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BEVERWAARD NU!
DE STADSRAND VAN VANDAAG
In de komende 10 tot 20 jaar staan voor
Beverwaard een aantal grote infrastructurele
projecten gepland. Dit zijn de rioolvervanging,
de transitie naar een gasvrije wijk, de
verbetering van de waterkwaliteit en
opwaardering van de woningen naar hogere
energetische en ecologische normen.
Aandacht voor duurzaamheid en aanpassing
aan klimaatverandering, de drijfveer achter
deze projecten, biedt hoop voor de toekomst.
De problemen in Beverwaard zijn complex.
De verbetering van de sociale cohesie,
economische veerkracht en vermindering van
de jeugdwerkloosheid zijn veel voorkomende
thema’s die tijdens participatiebijeenkomsten aan
de orde komen. Algemeen wantrouwen jegens de
autoriteiten en de verwachting van een verdere
economische recessie in de post-pandemische
samenleving zijn in deze kwetsbare buurt grote
zorgen.
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Beverwaard ligt in een dynamisch deltalandschap waar water een
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het gebied. Voordat
Oosterdijk werd gebouwd, overstroomde de voormalige Nieuwlandpolder
vaak. Het sediment van de Maas vormde hoge oevers tussen de waterrand
en de lager gelegen aangrenzende polders. Na de aanleg van de
waterkering verandert het dynamische waterlandschap bij de Oostdijk in
een agrarisch landschap van polders, sloten en weilanden. Beverwaard
werd snel ontwikkeld. Verscholen achter de A16 groeide de buurt in relatie
tot Bolnes en de historische landschapsstructuur genaamd “Dijkje”.
Hierdoor ontstond een unieke en op zichzelf staande stedelijke structuur
op de grens tussen de twee gemeenten. Het stedenbouwkundige concept
van een ‘bloemkoolbuurt’ werd geïntroduceerd met als doel om een veilige
en sociale wijk voor gezinnen en hun kinderen te ontwikkelen. De recessie
van de jaren 80 leidde echter tot aanzienlijke bezuinigingen, hogere
dichtheden en slecht materiaalgebruik, wat fysieke en sociale uitdagingen
veroorzaakte. Veel van de huizen die oorspronkelijk voor de middenklasse
bestemd waren, werden omgebouwd tot sociale woningen en werden
de thuisbasis van mensen uit sociaal achtergestelde huishoudens. Voor
jonge bewoners heeft Beverwaard nu slecht toegang tot onderwijs,
entertainment, banen of betaalbare woningen, waardoor het onmogelijk
kan zijn om een verbinding met het gebied te behouden. In de hoofden van
mede-Rotterdamers wordt Beverwaard vaak niet alleen als een fysieke
rand van de stad gezien, maar ook als een sociale periferie. De buurt
heeft een slechte reputatie. Meer dan dertig jaar later is de buurt aan een
heroverweging toe met een reeks nieuwe eisen.

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

Het kookboek
De ambitie van dit project is om de complexiteit van de uitdagingen in
de buurt beter te begrijpen en deze om te zetten in een alomvattend
milieuverbeteringsplan dat duurzame stedelijke vernieuwing en
gemeenschapsopbouw ondersteunt. Met ons project proberen we niet alle
problemen in één keer op te lossen door een masterplan te maken. We
bieden een inspiratiedocument van de toekomstige ontwikkelingsambitie
voor de buurt. Daarmee bieden we een mogelijk fundament voor een
integrale aanpak waarmee de doelstellingen van meerdere partners
behaald kunnen worden. Het kookboek is een werkwijze die bestaat
uit meerdere potentiële deelprojecten die we recepten noemen. De
recepten van het gebied staan open voor aanpassingen en worden op
smaak gebracht door de potentiële toekomstige koks. Koken is een
delicaat proces, een actie van creatie en sociale interactie, waarbij lokale
ingrediënten, technieken en vaardigheden van koks het uiteindelijke
unieke resultaat bepalen. Het doel van het kookboek is om lokale en
professionele kennis te verbinden en te betrekken bij het creëren van een
gezonde, veerkrachtige en klimaatbestendige stadsrand, waar gemeenten
Beverwaard en Bolnes samen de voordelen van duurzaamheid kunnen
delen.

6

1|

2|

3|

4|

5|

6|

7

1|
Topografie en de geheugen van het
landschap. De diepe plekken tonen de
voormalige plaats van de rivierbedding.
bron: AHN
2|
Rivier & zee klei. Gebied met hoge
ondergrondse waterstanden en lage
filtratiesnelheden. Ruimte voor water is
nodig. bron: Dew Urbanisten

3|
Veranderende verzilting niveaus tonen
de dynamische processen in het
deltalandschap. bron: De Urbanisten
4|
1945 | Het historische polderlandschap.
bron: topotijdreis

5|
1985 | Beverwaard ontwikkelde zich in
combinatie met bloemkoolwijk en tuindstad
gedachten. bron: topotijdreis
6|
2020 | Beverwaard & Bones vormen een
doorlopend stedelijk structuur. bron:
topotijdreis

De ingredienten van de Beverwaardse keuken | historische
waterstructuur, nabijheid van het open landschap, creativiet en
solidariteit van bewoners, multiculturalisme, sociaal actieve burgers
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Betere voorziening/ toegang
tot openbare diensten
Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes
Meer ruimte voor
gemeenschappelijke activiteiten

Toegankelijke
(co)werkplekken

SOCIALE
COHESIE

Diversificatie van
diensten & koopaanbod

ECONOMISCHE
VEERKRACHT

Publieke
veiligheid

NATUURINCLUSIVITEIT

Beter aanbod van avond- /
weekend activiteiten

Training / opleiding
Banen voor
(jongere) bewoners

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

Vergroten van
biodiversiteit

Verbeteren
vrijetijds-sportfaciliteiten

Milieu voor startups & MKB

Onderhoud
openbare ruimtes
Verminderen van
te hard rijden /
verminderen snelheid

BEVERWAARD

Langzaamverkeers
routes verbetering

Herkenbare
wijkingangen

MOBILITEIT
Verbetering van de
openbaar vervoer

Parkeren
Leesbaarheid van
hiërarchische routering
verbeteren

Festivals &
activiteiten

IMAGO
Onderhoud

GEZONDE
LEEFOMGEVING

Vervanging
van het riool
Verhoogde
waterstroom in
de singels

KLIMAATADAPTATIE
Hogere
wateropslagcapaciteit

Vertraagde
/ gebufferde
waterafvoer

Veiligheid

Verbeteringen
van de
openbare
ruimtes

Diversificatie van
woningaanbod
Levendige centrum

Verwijderen gastoestellen
en gasnetwerk

ENERGIETRANSITIE
Gasvrije
wijk

Diversiteit van opgaven die in Beverwaard spelen

Leesbaarheid

Leegstaande gebouwen

Renovatie van de
sociale woningen,
woonerven & hofjes

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Culturele
instellingen

Asbest verwijderen

complexiteit van kwesties

Duidelijke &
aantrekkelijke
wijkingangen

Energiezuinige
woningen
Warmtenet

Micro- en lokale energieopwekking
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Gemeente
Ridderkerk

