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Landschappelijke onderleggers

Topografie

Geologie

Verzilting

c AHN

c De Urbanisten

c De Urbanisten

Geheugen van het landschap. De diepe plekken
tonen de voormalige plaats van de rivierbedding

Rivier & zee klei. Gebied met hoge ondergrondse waterstanden
en lage filtratiesnelheden. Ruimte voor water is nodig.

Veranderende verzilting niveaus tonen de
dynamische processen in het deltalandschap

Historie

1945

1985

2020

c topotijdreis

c topotijdreis

c topotijdreis

Het historische polderlandschap

Beverwaard ontwikkelde zich in combinatie met
bloemkoolwijk en tuindstad gedachten

Beverwaard & Bones vormen een
doorlopend stedelijk structuur

Toekomst opgaves

Vervanging van het riool

Gasvrije wijk

Verbeteren van
de waterkwaliteit

Renovatie naar een hoger
energielabel

Toegankelijke
(co)werkplekken

Diversificatie van
diensten & koopaanbod
Training / opleiding

ECONOMISCHE
VEERKRACHT
Banen voor
(jongere) bewoners

Publieke
veiligheid

SOCIALE
COHESIE

Beter aanbod van avond/weekend activiteiten

Milieu voor startups & MKB

Wijk voor dieren,
mensen & planten

Betere voorziening/
toegang tot openbare
diensten

Meer ruimte voor
gemeenschappelijke
activiteiten

NATUURINCLUSIVITEIT

Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Verhogen kwaliteit en
toegang naar parken & singels

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

Onderhoud
openbare ruimtes
Langzaamverkeers
routes verbetering

Verminderen van te hard rijden / verminderen snelheid

BEVERWAARD

Verbetering van de
openbaar vervoer

Parkeren

Leegstaande gebouwen
Diversificatie
woningaanbod

Herkenbare
wijkingangen

IMAGO

Festivals &
activiteiten

Veiligheid

Onderhoud

Levendige centrum

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

Leesbaarheid
Renovatie van de
sociale woningen,
woonerven & hofjes

Verminderen verharde
oppervlaktes

Hogere wateropslagcapaciteit

Culturele
instellingen

Asbest verwijderen

Duidelijke & aantrekkelijke
wijkingangen

GEZONDE
LEEFOMGEVING

complexiteit van kwesties

MOBILITEIT

Leesbaarheid van
hiërarchische routering
verbeteren

Biodiversiteit
vergroten

Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde / gebufferde
waterafvoer

Verhoogde waterstroom
in de singels

Verwijderen gastoestellen
en gasnetwerk

ENERGIETRANSITIE
Gasvrije wijk

Energiezuinige
woningen

Micro- en lokale
energieopwekking

Warmtenet

HET KOOKBOEK
inspiratiedocument & werkwijze

BEVERWAARDSE
KEUKEN

INSPIRATIE
Green town
HUNDERTWASSER

LANDSCHAPSVISIE
Natuur - cultuur matrix

noord

west

oost

zuid

Dijkje | De verbinder tussen de Groot IJsselmonde, Beverwaard & Bolnes

RUIMTELIJKE
ILLUSTRATIE
Het landschap eerst!

landschapsstructuur

typologie van straten

buitendijk gebied

typologie van openbare ruimtes
buurtparken

Oude IJsselmonde

hoofdwegen

pleinen

Randpark + singels
historische
landschapslemeneten
wijkcentrum

wijkonsluiting

hofjes

buurtonsluiting

singels

woonstraat

Randpark

WATERKWALITEIT

AARDGASVRIJ WIJK

openbare ruimte

privé

openbare ruimte

privé

meer beplanting en bomen
meer ruimte voor open water
natuurvriendelijke oevers
wadi’s
fonteinen in open water
seizoensgebonden wateropslag
watercirculatie
helophyten

afkoppeling regenwater van de
riolering

vervanging leidingen
Wijkkeuken - info punt
warmtenet leiding
meer open water voor WKO

betere isolatie
inductie kookplaat
elektrische boiler
zonnepanelen

RIOOL
openbare ruimte

MOBILITEIT
privé

openbare ruimte
Minder autos, schoener autos, mere delen

Minder autos, schoener autos, mere delen

wadi’s
meer beplanting en bomen
seizoensgebonden wateropslag

groene daken
regenton
hergebruiken hemelwater
afkoppeling regenwater van de
riolering

