemraadschap, welzijnspartijen en ondernemers
voortbouwen aan een prettige, verbonden en groene wijk. Hiervoor is naast kennis ook
betrokkenheid op lange termijn nodig. Als lokale partijen kunnen we die continuïteit
bieden. Bovendien kunnen we naast conceptvorming en ontwerp ook heel goed
daadwerkelijk onze handen uit de mouwen steken, voor concrete stappen samen met de
direct betrokkenen.
Team Beverwaarde bestaat is een mulidisciplinair bestaande uit Thijs Mulder, Nienke
Bouwhuis, Catherine Visser, Philip Kuypers, Arthur Hilgersom en Wouter Deen en wordt
geadviseerd door Marinke Steenhuis en Bob den Hartog. Een korte introductie:
Thijs Mulder vormt samen met Jasper van den Boogaard StudioDAT. Een ontwerpbureau
met een groot netwerk. Per opgave vormen wij een samenwerkingsverband met
daarin alle benodigde kennis en kunde. Wij zijn creatieve ontwerpers en efficiënte
bouwkundigen. Wij zijn analytisch ingestelde puzzelaars met een goed gevoel voor
intuïtieve conceptuele beslissingen. We werken intensief samen met opdrachtgever en
belanghebbenden om projecten te verwezenlijken waarin de ruimtelijke beleving centraal
staat. Een kritische benadering van de opgave vormt ons vertrekpunt, vertaald in een
heldere visie en sterk concept, en resulterend in een gedegen en duurzaam ontwerp.
Catherine Visser is samen met Daan Bakker oprichter van DaF-architecten. Een
bureau dat zich bij elk project laat inspireren door de plek. DaF is gespecialiseerd in
landschappelijke opgaven waarin cultuurhistorie en participatie het fundament van
ontwikkeling vormen. Bouwen in stad of landschap is voor hen een wisselwerking die
moet stoelen op empathie en kennis van wat is. In de wisselwerking tussen ontwerp en
onderzoek vinden de ontwerpen hun oorsprong. De architectuur van DaF komt tot stand
door de betrokkenheid van bewoners, publieks- en procespartijen. Co-creatie betekent
voor hen niet alleen een soepel bouwproces, maar is ook een voorwaarde voor een
genereuze architectuur, gericht op gebruiker en omgeving.
Nienke Bouwhuis is deelnemend partner in Krachtgroen, een ontwerperscollectief dat
de kracht van groene ruimte in en om de stad ontwikkelt. De organisatie bestaat uit een
team van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Groene ruimte creëert
ecologische sociale ruimtelijke en economische waarde. Krachtgroen ontwikkelt een
strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid elkaar ontmoeten om
samen deze ruimte te creëren en te beheren. Door co-creatie ontstaat betrokkenheid en
kunnen bottom-up initiatieven een eigen plek krijgen in het gelaagde ruimtelijk groene
raamwerk van overheden.
Philip Kuypers is onder meer een van de initiatiefnemers van de Groene Connectie,
samen met Nienke Bouwhuis en Catherine Visser. De Groene Connectie verbindt
kleinschalige groene buurtinitiatieven aan de ruimtelijke en sociale vraagstukken van de
stad. De Groene Connectie benut groene structuren om waterbuffering, ecologie, zorg en
welzijn en sociale cohesie te ontwikkelen met lokale partijen en bewoners.
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Arthur Hilgersom & Wouter Deen zijn oprichters van HilgersomDeenduurzaam, het
adviesbureau dat adviseert over de kansen en mogelijkheden om de leefomgeving
te verduurzamen. Wij zijn overtuigd dat dit alleen in een brede integrale samenhang
effectief is. Wij streven daarbij naar synergie tussen bewustwording, organisatie en
techniek. Wij stimuleren ambities, adviseren bij het stellen van doelen en helpen om
kansen te benutten. Voor deze verduurzamingsopgave zijn wij actief in een breed veld.
Advisering van organisaties, samenwerking met overheden, activering van buurten,
educatie van leerlingen, stimulering van bewoners; ‘terwijl op nationaal niveau de regie
moet worden gevoerd, is inzet op lokale schaal essentieel om de transitie te doen
slagen.’
Met medewerking van:
Marinke Steenhuis, partner bij SteenhuisMeurs, is architectuurhistoricus met een brede
kijk op landschap en gebiedsidentiteit. Marinke is een kenner van Rotterdam Zuid. Zij
heeft met haar bureau archiefonderzoek gedaan en de karakterschets van Beverwaard
opgezet. Het is een plezier om de Beverwaard te vergelijken met broertjes in het land,
zoals de door SteenhuisMeurs onderzochte wijken Beijum in Groningen en HoutenNoord.
Bob Hartog, projectmanager Zuid-Holland bij Vereniging Natuurmonumenten, inwoner
van het Eiland van IJsselmonde. De natuur de stad in, en de stad de natuur in. Daar
werkt Natuurmonumenten graag aan mee. Zeker in en rond Rotterdam, een stad waar
de stadsranden vaak nog beperkte groene kwaliteit hebben en aantrekkelijke groene
verbindingen ‘de stad-uit’ schaars zijn.
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Inspiratie: gesprekken
De Beverwaard staat voor grote veranderingen. De riolen moeten vernieuwd. Het
klimaat en daarmee de waterhuishouding verandert. De energietransitie komt er aan en
de bevolking vergrijst. Linksom of rechtsom krijgen alle bewoners van de Beverwaard
daar de komende jaren mee te maken. Kunnen de veranderingen de buurt versterken
en opfrissen, of leiden ze tot verdere aftakeling van de sociale structuur en verdringing
van de huidige bewoners? Team Beverwaarde denkt dat het eerste mogelijk is. En het
tweede een reëel gevaar.
Kansrijk
Het valt niet te ontkennen: Beverwaard maakt als wijk een moeilijke fase door. Tal
van cijfers en indicatoren wijzen in die richting. Relatief veel bewoners ontvangen
een uitkering en een kwart van de huishoudens heeft moeite om rond te komen. De
buurteconomie is zwak. Winkeliers hebben het zwaar. Veel mensen kampen met
schulden, gezondheidsklachten, taalachterstand of stapeling van hardnekkige problemen
in meerdere levensdomeinen. Jongeren hebben nauwelijks ontwikkelkansen in de wijk.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
En toch… Bij al onze ontmoetingen tijdens de Panorama Lokaal bijeenkomsten, al onze
straatgesprekken, toevallige conversaties en diepte-interviews was het een terugkerend
thema: ja, de Beverwaard kampt met hardnekkige problemen. Maar toch is het een
wijk met potentie, een wijk om trots op te zijn. Ook al zijn er nogal wat bewoners in de
afgelopen jaren teleurgesteld afgehaakt, de Beverwaard blijft een wijk waar je prima kunt
leven. Waar betrokken, actieve bewoners en ondernemers uit hun holen komen als de
omstandigheden weer gunstig zijn. De Beverwaard is een groene wijk aan de rand van
de stad, met de vergezichten van polder en Maas aan je voeten. Een wijk met een dorps
karakter waar men meer naar elkaar zou willen omkijken, maar soms lijkt te zijn vergeten
hoe je dat doet.
Deze sfeer hebben wij aan den lijve ondervonden tijdens de momenten dat wij de
Beverwaard bezochten er rondliepen. Onze gesprekken en ontmoetingen met een zeer
diverse (maar natuurlijk niet per se representatieve) groep bewoners en professionals
heeft ons veel kennis opgeleverd over de subjectieve belevingswaarde van de
Beverwaard door de Beverwaarders.
We hebben geprobeerd te achterhalen hoe de Beverwaarder zich sociaal
maatschappelijk positioneert ten opzichte van zijn mede-buurtbewoners. Hoe de
Beverwaard zich ruimtelijk positioneert ten opzichte van de stad Rotterdam en het
omliggende landschap. Hoe de Beverwaarder zijn directe omgeving gebruikt en
waardeert. Maar ook hoe de bewoners van de huidige Beverwaard zich verhouden tot de
ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van hun eigen wijk. Waar de Beverwaarders over
dromen en waar ze kansen zien om veranderingen te bewerkstelligen. Hieruit zijn vijf
belangrijke en veel terugkerende thema’s naar voren gekomen.
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Nieuwe Maas

“Vrijwilligers vinden is echt geen probleem.
Wie bij ons binnenkomt bieden we een beetje liefde en aandacht
en dan bieden mensen zich spontaan aan om iets voor ons terug te doen.
We moeten er nu zelfs een rem op zetten.”

Van Brienenoordbrug

“Er zal een mentaliteitsverandering moeten komen waarbij men niet alleen zorg
draagt voor z’n eigen kleine stukkie, maar ook bijdraagt aan het grotere geheel.”

“Een mooie Boulevard langs de Maas
en als de dijk wordt aangepakt
breng dan ook de sfeer van de oude landerijen terug,
met schapen op het talud”

Oostdijk

de Veranda

Ringdijk

Beverwaardseweg
Randpark

A16

de Beverwaard
“Er is geen goede ruimte voor jongeren,
maar ondanks eerdere mislukte pogingen
loont het nog steeds de moeite dit te proberen”

Centrum

“Er wordt over jongeren gesproken,
maar niet met jongeren”

Oude Watering
Bolnes

“De Beverwaard is echt een dorp.
Iedereen staat voor elkaar klaar
als het er op aan komt”

“Maak de wijkuitstraling sjieker door het
verwaarloosde Randpark langs de A16 op te knappen
en zet er een mooie flat in het groen,
met doorgroeiwoningen en verticaal groen”

Groeninx van Zoelenlaan
IJsselmonde

“Het zou mooi zijn structureel een sportcompetitie te organiseren in de wijk. Dan gaat
iedereen meedoen.”

de Punt

Ik moet je zeggen dat er zoveel mooie creatieve dingen gebeurden
dat ik bijna blij was met die CORONA!
We gingen weer zelf nadenken en een aantal collega’s gaf aan
dat zij nooit gedacht hadden dat zij dit in huis hadden.

A38
“De predikant van de Adriaan Janszkerk zei mij eens:
“de Beverwaard is een wijk gebouwd zonder kerken
maar achter de voordeur wordt er meer gebeden dan waar dan ook.””

“Als bewoners een betaalachterstand hebben zeggen we altijd: U mag
ook meehelpen met het onderhoud in plaats van te betalen. Meestal is de
rekening dan binnen een dag voldaan.”