Particuliere
verhuurders

WONING
INSTELLINGEN

Rijkswaterstaat
Gemeente
Rotterdam

Landschapstafel

NPRZ

BESTUUR

Haven van
Rotterdam

Woonstad

Like je Wijk

DIENSTVERLENERS

Bedrijven &
diensten, MKB

Toekomstige
inwoners & gebruikers
Volkstuin
gebruikers

Politie

Ondernemen
010

Maatschappelijke
groepen

OVERIGE ACTORS

Zorgcentrum

Eigenaar
Verhage

Scholen &
kinderopvang

Marktpartijen
ontwikkelaars en beleggers

COMMERCIËLE
INSTELLINGEN

Ontwerpers

Stormpolder

Woonbron

belanghebbenden & actors

Netbeheerders
USV

Huiseigenaren

BEVERWAARD

RET

BEWONERS
Huurders

Stichting
Humanitas

Waterschap
Hollandse Delta
Buurtbestuur

VvE

Verhuurder
winkelcentrum

Winkeliersvereniging

Buurtambassadeurs
& jeugdwerkers

PIT010/
Huis van de Wijk

LIEFDADIGHEIDS
ORGANISATIES
Kledingbank

Kerk

Voedselbank
Urban skillsz

Diversiteit van belanghebbenden
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DE BEVERWAARDSE
KEUKEN
Om de toekomstige buurt te kunnen ‘koken’,
moeten we weten wat we samen gaan maken,
wat zijn de behoeften en wat zijn de ingrediënten
die de buurt biedt. Wat mensen in de buurt
met elkaar verbindt, zijn de open ruimtes waar
bewoners wonen, bewegen, spelen en hun vrije
tijd doorbrengen. Het is noodzakelijk om een
strategie te ontwikkelen waarin de openbare
ruimte een doel, vorm en onderhoud op maat
krijgt die passen bij de huidige bewoners. De
lange termijn landschapsvisie moet zorgen voor
de voortzetting van de ontwikkelingsambitie. Het
is een startpunt van langzame en langdurige
verandering. Het is een robuust raamwerk dat
niet alleen de continuïteit van de ontwikkeling
garandeert, maar tegelijkertijd ruimte biedt
voor flexibiliteit en lokale ingrepen. In onze
visie zoeken we naar troeven, kansen en lokale
kenmerken die identiteit van de buurt bepalen.
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Landschapsvisie
Om de duidelijke ruimtelijke hiërarchie terug te brengen, is de
landschapsvisie georganiseerd rond een simpele matrix. De noord-zuid
richtingen zijn gewijd aan de natuur en de oost-west oriëntatie versterkt
de cultuur. Door de historische waterstructuur van singels ontstaat een
robuuste ecologische ruggengraat die de Maas verbindt met het open
landschap van de polder Nieuw Reijerwaard. Vanuit landschapsperspectief
is Beverwaard geen harde rand van de stad, maar eerder onderdeel van
een doorlopend terrein. We zien Dijkje als een verbinder in plaats van als
scheiding tussen Bolnes & Beverwaard. Beverwaard en Bolnes, met de
mogelijke gedeeltelijke toevoeging van Oude-IJsselmonde, zijn als één
geheel te beschouwen. Met een gezamenlijke bevolking van ongeveer
20.000 inwoners legitimeert een buurt van deze omvang haar eigen
diensten zoals een bibliotheek of een middelbare school. Grootschalige
coördinatie tussen de wijken voorkomt duplicatie en helpt belangrijke
onderdelen te stimuleren, door verbindingen te leggen tussen Beverwaard
en Bolnes. Infrastructuurprojecten kunnen worden gedeeld tussen de
gebieden wat financiële schaalvoordelen oplevert. Gescheiden zijn beide
wijken secundair aan de buurtcentra, maar door ze te koppelen wordt een
hogere kwaliteit van de voorzieningen gerechtvaardigd.

Inspiratie | Green town,
Hundertwasser (1973-1978)

noord

west

oost

zuid
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Landschapsstructuur
buitendijk gebied
Oude IJsselmonde

Randpark + singels
historische
landschapslemeneten
wijkcentrum

Typologie van straten
hoofdwegen

wijkonsluiting
buurtonsluiting
woonstraat

Typologie van openbare
ruimtes
buurtparken
pleinen
hofjes
singels
Randpark
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toolbox

WATERKWALITEIT
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

RIOOL
openbare ruimte

privé

wadi’s
meer beplanting en bomen
seizoensgebonden wateropslag

groene daken
regenton
hergebruiken hemelwater
afkoppeling regenwater van de
riolering

De landschapsvisie onderzoekt ook een aantal overkoepelende ambities
zoals waterkwaliteit, energietransitie, rioolvervanging en mobiliteit. Om deze
langetermijndoelen te bereiken, moet op diverse schaalniveaus actie worden
genomen. De toolbox toont mogelijke oplossingen voor publieke en private ruimtes.
Inwoners vinden hier tips & tricks voor hun eigen tuin of huis.
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toolbox

AARDGASVRIJ WIJK
openbare ruimte

privé

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

betere isolatie
inductie kookplaat
elektrische boiler
zonnepanelen

MOBILITEIT
openbare ruimte
Minder autos, schoener autos, mere delen

Minder autos, schoener autos, mere delen

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

De parkeergelegenheden hebben een grote invloed op de kwaliteit van open ruimtes
en leefbaarheid in Beverwaard. Het optimaliseren van het OV-netwerk, het creëren
van een nieuwe waterbusverbinding over de Maas, autodelen en toereikende
fietspadverbindingen kunnen een deel van de oplossing zijn. De toekomstige P+Rvoorziening kan de buurt ten goede komen door parkeerplaatsen te voorzien voor
bewoners. Bewoners kunnen ook profiteren van de geplande P+R-faciliteit die
meer parkeerplaatsen aan de buurt kan toevoegen en deel kan uitmaken van een
geïntegreerde mobiliteitsstrategie.
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RECEPTEN
Kookboeken zijn geweldige inspiratiebronnen.
Ze laten een verscheidenheid aan gerechten
zien die gemaakt kunnen worden met
dezelfde ingrediënten. Verschillende gangen
van de maaltijd, voorgerechten, soepen,
hoofdgerechten, desserts zijn geschikt voor
verschillende momenten. Bij het koken volgen
sommigen de recepten zeer nauwkeurig,
waarbij ze ingrediënten meten en wegen om een
gerecht na te bootsen dat de chef bedacht heeft.
In andere gevallen is het recept slechts een
richtlijn, waardoor de ontdekking van een nieuwe
combinatie van ingrediënten of gewoon als
inspiratiebron voor een nieuw gerecht mogelijk
is.

17

SOCIALE
COHESIE

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

GEZONDE
LEEFOMGEVING

IMAGO

KLIMAATADAPTATIE

ENERGIETRANSITIE

ECONOMISCHE
VEERKRACHT

Op vergelijkbaare manier is ons kookboek met de recepten voor
Beverwaard te zien. We hebben negen deelprojecten gedefinieerd door
observaties van landschap en geschiedenis, door de toekomstige taken
van het vervangen van de riolering, het creëren van een gasvrije wijk, het
verbeteren van de waterkwaliteit in het gebied en het verder aanpassen
van de wijk aan klimaatverandering. We luisterden naar bewoners
en coalitieleden in ateliersessies, website-commentaren, toevallige
ontmoetingen op straat en directe ontmoetingen. We hebben landschap
en gemeenschap gebruiken als de verweven basisingrediënten door alle
recepten heen.
Het volgen van projecten heeft als doel te voorkomen dat Beverwaard
homogeen wordt. De opsplitsing van de wijk in meerdere kleinere
projecten biedt een mate van flexibiliteit waarbij lokaal verschillende
behoeften en verantwoordelijkheden kunnen worden aangepakt. Voor
verschillende projecten kunnen verschillende lokale coalities worden
gevormd. Ons doel was om projecten te ontdekken die inspelen op de
wensen, problemen oplossen en voorzien in ontbrekende benodigdheden,
waar de wijkinstellingen en bewoners baat bij hebben.
Sommige recepten voor projecten zijn conventioneel en gemakkelijk
te koken, kant-en-klaar, terwijl sommige aan het begin uitdagender
en moeilijker kunnen lijken. De laatste heeft mogelijk een zorgvuldige
ontwikkeling en overweging van de opvattingen van veel koks nodig
voordat ze tot het uiteindelijke recept kunnen worden gevormd.
Voor elk recept geven we aan:
•
een beeld van een project;
•
een selectie van de belangrijkste ingrediënten die het project zou
behandelen (een onvolledige, uitbreidbare set);
•
thema’s die het project behandelt;
•
koks die nodig zijn of relevant kunnen zijn bij het bereiden;
•
opmerkingen van bewoners en coalitieleden
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Locatie van de deelprojecten
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RANDPARK

1

De ecologische en recreatieve ruggengraat

3

1

1

2

1 | bijzondere plekken aan het water en in de bosje

2 | representatieve entree

3 | sportspark
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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
Groot 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.