hiërarchie straten
betere en logische netwerken
veilige routes

Betere fietspaden, makelijkere rijden

Betere fietspaden, makelijkere rijden

Meer OV, meer destinaties

Meer OV, meer destinaties

Minder parkeeren op straat, meer leven op straat

Minder parkeeren op straat, meer leven op straat
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Beverwaardse recepten

wijk werkplaats

RANDPARK

1

Het randpark is de grootste groene ruimte van
Beverwaard. Het is een belangrijke fietsroute, vooral om
de werkgebieden Noord en Zuid te bereiken. Er is ook
een langzaamverkeer toegang naar de wijk vanuit Grot
IJsselmonde. De paden zijn ruig en hebben niet genoeg
licht, waardoor ze gevaarlijk aanvoelen. Wij vinden dat het
makkelijker moet zijn om er doorheen te bewegen, maar
ook een plek waar kinderen avonturen kunnen beleven,
waar regenwater wordt opgeslagen en waar wilde dieren
gedijen. Randpark wordt onderdeel van de ecologische
hoogstructuur van IJsselmonde Eiland.

De ecologische en recreatieve ruggengraat

3

1

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

PROGRAMME

1

snelle
regenwaterafvoer

meer ruimte voor open
water, terrassen en
overstromming

beperkt programma,
gebrek aan variatie in
gebruik

programma dat
gebruikers uit de
omgeving aantrekt

2

IDENTITEIT

PARK

geïsoleerde groene
zone langs de snelweg

onderdeel van groter
ecologisch netwerk van
IJsselmonde eiland

VEILIGHEID

gebrek aan veiligheid
gevoel

1 | bijzondere plekken aan het water en in de bosje

2 | representatieve entree

3 | sportspark

moeilijk te oriënteren,
te donker parkrand

logische routes,
representatieve entree,
verbinding met de context

BIODIVERSITEIT

open beplanting structuur,
vrij uitzichten, overzichtelijke
oriëntatie punten

eentonige vegetatie en
beheer

diervriendelijke
verlichting, diversiteit in
onderhoudsschema’s

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie

Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

Publieke
veiligheid

SOCIALE
COHESIE

Parkeren
Langzaamverkeers
routes verbetering

Biodiversiteit
vergroten

Wijk voor dieren,
mensen &
planten
Verhogen kwaliteit en
toegang naar singels

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

RANDPARK

Leven in het
landschap
Onderhoud

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer

Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom

Meer open
water

Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

Onderhoud
openbare ruimtes

Verminderen van te
hard rijden
Duidelijke &
aantrekkelijke
wijkingangen

“Terechte observaties en goede voorstellen. De bestaande kwaliteiten van het groen en bijvoorbeeld de bruggen
kunnen benadrukt en versterkt worden, als aansluitpunt voor de voorgestelde ingrepen. Het sportpark ter
hoogte van de school is een heel goede toevoeging. De bestaande school is qua bouwvolume een mooie
afronding van het bouwblok, maar de buitenruimte van de school is een dramatische stenige omgeving met een
lelijk hekwerk wat het afsluit van de openbare ruimte.”

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

Warmtenet

Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

“Aan de rand van de wijk is veel oppervlaktewater en veel groen. Is er in de wijk zelf ook ruimte voor nieuwe
vormen van waterberging/infiltratie?”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

“Over het randpark men is nu bezig met de fietspaden opnieuw te asfalteren en verlichting aan te leggen,
uiteraard de voetpaden hebben ook een opknapbeurt nodig. Er zou ook een sportroute mogen komen in het park
met diverse objecten om te gebruiken.”
Hans Visser | bewoner

Hogere wateropslagcapaciteit

“Het zou leuk zijn om er een kinder bouwplaats bij te hebben waar ze met oude materialen kunnen bouwen er
zijn heel veel kids in de Beverwaard.”