“Mijn opberghok met OpZoomerspullen voor de buurt moet ik teruggeven omdat ze de
ruimte nodig hebben voor beveiligingscamera’s.”

knooppunt Ridderkerk

“Er zijn ontzettend veel mensen die proberen de negativiteit te doorbreken.
Door positief te blijen lukt het hen om iets moois van de Beverwaard te maken.”
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IMAGO – De Beverwaard voelt zich vaak vergeten en miskend. Veel Beverwaarders
hebben het gevoel dat hun zorgen niet serieus genomen worden en het bestuur
onmachtig is of ongeïnteresseerd. Structurele wijzigingen, zoals de aanbesteding van het
welzijnswerk of afschalen van de ov-voorzieningen, hebben de wijk overvallen versterken
de problemen rond armoede en eenzaamheid, zwerfvuil, vandalisme, en in zekere mate
ook onveiligheid. Maar belangrijker is dat veel mensen de potentie van de wijk blijven
zien die samen willen aanpakken, actief willen bijdragen en een verandering willen
bewerkstelligen om het saamhorigheidsgevoel en dorpse karakter van de Beverwaard
weer nieuw leven in te blazen en zo het imago van de Beverwaard op te waarderen en
de wijk een nieuwe smoel te geven.
GROEN – De Beverwaard is ooit ruim opgezet met veel groene singels en ruimte voor
het water. Helaas zien veel mensen dat de kwaliteit van het groen onder druk staat door
verrommeling, vervuiling een overmaat aan geparkeerde auto’s. Er is behoefte aan veel
meer fijne en verschillende typen ontmoetingsplekken in de openbare groene ruimte voor
verschillende typen gebruik en een graduele vermindering van het aantal auto’s. Het
Randpark langs de A16 wordt als een van de parels van de wijk gezien. Deze groene
buffer langs de snelweg moet wel beter geprogrammeerd en onderhouden worden
waardoor de potentie van de plek beter wordt benut, het park beter aansluit op de wijk en
er meer, diverser en op een veilige manier gebruik van gemaakt kan worden.
VERBINDINGEN – De Beverwaard ligt in de hoofden van veel mensen ver weg van
de stad. De wijk wordt letterlijk en figuurlijk als een eindstation gezien. Maar veel
Beverwaarders wijzen ook op de potentie van het het weidse landschap van de
Maas en polders van het eiland IJsselmonde. Er is een roep om meer aandacht voor
hoogwaardige verbindingen met Rotterdam en Ridderkerk, geschikt voor diverse
vervoersmiddelen en openbaar vervoer. Om de de dijk niet langer als barrière te zien
maar als middel om het buitendijkse gebied te verbinden met de wijk. De Groeninx van
Zoelenlaan als een eenvoudig te overbruggen stadsstraat die de punt van Beverwaard
betrekt bij de wijk. Het Dijkje als aantrekkelijk aanhechtpunt met Bolnes en Ridderkerk.
En niet te vergeten het grootste verkeersknooppunt van Europa als kans in plaats van
onverbiddelijke barrière. De Beverwaard wil betere verbindingen hebben met, en weer
aansluiten op de stad Rotterdam en het eiland IJsselmonde.
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ONTWIKKELINGEN – Bewoners staan open voor nieuwe ruimtelijke projecten en
ontwikkelingen en zijn van mening dat die een positieve impact kunnen op de wijk en het
voorzieningenniveau. Niet alleen ontwikkelingen op het gebied van verdichten, en het
betrekken van het waterfront en de punt van Beverwaard worden benoemd, maar ook de
kansen die het vervangen van de riolering en de energietransitie met zich meebrengen
voor een kwaliteitsimpuls in de wijk. Daarnaast zijn er ook veel bewoners die juist erg op
zien tegen deze aanstaande veranderingen en alle (financiële) consequenties die hier uit
voort kunnen komen.
PARTICIPATIE -- De verschillen in de wijk zijn steeds groter geworden. De verschillen
tussen kopers en huurders, tussen oud en jong, autobezitters en autolozen, bewoners
van het eerste uur en nieuwelingen in de wijk zijn gegroeid met een polarisatie tot
gevolg. Er is behoefte aan een inclusieve aanpak waarin iedere Beverwaarder weer
wordt geprikkeld en gefaciliteerd om actief betrokken te zijn bij en te leren van de kleine
en hele grote ontwikkelingen in de wijk. Er is een roep om meer ontmoetingsruimtes.
En om duidelijke informatie en heldere communicatie vanuit de gemeente en andere
partijen. Bewoners raken ontmoedigd in hun initiatieven als die niet ondersteunt of zelfs
tegengewerkt worden. Er wordt veel over jongeren gepraat maar niet met de jongeren,
betrek ook hen actief bij de aanstaande transitie van Beverwaard. Sterker nog, realiseer
werk in eigen wijk, onderzoek de kansen voor wijkcoöperaties en bouw zo aan sterke
lokale sociale structuren.
Harde wetenschappelijke conclusies zijn natuurlijk niet uit deze interviews te trekken
maar de vele gesprekken hebben ons in korte tijd veel kennis gebracht en geïnspireerd
bij het ontwikkelen van onze aanpak en werkwijze. En het heeft een het (begin van)
een netwerk opgeleverd dat kan dienen als voedingsbodem voor de inclusieve en
participatieve aanpak die wij voorstaan.
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Inspiratie: geschiedenis
Om de Beverwaard beter te begrijpen wilden we weten hoe de wijk is ontstaan. Welke
ideeën en processen speelden er toen? Wie zouden er komen wonen? Daarom zijn
we naar de archieven van Rotterdam en van de Wageningen Universiteit gegaan. Met
historicus Marinke Steenhuis hebben we meters documenten doorgespit. In de vele
opgeslagen dozen zitten prachtige ontdekkingen over de planvorming van 1973 tot 1978
en over de inspraak en de enquêtes die destijds georganiseerd werden.
Wim Boer
Zo zijn er de aantekeningen, schetsen en plantekeningen van de beroemde
landschapsarchitect Wim Boer, die al het groen en water in de Beverwaard heeft
ontworpen. Je ziet hoe innovatief en zorgvuldig hij voor die tijd te werk ging. Hij
verweefde het bestaande landschap in de nieuwe wijk door van sloten singels te maken,
het dijkje als recreatieve route te behouden en een oude boomgaard in een plantsoen te
veranderen. Hij maakte van de noodzakelijke geluidswal een avontuurlijk bospark. Ook
had hij oog voor verschillende vormen van activiteiten in en gebruik van het groen, zoals
goed ontworpen speelplekken en rustige ligplekken in het gras. Hiermee zorgde hij voor
differentiatie en variatie. Elke singel kreeg een verschillende sfeer mee door de soort
bomen en de inrichting van paden, water en groen.
Als we nu kijken naar het groen en het water zien we dat het flink versoberd is. Er is
minder detail en verfijning in de aanleg, een speelplek is een leeg grasveld geworden.
Maar vooral het op een aantrekkelijke wijze integreren van het water in de wijk is niet
gelukt. Door vuil en kroos is het op veel plekken onaantrekkelijk geworden.
Vergeten gebied
De grootste ontdekking die we gedaan hebben is dat Beverwaard oorspronkelijk aan de
rand van een groot landschappelijk recreatiegebied zou komen te liggen. Dat had zich
moeten uitstrekken ten zuiden van Beverwaard tussen het Donkersbos in Ridderkerk, de
Waal en de Oude Maas. Om de wijk aan het landschap te verbinden werden de singels
met water en bomen over de Groeninx van Zoelenweg getrokken. Het gebied waar nu
het AZC en de RET liggen, de punt van de Beverwaard, zou dan groen geweest zijn met
recreatie, sport en volkstuinen.
Die plannen zijn jammer genoeg nooit uitgevoerd. In plaats daarvan is de zuidpunt
zo’n typische hinder-stadsrand geworden waar de gemeente al die dingen stopt die je
liever niet wil zien, horen en ruiken. Dit heeft bij veel bewoners het gevoel versterkt dat
Beverwaard een doodloper is, achter de ring, een vergeetgebied.
Wij geloven in de kracht van Beverwaard en haar bewoners en grijpen daarom graag
terug op de ambities van toen, want die waren in de basis goed.
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Werkwijze Beverwaarde
Om de Beverwaard straks te versterken, moeten we nu beginnen. Wij stellen voor om
een aantal zorgvuldig geselecteerde proefprojecten (pilots) op te starten, die elk
afzonderlijk diverse problemen, kansen en spelers in en om de wijk combineren. Zo
bouwen we aan het Beverspoor: een lerend lint van projecten verbonden door informele
routes met laagdrempelige sociale activiteiten. Tezamen doen deze projecten de ervaring
op die essentieel is om straks richting te geven aan de grote veranderingen voor heel de
wijk en het landschap daaromheen.
Groot denken klein beginnen
Elk goed plan voor de Beverwaard vraagt in de eerste plaats om het zorgvuldig
voortborduren op het bestaande architectonische weefsel van straten, singels,
bouwblokken en pleinen. Hierbinnen moeten de oplossingen voor het verduurzamen van
woningen en verbetering van de publieke ruimte worden gezocht. Ook het bestaande
sociale weefsel van individuele bewoners, netwerken, verenigingen, stichtingen en
instellingen moet gekoesterd worden als basis voor een inspirerende, lerende wijk die
zich wil verbinden aan de onvermijdelijke transformaties. De bestaande groenstructuur
biedt kansen als verbindende openbare ruimte met activiteiten die beantwoorden aan de
lokale behoeften van bewoners en ondernemers en die ruimte laat aan eigen initiatief.
Tegelijkertijd vraagt de context van de Beverwaard om heldere keuzes en visievorming
bij de Gemeentes Rotterdam en Ridderkerk, het Waterschap, de Provincie en andere
grote instellingen zoals de RET. Een visie op ruimtelijke, ecologische, sociale en
economische samenhang in de context van regio, energietransitie en klimaatadaptatie.
De stadsrand die Beverwaard samen met Bolnes vormt (de dijk, de Blaakwetering en de
polder Reijerswaard) is hierbij essentieel.
Tijdelijke handrem
Een gemeente of instelling die de ambitie heeft om het sociale kapitaal van een wijk
(oftewel het netwerk, de energie, de tijd en de expertise van bewoners,
ondernemers en wijkprofessionals) in te zetten voor gebiedstransitie, moet keuzes
maken. Niets is fnuikender voor participatie dan mensen laten dromen over zaken die
reeds door beleidsmakers zijn bedisseld. Ons plan van aanpak voor de Beverwaard
begint dan ook met de handrem: een aantal structurele beslissingen die momenteel in
voorbereiding zijn, dienen tijdelijk in de pauzestand gezet te worden om de blik op het
grotere geheel open te houden. Ons plan van aanpak start dan ook met een oproep aan
de gemeentes Rotterdam en Ridderkerk, het Waterschap, Provincie en
overlegorganen zoals de Landschapstafel om binnen de grenzen van redelijkheid en
billijkheid alle besluiten ten aanzien van de volgende gebiedsontwikkeling uit te stellen of
ten minste te spiegelen aan de ambities van Panorama Lokaal Beverwaard:
●
●
●
●
●
●
●