INGREDIENTEN
INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

snelle
regenwaterafvoer

PROGRAMME

meer ruimte voor open
water, terrassen en
overstromming

PARK

geïsoleerde groene
zone langs de snelweg

programma dat
gebruikers uit de
omgeving aantrekt

IDENTITEIT

onderdeel van groter
ecologisch netwerk van
IJsselmonde eiland

VEILIGHEID

gebrek aan veiligheid
gevoel

beperkt programma,
gebrek aan variatie in
gebruik

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
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten
Publieke
veiligheid

SOCIALE
COHESIE

Parkeren
Langzaamverkeers
routes verbetering

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

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

Onderhoud
openbare ruimtes

Verminderen van te
hard rijden
Duidelijke &
aantrekkelijke
wijkingangen

RANDPARK

Leven in het
landschap
Onderhoud

Vertraagde
waterafvoer

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom

Meer open
water

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

IMAGO

Vervanging
van het riool

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Warmtenet

Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

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

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

“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.”
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

“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

“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.”
Marian Theeuwen | bewoner

“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
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2

DIJKJE
Van stadsrand tot een verbinder

3

2

1

1 | historische route langs Dijkje,
onderdeel van regionale fietsnetwerk

2 | cafe/kinderboerderij in het park

3 | recreatieve structuur met
langsliggende parken in een
Dijkje landschap
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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.

INGREDIENTEN
DIJKZONE

dijkstructuur als
scheidingselement

IDENTITEIT

nieuwe dijkzone met
aangrenzende open
ruimtes

GEBRUIK

toegangsweg naar
sommige dijkhuizen

historische
landschapselementen,
openheid en lange zichtlijnen

TOEGANGELIJKHEID

belangrijke fiets route naar
Nieuw Reijerwaard polder

KLIMAATADAPTATIE

waterloop langs dijk

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’
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Beter aanbod van avond- /
weekend activiteiten
Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten
Parkeren
Verminderen van te
hard rijden

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

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

SOCIALE
COHESIE

Langzaamverkeers
routes verbetering

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

Onderhoud
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

DIJKJE
Leven in het
landschap

GEZONDE
LEEFOMGEVING

Veiligheid
Onderhoud

ENERGIETRANSITIE

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

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

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Landschapstafel
Gemeente Ridderkerk

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Waterbus
Ontwerpers
Fietsers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“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

“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!”
Willem den Boer | bewoner
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SINGELS

3

Polder landschap van gevel tot gevel

3

2

1

1 | regentuinen

2 | natuurvriendelijke oevers

3 | smallere profielen
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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.

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

constant waterpeil

WATERKWALITEIT

dynamische waterpeil,
afhankelijk van
neerslag

afkoppeling regenwater
van riolering

VEILIGHEID

lange straten, scooters
rijden te hard

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
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

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
Onderhoud
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren

Leven in het
landschap

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

SINGELS

Veiligheid

Biodiversiteit
vergroten

GEZONDE
LEEFOMGEVING

Onderhoud

ENERGIETRANSITIE

IMAGO
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

KLIMAATADAPTATIE

Verhoogde
waterstroom
in de singels

Warmtenet

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

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

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad
Stichting Humanitas

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“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

“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.”
Edith Schiffers

“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

“Singels staan goed aangeschreven en worden bij mooi weer gebruikt als wandelroute door de buurt.”
“Eigenlijk zijn singels autoluw, maar daardoor niet voor pakketdiensten. Paaltjes in de straat constant om laag.
Lastig voor kinderen om aan de singels te spelen.”
bewoners | ateliersessie 1
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WIJKENTREES

4

Helder & representatief

3
2

1

1 | parkeergarage gebruikt
ook door bewoners,
aantrekkelijk gevel voor P+R

2 | bijzondere gebouwen bij
wijk ingangen

3 | duidelijke ruimtelijke scheiding tussen weg en paden
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De wijkentrees zijn de eerste indruk van Beverwaard,
maar op dit moment zijn het geen aantrekkelijke
plekken. De gebouwen bij de ingangen van de wijk
zijn vaak onaantrekkelijk. Er zijn geen bomen, maar
er zijn veel tramdraden, straatverlichting, borden en
verkeerslichten die er slordig uitzien. Voor fietsers zijn
de routes vaak ingewikkeld en er zijn geen wegwijzers
om ze te helpen. Wij vinden dat voor autoknooppunten
de lelijke gebouwen vervangen of verbeterd zouden
worden. De open ruimte moet aantrekkelijker
worden gemaakt met bomen, klimaatadaptieve
maatregelen en nettere wegwijzers. De wijkentrees
voor wandelaars en fietsers moeten duidelijk zijn met
goede paden en wegwijzers. Versterking van de OostWest langzaamverkeersverbindingen tussen Groot
IJsselmonde, Beverwaard en Bolnes wenselijk is.

INGREDIENTEN
STEDELIJK HITTE-EILAND

asfalt warmt op in de
zon

KLIMAATADAPTATIE

schaduw van bomen
houden het koel

ROMMELIGE RUIMTE

veel draden, borden,
verlichting en palen

afkoppeling regenwater
van riolering met
vijvers

IMAGO

duidelijke borden en
verlichting met minder
palen

DUIDELIJKE WEGGEN

onduidelijke paden

hemelwater afgevoerd
naar riolering

onaantrekkelijk gebowen
bij wijk ingang

verbeteringen aan bestaande
gebouwen, aantrekkelijke
oriëntatiepunten

VERBINDINGEN

paden van goede
kwaliteit met een
duidelijke route

geblokkeerde
verbindingen

nieuwe verbindingen
naar de wijk
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

P+R

Betere voorziening/
toegang tot openbare
diensten
Verbetering van de
gemeenschappelijke ruimtes
Verbetering van de
openbaar vervoer

Verminderen van te
hard rijden

MOBILITEIT

SOCIALE
COHESIE

Duidelijke &
aantrekkelijke
wijkingangen

IMAGO

Verhogen kwaliteit
beplanting

NATUURINCLUSIVITEIT

Verbetering
openbare ruimtes
Leesbaarheid
Diversificatie

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren
Veiligheid

Biodiversiteit
vergroten

Wijk voor dieren, mensen &
planten

woningaanbod

GEZONDE
Levendige
LEEFOMGEVING wijkentree

WIJKENTREES

Onderhoud

ECONOMISCHE
VEERKRACHT

ENERGIETRANSITIE

Banen voor
KLIMAAT(jongere) bewoners Diversificatie van
ADAPTATIE
Verminderen
diensten & koopaanbod
Vervanging
verharde
Toegankelijke
van het riool oppervlaktes
(co)werkplekken
Milieu voor startVertraagde
Meer open
ups & MKB
waterafvoer
water
Hogere wateropslagcapaciteit

Warmtenet

Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk
Energiezuinige
woningen

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

BEWONERS
BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
RET
Ondernemen 010

COMMERCIËLE
INSTELLINGEN
Marktpartijen ontwikkelaars en
beleggers
Bedrijven & diensten MKB

Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
Toekomstige inwoners &
gebruikers

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

“In combinatie met project 5 is hier de vraag wat is de sequentie van het thuiskomen. Hoe verloopt die route?
Is daar iets in te verbeteren en wat moet er gebeuren als we bijvoorbeeld meer voorrang willen geven aan
langzaam verkeer? Hoe betrek je de bewoners bij deze abstracte materie? Vanuit academisch perspectief is dit
goed te begrijpen en past het in de traditie van omgevingspsychologie uit The Image of the City van Kevin Lynch.
Wat hebben bewoners te winnen bij deze inzichten? De echte vraag is hoe bewoners de entrees en de routing in
de wijk ervaren en beleven.”
Joris Vermeiren | Gemeente Rotterdam

“Als er meer ruimte wordt gecreëerd door meer gebruik makende van appartementencomplexen en hier en
daar blokken te verwijderen zoals men ook gedaan heeft met de kasteeltuinen zie ik een verbetering. Alleen het
gebruik maken van foto’s van buiten de Beverwaard wordt het wel onoverzichtelijk.”
Hans Visser | bewoner

“Dit project ziet er behoorlijk omvangrijk uit. Wegen moeten aangepast worden, nieuwe verbindingen moeten
gelegd worden en lelijke/slechte gebouwen moeten vervangen worden door mooiere/herkenbare gebouwen. Wat
doet het met de wijk als deze ingangen niet of pas op de lange termijn aangepakt worden? Is het ook mogelijk
om de entrees voor langzaam verkeer al snel aan te pakken en dit bijvoorbeeld te combineren met groen/
blauwe oplossingen? Zo kan je toch relatief snel aan de slag, stimuleer je langzaam verkeer ten opzichte van de
auto en wordt de klimaatadaptatie in de wijk vergroot.”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

“Mensen zijn niet enthousiast over de aantrekkelijkheid van de ingangen van de wijk. In het zuiden heb je een
tankstation, P+R, AZC en een showroom voor gebruikte auto’s. Op het noorden heb je een judohal.”
“Wijkentrees zijn niet uitnodigend en onduidelijk. Het wijk is vrij afgelegen, met slechts drie ingangen.”
“Wens om goed imago van Beverwaard naar buiten te brengen.”
“Grote verkeersproblemen tijdens evenementen in de Kuip, want iedereen probeert te parkeren bij de P+R.”
bewoners | ateliersessie 1
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5

WIJKONTSLUITING
De duurzame en levendige straten

3

2

1

1 | zichtbaar hemelwater
afvoer in de straat

2 | gemeenschappelijk waterplein

3 | onderhoudsvrij geveltuin
& scheiding trottoir - straat
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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.