KOKS

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

Marian Theeuwen | bewoner

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Rijkswaterstaat
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Landschapstafel
Gemeente Ridderkerk

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Stormpolder
Volkstuin gebruikers
USV
Ontwerpers
Fietsers

“Het Randpark wordt als leuk gezien, maar mensen vinden het niet bruikbaar als route in het donker. De paden
en de verlichting zijn niet goed genoeg. Er zijn zorgen over het effect van nieuwe verlichting op dieren in het
wild.”
“Sportsclub in het park is positief gezien.”
“Multifunctionaliteit van buitenruimtes gewenst. Sportfaciliteiten en iets voor gezinnen toegezegd.”
“Snelweglawaai ook in het park - wen je aan.”
bewoners | ateliersessie 1

2

DIJKJE

Het dijkje is een historische landschapsstructuur, met veel
mooie huizen en groen eromheen. Dijkje is één verbinder
tussen de gemeenten Beverwaard en Bolnes, de dijkzone
met aangrenzende parken die tot een open polder leidt.
Over het dijkje komen meer verbindingen voor wandelaars
en fietsers. Dijkje wordt een belangrijke recreatieve
en regionale fietsroute. Vanaf de Oostdijk komt er een
gemakkelijke toegang tot Dijkje, gemarkeerd met een
herkenningspunt. In de aangrenzende buurtparken is een
divers programma beoogd.

Van stadsrand tot een verbinder

3

INGREDIENTEN
DIJKZONE

IDENTITEIT

2

dijkstructuur als
scheidingselement

nieuwe dijkzone met
aangrenzende open
ruimtes

GEBRUIK

1

toegangsweg naar
sommige dijkhuizen

1 | historische route langs Dijkje,
onderdeel van regionale fietsnetwerk

2 | cafe/kinderboerderij in het park

waterloop langs dijk

historische
landschapselementen,
openheid en lange zichtlijnen

TOEGANGELIJKHEID

belangrijke fiets route naar
Nieuw Reijerwaard polder

KLIMAATADAPTATIE

3 | recreatieve structuur met
langsliggende parken in een
Dijkje landschap

dichte beplanting &
achterkant van schuurtjes
langs Dijkje

geen fiets of auto routes
over Dijkje, mooielijk
toegang vanuit Oostdijk

nieuwe fietsroutes en
een auto kruising

VEILIGHEID

ruimte voor water in
aangrenzende buurtparken

slechte sociale
controle, verlichting

goed verlichting en
‘ogen naar de straat’

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie
Beter aanbod van avond- /
weekend activiteiten
Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Parkeren
Verminderen van te
hard rijden

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

SOCIALE
COHESIE

Langzaamverkeers
routes verbetering

Biodiversiteit
Wijk voor dievergroten
ren, mensen &
planten
Verhogen kwaliteit en
toegang naar singels

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

Onderhoud
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren
DIJKJE
Leven in het
landschap

Veiligheid

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

GEZONDE
LEEFOMGEVING

Onderhoud

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom

Verminderen
verharde
oppervlaktes

“In het Middagtenplantsoen (het parkje) zit een fantastische natuurlijke speelgelegenheid verstopt“.
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

“Leuk en mooi om de dijk te koppelen aan diverse groen/blauwe verblijfsruimtes! Leidt het dijkje naar een
mooi uitzichtpunt aan de Maas? Zo ja, hoe kan je mensen al duidelijk maken dat je via het dijkje naar een mooi
uitzichtpunt kan? Is het dijkje zelf puur een verkeersruimte of kan het ook ingezet worden als een verblijfsruimte
en/of kan het een educatieve rol spelen? Misschien is dit een mooie plek waar je inwoners en passanten kan
informeren over de geschiedenis van de wijk en de historische waarde van het gebied (bv. dat ze nu eigenlijk in
de oude loop van de Maas staan)”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

ENERGIETRANSITIE

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

“Er zijn meerdere punten vanuit de wijk die aansluiten op het Dijkje ik vraag mij af of men wel meer
ontsluitingen zou willen.”
Hans Visser | bewoner

“Nog een kleine opmerking vanuit ons zelbeheer projectje van ondertussen 36 jaar aan de Henkenshagewal
(langs het dijkje Bolnes) zag ik de lantarenpalen welke er al ongeveer 40 jaar staan en zeker niet duurzaam zijn
zowel in energie verbruik als lichtopbrengst (veiligheid omgeving). Een update is hier en op meerdere plaatsen
zeker op zijn plaats. Ik zie wel vele varianten in de wijk maar aandacht in het nieuwe plan is zeker handig!
De scheiding noord zuid op aangeven van bewoners gekozen i.v.m. hard rijden van verkeer en vastlopen van
vrachtwagens en sluipverkeer!”