Het huidige AZC-terrein.
Het buitendijkse gebied.
De start/uitvoering van de rioolwerkzaamheden.
Groenvisie, omgevingsvisie.
Regionale Energie Strategie.
Mobiliteitsplan MRDH.
Het veranderen of afschalen van OV-voorzieningen in Beverwaard.
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Kracht van informeel
Participatie of ‘co-creatie’ gaat voor Team Beverwaarde veel verder dan inspraakavonden. Maar al te vaak leidt participatie immers tot de ‘tirannie van het midden’
en prijzige compromissen waar niemand blij van wordt. Participatie gaat over luisteren
en gehoord worden. Over leren en begrip kweken voor elkaars kennis en kunde. Over
woorden vinden om ingewikkelde technische kwesties uit te leggen, en over woorden
zoeken als je die niet van huis hebt meegekregen. Over hoop geven en vertrouwen
vasthouden.
Er zijn heel veel manieren om dat te bereiken, maar het begint bij ontmoeting. Op straat,
tijdens een sportieve activiteit, online, tijdens de voorbereiding van de Halloweenoptocht,
via Whatsapp, via de iman of, waarom niet, ook tijdens een klassieke inspraakavond.
Zoals gezegd stellen wij voor om een aantal zorgvuldig geselecteerde proefprojecten
(pilots) te starten, die elk afzonderlijk diverse problemen, kansen en spelers in en om de
wijk combineren. Op plekken waar de grote en de kleine schaal bij elkaar komen,
plekken waar sociale vraagstukken ruimtelijke opgaven (kunnen) worden. Zo bouwen we
aan het Beverspoor: een lerend lint van projecten op diverse schaalniveaus, verbonden
door informele routes met laagdrempelige sociale activiteiten.
Op deze routes kan iedereen laagdrempelig aanhaken. Incidenteel, of vaker. We
organiseren ze samen met, door en voor wijkbewoners én zo nodig met de partners zoal
gemeente, waterschap of gezondheidscentrum. De pilots en de routes groeien zo uit tot
lokale actieonderzoeken. Met de ‘instap’ acties langs de routes kunnen we veel
verschillende mensen bereiken en informeren én uithoren over wijkonderwerpen op elk
schaalniveau. Mensen die vaker komen, kunnen samen anderen steunen waar nodig.
Met de routes kunnen we bewoners meenemen in de opgaven die er spelen.
We beginnen daarbij met het ‘laaghangend fruit’, de relatief haalbare zaken. Zo leren
bewoners en professionals elkaar onderling beter kennen en vertrouwen. En bouwen we
aan een praktijk van wederzijdse empowerment: bewoners leren de taal en
overwegingen van de professionals, de professionals verrijken hun expertise met de
ervaring en praktijkkennis van bewoners. We schalen vervolgens langzaam maar zeker
op naar proefprojecten op de midden- en lange termijn en/of schaalgrootte.
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de hartslag van transformatie
participatie & communicatie
groen, natuur en ecologie

beleid en regiosamenwerking

rioolaanpak & openbare ruimte

energietransitie woningbouw

werk in eigen wijk

participatie & communicatie
groen, natuur en ecologie
beleid en regiosamenwerking
rioolaanpak & openbare ruimte
energietransitie woningbouw
werk in eigen wijk
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Hartslag van de wijk, hartslag van beleid
Grote ingrepen in de ruimte zoals de rioolvervanging, de herinrichting van het AZCterrein of het creëren van extra waterberging vergen een zorgvuldige planning van de
besluitvorming en uitvoering. Vaak valt al lang vooraf te voorspellen, op welke momenten
van het jaar de aandacht voor zo’n traject gaat ‘pieken’. Bijvoorbeeld kort voor een vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Of tijdens de
begrotingsbesprekingen van de Gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen.
Enzovoorts. Ook de wijk kent een voorspelbaar ritme, zoals de Halloweenoptocht, de
zomerse drukte in het park, of de honkbalcompetitie. In onze aanpak zoeken we naar
verbinding tussen de hartslag van de wijk en die van het beleid. Op momenten dat
bewoners op ‘natuurlijke’ wijze samenkomen plannen wij de informele informatie- en
consultatie contactmomenten. Waar nodig voegen we nieuwe, regelmatig terugkerende
activiteiten toe.
De presentatie hieronder biedt zicht op onze analyse van de wijk en onze suggesties
voor pilotprojecten die daar uit voortkomen. Suggesties, want bij samenwerking en
participatie kan de uitkomst niet van tevoren vast staan. We hebben ons laten inspireren
door een groot aantal gesprekken met bewoners en professionals, door het fijnzinnige
ontwerp dat aan de wijk ten grondslag lag en door de kracht en schoonheid van het
landschap op het Eiland IJsselmonde.
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Beverwaard Buitendijks
Wijk en Maas eindelijk samen verder

Werken aan de Chocoladefabriek
Het roer kan om

Waardige Binnenkomer
Van vergeten randgebied naar gewilde wijk

Van Plein naar Groot
Riool met schoolplein als opwarmer
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Eerst de Punt en dan Verder
Een route naar samenwerking

Vijf vergezichten, vijf pilots
Zoals gezegd stellen wij voor om een aantal zorgvuldig geselecteerde proefprojecten
(pilots) op te starten, die elk afzonderlijk diverse problemen, kansen en spelers in en om
de wijk combineren. Pilots kunnen snel beginnen en zo de energie benutten die
Panorama Lokaal nu reeds heeft losgemaakt. Ze laten zien hoe onze aanpak en visie
uitpakt in de praktijk en brengen aan het licht wat we nog niet doorzien hebben. Een
lerend proces, dat we samen met bewoners en wijkpartners aangaan. Niet omwille van
de pilot zelf, maar altijd om ervan te leren, om bewoners te inspireren, om te laten zien
wat mogelijk is en altijd met oog gericht op een wijkbrede toepassing op afzienbare
termijn. De pilots laten zien wat mogelijk is en waar dat mogelijk zou kunnen zijn, voor
zover wij dat met de kennis van nu kunnen beoordelen.
1.
Van plein naar groot
		
Riool met schoolplein als opwarmer
2.
Waardige binnenkomer
		
Van vergeten randgebied naar gewilde wijk
3.
Beverwaard Buitendijks
		
Wijk en Maas eindelijk samen verder
4.
Werken aan de Chocoladefabriek
		
Het roer kan om
5.
Eerst de Punt en dan verder
		
Een route naar samenwerking

1. Van plein naar groot
Het aangezicht van de Beverwaard wordt in grote mate bepaald door het patroon van
straten en singels, dat gebaseerd is op het oude slotenpatroon van de polder
Oost-IJsselmonde. Die singels en straten zijn aan een grote onderhoudsbeurt toe. De
potentiële kwaliteiten van de openbare ruimte komen niet (meer) tot hun recht. Een
duurzame leefomgeving begint bij zorgzaam beheer die het belang van die omgeving
voor de kwaliteit van leven herkenbaar maakt.
Een onzichtbaar maar belangrijk onderdeel van het straten- en singelpatroon is de
riolering. In de Beverwaard ligt een gescheiden systeem waarbij de hemelwaterafvoer
van de straten op de singels worden geloosd – voor die tijd een vooruitstrevende
bouwwijze. Het systeem is echter niet goed aangelegd, waardoor het nu al aan
vervanging toe is. Deze noodzakelijke ingreep is een grote kans om allerlei andere
verbeteringen direct mee te nemen.
We staan voor de opgave om op grote schaal onze energievoorziening te verduurzamen.
We moeten van het gas af. Bovendien moeten we door de klimaatverandering onze
wijken klimaatadaptief maken en moeten we in onze leefomgeving meer ruimte voor
biodiversiteit maken. De herinrichting van de straten en singels bieden ook kansen om
andere transities vorm te geven. Niet alleen iets meer groen in de straten (geveltuinen),
maar ook bevordering van andere mobiliteit (fiets, wandelen), en waterafvoer naar en
waterbeheer in singels kunnen zo meegenomen worden. Meer ruimte voor water door
waterpleinen en wadi’s en minder ruimte voor de nu dominante auto. Hierdoor neemt de
verblijfskwaliteit in de buitenruimte toe met aandacht voor nieuwe ontmoetingsplekken.
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Tegelijkertijd bieden deze verbeteringen in de openbare ruimte ook handvatten om in de
woonbebouwing de verduurzamingsopgave ter hand te nemen - zowel door
woningcorporaties, als door individuele bewoners. Vergroening in de tuin, betere isolatie
van de buitenschil, zonnepanelen en/of sedum op het dak, vervanging van de
asbestdaken - er zijn talloze mogelijkheden om stapsgewijs de woonwijk te
verduurzamen.
Bij deze transitie draait veel om het koppelen van kansen. Planning is daarbij dan ook
essentieel als ook de communicatie naar en samenwerking met de bewoners.
Vervanging van het riool wordt liefst gelijktijdig aangepakt met de aanleg van het
toekomstige warmtenet - deze operatie is bepalend voor planning en tijdspanne van de
herinrichting.
Minder dominantie voor de auto betekent ook dat er een betere bereikbaarheid met het
OV moet worden gerealiseerd en dat er goede voorzieningen voor fietsers moeten zijn.
Meer haltes, betaalbaarder en een betere dienstregeling. Brede en veilige, goed verlichte
fietspaden met een duidelijke bewegwijzering. Mogelijk zelfs een halte voor de waterbus
zodat ook de Maas als barrière eenvoudig wordt geslecht.
En bij de verduurzaming van de woningen biedt samenwerking meer kansen voor
iedereen om aan te haken: collectieve inkoopacties, coöperatieve beheervormen voor
zonnedaken, of zelfs een coöperatief wijkbedrijf dat verduurzamingsmaatregelen kan
uitvoeren en zo werkgelegenheid en praktijkscholing kan bieden voor de bewoners van
Beverwaard. Bij deze samenwerkingsvormen kunnen alle betrokkenen van de
Beverwaard een rol spelen: huurders, huiseigenaren, ondernemers, wijkorganisaties,
welzijnsorganisaties, de woningcorporaties, de gemeente en ook regionale partijen zoals
het waterschap.
Zo kunnen kleine en grote verbeteringen allemaal bijdragen aan een fijner en duurzamer
woonwijk.
Eén integraal
De pilot fijnmazig op straat richt zich op de brede integrale aanpak van de
basisinfrastructuur van de wijk: riolering, nutsleidingen, waterbeheer (opvang en afvoer),
herinrichting straat, en de hieraan te koppelen verduurzamingskansen, van
vergroening en klimaatadaptatie tot woningverbetering en lokale energieopwekking. Dit
is een gelaagde en ingewikkelde operatie waarbij je het liefst heel veel verschillende
schaal- en beslissingsniveaus onderling wilt afstemmen om tot optimale mogelijkheden
te komen.
Daarom stellen wij voor om op afzienbare termijn één rioolleiding daadwerkelijk te
vernieuwen en daarbij een compleet stadsblok met alles wat daar omheen komt kijken
zo integraal mogelijk mee te nemen op alle bovengenoemde verbeteringspotenties. Wij
denken daarbij aan een blok langs de Nemelaersingel, ter hoogte van de Strijdhoefdam.
Een enorme lijst van mogelijke actiepunten is denkbaar:
●
De hemelwaterafvoer van de huizen kan (deels) worden afgekoppeld van 		
		het rioolstelsel;
●
De singelstructuur kan beter op zijn opvang- en afvoerfunctie worden 		
aangepast: meer bruggetjes, minder duikers, betere filtering van vervuiling;
●
Dan kunnen ook de oevers beter benut worden: natuurvriendelijk, met 		
diverser begroeiing, maar ook met meer plekjes bij het water om te 		
		