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

veel verharding

HIËRARCHIE

bomen & wateropvang in
straat, water doorlatende
bestrating

BOUWAANPAK

regenwater afgevoerd
naar riolering

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
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Meer ruimte voor
gemeenschappelijke
activiteiten
Parkeren

SOCIALE
COHESIE

Verbetering van de
openbaar vervoer

Verminderen van te
hard rijden

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

Meer beplanting
op straten

Onderhoud
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

WIJKONTSLUITING

GEZONDE
LEEFOMGEVING

Veiligheid

Duidelijke &
aantrekkelijke
straten
Onderhoud

Biodiversiteit
vergroten

Wijk voor dieren, mensen &
planten

ENERGIETRANSITIE

IMAGO
KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde
waterafvoer
Vervanging
van het riool

Levendige
straten

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

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

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
RET
Wijkmanager

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad
VVE

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“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

“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

“Beverwaardseweg en Schinnenbaan - sluiproute en een racebaan. Te veel snelle chauffeurs in de wijk.”
“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.”
“Nog steeds auto-afhankelijk. Voor werk in de omliggende gebieden, reizen vaak niet mogelijk met OV vanwege
richting.”
“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
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WIJKCENTRUM

6

Het kloppende hart van Beverwaard

3

1

2

1 | nieuwe voorkanten en
relaties tussen gebouwen,
park en centrum

2 | park als dragger van
identiteit

3 | vernieuwd architectuur en diversiteit van diensten,
winkels en co-work ruimtes
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Het wijkcentrum is het hart van de buurt, maar er zijn
veel lege winkels en het park wordt niet goed gebruikt.
De huizen rondom het park zijn er vandaan gericht
en er zijn maar een paar ingangen naar het park. Het
winkelcentrum en het park zijn losgekoppeld. Het
Wijkcentrum van Beverwaard wordt groter, met het
park als centraal punt, het element dat de identiteit
bepaalt. Er worden meer diensten aangeboden in het
winkelcentrum en het park biedt een breder scala aan
activiteiten. Omliggende gebouwen krijgen een betere
verbinding met het park en er komen meer toegangen
tot het park vanuit de omliggende straten. Fonteinen,
groendaken, beplanting en schoon open water
verkoelen de winkelstraten.

INGREDIENTEN
IDENTITEIT

gefragmenteerd centrum
- losmakend winkelstraat,
park en straten

WATERKWALITEIT

groeter wijkcentrum,
park als dragger van
identiteit

STEDELIJK HITTE-EILAND

veel verharding en
warmte absorberende
oppervlakken

beter stromend water,
groenere oevers,
drijvende vegetatie

BOUWAANPAK

fontein, volwassen
vegetatie, groene
daken

VEILIGHEID

blanke gevels, reclames,
lege winkels

slecht waterkwaliteit,
veel van organische
stof in het water

verouderd architectuur,
water als grens

vernieuwd
architectonische kwaliteit,
verbindend watersingel

PLACEMAKING

open & actieve
plinten, dag & avond
programma

eentonig en verouderd
aanbod

centrum regisseur, diverse
diensten en winkels,
kantoor/ co-work ruimtes
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Beter aanbod van
avond- /weekend
activiteiten

Parkeren

Betere voorziening/
toegang tot openbare
diensten
Verbetering van de
gemeenschappelijke ruimtes

SOCIALE
COHESIE

Verbetering van de OV

Verminderen van te
hard rijden

Meer bomen in het
centrum
Biodiversiteit
Verhogen diversiteitvergroten
beplanting

MOBILITEIT

NATUURINCLUSIVITEIT

Verbetering
openbare ruimtes
Diversificatie
woningaanbod

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren
Festivals &
activiteiten
Culturele
instellingen

Veiligheid

WIJKCENTRUM

IMAGO

GEZONDE
Levendige
LEEFOMGEVING centrum

Onderhoud

ECONOMISCHE
Banen voor VEERKRACHT

(jongere) bewoners

Toegankelijke
(co)werkplekken
Diversificatie van
diensten & koopaanbod
Milieu voor startups & MKB

Leegstaande
panden

ENERGIETRANSITIE
KLIMAATADAPTATIE
Vervanging
van het riool

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Warmtenet

Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk
Energiezuinige
woningen

Vertraagde
Meer open
waterafvoer
water
Hogere wateropslagcapaciteit

KOKS

WONING
INSTELLINGEN

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

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
RET
Ondernemen 010
Wijkmanager

COMMERCIËLE
INSTELLINGEN
Winkeliersvereniging
Bedrijven & diensten MKB
Eigenaar Verhage
Verhuurder winkelcentrum

Woonbron
Stichting Humanitas
Woonstad
VVE

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
Toekomstige inwoners &
gebruikers
Buurt-ambassadeurs

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“Als dit project daadwerkelijk aangepakt wordt, in nauwe samenwerking met de omgeving, kan het de
Beverwaard echt een impuls geven. Als dit een fijne groen/blauwe verblijfsruimte wordt met mooie en levendige
plinten profiteert de hele wijk mee. Dat mag hier wel sterker in het verhaal verweven worden. Als je dit zo
verkoopt kan het wellicht de aanjager worden voor verdere ontwikkelingen in de Beverwaard!”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

“Ik vraag mij af hoe moeilijk het ook zal zijn om een mooi plan op het wijkcentrum los te laten of er eerst niet
gekeken moet worden naar toch wel de diversiteit van de inwoners en de bereidwilligheid van samenwerking. De
reden hiervan is, door de diversiteit is men geneigd om elkaar te negeren waardoor er niets uit de steigers komt
maar wel een hoop rumoer achteraf. Gelukkig zijn er ook inwoners die de schouders eronder willen zetten maar
zie die maar te pakken.”
Hans Visser | bewoner

“Meer buurtwinkels zijn gewenst, maar nu in het winkelcentrum veel leegstaande panden staan. Winkels in
het wijkcentrum zijn te ver als je aan de rand woont. Mensen rijden meestal het gebied uit, naar Keizerwaard,
Bolnes of Zuidplein.”
“Alle activiteiten zij overdag en voor de doelgroep die overdag werkt is er niet veel. Er zijn veel voor jongeren
maar ook weer niet in de avond. Veel activiteiten rond grote dagen, sportdag, Halloween etc.”
“De ‘Zeemeeuw’ van buitenaf bedacht en neer gegooid dat landt lastig in de wijk (ligt er maar voor een jaar en
kost 200k).”
“Hitte in winkelcentrum.”
“Mogelijkheden: Leegstaande winkelunits in het winkelcentrum. Veel activiteiten in het Huis van de wijk”.
bewoners | ateliersessie 1

LIEFDADIGHEIDS
ORGANISATIES
Kledingbank, Voedselbank
PIT010/ Huis van de Wijk

DIENSTVERLENERS
RKBS
De Regenboog
IJsselburgh
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BUURTPARKEN

7

Samen, gezond en veerkrachtig

3

2

1

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

2 | speeltuin en sports

3 | ontmoetingsplekken en
buurttuin
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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.