KOKS

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

Willem den Boer | bewoner

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Landschapstafel
Gemeente Ridderkerk

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Waterbus
Ontwerpers
Fietsers

SINGELS

3

De singels geven Beverwaard een sterke identiteit en
stedelijke structuur, waardoor een netwerk ontstaat voor
wandelaars en fietsers. Er zijn ook problemen zoals te snelle
rijden stinkend water en ongeschikte vegetatie. Deze singels
hebben de potentie om ecologische dragers te worden, de
plaatsen waar dieren in het wild kunnen leven, gesteund door
diverse soorten bomen en planten. De natuurvriendelijke
oevers en regenwateropvang bepalen het karakter van de
gehele straat, van gevel tot gevel. Er moeten plekken zijn
waar mensen kunnen zitten. Auto’s moeten nog steeds de
straat kunnen gebruiken wanneer dat nodig is, maar het moet
onmogelijk zijn om met gevaarlijke snelheden te rijden.

Polder landschap van gevel tot gevel

3

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

WATERKWALITEIT

2

1
constant waterpeil

dynamische waterpeil,
afhankelijk van
neerslag

afkoppeling regenwater
van riolering

VEILIGHEID

lange straten, scooters
rijden te hard

1 | regentuinen

2 | natuurvriendelijke oevers

3 | smallere profielen

natuurvriendelijke oevers

IDENTITEIT

BOUWAANPAK

regenwater afgevoerd
naar riolering

harde oevers

wonen naast water

open water als draager
van ontwikkeling

BIODIVERSITEIT

gereguleerde straten

eentonige vegetatie

natuurvriendelijke
oevers met habitat voor
dieren en planten

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

SOCIALE
Langzaamverkeers
routes verbetering
COHESIE
Verminderen van te
hard rijden
MOBILITEIT
Parkeren

Wijk voor dieren,
mensen & planten

Verhogen kwaliteit en
toegang naar singels

NATUURINCLUSIVITEIT

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren

Leven in het
landschap

SINGELS

Veiligheid

Biodiversiteit
vergroten

Onderhoud
openbare ruimtes
Verbeteringen van de
openbare ruimtes

GEZONDE
LEEFOMGEVING

“Sterk beeld wat goed aansluit op beleidsdoelstellingen. Hoe krijgen we hiervoor draagvlak bij de bewoners en
bij de beheerders? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we hier gezamenlijke doelstellingen gaan realiseren op het
snijvlak van de openbare ruimte en het particuliere bezit?”
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

“De snelheid van de bezorgers zou beter gehandhaafd moeten worden want het gedrag is het probleem
maar men wordt niet gestraft en kan doen waar men zijn in heeft. De koppen van de singels zouden schoner
gehouden kunnen worden in het verleden werd dat ook regelmatig gedaan nu nauwelijks.”
Hans Visser | bewoner

Onderhoud

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom
in de singels

Verminderen
verharde
oppervlaktes

ENERGIETRANSITIE
Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

“Het zou leuk zijn en misschien ook een betere kwaliteit van het water geven dat er wat sproeiers in de sloten
komen.”
Marian Theeuwen | bewoner

“Over het algemeen een zeer aantrekkelijk voorstel, echter zijn wij als bewoners bang dat het te mooi is om
waar te zijn. Gezien de lage budgetten alsa het gaat om groenonderhoud en het schhonhouden van de wijk, is dit
project zo omvangrijk dat de gemeente Rotterdam nit de mankracht en het budget heeft dit allemaal te kunnen
onderhouden. Persoonlijk ben ik echt wel fan van minder steen, meer groen en tevens ben ik voorstander van
het onderscheid maken in de bestrating, zoals het trottoir en de straat, het woonerf en de doorgaande weg :-)
Zelf woon ik aan een lange singel /vijver, en ook daar kan wel wat biodiversiteit toegepast worden. Ik hoop op
een volgende bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn, daar de ‘zoom” vergadering bij mij niet is gelukt.”