zitten of te spelen, en met slim geplaatste plekken waar vuil kan worden 		
		
afgevangen en opgeruimd;
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●
Met vervanging van riolering kunnen tegelijk ook leidingen voor een 		
		
warmtenet worden aangelegd, bij voorkeur met de mogelijkheid voor een 		
		‘cascaderend’ systeem;
●
De bestaande gasleiding kan geschikt worden gemaakt voor een
		
eventueel toekomstig waterstofnet;
●
En als we toch bezig zijn: ook de aanleg van glasvezelkabel kan makkelijk
		worden meegenomen;
●
Een optie is om een elektrisch ‘smart grid’ in de buurt of zelfs de hele wijk 		
		
aan te leggen;
●
De inrichting van de straat kan worden verbeterd: duidelijker inrichting, 		
		
meer groen (geveltuintjes),
●
Meer ondergrondse afvalcontainers, waar nodig nieuwe bomen;
●
Ook bij de huizen kunnen noodzakelijke aanpassingen gebruikt worden 		
		
om de wijk voor te bereiden op de toekomst. Hierbij spelen
		
klimaatverandering en energietransitie een grote rol.
●
De asbestproblemen bieden een kans om de huizen niet alleen gezonder 		
te maken, maar gelijk ook te verduurzamen met betere dakisolatie, 		
		
grijswater of regentonnen, zonnepanelen;
●
Het toekomstige leidingwerk onder de straat stelt bewoners in staat om 		
		
van het aardgas af te stappen - dit kan nu al op praktisch niveau bekeken
		
worden (elektrisch koken vergt nieuwe pannenset!);
●
Het is ook interessant om te kijken naar collectieve
		
zonnepaneleninstallaties per blok:
		
○
kosten per huis worden lager;
		
○
de daken kunnen efficiënter worden vol gelegd met panelen;
		
○
met collectieve aanpak kan je de aanblik van de panelen netter 		
			maken;
		
○
en met een collectieve aanpak wordt de bewoners het gedoe uit 		
			handen genomen.
●
Al deze voorstellen kunnen bewoners ook inspireren om hun eigen tuin 		
		
te vergroenen: minder tegels, meer groen, minder hittestress en ook
		
een regenton in de tuin!
●
Of wellicht kijken naar mogelijkheden voor een collectieve binnentuin, 		
		