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

regenwater afgevoerd
naar riool

ORGANIZATIE

regenwater afkoppeling
van riool en buffering in de
parken

RANDEN

parkerengebieden en
brede straten langs de
parkranden

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
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Beter aanbod van avond- /
weekend activiteiten
Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten

Verbetering van de
gemeenschappelijMeer ruimte voor
ke ruimtes
activiteiten

Langzaamverkeers
routes verbetering
Parkeren

SOCIALE
COHESIE

NATUURINCLUSIVITEIT

MOBILITEIT

Vertraagde
waterafvoer

KLIMAATADAPTATIE

Meer open
water

GEZONDE
LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

IMAGO

Vervanging
van het riool

Verbeteringen van de
openbare ruimtes

BUURTPARKEN

Veiligheid

Onderhoud
Buurtevenemeten
Identiteit

Meer bomen en
beplanting

Onderhoud
openbare ruimtes

Verminderen van te
hard rijden
Leven in het
landschap

Biodiversiteit
vergroten

Wijk voor dieren, mensen &
planten

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Warmtenet
Verwijderen
gastoestellen
en gasnetwerk

Hogere wateropslagcapaciteit

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

BESTUUR
Waterschap Hollandse Delta
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Wijkmanager

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
Buurttuin Beverwaard
Buurtambassadeurs
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

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

“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.”
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

“Meer ‘rondje lopen door wijk’, duidelijkheid van fiets- en voetpaden.”
“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.”
bewoners | ateliersessie 1
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WOONERF

8

Delen is zorgen

3
4

2
1

1 | natuurschuurtje

2 | groene hart voor de
woonerf

3 | rustige straten

4 | straten voor iedereen
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Veel woonblokken in Beverwaard zijn georganiseerd
in woonerven met een centrale open ruimte, het hofje.
De hofjes zijn omgeven door tuinen met schuren en
hoge hekken. Veel van de hofjes zijn onderbenut en
in slechte staat, met een onuitnodigend karakter.
Deze ruimtes kunnen van hogere kwaliteit zijn en
aantrekkelijker worden gemaakt voor omwonenden
en hun kinderen. Deze ruimtes bieden een geweldige
gelegenheid om de buren te ontmoeten en van het
buitenleven te genieten. Er is een mogelijkheid om
de toegang tot de ruimtes met poorten te regelen
en het aantal ogen op het hofje met lagere hekken
te vergroten, waardoor bezoekers zich veilig en
aangenaam voelen. Ook kunnen de hofjes Beverwaard
helpen de lokale klimaatdoelen te halen door opvang
en opslag van regenwater.

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

veel verharding

HIËRARCHIE

bomen & wateropvang in
straat, water doorlatende
bestrating

SEMI-PRIVÉ RUIMTE

hofjes zijn geen leuke
ruimtes

duidelijke straat
hiërarchie

IDENTITEIT

leuke plekken
om te spelen en
hemelwateropslag

VEILIGHEID

straten zijn makkelijke
om te hard rijden

geen hiërarchie in
straat typologieën

grijze & auto
gedomineerde straten

geveltuin &
trottoir-straat
scheiding

OPENBARE RUIMTE

rustige straten voor
auto’s en mensen

lege straten, geen
leven aan straat

gezellige buurtpleinen
in de straten
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Gemeenschappelijke
hofjes

Groenere straten

Verbetering van de
gemeenschappelijke ruimtes
Parkeren
SOCIALE
Langzaamverkeers
COHESIE
routes verbetering
Verminderen van te
MOBILITEIT
hard rijden

Meer beplanting en
bomen in de hofjes

Biodiversiteit
vergroten

NATUURINCLUSIVITEIT

Renovatie van de
sociale woningen,
Onderhoud woonerven & hofjes
openbare ruimtes

Hiërarchische straatnetwerk
verbeteren

Verbeteringen van de
openbare ruimtes
Asbest
GEZONDE
verwijderen

WOONERF
Onderhoud

Veiligheid

Duidelijke & aantrekkelijke straten

LEEFOMGEVING
ENERGIETRANSITIE

IMAGO
KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde
waterafvoer

Vervanging
van het riool

Verminderen
verharde
oppervlaktes

Levendige
straten

Warmtenet
Verwijderen
Energiezuinige
gastoestellen
woningen
en gasnetwerk
Micro- en lokale
energieopwekking

Hogere wateropslagcapaciteit

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

BESTUUR
Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Wijkmanager

WONING
INSTELLINGEN
Woonbron
Woonstad
VVE

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers

OVERIGE
ACTORS
Netbeheerders
Ontwerpers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“ Ik vraag mij af of er met de plannen ook rekening wordt gehouden met een bepaalde vorm van hulpverlening
mocht deze nodig zijn qua bereikbaarheid van ambulances en brandweer. Veelal liggen de woonerven tussen
de bebouwing in en worden afgeschermd met parkeerplaatsen. Daarom denk ik ook dat wanneer men deze
plannen gaat presenteren de bewoners centraal moeten staan in hun parkeergedrag. Men neemt het liefst de
auto mee naar binnen!”
Hans Visser | bewoner

“Dit is me nog niet helemaal duidelijk. Wat is nu precies het probleem? Dat je in de hofjes niet weet waar je kan
wandelen, rijden of parkeren? Is dan de oplossing dat alle auto’s uit de hofjes geweerd worden? Dan zie je meer
auto’s op straat…”
Felix van Zoest | Waterschap Hollandse Delta

“Zomers straten zijn vol, mensen leven buiten.”
“Problemen met tweerichtingsverkeer in kleine straten, beginnen ruzies. Ze probeerden eenrichtingssystemen,
maar het was onduidelijk en mensen negeerden het.”
“Mensen vinden het onduidelijk waar ze een auto moeten parkeren.”
“Buren praten niet echt veel met elkaar, maar als er iets gebeurt, kunnen ze erop vertrouwen dat ze helpen.”
“Asbest wordt uit huizen gehaald. Wooncorporatie doet het, maar koopwoners niet, en het leidt tot een visueel
verschil tussen naburige woningen.”
“Problemen met isolatie, mensen komen thuis en sluiten de deur.”
“Cohesie is verschillend in buurten (terugtrekken achter shutting).”
“Een hofje heeft een hek voor ‘s avonds duur speeltoestel. Een van de hofjes in beheerd door een inhuurde
tuinman (betaald door VVE). Overal schoonhouden is lastig. Hofjes zijn bedoelt als sociale cohesie maar levert
spanning.”
“Steeds meer opkoop en huisjesmelkers.”
“Riolering naar de woningen heeft problemen.”
“Bomen op straten groeien niet. Geven vervuiling.”
bewoners | ateliersessie 1
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9

WIJK WERKPLAATS
Koesteren van de toekomstige gemeenschappen

3

1
4
2

1 | wijkkeuken &moestuin

2 | leeszaal en co-work
plekken

3 | sportschool

4 | naai, metalen en hout
werkplaatsen
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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.

INGREDIENTEN
KLIMAATADAPTATIE

veel verharding

PROGRAMME

bomen & wateropvang
in straat, water
doorlatende bestrating

BOUWAANPAK

inefficiënte gebouwen

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
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THEMA’S
Thema’s en processen die
het project behandelt

Meer ruimte voor
gemeenschappelijke
activiteiten
Verbeteren vrijetijdssportfaciliteiten
Toegankelijke
(co)werkplekken
Training /
opleiding

Verbetering van de
gemeenschappelijke
ruimtes

Keukentuin

SOCIALE
COHESIE

NATUURINCLUSIVITEIT

Milieu voor startups & MKB

Leegstaande
gebouwen

ECONOMISCHE
VEERKRACHT

Banen voor
(jongere) bewoners

WIJK
WERKPLAATS

GEZONDE
LEEFOMGEVING

IMAGO

Aantrekkelijke
gemeenschappelijke huis

KLIMAATADAPTATIE
Vertraagde
waterafvoer

Afkoppelen
hemelwater
Advies

Meer beplanting
en bomen rondom
werkplaats

Verminderen
verharde
oppervlaktes

ENERGIETRANSITIE
Aardgas-vrij wijk
Advies

Proeftuin
Energiezuinige
woningen

Micro- en lokale energieopwekking

Hogere wateropslagcapaciteit

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

BESTUUR

LIEFDADIGHEIDS
ORGANISATIES
Urban skillz
PIT010/ Huis van de Wijk

DIENSTVERLENERS
Scholen & kinderopvang

COMMERCIËLE
INSTELLINGEN
Eigenaren lege panden

Gemeente Rotterdam
Buurtbestuur
Ondernemen 010
Wijkmanager

OVERIGE
ACTORS

Jeugdwerkers
Ontwerpers
PAW Programma aargas-vrije wijken

BEWONERS
Huiseigenaren / huurders
Gebruikers
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REACTIES
Reacties gekregen op onze Panorama
Lokaal webpagina onderdeel, Atelier sessies
1 en 2 en van coalitie

“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!”
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.”
Hans Visser | bewoner