KOKS

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

Edith Schiffers

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad
Stichting Humanitas

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers

“Slim om de bestaande singels te gebruiken voor het langzaam verkeer! Een van jullie suggesties is om een
dynamisch waterpeil in te voeren. Hoe werkt dit? Is dit afhankelijk van neerslag of wordt hier actief op gestuurd?
Een andere suggestie is om regenwater af te koppelen van de riolering. Goed idee! Hebben jullie hierover al
gesproken met bewoners? Is er animo? Wat kunnen de gemeente en/of het waterschap doen om dit soort
maatregelen te stimuleren?”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

5

WIJKONTSLUITING

Beverwaard heeft een hoofdautoroute door de wijk
in de Zuid-Noordrichting. Mensen rijden vaak te
hard. De weg passeert kleine pleintjes in de buurt,
maar deze worden gebruikt als parkeergarages met
dezelfde stenen bestrating van deur tot deur. Een
logische stratenhiërarchie in combinatie met duidelijk
gedefinieerde buurtpleinen en bredere trottoirs helpt het
verkeer reguleren. Parkeren wordt beter georganiseerd,
zodat er meer ruimte is om te wandelen, spelen. Er
komen meer planten, bomen en banken. Op straat worden
klimaatadaptieve elementen aangelegd.

De duurzame en levendige straten

3

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

2

HIËRARCHIE

1
veel verharding

bomen & wateropvang in
straat, water doorlatende
bestrating

BOUWAANPAK

regenwater afgevoerd
naar riolering

1 | zichtbaar hemelwater
afvoer in de straat

2 | gemeenschappelijk waterplein

3 | onderhoudsvrij geveltuin
& scheiding trottoir - straat

duidelijke
straathiërarchie

IDENTITEIT

afkoppeling regenwater
van riolering

VEILIGHEID

lange straten,
gevaarlijke snelheid,
autos rijden te snel

geen hiërarchie in
straattypologieën

grijze & auto
gedomineerde straten

geveltuin &
trottoir-straat
scheiding

PLACEMAKING

versmallend straatprofiel,
verkeersdrempels
(beplanting)

lege straten, geen
leven aan straat

hoger liggende
gemeenschappelijke
buurtpleinen

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie

Meer ruimte voor
gemeenschappelijke
activiteiten
Parkeren

SOCIALE
COHESIE

Verbetering van de
openbaar vervoer

Verminderen van te
hard rijden

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

“Mogelijk is hier die koppeling te maken in de zin van hoe zetten we de klimaatadaptieve maatregelen in om de
ervaren verkeersonveiligheid en parkeerchaos op te laten lossen.”
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

Meer beplanting
op straten

Onderhoud
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren
WIJKONTSLUITING

Veiligheid

Duidelijke &
aantrekkelijke
straten
Onderhoud

Biodiversiteit
vergroten

Wijk voor dieren, mensen &
planten

IMAGO
KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Levendige
straten

“Goed idee! Dit lijkt me een perfect project waar bewoners kunnen participeren. Bewoners kunnen bijvoorbeeld
per straat(segment) meedenken over het vervangen van verharding in wadi’s, regentuinen, (klimaatadaptieve)
speeltuinen, geveltuinen, beplanting, etc. Hebben jullie dit project besproken met inwoners? Zo ja, wat vinden ze
hiervan?”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

“Op zichzelf heb ik er geen problemen mee ik zou wel pleiten om bij elke ontsluiting uit veiligheidsoogpunt
camera’s te plaatsen om zo mogelijk een veilige situatie uit te stralen. Ook bij de ontsluiting en binnenkomst
mogelijk bloemen zuilen plaatsen voor een frisse uitstraling. De wegen zou i niet versmallen maar meer laten
handhaven op verkeersveiligheid want mocht er wat gebeuren in de wijk dan zit je met de bereikbaarheid voor
de hulpdiensten.”
Hans Visser | bewoner

KOKS

“Beverwaardseweg en Schinnenbaan - sluiproute en een racebaan. Te veel snelle chauffeurs in de wijk.”

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

“Meer groen op kruispunten is gewenst, zodat veel mensen het zien.”
“Openbare ontmoetingsplekken in plaats van alleen de hofjes is als goed gezien.”
“De randen en de singels van Beverwaard worden als erg groen gezien, terwijl andere straten te verhard zijn.”