danwel vergroening van een afsluitbare binnenterrein;
De pilot kan al deze punten uitwerken, testen en evalueren, waardoor wijkbewoners de
voorbeelden in het echt kan bekijken en de ervaringen van wijkgenoten kan bevragen.
Het pilot-karakter laat onverlet dat de feitelijk gerealiseerde oplossingen een
permanente, volwaardige en nuttige verbeteringen kunnen vormen.
Schoolplein als opwarmer
Deze pilotaanpak zal toch nog wel enige aanlooptijd kennen. In die tijdspanne kan al
een heel mooie beginstap worden gezet vanuit vergroening. Het creëren van een Groen
Schoolplein (bijvoorbeeld de Barkentijn) kan al een stevige impuls leveren om
vergroeningsopties op gezinsniveau in beeld te brengen en ze te verknopen met eigen
(gevel-)tuin, groene activiteiten in de plantsoenen, singels en parken en zelfs buiten de
wijk, bij de stadsboerderij in de polder. Zo kan op laagdrempelige wijze enthousiasme en
betrokkenheid worden opgebouwd waarmee bewoners toegroeien naar een opvatting
over de ingewikkelder kwesties van de integrale verbeter- en verduurzamingsaanpak van
terrasstoel tot stadsregio.
De schoolpleinen in de Beverwaard zijn allen zeer verhard. Slechts met kleuren in het
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bestratingspatroon zijn speelzones aangeven. Zowel bij De Barkentijn, als bij de
verschillende locaties van De Parel en De Regenboog geven de leerkrachten aan
belangstelling te hebben voor vergroening van het schoolplein. De gemeente Rotterdam
heeft een prachtige subsidieregeling opgezet voor zogeheten ‘Groenblauwe
Schoolpleinen’. Doel is om schoolpleinen klimaatbestendiger, speelvriendelijker en
groener in te richten. Geselecteerde scholen kunnen een bedrag tot € 80.000,aanvragen voor de herinrichting.
Van plein naar groot
IVN natuureducatie en Jantje Beton hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan
bij vergroening van schoolplein. Onderdeel daarvan is het betrekken van de leerlingen
bij het ontwerpproces en ouders en leerkrachten bij gebruik, beheer en onderhoud. Zo
wordt het ‘groenblauwe schoolplein’ onderdeel van de schoolgemeenschap.
We willen dit nog een stap verder brengen. We hebben met onze eigen ervaring rondom
de ontwikkeling van schoolpleinen gemerkt dat de reikwijdte verder gaat. Zo ontstaat er
bij de leerlingen en ouders ook betrokkenheid om de eigen leefomgeving aan te
pakken. Door tegelijkertijd op buurt- of wijkniveau ook meer aandacht te geven aan
(moes)tuinieren en het inrichten en onderhouden van openbaar groen in de eigen
omgeving of geveltuintjes, kan een mentaliteitsverandering ten aanzien de openbare
ruimte worden ingezet en meer betrokken gegenereerd.
Zoals het groene schoolplein leidt tot een hechtere betrokkenheid bij de school, leiden
buurtmoestuinprojecten tot een hechtere betrokkenheid bij de buurt. Samen met de
coöperatieve aanpak van de de energietransitie en het groen in de buurt, het verbeteren
van de waterkwaliteit als gevolg van de rioleringsopgave is de stip op de horizon is om
ook een deel van de voedselvoorziening coöperatief te organiseren. Het niet-realiseren
van de zonnepaneelweide bij Ridderkerk, biedt mogelijkheden om een collectief
landbouwproject op te zetten. Dit wordt met succes al onder de naam ‘Herenboeren’
op diverse plekken rondom steden ontwikkeld en verkleint de afstand tussen platteland
en stad, stimuleert bewuste keuzes in voeding en consumptie en versterkte de sociale
coherentie.
Stappenplan
Van groenblauwe schoolpleinen naar een collectieve stadsboerderij:
1.
ontwerp groen schoolplein voor leerlingen: najaar 2020
2.
subsidieaanvraag groenblauweschoolpleinen 2021 met motivatiebrief
3.
buitenlestraining en beleefkalender schoolplein voor leerkrachten: najaar 2020
4.
natuuroudercursus: ouderbetrokkenheid voor natuuronderwijs: najaar/winter 2020
5.
start realisatie schoolpleinen: winter/lente 2021
6.
vriendelijke tuin-project leerlingen: hoe (dier-)vriendelijk is jouw tuin: lente 2021
7.
operatie steenbreek en opzoomeren
8.
moestuinproject
9.
moestuincursus voor ouders
10.
businessplan collectieve stadsboerderij
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2. Waardige binnenkomer
Ook al is het fijn wonen in de wijk, veel Beverwaarders hebben het gevoel weggestopt te
zijn achter de snelweg. Vergeten door de stad en met de rug naar Ridderkerk. Een
rommelhoek waar het stof blijft liggen. Om er te komen, moet je de weg weten. De
entrees van de wijk zijn grauw en niet uitnodigend. Dat is jammer, want de Beverwaard
verdient het om meer gezien te worden door de stad. Zeker in een tijd dat
Rotterdammers om goede en betaalbare woningen schreeuwen. Kunnen die geen plek
vinden in de Beverwaard? Veel buurten en wijken vrezen nieuwbouw, maar niet de
Beverwaard. Nieuwe hoogwaardige woningen kunnen nieuwe bewoners aantrekken, en
veel Beverwaarders vinden dat belangrijk. Mits het niet leidt tot verdringing en er
gebouwd wordt in dialoog met het bestaande. Dus bijvoorbeeld geen ‘waterfront’
volgebouwd met ongenaakbaar dure hoogbouw zonder band met het de wijk, maar
zorgvuldig gekozen toevoegingen en transformaties van gebouwen die werkelijk
bijdragen aan de gemeenschap en nieuwe vormen van samenleven faciliteren. Beter
aantakken
Om een even praktisch als symbolisch begin te maken met het verwelkomen van nieuwe
bewoners in de wijk, stellen wij in deze pilot voor om de omgeving van de
Cornelis van Beverenbrug aan te vatten. Iedereen met een auto kent deze brug.
Dagelijks denderen duizenden passanten eronderdoor. Veel minder mensen kennen de
wijken, die hij verbindt. De grote witte brug is de belangrijkste entree van de Beverwaard
voor langzaam verkeer. Fietsers en voetgangers uit heel Rotterdam, maar vooral
natuurlijk uit IJsselmonde en Beverwaard, steken hier de A16 over.
Helaas is de positie van de brug en dan met name de wijze waarop hij aantakt op de
fiets- en voetpaden in de Beverwaard erg ongelukkig. De brug begint halverwege de
Beverwaard in het Randpark, bovenop de geluidswal. Maar alvorens je daar bent moet je
wel een klimmetje overwinnen met een haarspeldbocht en een behoorlijk
stijgingspercentage. Het fietspad door het Randpark is van slechte kwaliteit en ’s avonds
onvoldoende verlicht.
Andersom, wanneer je dus naar de Beverwaard wilt wandelen of rijden vanaf de Cornelis
van Beverenbrug, is het vooral opvallend op welke plek je de Beverwaard binnenkomt.
Je passeert een bruggetje over de Hoevelakensingel en komt terecht op de
Herinckhavestraat. Een woonstraat vol met geparkeerde auto’s en een straatprofiel dat
niet is ingericht op doorgaand fietsverkeer. Een straat die dwars door de Beverwaard
loopt zonder daarbij eigenlijk een bestemming aan te doen.
We stellen voor om op deze plek een duidelijke entree voor de Beverwaard te realiseren.
In de eerste plaats voor fietsers en voetgangers. Door het straatprofiel aan te pakken en
het gebied met een groot aantal kleine interventies langzaamaan minder aantrekkelijk te
maken voor auto’s, ontstaat er ruimte voor de fietser. Betere bewegwijzering voorkomt
dat fietsers nog langer verdwalen in de Beverwaard. Bewoners worden gestimuleerd te
gaan fietsen en lopen in de wijk, in het groen rondom de wijk maar ook naar IJsselmonde
en Rotterdam. Met de aandacht voor de aantakking van brug op wijk, re-activeren we
in één adem door het op zich schitterende en zeer gewaardeerde Randpark met een
opwaardering van de wandel- fietsroutes, (sport)paviljoens en extra
ontmoetingsplekken. De reeds groene A16-zijde van het Randpark laten we nog dichter
begroeiden met Zeeuws haag-achtige beplanting om zowel de mensen te weren als de
ecologische verbindingswaarde te verhogen.
Acupuntuurarchitectuur
Maar we denken ook verder. De entree van en naar de brug aan Beverwaardse zijde
wordt momenteel gemarkeerd door een parkeerveldje aan de Westerflierstraat. Dit is
een van de plekken die we willen voordragen als plek waar op bescheiden schaal, maar
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zelfbewust en zorgvuldig nieuwbouw kan worden gepleegd. Door een groot aantal
kleinere plekken aan te wijzen waar op kleine schaal woningen kunnen worden
toegevoegd, opgetopt of gereviseerd, kan de wijk iets verdicht worden en draagt de
Beverwaard bij aan de woningbouwopgave waar Rotterdam momenteel voor staat. Een
parkeerveldje dat kan worden bebouwd, een wooncomplex langs het Randpark, het op
doordachte wijze optoppen van woningen rondom het centrumplan van de Beverwaard
bieden de mogelijkheid om nieuwe woontypologieën toe te voegen aan de gezinswijk die
de Beverwaard nu is. Andere woontypologieën en het samenbrengen van bepaalde
doelgroepen in nieuwe te ontwikkelen bouwprojecten kunnen een positieve bijdrage
leveren aan het gevoel van trots en daarmee het dorpse karakter van de Beverwaard.
Veel, en dan met name oudere bewoners wonen alleen in een te grote woning en
hebben juist behoefte om kleiner maar wel ‘samen’ te wonen. Tegelijkertijd wonen er
veel gezinnen in de Beverwaard in te kleine huizen of zijn er thuiswonende kinderen die
zelf nergens een woning kunnen huren, laat staan kopen. Door nieuwe ontwikkelingen
te stimuleren kunnen we ruimte bieden voor bestaande bewoners om door te stromen
naar een kleinere woning, een levensloopbestendige en gelijkvloers appartement. Om
zodoende weer grote woningen met een tuintje achter te laten voor startende gezinnen.
Idealiter doen we dit door woningruil. Maar in dat geval zullen de huurprijzen van de
nieuwe appartementen moeten worden gereguleerd. Zodat ouderen en alleenstaanden
niet plots van een lage sociale huurprijs die al jarenlang slechts geïndexeerd is, voor een
veel hogere huur komen te staan.
Daarnaast kunnen we nieuwe mensen interesseren om te komen wonen in de Beverwaard. Nieuwe Beverwaarders die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
sociaal-economische positie van de wijk. Bewoners die een bijdrage kunnen leveren aan
de levendigheid van de wijk en helpen om het voorzieningenniveau op peil te houden.
We hebben te maken met een enorme woningnood. De gemeente Rotterdam wil
versneld betaalbare woningen laten bouwen om de woningnood te verminderen en
tegelijkertijd de lokale economie na de corona-crisis een impuls te geven. Maar liefst niet
meer op de oude, onduurzame wijze. Naast kwantiteit gaat het ook om kwaliteit, heeft
wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) laten weten. Verduurzaming en voldoende
groen in de openbare ruimte noemt hij als belangrijke aandachtspunten. Marktpartijen
en woningbouwcorporaties moeten deze woningen bouwen maar de gemeente kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de doorgang en de versnelling van de bouw.
Anders bouwen
Bouwen met beton, staal en cement zorgt voor circa 9% van de CO2-uitstoot. Er zijn
momenteel alternatieve, circulaire bouwmethodes in opkomst. Wij denken dat er in de
Beverwaard veel mogelijkheden zijn voor natuurinclusief bouwen, met een houten
hoofddraagconstructie, geïsoleerd met hennep of vlas, niet energie-neutraal maar
energie-opwekkend. Door bijvoorbeeld woningen te ontwerpen die bijna volledig van
hout worden gebouwd en eenvoudig gemonteerd, vergroot en uitgebreid kunnen worden,
is de woningvoorraad flexibel. Maar ook wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort en is het
mogelijk zonder veel overlast op locatie te veroorzaken, toch stedelijk te verdichten en
daarmee de randen van de stad groen te houden. Bovendien kunnen dit soort woningen
later eenvoudig worden gedemonteerd zonder tijden hun leven een tijdelijke uitstraling te
hebben. Het gaat daarbij om een duurzame, volledig circulaire plug-and-play constructie.