“Vier scholen zijn gesloten, één is anti-kraak (bewoners ergeren zich aan wie er woont), een andere wordt
gebruikt door AZC. Potentieel bruikbare faciliteiten?”
“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.”
bewoners | ateliersessie 1

56

HOOFDSTUK 4

PLAN VAN AANPAK
Momenteel is slechts een klein deel van de
Beverwaardse gemeenschap bezig met het
planningsproces. De wedstrijd Panorama
Lokaal is begonnen met het onderzoeken van
de prioriteiten van de inwoners van Beverwaard,
maar dit proces moet in de toekomst worden
verbreed naar de visie van iedereen die in de wijk
woont. Uit ons onderzoek naar de recepten blijkt
dat er in Beverwaard veel projecten mogelijk
zijn. De meeste zijn eenvoudig, maar door het
grote aantal is dit een intimiderende klus. Er is
geen snelle oplossing of een enkel project dat
de wijk zal transformeren. Deze recepten zijn
een goed uitgangspunt, maar de prioriteiten
van de bewoners moeten verder worden
onderzocht en de ontwerpen en ideeën moeten
in nauwe samenwerking worden ontwikkeld. Na
Panorama Lokaal willen we de recepten verder
uitwerken en de relaties tussen instellingen en
de gemeenschap versterken tot de projecten
klaar zijn om te beginnen. Een goed recept geeft
immers alle informatie die je nodig hebt om de
maaltijd te maken.
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De landschapsvisie is de basis van ons project. Alle recepten in het
kookboek volgen de richtlijnen die erin staan. Het kookboek zal een gids
zijn voor mensen die veranderingen in de wijk voorstellen, laten zien wat
de gemeenschap nodig heeft en suggereren hoe het op een duurzame en
populaire manier kan worden aangeboden. Aangezien de buurt te maken
heeft met veranderingen, is het belangrijk dat de gemeenschap kan zien
dat aan hun eigen prioriteiten wordt voldaan, evenals aan de prioriteiten
van de instellingen die plannen ontwikkelen. Het kookboek zal helpen
om deze twee sets van prioriteiten met elkaar te verbinden. Het moet
nuttig zijn als een op zichzelf staand document, met nauwkeurige en
gedetailleerde informatie over de mogelijke ontwerpopties en de relevante
organisaties voor de ontwikkeling. Om dit detailniveau te hebben, is een
langere voortgang van onderzoek en bereik nodig. We voorzien een proces
in vijf stappen: (1) initiatie, (2) onderzoek en outreach, (3) overdracht,
(4) actie en (5) beheer. Elke fase heeft meerdere gesprekken over
verschillende projectschalen die tegelijkertijd lopen. Aan het einde van
dit proces hopen we meer te hebben gecreëerd dan alleen het kookboek.
We hopen de gemeenschap te hebben geïnformeerd over de aanstaande
veranderingen in het gebied en de banden tussen bewoners te versterken.
We hopen ook een reeks potentiële coalities te hebben gemaakt die later
een recept voor het kookboek zouden kunnen initiëren. In deze sectie
leggen we uit hoe we deze doelen willen bereiken.

Fase 1: Het kookboek schrijven
Stap 1: initiatie
De initiatieffase is een proces van grondbewerking waarbij de zaden van
verandering kunnen worden geplant. De eerste fase is bedoeld om de rest
van het onderzoeksproces voor te bereiden en een start te maken met
het opbouwen van interesse en bewustzijn bij de gemeenschap over de
stadsvernieuwing. De belangrijkste taak is het vinden van een basislocatie
(de zogenaamde Koesterkamer) een actieve werk-, ontmoetings- en
overlegruimte. Een pop-up spot in een van de leegstaande winkels in het
wijkcentrum zou een ideale ruimte zijn. Een fysieke ruimte in het hart
van de gemeenschap zal het gemakkelijker maken om op een informele
manier met bewoners om te gaan, en een plaats creëren voor formele
feedbackevenementen.
Wij geloven dat een nieuwe werkplek in de buurt mensen nieuwsgierig
zou maken om langs te komen voor een gesprek en meer te weten te
komen over de aanstaande veranderingen. Een nieuwe locatie kan nieuwe
energie brengen, aantrekkelijk en uitnodigend zijn voor de jongeren die
een groot deel van de bevolking van Beverwaard uitmaken. Een speciale
‘koesterkamer’ zorgt voor een betere focus op het project en continu
contact met de bewoners op een manier die incidentele ontmoetingen met
bestaande gemeenschapsruimtes niet mogelijk maken.
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Tijdens de beginfase zal een stakeholdergroep (gemeente, eigenaren
van onroerend goed, gemeenschapsleiders, geïnteresseerde bewoners)
worden gevormd, die de richting van het project zal begeleiden om ervoor
te zorgen dat de voorstellen geschikt zijn. We plannen een reeks informele
creatieve activiteiten met bewoners waar informele gesprekken en
community building zouden kunnen plaatsvinden. We zullen ons geplande
proces in de hele gemeenschap bekendmaken met behulp van traditionele
fysieke media, digitale berichten en mond-tot-mondreclame. Tenslotte
houden we een community fun day om de consultatiefase van het project
te starten, waarbij mensen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en te
ontdekken wat we gaan doen in de wijk.
Stap 2: Onderzoek & Outreach
De onderzoeks- en outreach-fase van het project is bedoeld voor het
verzamelen van gegevens en wordt opgesplitst in twee complementaire
parallelle processen. We onderzoeken de toekomstige projecten die nodig
zijn in de wijk en brengen de persoonlijke netwerken in kaart die deze
projecten mogelijk kunnen creëren.
Met hulp van Waterschap Holandse Delta en de afdeling stedenbouw van
de gemeente Rotterdam wordt de landschapsvisie verder ontwikkeld.
We ontmoeten instellingen die lokaal macht hebben en mogelijk
grote infrastructuurprojecten plannen om hun plannen op te nemen
in de landschapsvisie en de gebiedsrecipes. We zullen proberen een
gemeenschappelijke basis te vinden tussen de verschillende instellingen,
met de bedoeling dat dit lokale coalities kunnen worden voor de
ontwikkeling van deelprojecten. De voortgang van het onderzoeksproces
zal regelmatig met een breder publiek worden besproken.
Ondertussen begint de reeks outreach-evenementen. Elk zal gericht zijn
op bepaalde groepen in de gemeenschap, bijvoorbeeld een pizza-avond
voor tieners, een teken- en modelbouwevenement voor jonge kinderen
en hun ouders of een kookdemonstratie met inductiekookplaten die
een gasvrije wijk demonstreren. We zullen er met name voor zorgen
dat rekening wordt gehouden met de mening van groepen die zelden
worden gehoord. Vertegenwoordigers van sommige groepen, zoals jonge
bewoners, moeten mogelijk worden gevonden om als ambassadeurs
op te treden. In deze fase zullen de ideeën van landschapsvisie terug
aanwezig zijn bij de gemeenschap om hun mening formeel te meten.
Dit doen we door middel van tentoonstellingen van ons werk tot nu
toe. Deze tentoonstellingen zullen ook een gelegenheid zijn voor de
stakeholdergroep om onze voorstellen te ontmoeten en te bespreken.
Naast tentoonstellingen kunnen de klimaatadaptieve proefprojecten echte
community-ontworpen experimenten in de openbare ruimte maken, die
de potentiële toekomst van Beverwaard demonstreren. Dit zal helpen
ontdekken hoe de gemeenschap deze ruimtes gebruikt en hun reacties
kunnen worden gemeten door feedback en observatie. Gedurende deze
tijd onderzoeken we organisatiestructuren die het mogelijk maken om
de gemeenschap langdurig te betrekken bij de planning van de wijk. Als
beide streams tegelijk worden uitgevoerd, is er een continue stroom
van informatie en ideeën, onderbroken door formele presentaties en
feedbackmomenten. De processen zullen elkaar informeren en aanvullen.
Het doel van deze fase is om de lokale bevolking van meet af aan erbij te
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betrekken en bewoners in staat te stellen op lange termijn eigenaar te
worden van de projecten.
Stap 3: Overdracht
De laatste fase van dit proces zal gericht zijn op productie en het
rapporteren van onze bevindingen. Outreach-evenementen worden
voortgezet om ervoor te zorgen dat de community actief en geïnformeerd
blijft. Als het onderzoek is afgelopen, is het kookboek klaar, klaar
voor publicatie. De slotbijeenkomsten met de potentiële coalities en
de stakeholdergroepen zullen worden gehouden om de visie voor
het gebied te delen en een organisatie om toe te zien op toekomstige
maatschappelijke betrokkenheid kan worden besproken. We zullen
een laatste tentoonstelling houden om de visie met de gemeenschap
te delen, en eindigen met een slotevenement om de publicatie van het
kookboek te starten. Dit evenement toont de resultaten van ieders werk
en geeft ons de kans om leden van de gemeenschap en geraadpleegde
instellingen te bedanken voor hun inbreng in het proces. Het kookboek
zal een referentiedocument zijn voor iedereen die van plan is projecten
in het gebied te maken. Elk recept heeft een overeengekomen focus
en set ontwerpprincipes; het zal ook een voorgestelde coalitie hebben
van instellingen en gemeenschapsorganisaties waarin zal worden
geïnvesteerd en het project zal financieren, en het zal een volledige reeks
programmavereisten hebben.