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
RET
Wijkmanager

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad
VVE

“Nog steeds auto-afhankelijk. Voor werk in de omliggende gebieden, reizen vaak niet mogelijk met OV vanwege
richting.”
BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers

“Tramverbinding met het stadscentrum wordt als effectief ervaren. Maar er is geen directe verbinding met het
Zuidplein, waar ze graag willen winkelen. De bushalten zijn slecht toegankelijk voor gehandicapten. OV is goed
als je er dichtbij woont, maar sommige delen van Beverwaard zijn er te ver van OV.”

bewoners | ateliersessie 1

BUURTPARKEN

7

Er zijn veel parken in Beverwaard. Iedereen heeft er een
in de buurt. Ze hebben veel speeltuinen voor kinderen en
plekken om te sporten. De meeste parken lijken erg op
elkaar. Er wordt meer variatie zijn tussen de parken, zodat
mensen van alle leeftijden en interesses ruimtes hebben
om van te genieten. Parken kunnen Beverwaard ook
helpen duurzamer te worden omdat ze veel ruimte hebben
voor wild, regenwateropslag en het koelen van bomen en
planten. Elk buurtpark krijgt een door bewoners bepaalde
identiteit.

Samen, gezond en veerkrachtig

3

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

ORGANIZATIE

2

1
regenwater afgevoerd
naar riool

regenwater afkoppeling
van riool en buffering in de
parken

RANDEN

parkerengebieden en
brede straten langs de
parkranden

1 | park langs de gevels,
hemelwater berging in het park

2 | speeltuin en sports

3 | ontmoetingsplekken en
buurttuin

integraal park ontwerp,
duidelijke interne
organisatie

IDENTITEIT

smallere
verkeersprofielen en
aantrekkelijke randen

GEBRUIK

beperkt programma,
niet zeer aantrekkelijk

compartimenten,
gefragmenteerd park
indeling

buurtparken zijn gelijk
met elkaar, niet alle
heeft een naam

bewoners defiëneren
identiteit & gebruik,
geven parknamen

BIODIVERSITEIT

diverse programma voor
verschillende gebruikers, plek
voor familiefeesten

eentonige beplanting

hoogwaardige vegetatie,
diversiteit in beheer, habitat voor
dieren (bijv. egels), nestkasten

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie
Beter aanbod van avond- /
weekend activiteiten

Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Verbetering van de
gemeenschappelijMeer ruimte voor
ke ruimtes
activiteiten

Langzaamverkeers
routes verbetering
Parkeren

SOCIALE
COHESIE

Wijk voor dieren, mensen &
planten

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

BUURTPARKEN

Veiligheid

Onderhoud
Buurtevenemeten
Identiteit

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer

Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Meer open
water

Verminderen
verharde
oppervlaktes

“Verander hier ‘We’ door ‘De bewoners’ en je hebt een supergoed ingrediënt voor het kookboek.”
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

Meer bomen en
beplanting

Onderhoud
openbare ruimtes

Verminderen van te
hard rijden
Leven in het
landschap

Biodiversiteit
vergroten

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

“De uitleg wat de inhoud van een park moet zijn in een wijk klopt alleen is daar nu geen sprake van dit heeft ook
te maken met het onderhoud. Als het onderhoud in de indeling goed gecombineerd zou zijn sport ontspanning
en dierenwelzijn dan zou het park beter benut kunnen worden. Nu is men wel bezig om verlichting aan te
leggen op het fietspad gedeelte dit zou echter ook op het wandelgedeelte beter geregeld moeten worden dit kan
tenslotte met verlichting die duurzaam is zonnen-energie en stroom.”

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hans Visser | bewoner

“Mooie ambitie om de parken gevarieerder te maken! Kan je de input van inwoners gebruiken?
Jullie overzichtskaartje geeft nu alle parken weer in dezelfde kleur groen. Dit komt inderdaad eentonig over (of
is dat het doel van dit kaartje?). In ieder geval: als je dit kaartje maakt met diverse kleuren groen en misschien
wat symbolen/texturen/andere kleuren toevoegt, kan je de gewenste diversiteit in de parken beter toelichten.”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

Hogere wateropslagcapaciteit

“Meer ‘rondje lopen door wijk’, duidelijkheid van fiets- en voetpaden.”