Deze manier van bouwen draagt bij aan de lokale biodiversiteit, vermindert
luchtvervuiling, verlaagt de temperatuur in de stad en is goed voor de gezondheid.
Duurzaamheid, circulariteit, energieverbruik en stikstofpositiviteit zijn de sleutelwoorden
voor nieuwe ontwikkelingen in de Beverwaard. De woningbouwopgave wordt daarmee
gekoppeld aan de transitie, de verduurzaming en ook aan de sociale verduurzaming van
de Beverwaard.
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3. Beverwaard Buitendijks
De oevers van de Nieuwe Maas zijn volop in transitie van werklandschap naar een
gemengd recreatief-, woon-, werk- en getijdenlandschap. Het eiland Brienenoord en
Huis ten Donck buitendijks worden nu ontwikkeld tot waardevolle natuurgebieden op
het snijvlak van water en land. Zo ontstaat langs de Nieuwe Maas een inspirerende
mengeling van functies waar de Beverwaard helaas nog onvoldoende van profiteert.
Beverwaard ligt ‘onder’ de dijk, maar heeft letterlijk en figuurlijk nauwelijks toegang tot
het buitendijkse gebied, dat grotendeels is afgegrendeld. Ook al is de maakindustrie die
zich in historische loodsen van Verolme heeft genesteld een belangrijke werkgever, toch
is dit een andere, afgesloten wereld. Iedereen die wij gesproken hebben, van bewoners
tot beleidsmakers, ziet het belang van een betere verbinding met de Nieuwe Maas. Wij
denken dat de Oostdijk (en de Ringdijk) een aantrekkelijke en verbindend gebied moet
worden. Niet alleen tussen oost en west, maar ook tussen noord en zuid.
Fietsen naar werk of waterpark
Onze ambitie is tweeledig. Op de eerste plaats stellen we voor om de Beverwaard
landschappelijk te verbinden met de Nieuwe Maas en zo een mooie (fiets)verbinding te
maken met Rotterdam en Ridderkerk. Daarnaast denken we dat verbinding met het
Verolme terrein de mogelijkheid biedt om een impuls te geven aan de wijk met een
groene openbare oevers, een aantal nieuwe woningen, en voor de omgeving relevante
maakindustrie in de historische loodsen. We willen de maakindustrie koesteren en een
vestigingsklimaat creëren voor bedrijven die een duurzame toekomstgerichte
bedrijfsvoering hebben. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijk bouwbedrijf voor de diverse
transitieopdrachten waar de Beverwaard voor staat. Een plek waar ‘werken aan de wijk’
letterlijk genomen wordt, zeker als het ook te combineren valt met opleiding van jonge
vaklui. Dit versterkt de werkgelegenheid in de wijk en trekt nieuwe bewoners waarmee
de samenstelling diverser wordt en het voorzieningenniveau de kans krijgt om verder
opgekrikt te worden.
Een eerste stap
De eerste stap in deze pilot is snel en eenvoudig te realiseren: het openen van de
hekken bij het overwoekerde droogdok en hier een uitkijkpunt vestigen op de kop bij de
kraan. Dat kan in eerste instantie tijdelijk of als evenement om dromen op te halen over
het toekomstig gebruik van het gebied. Bijvoorbeeld in combinatie met een opendag
bij de NMC Bolnes en Fibrecore. Onze ambitie is echter om er een permanente groene
verblijfplek voor de bewoners van de Beverwaard te vestigen. Een plek om naar toe te
wandelen, in de zon te zitten, te mijmeren langs het water. De plek is ook heel geschikt
als ceremoniele ruimte voor Rotterdamse hindoes. Hindoes dienen volgens traditie de as
van hun doden ui te strooien in een rivier die uitmondt in zee. In Rotterdam gebuert dit
momenteel illegaal vanaf een steiger aan het Nieuwe IJsselmondse Hoofd. Hindoes uit
de regio willen graag een officiele plek voor uitstrooiningen. In het buitedijkse gebied is
hier ruimte voor.
Het vergezicht
De dijk transformeren van een barrière in een ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkeling van
een hoogwaardig fietspad en versmallen wegprofiel. Dit kan gekoppeld worden met
het (nu nog niet noodzakelijke) versterken en ophogen van de dijk. De dijk kan worden
ingezet als een groen biodivers lint met de oude landschappelijke kwaliteiten. Een plek
waar schapen het gras maaien, en naast gras, ook wilde bloemen groeien en zodoende
een vlinder- en bijenlint ontstaat. Op deze dijk ligt ook een breed fietspad dat de
Beverwaard aan de route van Rotterdam naar Ridderkerk legt en dat onderdeel kan zijn
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van een (wielren) fietsrondje op het eiland Groot IJsselmonde. Daarnaast meandert er
een wandelroute over de dijk langs verschillende zit- en ontmoetingsplekken. Vanuit hier
is er zicht op de skyline van Rotterdam met de Van Brienenoordbrug op de voorgrond,
zicht op de Nieuwe Maas en de voorbijvarende boten en zicht op het nieuwe buitendijkse
Beverwaard.
Onderdeel van dit toekomstperspectief is ook het doorzetten van de noord-zuid
structuren die zo bepalend zijn in de opzet van de Beverwaard. Deze lopen momenteel
op enkele plekken dood bij de Beverwaardseweg. Hier staan een aantal bedrijven die
door ze elders te huisvesten plaats kunnen maken voor een fysieke verbinding van de
Beverwaard met de Ringdijk. Zowel singels als straten worden doorgezet naar de
Ringdijk en aan deze straten is ruimte voor nieuwe (duurzame, andere) woningen.
Buitendijks ontstaat er een nieuw woon-werkgebied waar de oude industrie (deels)
plaats maakt voor herontwikkeling van deze plek. Met behoud van de belangrijke
karakteristieken als een aantal beeldbepalende panden en ook scheepshellingen en
kranen ontstaat hier een plek waar gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden aan
de Nieuwe Maas. Werkplekken voor kleine bedrijven en maakplekken in een aantal
van de bestaande hallen van de scheepswerven. Rondom deze hallen kunnen nieuwe
woonlocaties worden ontwikkeld. Mogelijk kan een van de hallen ook als collectieve,
maatschappelijke ruimte worden gebruikt en ontstaat er met de komst van de woningen
een levendige nieuwe wijk aan het water waar ook horeca zich wil vestigen. Duurzaam
door herbestemming en houtbouw, groen, autoluw en met een mix aan woningtypes en
bewoners voortbordurend op het rijke verleden van deze plek.
Boulevard Beverwaard, een visie op een promenade langs de oever van de Nieuwe
Maas, laat de bewoners van de Beverwaard de rivier weer echt ervaren. Hier kan heerlijk
geflaneerd worden en worden diverse ontmoetingsplekken aan het water gerealiseerd.
Ook is er ruimte voor een strand met een strandpaviljoen; Beverwaard Beach. Aan de
boulevard komt een halte voor de waterbus waarmee Krimpen/Cappelle en Rotterdam
Centrum op een paar minuten afstand komen te liggen.
Bij het havenhoofd is in de bestaande haven plek voor waterwoningen en de bestaande
overwoekerde scheepshelling vormt de overgang naar een groen-blauw recreatiegebied.
De boulevard loopt hier door een nieuw groengebied verder richting Ridderkerk. Er is
plek voor natuurlijk spelen maar ook jongeren kunnen hier met elkaar een ontmoetingsplek realiseren zonder dat omwonenden overlast ervaren. Door de natuurlijke oevers
in dit gebied is dit de plek waar de Bever zich gaat huisvesten en weer terugkomt in de
Beverwaard.
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4. Werken aan de Chocoladefabriek
Klein beginnen, groot eindigen: de pilot Chocoladefabriek is een voorstel om snel en met
minimale middelen een concrete verbetering van het sociale én ruimtelijke weefsel van
de wijk te bereiken. Dit kan dienen als katalysator voor een wijkbrede proef om
gezondheid, welzijn en sociale cohesie integraal te benaderen en veel beter af te
stemmen op de behoeften van de wijk. Een krachtige impuls in het sociale domein is
essentieel omdat, zoals de Opgave van Panorama Lokaal het stelt: “de grote
toekomstige opgaven rond riool, klimaat en energie kansloos zijn zonder de energie en
betrokkenheid van bewoners.”
Een plek om blij van te worden
Door de transitie in de zorg en de aanbesteding van het welzijnswerk is de sociale
cohesie en de betrokkenheid van de Beverwaarders bij hun wijk in de afgelopen jaren
onder druk komen te staan. Ondanks een aantal goede initiatieven (zoals het project
Krachtige Basiszorg) is het tij nog niet gekeerd. Er is behoefte aan hoop, aan pit, aan
energie.
En ruimte om dat mogelijk te maken.
Een veelgehoord geluid in de Beverwaard is dat men verlangt naar meer laagdrempelige
ontmoetingsplekken, dicht bij huis en vaak geopend, waar mensen kunnen binnenlopen
voor activiteiten waar ze blij van worden. De Chocoladefabriek kan zo’n plek zijn. Een
ruimte die mensen zelf helpen opbouwen vanuit hun intrinsieke motivatie en naar eigen
stijl, smaak en inzicht. Waar je niet naar toe gaat omdat je een klacht hebt (zoals het
gezondheidscentrum) of wordt aangesproken op vragen rond je welzijn (zoals in de
Focus), maar waar je naartoe gaat voor je plezier, om bij te dragen, om te gaan werken,
of om op te krabbelen na een lastige periode in je leven. De Chocoladefabriek kan
(overloop-)ruimte bieden voor de superactieve maatschappelijke initiatieven waar de
Beverwaard mee gezegend is, zoals de House of Hope en mensen van het
Buurtsteunpunt van het Leger des Heils. De Fabriek kan ook een aanlandingspunt zijn
voor de verbinders van het project Krachtige Basiszorg, het Wijkteam of het contactpunt
werk & inkomen om hun ‘cliënten’ in een ontspannen context te spreken. Maar het
belangrijkste is dat de Chocoladefabriek mensen met én zonder problemen inspireert om
mee te doen en elkaar te ontmoeten.
Groot werk, klein werk
De leegstaande Chocoladefabriek is een fantastische plek waar je in principe morgen
kan beginnen. Tot 2012 zat hier Weber Chocolade, daarna werd het The Candy Store –
de naam die nog steeds op de markante reclamezuil te vinden is. Maar ook dat bedrijf is
inmiddels verhuisd. De Chocoladefabriek is een bekende plek in de wijk met veel ruimte.
Ook is het gebouw goed bereikbaar en voor zover we hebben kunnen vaststellen multifunctioneel inzetbaar. Het ligt heel strategisch tussen dijk en wijk en kan daarmee
letterlijk en gevoelsmatig de verbinding vormen tussen de ontwikkelingen in het
buitendijkse gebied (zie pilot 3) en bewoners van de Beverwaard. Het verbindt de wereld
van het ‘grote’ werk langs het water (met bedrijven zoals het hoogtechnologische
Fibercore) met die van het ‘kleine’ werk (of het gebrek daaraan) in de wijk. De kans om
de buitenruimte rond het gebouw open te breken teneinde een extra groene wandel/fiets
doorgang te maken tussen Beverwaardseweg en de Oostdijk is dan ook echt een pré
van deze locatie. In principe zouden ook andere, nog te identificeren maar
strategisch gelegen grote ruimtes kunnen volstaan voor deze pilot. Maar door ligging,
ruimte en gebruiksgemak is de Chocoladefabriek aan de Beverwaardseweg 155 wel een
heel aantrekkelijke kandidaat.
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Wie neemt een hap?
Ervan uitgaande dat tijdelijke huur van de locatie door gemeente & pandeigenaar
mogelijk wordt gemaakt, stellen wij voor om op korte termijn een aantal formele en vooral
veel informele, kleinschalige wijkconsultaties te initiëren rond de vraag: ‘Wie neemt een
hap van de Chocoladefabriek?’ om zo een groslijst van mogelijke activiteiten en
kartrekkers samen te stellen. Aangezien een cultuur van burgerinitiatief en
maatschappelijke betrokkenheid niet (meer) vanzelfsprekend is in de Beverwaard,
denken we dat het verstandig een partij als House of Hope hierbij te waarderen als
initiële trekker van het project. Tezamen met wie zich dan ook maar meldt, kan een voor
de wijk optimaal renderend programma voor het gemengd gebruik van de
Chocoladefabriek worden opgetuigd en is het mogelijk om een eerste aanvraag voor
externe fondsenwerving in te dienen.
Suggesties voor het (gedeelde) gebruik van de Chocoladefabriek zijn bijvoorbeeld:
●
●
●
●
●
●
●
●
		