Fase 2: Implementatie
Stap 4: Actie
Na publicatie van het kookboek zijn de recepten beschikbaar voor gebruik.
Meestal wordt verwacht dat grote instellingen als Gemeente Rotterdam of
een van de woningcorporaties de projecten leiden, maar het blijft niet bij
top-down instellingen. Communitygroepen, VVE’s of zelfs gemotiveerde
individuen kunnen recepten gebruiken om projecten voor te stellen.
Sommige recepten zullen verband houden met infrastructuurupgrades
van de wijk en de leidende instelling van de upgrade of een gerelateerde
groep kan het recept gebruiken om zich voor te bereiden op en te
beïnvloeden voor de komende veranderingen. Blijvende betrokkenheid van
de gemeenschap zal worden aangemoedigd. Dit kan een reeds bestaande
gemeenschapsorganisatie zijn of een gemeenschapsvertrouwen
dat hiervoor is opgezet, afhankelijk van de resultaten van het
kookboekoverlegproces.
Stap 5: Beheer
Tijdens de ontwikkeling van een project wordt het onderhoud en eigendom
van de ontwikkelingen besproken en besloten. Zodra het project is
afgerond wordt het project overgedragen aan de betreffende organisatie.
Dit kan de gemeente, een buurtgroep of individuele bewoners zijn. Zij
zijn dan verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderhoud, of voor
eventueel noodzakelijke wijzigingen. Zodra een project is voltooid, kunnen
organisaties een nieuw project starten met een nieuw recept naar keuze.
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Fase 1
Voorbereiding

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
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Voortgangstentoonstellingen, stakeholdergroep komt sam

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
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Fase 2
Overdracht

Een groep potentiële
coalities die de gemeenschap en elkaars
behoeften begrijpen
Laatste
coalitievergadering

Kookboek
publicatie

Afronden kookboek

Laatste
expositie en
stakeholderbijeenkomst

Kookboek gepubliceerd
met recepten die door
iedereen kunnen
worden gebruikt

Afsluitend
evenement

Tweewekelijks informele outreach-activiteiten

omt samen

oek
ten

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

el

Actie

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

Plan van aanpak diagram

Een gemeenschap die
sterker, beter geïnformeerd en klaar is om
hun toekomst te kiezen
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Communautaire regelingen
De voorgestelde recepten kunnen worden uitgevoerd door instellingen
als Gemeente Rotterdam. We hopen echter dat de gemeenschap ook
enkele recepten zelf zal ontwikkelen. Hiervoor zijn mogelijk nieuwe
gemeenschapsgroepen nodig en er zijn verschillende manieren waarop
deze kunnen worden gevormd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de
manieren waarop de gemeenschap lokale services kan uitvoeren.

Bijlmer CLT
(Community land trust)
Amsterdam

Een community land
trust is een soort
liefdadigheidsinstelling
die voorstellen doet voor
gebouwen in de wijk. Ze
worden gerund door leden
van de gemeenschap en
leiden projecten in de
omgeving. Zo kunnen
ze ervoor zorgen dat
alle ontwikkelingen
nuttig zijn voor de wijk,
alles betaalbaar en voor
iedereen toegankelijk.
De Bijlmer CLT werkt
aan nieuwe betaalbare
woningen in Bijlmer,
maar kan ook worden
gebruikt voor nieuwe
gemeenschapsgebouwen
of open ruimtes.
Gemeenschapsgebouwen
of open ruimtes.

Gemeenschap workshop

Overleghub

Kvisten

Canada Water Masterplan
Hub

Kopenhagen, DK

Kvisten is een
gemeenschapscentrum
dat zich richt op creatieve
activiteiten. Het gebouw
biedt workshops
voor koken, hout- en
metaalbewerking, kleding
maken, een fitnessruimte
en een pottenbakkerij.
Het staat open voor
iedereen, maar richt
zich op jongeren. Het
biedt cursussen om
vaardigheden te leren,
maar ook faciliteiten om
vrij te werken. Lokale
mensen zijn in dienst om
de faciliteiten te beheren
en te runnen. Werkenden
om de faciliteiten te
beheren en te beheren.

Londen, UK

Om gesprekken te
voeren over de toekomst
van een wijk, heb je
een plek nodig waar
mensen de ontwerpers
kunnen ontmoeten en
vragen kunnen stellen.
Dit zijn plekken waar
tentoonstellingen kunnen
worden gehouden om de
plannen uit te leggen,
bewoners kunnen mensen
ontmoeten die het project
ontwerpen en feedback
geven aan de ontwerpers.
Het is belangrijk dat de hub
zich op een plek bevindt
met veel bezoekers, zoals
het winkelcentrum, zodat
iedereen kan bezoeken
terwijl ze hun andere
boodschappen doen.
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Gasvrij wijk

Ruimtelijke prototypes

Pendrecht Huiskamer

Westersingel

Rotterdam

Rotterdam

Ieder stadsdeel zal
in de toekomst door
klimaatverandering
grote veranderingen
moeten doorvoeren. Deze
veranderingen kunnen
verontrustend zijn en veel
mensen zouden willen
dat de dingen hetzelfde
blijven. De Pendrecht
Huiskamer geeft bewoners
een plek om te leren over
het uitschakelen van het
gasnet, waar ze kunnen
achterhalen waarom de
veranderingen niets aan
de hand zijn en hoe ze
het leven van mensen
makkelijker kunnen
maken. Ze hebben met
name een keuken waar je
kunt zien dat koken zonder
gas net zo makkelijk en
lekker is.

Soms vinden mensen het
moeilijk voor te stellen
hoe een ontwerp eruit zal
zien, of willen ontwerpers
zien hoe mensen een
ruimte zouden kunnen
gebruiken voordat ze
grote veranderingen
aanbrengen. U kunt
prototypes gebruiken als
proefproject, u brengt
een wijziging aan die is
ontworpen voor slechts
een paar jaar om te zien
wat mensen van de nieuwe
ruimte vinden. Bewoners
kunnen een ruimte veel
beter begrijpen als ze die
kunnen zien, en ze kunnen
dingen voorstellen om
het anders te doen in het
eindproject. Zo hebben veel
steden tijdens de COVIDpandemie gewerkt aan het
testen van nieuwe straten,
waaronder Rotterdam.

Gemeenschappelijke
landschap

Gemeenschappelijke
bibliotheek

Merwe-Vierhaven

Leeszaal Lees

Rotterdam

Rotterdam

Niet iedereen heeft tijd
om in de tuin te werken,
maar sommige mensen
besteden graag tijd aan
het verzorgen van planten.
De voedseltuin is een tuin
in Rotterdam die wordt
gerund door vrijwilligers
die voedsel verbouwen voor
lokale voedselbanken. Ze
helpen mensen ook weer
aan het werk als ze niet in
staat zijn geweest na een
lange ziekte of problemen
met de politie. Hetzelfde
systeem kan worden
gebruikt om bloembedden
in de wijk te verzorgen of
plantpotten te maken voor
mensen die een mooie
voortuin willen, maar niet
weten waar ze moeten
beginnen.