KOKS

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

“Buitenrand van de wijk is groen, maar binnen de wijk - veel stenen. ‘Weinig ruimte’ in wijk voor nieuw groen.
Tropische tuin is een geslopte woningblok en wordt onderhouden door een oud stel.”
“Onderhoud van groene voorzieningen is lastig.”
“Voetbalveld heeft wateroverlast.”
BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Wijkmanager

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
Buurttuin Beverwaard
Buurtambassadeurs

bewoners | ateliersessie 1
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Beverwaard heeft meerdere ongebruikte panden. Er zijn enkele lege
winkels in het winkelcentrum en er zijn verschillende schoolgebouwen
niet in gebruik. Een werkplaats wordt voorgesteld als een actieve,
hands-on plek waar bewoners nieuwe vaardigheden kunnen leren,
actief tijd kunnen besteden door samen te werken aan hobby’s of in
de sportschool, waar jongeren ondersteuning, begeleiding krijgen
en ondersteunende ruimte krijgen voor start-ups. Het zou ook een
praktische plek kunnen zijn waar de gemeente en gemeenschap
testen hoe het is om in de gasvrije gemeenschapskeuken samen te
koken of laten mensen testen hoe kunnen ze regenwater ontkoppelen.
Workshops waar je dingen kunt maken van hout of stof, een keuken
waar mensen kookclubs kunnen houden, ruimte waar je rustig kunt
werken, ruimte voor training of leren over veranderingen in de wijk.

WIJK WERKPLAATS
Koesteren van de toekomstige gemeenschappen

3

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

1

PROGRAMME

4
2
veel verharding

bomen & wateropvang
in straat, water
doorlatende bestrating

BOUWAANPAK

inefficiënte gebouwen

1 | wijkkeuken &moestuin

2 | leeszaal en co-work
plekken

3 | sportschool

4 | naai, metalen en hout
werkplaatsen

diversiteit van gebruik
voor diversiteit van
gebruikers

IDENTITEIT

renovatie door
bewoners, duurzame
maatregelen

VEILIGHEID

leegbouw,
bewakingscamera’s,
hoge hekken rondom

geen gebruik / of
eentonig

plaatsen die van
niemand zijn

gemeenschapsgebouw
/ werkruimtes met
eigen karakter

PLACEMAKING

gebruikers (bewoners)
in gebouw in dag &
nacht

lege straten, geen
leven aan straat

gebouw geïntegreerd in
buurt, buurtcafé

THEMA’S

REACTIES

Thema’s en processen die
het project behandelt

Reacties gekregen op onze Panorama Lokaal webpagina
onderdeel, Atelier sessies 1 en 2 en van coalitie
Meer ruimte voor
gemeenschappelijke
activiteiten
Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Toegankelijke
(co)werkplekken
Training /
opleiding

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

SOCIALE
COHESIE
Milieu voor startups & MKB

NATUURINCLUSIVITEIT

WIJK
WERKPLAATS

IMAGO

Aantrekkelijke
gemeenschappelijke huis

KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde
waterafvoer

Afkoppelen
hemelwater
Advies

Meer beplanting
en bomen rondom
werkplaats

Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta)

“Heel veel activiteiten zijn in de loop der jaren weggesaneerd ik vraag mij dan ook af hoe men dit opnieuw in de
wijk wil brengen en hoelang dit stand houdt.”

Leegstaande
gebouwen

ECONOMISCHE
VEERKRACHT

Banen voor
(jongere) bewoners

KOKS

Keukentuin

“Heel goed initiatief! Dit versterkt de band tussen bewoners en verbetert de sociale veiligheid. Zou helemaal
mooi zijn als dit gekoppeld kan worden aan een vergroening van de wijk en er ruimte voor extra wateropslag
gevonden wordt!”

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Hans Visser | bewoner

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE
Aardgas-vrij wijk
Advies

“Vier scholen zijn gesloten, één is anti-kraak (bewoners ergeren zich aan wie er woont), een andere wordt
gebruikt door AZC. Potentieel bruikbare faciliteiten?”
Proeftuin

“Weinig initiatief zonnepanelen - vertrouwen het niet. Wantrouwen van nieuwijheid. Er was een
regeringsregeling voor gratis zonnepanelen op hun huizen, maar zeer weinig gebruik. Oude mensen dachten
niet echt dat het belangrijk voor hen was, mensen geloofden niet dat het echt gratis was, vertrouwden het niet.”