●
●
●
●
		
●
●
		
●

Werkplaats voor buurtbewoners die kleding willen maken.
Klus-leerlocatie voor mensen die weer willen gaan werken.
Buurtwandelclub start- en aanlandingspunt.
Werkplaats om oude meubels op te knappen voor hergebruik.
Buurtkeuken om met kinderen gezonde schoollunches te maken
Buurtkeuken voor gezamenlijke buurtmaaltijden
Gratis kleinschalige fitness/beweegruimte.
Praktijk-oefenlocatie om jonge vaklui te leren groene daken /
zonnepanelen aan te leggen.
Dakmoestuin, dakwandelroute Oostdijk-Slangenburgweg.
Gratis oefenruimte voor jonge muziekmakers in ruil voor klusdiensten.
Wijkredactielokaal papieren/online krant Beverwaardigheden.
Klusbushub met gereedschapopslag om parkeeroverlast klusbussen in
de wijk te verzachten.
Autoklusleerplek in samenwerking met Fix-It.
Ontmoetingsruimte voor hindoes die buitendijks as verstrooien in de Maas
(nu doet men dat illegaal op het oude IJsselmondse Havenhoofd).
Enzovoorts...

Drietrapsraket
Is eenmaal de plek in gebruik genomen en duidelijk geworden welk programma het
meeste enthousiasme opwekt en het meeste sociale rendement oplevert voor de wijk als
geheel, dan wordt het interessant om de sociale functie van de plek duurzaam te
verankeren. Daar is financiering voor nodig (eventueel met het oog op aankoop van het
pand) en een duurzaam verdienmodel.
Wij stellen voor om de organisatie van de duurzame financiering van de
Chocoladefabriek te zien als ‘kennismakingsproject’ voor een daarop volgende wijkbrede
proef met een radicaal nieuwe wijze van financieren van zorg en welzijn: integrale
populatiebekostiging.
Eerst ten bate van de Chocoladefabriek: we brengen verzekeraars, fondsen en diverse
geledingen van de gemeente bij elkaar om kennis te maken en gezamenlijk te ontdekken
hoe zij voordeel kunnen halen uit het sociale rendement dat Chocoladefabriek levert en
welke organisatiestructuur daar het bij past (bijvoorbeeld een wijkbedrijf /
maatschappelijke bv). Later schalen we deze proef op naar de hele Beverwaard als
mogelijk model voor de toekomst van stad. Wij sluiten daarbij aan op een landelijke
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beweging die naarstig op zoek is naar alternatieven voor de huidige hardnekkige
problemen in ons zorg- en welzijnssysteem.
Momenteel zijn de financieringsstromen op het gebied van welzijn, ggz, (jeugd)zorg,
wmo en participatie, bewonersinitiatieven (etc.) gescheiden. Zorg en welzijn worden via
complexe aanbestingsmechanismen ingekocht door gemeente en verzekeraars. Dit leidt
tot het belonen van productie en concurrentie in plaats van samenwerking,
demedicalisering, preventieve gezondheid en waardering van de ‘nuldelijnszorg’ zoals
die ontstaat in en om laagdrempelige buurtplekken.
Dit is met name funest voor mensen met hoge ondersteuningsbehoeften. Voor hen geldt,
zeker in een wijk als Beverwaard, dat een stapeling van problemen, achterstanden en
gemiste levenskansen eerder regel is dan uitzondering. Ingrijpen in het ene
levensdomein heeft effecten in het andere: wie bijvoorbeeld minder schulden heeft of
minder eenzaam is, heeft ook minder stress en gezondheidsklachten (en is dus
goedkoper voor de verzekeraar). Zorg, welzijn, werkbegeleiding, (taal)scholing,
lifestylecoaching, buiten zijn, sport, opvoedondersteuning… alles draagt bij aan een
gezonde, vitale wijk. Dat vraagt om een andere aanpak van zorg en ondersteuning in de
wijk, kleinschalig, zo georganiseerd dat mensen elkaar snel kunnen vinden, er
laagdrempelig contact is en een geolied samenspel tussen diverse professionele of
niet-professionele ondersteuners in het netwerk.
Die situatie valt volgens ons dichterbij te brengen met integrale populatiebekostiging.
Aanbieders van zorg en ondersteuning krijgen dan gezamenlijk een vast bedrag per
bewoner op basis van de verwachte behoefte aan zorg en ondersteuning in dat
specifieke gebied. Hoe vaak men gebruik maakt van zorg of ondersteuning maakt dan
niet meer uit. Aanbieders voelen hierdoor meer de prikkel de zorg en ondersteuning goed
te organiseren voor de hele populatie. Dit leidt immers tot een efficiëntere besteding van
het beschikbare budget en meer inkomsten voor henzelf. Investeren in goed
functionerende netwerken van zorg- en welzijnsorganisaties wordt dan onontbeerlijk in
plaats van tijd- en budgetrovend.
Voor populatiebekostiging is het essentieel dat het aanbod van zorg- en
welzijnsactiviteiten aansluit bij de behoefte die voortkomt uit de lokale
populatiekenmerken (leeftijd, opleiding, inkomen, man-vrouw, etnische dichtheden, mate
van verstedelijking). Die informatie is weer te koppelen aan het gebruik van zorg en
welzijn, zoals hoeveel medicijnen mensen gebruiken, hoeveel WMO-ondersteuning zij
nodig hebben, hoeveel taallessen etcetera. Dat wil dus zeggen dat de uitgaven aan zorg
en welzijn in overeenstemming moeten zijn met de voorspelbare vraag naar zorg en
welzijn binnen de populatie van de Beverwaard. Wat hebben de Beverwaarder nou echt
nodig om gezonder, blijer, sterker en meer verbonden de toekomst tegemoet te treden?
Radicaal
Het radicale van ons idee zit hem in het feit dat het dat zorg en welzijn gezamenlijk onder
de populatiebekostiging vallen en dus in elkaars armen worden gedreven. Er is geen
onderscheid meer, immers: alles is gezondheid. Ons voorstel stuurt aan op een grotere
betrokkenheid en waardering van partijen die zo veel mogelijk het gewone leven van
mensen met én zonder ondersteuningsbehoefte versterken. We verwachten dat een
experiment op de schaal van een wijk als Beverwaard niet alleen een enorme impuls
geeft sociale werk in de wijk, maar ook op veel belangstelling van verzekeraars,
zorgkantoren en VWS kan rekenen. Het is de weg vooruit om de Beverwaarders
gezonder, blijer en sterker te maken.
Resumerend:
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Stap 1: Morgen beginnen een aantal Beverwaarders met minimale middelen aan 		
		
de Chocolade fabriek, gefinancierd door fondsen.
Stap 2: Bij succes verzilveren zij het rendement in de vorm van een meerjarige 		
		
financiering met hulp van verzekeraars, fondsen en zorg- en welzijnsgeld 		
		
van de gemeente.
Stap 3: Deze aldus opgedane ervaring gebruiken we voor een wijkbreed
		
innovatief experiment met integrale populatiebekostiging om zo samen		
		
werking tussen tweede, eerste én nuldelijns zorg en welzijn maximaal te 		
		stimuleren.

5. Naar de Punt en dan verder
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Beverwaard ligt samen met Bolnes strategisch aan een groene vinger van het Eiland van
IJsselmonde. Dit potentieel is reeds in het bestemmingsplan uit 1976 onderkend, echter
nog nooit benut. Waar ooit een recreatiegebied moest komen, in de punt van
Beverwaard, domineert nu de barrière van de Groenix van Zoelenweg /
Rotterdamseweg, met daarachter het AZC complex, de RET remise en P+R locatie. Dit
rommelige geheel kon ontstaan omdat de Beverwaard ver weg ligt van de Coolsingel. Er
is niet altijd aandacht geweest voor de behoeftes van bewoners en voor de kansen die er
zijn om samen met de buren van Ridderkerk te werken aan een groene en aantrekkelijke
stadsrand.
Maar het tij lijkt te keren. We hebben gemerkt dat alleen al het uitschrijven van de
prijsvraag heeft geleid tot meer aandacht van de betrokken partijen en de start van een
dialoog met Ridderkerk. Bovendien snakken mensen naar meer verbinding met het
groen. En de Beverwaard kan het groen als positieve impuls voor haar imago en
vestigingsklimaat goed gebruiken.
Een verbindende visie op het groen ten zuiden van Beverwaard en Bolnes begint met het
centraal stellen van die ‘vergeten’ locaties. We stellen voor om een gezamenlijke
blauwgroene ontwikkelvisie te maken voor het gebied van de Punt (gemeente
Rotterdam) en de naastliggende open polder Rijerwaard (gemeente Ridderkerk), inclusief het uitgestrekte verkeerslandschap van Knooppunt Ridderkerk. Aansluitend bij
de visie zoals die is ontwikkeld aan de Landschapstafel Eiland IJsselmonde, doch veel
fijnzinniger uitgewerkt en ditmaal met concrete aandacht voor de wijken Beverwaard en
Bolnes. De Punt+Polder Rijerwaard zien wij als een een gebied voor recreatie, nieuwe
landbouw en energie, gedragen door water en groen. De Punt+Polder Rijerwaard wordt
van een vergeten eindpunt een inspirerende groenblauwe bestemming.
Deze pilot kent twee sporen. Eén die relatief snel te realiseren valt, een ander die meer
tijd vraagt.
1.
Het spoor van bewoner die wil recreëren, wandelen en fietsen:
		
Opwaardering en verbinden Dijkje + Bolnesser Kade
2.
Het spoor van de Gebiedstafel: een gezamenlijke groenvisie waarmee 		
		
de twee gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat met hulp van
		
initiatieven als de Herenboeren, Natuurmonumenten en Verre Bergen hun
		
strategische groengebieden gaan verbinden, behouden en versterken.
Wandelen, fietsen, sporten langs de historische dijk
De Bolnesserkade komt op de oudste kaarten voor, het is de scheiding tussen twee
polders. Tussen Bolnes en Beverwaard heeft ‘Het Dijkje’ (zo heet de kade daar) een
landelijk karakter en wordt recreatief door wandelaars en fietsers gebruikt. Door de
verbinding naar het zuiden te herstellen wordt de Bolnesserkade de ruggengraat van de
landschappelijke verbinding. We kunnen al snel beginnen met het veel aantrekkelijker en
begaanbaarder maken van deze oude route. Ook de aantakking op Bolnes en het
Donckse Bos kan relatief snel gemaakt worden. Door met bewoners en
sportverenigingen een regelmatig terugkerend wandelevenement / fietswedstrijd te organiseren voor Bolnes en Beverwaard willen we de recreatieve route bekend en geliefd
maken. Waar mogelijk openen we hekken, leggen (tijdelijke) struinpaden aan, nodigen
bewoners aan beide zijden van de gemeentegrens uit om het gebied om een geheel
nieuwe manier te ontdekken. Zo verbeteren we niet alleen op korte termijn de fysieke en
mentale band tussen Bolnes en Beverwaard, we nodigen stellen bewoners,
ondernemers en natuurorganisaties ook uit om te dromen over een nieuw gebruik van
het gebied.
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Gebiedstafel voor omgevingspartijen
Na deze eerste stappen is het tijd voor structurele keuzes en ingrepen, die we van
concrete plannen en acties voorzien aan de Gebiedstafel Punt+Polder Rijerwaard. Daar
treffen in elk geval de twee gemeenten en het waterschap elkaar, maar ook
Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, ondernemers, bewoners en initiatieven als de
Herenboeren en Verre Bergen. De volgende kansen en uitdagingen dienen daarbij zeker
aan bod te komen:
●
		
		
		
		
		
		

Nieuwe betekenis voor oud polderlandschap. Stukken versnipperd
polderlandschap leiden een kwijnend bestaan. Voor je het weet is het 		
bebouwd en ben je het kwijt. Dit geldt zowel voor de de punt van
Beverwaard als voor de polder Rijerswaard ten oosten van de
Bolnesserkade. We pleiten ervoor dit poldergebied nieuwe
betekenis te geven met een innovatieve combinatie van
natuurontwikkeling, stadslandbouw, waterbuffering en duurzame energie.