Sommige districten
wensen dat ze meer
diensten voor de
gemeenschap hebben
en besluiten hun eigen
diensten op te zetten. In
Rotterdam West gingen de
bibliotheken dicht, maar de
bewoners besloten er zelf
een te maken. De Leeszaal
is een bibliotheek, een
plek om te werken, een
plek waar je goedkoop een
kopje koffie kunt halen en
vrienden kunt ontmoeten,
of je Nederlands kunt
oefenen met andere
bezoekers.
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HOOFDSTUK 5

BEVERWAARD DAN!
STADSRAND VAN DE TOEKOMST
Tijdens de Panorama Lokaal wedstrijd hebben
we een aantal dingen geleerd die kunnen worden
toegepast op andere bloemkoolwijken, andere
stadsranden en andere wijken die voor grote
infrastructurele uitdagingen staan om zich voor
te bereiden op de verandering in ons klimaat.
Uiteraard hebben we onze recepten afgestemd
op Beverwaard en zijn unieke eigenschappen,
maar dat betekent niet dat ons proces nergens
anders toepasbaar is. De volgende lessen zullen
laten zien hoe we zijn begonnen met een sterk
begrip van het landschap van Beverwaard en
zijn verbindingen in de regio, voordat we ons
focussen op de kleinschaligheid van individuele
straten en ruimtes en hoe de toekomstige
vernieuwing van de infrastructuur een kans is
om de openbare ruimte te heroverwegen. Dit
alles met elkaar verbinden is het belang van
gemeenschapsondersteuning en betrokkenheid
om ervoor te zorgen dat elke verandering
gunstig is voor de gemeenschap en de coalitie.
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Landschapssystemen en schaal
Beverwaard is een stadsrand alleen te zien op een gemeentelijke kaart
van Rotterdam. Bij een persoonlijk bezoek of vanuit de lucht gezien
creëren Bolnes en Beverwaard een continue stedelijke structuur binnen
de polder. Bij het beschouwen van stadsranden is het belangrijk om hun
plaats te herkennen in een groter netwerk van landschap en ecologie. Het
begrijpen van de relatie tussen lokale landschapscondities en de sociale
structuur van de wijk hielp ons de logica en het karakter van de plek te
herkennen. Dit is vooral belangrijk bij het aanpakken van problemen zoals
klimaatadaptatie en duurzaamheid, omdat voorgestelde maatregelen
vaak afhangen van landschapsnetwerken die administratieve grenzen
overschrijden. Het is belangrijk om gebieden op een logische manier met
elkaar te verbinden om ervoor te zorgen dat interventies worden besloten
op basis van efficiëntie, niet van gemeente. De gemeentegrens kan
helpen bij het beheer en onderhoud van stedelijke gebieden, maar bij het
ontwerpen voor een duurzame toekomst van onze stadsranden moeten we
verder kijken. Steden en dorpen vormen slechts één laag binnen een veel
groter systeem van ecologische en natuurlijke netwerken.
Alle projecten moeten over hun grenzen heen kijken om te zien of
er potentiële coalities kunnen worden gevormd en kansen kunnen
worden gevonden. Dit is erg belangrijk voor stadsranden waar politieke
grenzen de ontwikkeling van plannen kunnen beïnvloeden. Omdat deze
kansen vaak verband houden met het natuurlijke landschap, moet dit
eerst worden onderzocht bij het zoeken naar koppelkansen. Alleen een
multi-gemeentelijke en multidisciplinaire aanpak kan de toekomstige
ontwikkeling van de stadsranden robuust en duurzaam maken.

Landschap rond Beverwaard & Bolnes als een
onderdeel van ecological hoofstructuur van
IJsselmode Eiland en verbinder naar de Groene Hart
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Dialoog als een werkwijze
Elke buurt staat voor een grote uitdaging op het gebied van
klimaatverandering, het betekent veel werkveranderende infrastructuur
en op verschillende manieren leven. Dit kan erg impopulair zijn en
veel ruzie veroorzaken tussen bewoners en gemeentes. Dit werk om
de klimaatverandering aan te pakken moet worden gekoppeld aan het
oplossen van problemen die de gemeenschap belangrijk vindt. Als mensen
het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd en hun prioriteiten
ook worden nagekomen, zullen ze meer steun verlenen aan ontwrichtende
projecten. Deze les geldt voor elke wijk. Dit betekent dat de prioriteiten
van de wijk tegelijk met de ontwikkeling van projecten moeten worden
bestudeerd. Er moet constante feedback zijn tussen deze twee processen.
Zo begrijpen bewoners wat er wordt voorgesteld en kunnen ze feedback
geven. Projectontwikkelaars zullen ook kunnen zien hoe hun projecten
kunnen worden gekoppeld aan de behoeften van de gemeenschap, dit zal
populaire steun voor hun voorstellen creëren en een efficiëntere methode
bieden om aan de prioriteiten van de gemeenschap te voldoen. Met andere
woorden, de aanpak van bovenaf plannen moet worden ondersteund en
samen met de lokale activiteiten van onderaf worden ontwikkeld.
Deze dialoogmethode moet worden gebruikt in alle gevestigde wijken die
een belangrijke vernieuwing van de infrastructuur moeten ondergaan om
te voorkomen dat cruciale projecten een bron van spanning worden tussen
gemeentes en de gemeenschappen die ze hopen te transformeren.
Aandacht en vertrouwen opbouwen
Sinds Beverwaard 40 jaar geleden is gebouwd, is er weinig aandacht
geweest voor onderhoud en modificatie. Er is dus veel werk te verzetten
om Beverwaard de komende 40 jaar klaar te maken. Veel jongeren
hebben nu ook moeite om in de buurt te blijven door moeilijk toegang tot
onderwijs, een baan te vinden of een woonplek te vinden in de wijk. Door
het gebrek aan aandacht en de gemeenschapsbanden is het vertrouwen
van de bewoners in de gemeente verloren, men gelooft niet dat er in de
toekomst iets gaat gebeuren. De meeste problemen waarmee de wijk
wordt geconfronteerd zijn eenvoudig, maar het aantal ervan en de manier
waarop ze met elkaar omgaan, maakt de taak ingewikkelder. Er zijn ook
grote, complexe taken die welwillendheid en steun van de bewoners
vergen.
De problemen van Beverwaard kunnen niet worden opgelost met een
enkel project of actie, het vereist een langetermijnengagement om elk
van de gebiedsproblemen aan te pakken. Dit zal in de loop van de jaren
gebeuren en vereist geduld van degenen die de wijzigingen aanbrengen.
Om vertrouwen op te bouwen tussen de gemeenschap en de instellingen
die veranderingen voorstellen, moeten de eerste ondernomen projecten
snel, populair en met zichtbare resultaten zijn. Als de bewoners beginnen
te zien dat aan hun behoeften wordt voldaan, zullen ze meer bereid zijn
hun inbreng en ondersteuning te geven aan langere projecten zoals
het vervangen van de riolering. Voor ondersteuning op lange termijn

67

moeten mensen zich geïnvesteerd voelen in hun gemeenschap. Een
goede methode om deze ondersteuning te creëren, is door te focussen
op de jeugd. De herontwikkelingen kunnen worden gebruikt om de
problemen van toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting
aan te pakken en een langdurige verbinding met de wijk te stimuleren.
Om te begrijpen hoe dit te doen, zou de gemeente moeten overwegen om
jongerenambassadeurs in te zetten, die de behoeften van jongeren zullen
uitleggen en met de initiatiefnemers van het project kunnen samenwerken
om aan deze behoeften te voldoen.
Deze lessen kunnen worden toegepast op andere wijken waar een
achterstand van verbeteringen heeft geleid tot een verslechtering van de
relatie tussen bewoners en hun gemeente.

Uiteindelijke conclusie
Panorama Lokaal is een intensief en kort traject geweest met een
aantal Atelier-sessies waar bewoners en coalitieleden elkaar konden
ontmoeten. Aan het eind van de dag kan snel een maaltijd worden bereid,
maar het lekkerste eten kost tijd en aandacht. Wanneer recepten van
mond tot mond worden doorgegeven, evolueren ze en rijpen ze. Ze
veranderen, kruiden worden aangepast en geperfectioneerd. Hetzelfde
gerecht in verschillende regio’s smaakt daarom anders. De tijd nemen
om te koken en recepten uit te wisselen zorgt voor gesprekken. Dit
heeft meer voordelen dan alleen de recepten, relaties komen dichterbij
en men kan de ander beter leren kennen. We verwachten hetzelfde in
Beverwaard, waar door de tijd te nemen om projecten te ‘koken’, de
gemeenschappen sterker worden en de buren leren wie er naast de deur
woont. Zo ontstaan nieuwe recepten en nieuwe ideeën.

PANORAMA LOKAAL