Energiezuinige
woningen

Micro- en lokale energieopwekking

bewoners | ateliersessie 1

Hogere wateropslagcapaciteit

Koks die zijn belangrijk voor het
project of die kan betrokken zijn

OVERIGE
ACTORS

DIENSTVERLENERS
Scholen & kinderopvang

COMMERCIËLE
INSTELLINGEN
Eigenaren lege panden

Jeugdwerkers
Ontwerpers
PAW Programma aargas-vrije wijken

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

BESTUUR
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Ondernemen 010
Wijkmanager

LIEFDADIGHEIDS
ORGANISATIES
Urban skillz
PIT010/ Huis van de Wijk

PLAN VAN AANPAK
Fase 1
Voorbereiding

Fase 2
Overdracht

Onderzoek en outreach
Onderzoek
• Blijf receptideeën ontwikkelen en onderzoeken en
ontwikkel het landschapsplan
• Vergaderingen houden met potentiële coalitiepartners
om de haalbaarheid van recepten te meten en het
interorganisatie-denken te bevorderen

Actie

Beheer

Actie & Beheer
• Vorm coalities
• Kies project
• Maak gedetailleerde
voorstellen
• Constructief het project
• Onderhoud organiseren

Er moet ook een constante
stroom van informele en formele
feedback en informatie zijn
tussen de gemeenschap en het
kookboekteam/coalities

Ontmoetingen met potentiële coalitiepartners

feedbac
Official

feedback
Informal

Begin van project

rmation »»

Informal info

Op
bo
u

»

Gem
ee
ns
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plans »

Start
evenement en
eerste
stakeholderbijeenkomst

k »»

Laatste
coalitievergadering

Official

Beveilig een
overleghub voor
tentoonstellingen

Een groep potentiële
coalities die de gemeenschap en elkaars
behoeften begrijpen

Verdere ontwikkeling en onderzoek naar recepten

»»

K

k
oe
b
k
oo

en
ijv
r
h
Sc

Kookboek
publicatie

Afronden kookboek

Laatste
expositie en
stakeholderbijeenkomst
Afsluitend
evenement

Tweewekelijks informele outreach-activiteiten
Voortgangstentoonstellingen, stakeholdergroep komt samen

we

n
Experimenten in de openbare ruimte

Voorbereiding
Important tasks
• Beveilig een ruimte voor het houden
van overlegevenementen - bij
voorkeur een winkelunit in het
winkelcentrum
• Creëer een stakeholdergroep van
belangrijke lokale mensen en
instanties
• Organiseer eerste bijeenkomsten
van potentiële coalitiepartners
• Maak het project bekend via pers,
web, posters en direct mailing
• Houd een leuke lanceringsdag

Tweewekelijks informele outreach-activiteiten

Outreach
• Houd outreach-evenementen gericht op bepaalde groepen binnen de
gemeenschap. Dit is een locatie voor gemeenschapsvorming, informeel
overleg en informatieverspreiding
• Houd voortgangstentoonstellingen om tot nu toe werk over het kookboek
te tonen. Aan deze tentoonstellingen kunnen stakeholdersbijeenkomsten
worden gekoppeld
• Voer experimenten uit in de openbare ruimte om de geschiktheid van
recepten te meten

Kookboek gepubliceerd
met recepten die door
iedereen kunnen
worden gebruikt

Overdracht
• Blijf informele outreachevenementen houden
• Finaliseer kookboek klaar voor
publicatie
• Houd een laatste tentoonstelling om
het project te versnellen
• Publiceer het kookboek
• Houd een laatste ontmoeting met de
coalities
• Houd een laatste vergadering van
belanghebbenden
• Houd een slotevenement

Een gemeenschap die
sterker, beter geïnformeerd en klaar is om
hun toekomst te kiezen

BEVERWAARD DAN!

Landschapssystemen en schaal
Dialoog als methode
Aandacht en vertrouwen opbouwen

Landschap rond Beverwaard & Bolnes als een onderdeel
van ecological hoofstructuur van IJsselmode Eiland
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