●
		
		
		
		
		
		
		

Een belangrijke hobbel is de Groenix van Zoelenweg / Rotterdamseweg. 		
Deze weg is zodanig zwaar gedimensioneerd op snel autoverkeer dat
het elke verbindingen lastig maakt. Het inbedden en stedelijk maken van 		
de weg, met een rotonde en met woonprogramma is een belangrijke stap 		
op weg naar Beverwaard als groene bestemming. In Bolnes wil 			
de gemeente een woningbouwlocatie ontwikkelen op het sportcomplex 		
grenzend aan de Rotterdamseweg. Dit is een kans om oriëntatie 			
en entree van zowel Beverwaard als Bolnes een groene allure te geven.

●
		
		
		
		
		
		
		

De Bolnesserkade verbonden kunnen worden met het Zevenbersedijkje, 		
de Hooge Weg en de Kruisweg, allemaal oude linten. Daarmee zou het 		
versnipperd groen verbonden kunnen worden. In de structuurvisie 			
van Ridderkerk en in de visie van de landschapstafel zijn deze 			
recreatieve, landschappelijke verbindingen al geagendeerd.			
Agenderen stadslandbouw, groen buitengebied, wateropvang, ecologie 		
en energie. Met dit boodschappenlijstje de belangrijkste
omgevingspartijen de polder in sturen.

●
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Het gebied biedt grote kansen voor een een klimaatbestendig
watersysteem. Op zich functioneert het watersysteem in de
Beverwaard en Bolnes nog goed. Het versterken van de waterkwaliteit
en capaciteit is voor de toekomst wel belangrijk. Naast meer bufferwater 		
stellen we voor het peilvak groter te maken door de polder Rijerwaard
ten oosten van de Bolnesserkade bij het zuidelijk peilvak van
Beverwaard te trekken. In het groter perspectief pleiten we ervoor om
een blauwe verbinding te maken naar de Waal. Hiermee krijgt dit deel
van het Eiland van IJsselmonde een flexibele waterstructuur die
afhankelijk van waterstanden zowel kan inlaten uit het noorden
(Nieuwe Maas) als uit het zuiden (boezemwater van de Waal). Ook 		
ontstaan hiermee waterverbindingen voor natuur en recreatie.

●
		
		
		

Hoe mooi zou het zijn als de bever, naamgever van de wijk, terug zou 		
komen in het gebied. De bever terug in Beverwaard. Sinds de 			
herintroductie van de bever in de Biesbosch in 1988 heeft hij zich 			
over grote delen van de Delta verspreid. Als incidentele bezoeker
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heeft hij zich al in de stad gemeld: in de winter van 2020 bijvoorbeeld aan
de overzijde van de rivier (Stormpolder) en hij is zelfs waargenomen in 		
de Delfshavense Schie bij Spangen. Om de bever permanent in (of nabij) 		
de Beverwaard te verwelkomen ebben we waterverbindingen en bosrijke 		
waterpartijen nodig. Dit is in de Punt+Polder goed te realiseren.

●
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Werken, kweken, leren, eten. Met Corona is de aandacht voor lokaal toe		
genomen. Rechtstreex, het lokale voedselnetwerk van Rotterdam 			
en de Herenboeren zijn voorbeelden van initiatieven die de high tech en 		
low tech agri-sector met de stedeling willen verbinden. Stadsboeren 		
kan echter ook een plek zijn van onderwijs, zorg en verpozing. We willen 		
zoeken naar een interessante combinatie van deze ingrediënten die
aansluit op lokale initiatieven en behoeftes zoals de door ons
voorgestelde stadsboerderij heeft de tuin en boomgaard in de punt. Het 		
extensievere deel is goed te combineren met waterbuffering,
zonneenergie en natuurontwikkeling ten oosten van de Bolnesserkade.

●
Sublieme natuur in knooppunt Ridderkerk Op alle kaarten van het
		
Eiland van IJsselmonde is het knooppunt Ridderkerk een witte vlek, 		
		
terwijl we als fietsen en automobilist weten hoe prachtig de stapeling 		
		
van fly-overs boven verstilde vijvers en bloeiende weides is. Deze 			
		
enorme ruimte biedt veel kansen om (bijvoorbeeld middels bloemrijk
		
grasland en welgeplaatste Tiny Forests) niet alleen een verbindingsruimte
		
te zijn voor autoverkeer, maar ook rol te spelen als ecologische 			
		
verbindingsroute. We stellen voor het knooppunt te herwaarderen als
		
recreatief en natuurrijk landschap door twee goed gekozen recreatieve 		
		
routes toe te voegen. Om dit te markeren en de Beverwaard te markeren
		
voor het voorbijrazende verkeer, hebben we de Beverwaard 1’ hier gezet, 		
		
een grote windturbine met uitkijktoren die 6 MW produceert voor de
		toekomstige wijkenergiecoöperatie.
●
		
		
		
		
		
		
		

Rotterdam snakt naar groen. Maar hoe kom je er? Nu de stad steeds 		
aantrekkelijker wordt als vestigingsmilieu valt op hoe slecht Rotterdam 		
met het landschap is verbonden, zeker met het openbaar vervoer. Maak 		
dus in de nieuwe Punt+Polder, en natuurlijk ook ten behoeve van het
Donckse Bos, een Groene Halte, makkelijk bereikbaar met bus of tram, 		
voorzien van fietsen- en wie weet kanoverhuur (aansluiting Blauwe 		
Verbinding) met interessante programmering om de gevarieerde 			
natuur van het Eiland van IJsselmonde te ontdekken.

Een woord van dank
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Met het insturen van dit document komt een voorlopig einde aan een half jaar intensieve
bemoeienis met een wijk die ook wij -- net als zoveel andere Rotterdammers -- nog te
slecht kenden. Door als multidisciplinair team samen de vele kansen te bespreken die de
Beverwaard biedt, hebben we enorm veel geleerd. Van elkaar, maar vooral van de vele
gesprekken met bewoners en professionals in de Beverwaard zelf. Zonder uitzondering
bleken zij bereid lang en diepgaand met ons van gedachten te wisselen. We hopen dat
onze presentaties, teksten, foto’s en schetsen in voldoende mate de rijkdom aan ideeën
weerspiegelen die zij ons belangeloos hebben aangereikt. We zijn ons ervan bewust, dat
we door de beperkingen van tijd, kennis en corona, ook nog veel te mensen niet hebben gesproken. Hopelijk komt er in de toekomst gelegenheid dat alsnog te doen. Maar
wat die toekomst ook moge brengen, wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan
Panorama Lokaal voor de kans die ons geboden om de Beverwaard met andere ogen te
bekijken.
Rotterdam, 13 juli 2020
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Lijst met geconsulteerde personen
Sylvia van Alphen		
Initiator Hondenspeeltuin, bewoner
Hassan Atas			Woonbron Gebiedscoordinator
Marv Boeleijn			
(mogelijk) toekomstige bewoner
Renso Borrebach		
Bewoner, ouderenwerker, mannengroep,
				voedingsconsulent
Aad Broer			
Gebiedscommissie, ouderenvierdaagse, make-up-artiest
Edwin Dortland		
Woonstad, Procesmanager Wijken Zuid
Bert van Duuren		
Wijkmanager, Gemeente Rotterdam
Beniam Ehdego		
Jongerenwerker, JOZ
Leny en Ton van Galen
Bewoners, ouderensoos, Bewegenwaard
Jeroen Geertsma		
House of Hope
Otto Havinga 			
Bewoner
Harry Kock			
Wijkconcierge, Gemeente Rotterdam
Henk Kosse			
Doen, Speeltuinwerk IJsselmonde
Jozua van Leerdam		
Jongerencoach Pit010
Helene Mast			
Gebiedsnetwerker, Gemeente Rotterdam
Robert Metselaar		
Wijkagent
Mechteld Oosterholt		
Beleidsadviseur Planologie & Landschap,
				Gemeente Rotterdam
Haidy den Otter		
Basisschool De Regenboog, Oudercoach, bewoner
				
(en moeder van rapper ADF Ricky)
Maurits Rijsdijk		
Assetmanager Woonbron
Ron en Miranda Schell
Bewoners
Eigenaar cafetaria Schoon Schip
Ondernemer
(Wesley) Ronald Schouten Doet effe Meecafe / winkeliersvereniging
Patrick Smit			
Leerkracht OBS De Barkentijn
Ruud Spruit			
Bewoner, Beverwaardigheden
Corine van der Stelt		
Bewoner, Gezondheidscentrum Krachtige Basiszorg
Urban Skillz			
Urban Skillsz, Skillszhouse Beverwaard
Esther Verkerk		
Woonstad, Assetmanager
Karin Vermaat 		
Dagbesteding boomgaard IJsselmonde
Johan Vermeulen		
Waterschap Hollandse Delta, beleidsadviseur
Joyce Verschoor		
Energietransitie en Klimaatadaptatie, Ontwikkeling 			
				
leefomgeving en regio Ridderkerk (BAR-organisatie)
Rob Verweij			Wijkagent
Hans Visser			
Bewoner, Buurt Bestuurt, Buurtpreventie
Sjoerd van Vliet		
Bewoner, penningmeester collectief beheerde binnentuinen
Georgia Vouyouka		
Bewoner
Erna van der Werp 		
Waterschap Hollandse Delta gebiedskennis en watersysteem
Sandra Zimmermann		
Kledingbank (en meer)
Ellen Zwanepol		
Leger des Heils Buurtsteunpunt
Anonieme Rotterdamse Hindu
Anonieme bewoner Woonwagenkamp
Bezoekers Doet Effe Mee cafe
Fietsers, wandelaars knooppunt Ridderkerk
Bezoekers parken, hondenwandelaars
Gebruikers hondenspeeltuin Bolnes
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