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OVER HET

BAAN
KWAR
TIER
Naar een stedelijk woongebied
in de luwte van het centrum
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WELKOM IN HET
BAANKWARTIER
Het is het centrum van het centrum.
De stad Rotterdam is overal dichtbij.
Ingeklemd tussen belangrijke
districten als het Museumpark, de
Kop van Zuid, het stadscentrum en
het uitgaanscentrum en gelegen
tussen drukke doorgaanswegen
en prominente ontwikkellocaties
zoals de Coolsingel en Westblaak,
ligt ons Baankwartier. In de luwte
van twee dijken, uit het zicht van
de onoplettende langsloper, maar
op een plek waar alle voorzieningen
die het stedelijk hart begeert binnen
handbereik zijn: winkels, cafés, kunst,
cultuur en vergezichten.
Buitenstaanders zien het misschien niet
zo, maar wie het Baankwartier wat beter
kent, weet: hier is wat aan de hand.
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Het Baankwartier is in transitie.
Meerdere nieuwe woontorens zullen
er komen, tussen de zeventig en
honderdvijftig meter hoog, ze zullen
een sterke impact op het kwartier
hebben. Maar er speelt meer. Er is
een wens om de Schiedamsedijk
te verbeteren, grote partijen als
de GGD gaan op locatie inkrimpen,
de nachthoreca van het Witte de
Withkwartier dringt zich op. En er is
veel behoefte aan meer groen in deze
stenige buurt en aan betere oost-west
verbindingen. De centrumwijken
rondom het Baankwartier zijn in
beweging. Denk aan de verlevendiging
van het Maritiem District en de
bijbehorende Leuvehaven, de
herinrichting en vergroening rondom
Boijmans Van Beuningen en natuurlijk
aan de herstructurering van de
Coolsingel.
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Anticiperend op veranderingen hebben
bewoners en ondernemers uit het
Baankwartier zichzelf de afgelopen
vijf jaar georganiseerd. Zo zette de
werkgroep ‘In de Ban van de Baan’
zich in voor behoud van de diversiteit
en de rijke historie van de buurt. De
leegstand in het gebied is aangepakt
met tijdelijke creatieve en culturele
programmering; daarmee is de
levendigheid gebleven en kreeg het
Baankwartier zelfs wat bekendheid
buiten Rotterdam.
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Met het Stadslab Baankwartier
willen we de ontwikkelingen in het
Baankwartier blijven stroomlijnen
en hebben we samen gewerkt
aan een gedeeld verhaal over het
Baankwartier. Dat verhaal is nooit af
of compleet. Toch schrijven we nu onze
gedeelde ideeën en verwachtingen
over het Baankwartier op. Dit is ons
verhaal, van bewoners, ondernemers,
ontwikkelaars, maatschappelijke
instellingen, zorgpartijen en de
gemeente. Dat verhaal van het
Baankwartier, dat vertellen we hier. (
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2041
WOONGEBIED IN DE LUWTE
Als straks de woontorens komen,
dan verdubbelt het aantal
bewoners in het Baankwartier.
Er is dan ook weinig twijfel over:
het Baankwartier wordt veel
sterker een woongebied dan
het nu is. De ligging in de luwte
maakt het kwartier daarvoor
ook bijzonder geschikt. Een
woongebied vergelijkbaar met
het Maritiem District of de Kop
van Zuid, denken we.
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BAAN KWARTIER
WITTE DE WITH
Dit toekomstige wonen staat op
gespannen voet met de zware
nachthoreca op de Witte de
Withstraat. De Witte de Withstraat
is een populair horecagebied
dat veel bezoekers trekt en voor
overlast zorgt. Dit horecagebied
dringt zich steeds meer op aan
het Baankwartier. Maar hoe
wenselijk – en hoe levensvatbaar!
- is nachthoreca in een gebied dat
zich tot prettig woongebied wil
ontwikkelen? Plekken als Bahn en
Hoboken trokken de afgelopen
jaren zo veel mensen dat dit wrong
met de bestaande woonomgeving.
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Trek de horecastraat, en het publiek dat erdoor
wordt aangetrokken, dus liever niet door naar
het Baankwartier, maar richt die naar het
noorden richting het centrum. Het gebied ten
noorden van de Witte de Withstraat is sterk in
ontwikkeling. Denk aan de Hartmanstraat met
zijn populaire bars en het noordelijk deel van de
Schiedamse Vest met goede kwaliteit restaurants
die je zo bij elkaar niet veel ziet in Rotterdam.
Dat stuk van de stad sluit beter aan bij het
centrum dan bij het Baankwartier. De Witte
de Withstraat kan ook via de Schilderstraat
doorstromen naar de kade van de Leuvehaven.
De paviljoens daar worden aangepakt en
de kades worden verder ontwikkeld tot een
recreatief bezoekersgebied.
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Het Baankwartier past veel beter bij
de woonsfeer van Cool-Zuid. Ja, er
moet ruimte voor horeca zijn, maar
niet de nachthoreca van de Witte de
With, maar eerder een restaurant
of een koffiebar. Dat soort lichtere
horeca is kansrijk in dit gebied. Ook
zal er altijd ruimte zijn voor kunst
en cultuur, voor werken. Een wijk
waar gewoond
wordt en waar een diverse groep
mensen voor reuring, dynamiek en
gezelligheid zorgt.
Zo zullen er twee sferen ontstaan: een extraverte
grootstedelijke sfeer in en ten noorden van de
Witte de Withstraat. En een rustige, naar binnen
gerichte sfeer in het gebied ten zuiden ervan.
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VERKEER LANGSZIJ
Belangrijk voor de ontwikkeling
van het Baankwartier zijn de
direct omliggende verkeersassen:
Westblaak, Schiedamsedijk en het
Vasteland. Een goed functionerend
wegennet rondom het Baankwartier
is belangrijk: het zorgt ervoor dat
het eigen verkeer van bewoners
goed is aangesloten op het
stedelijk verkeersnet en dat het
Baankwartier zich als een relatief op
zichzelf staand gebied kan blijven
ontwikkelen. Het sluipverkeer op
de westelijke begrenzing van het
Baankwartier, de Schiedamse Vest,
zorgt voor veel overlast. Hier moet
je alleen de dijk af willen rijden als
je echt in de buurt moet zijn.
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Met de verwachte extra duizend
woningen zal de verkeersdrukte
verder toenemen. Maar de
verkeersdruk zal niet te groot
worden: volgens onderzoek
zorgt het voor maximaal duizend
extra auto’s per dag die zich snel
verspreiden in de wijk. Laten we
dus niet te veel bouwen voor de
auto: asfalt trekt meer auto’s aan.
Als je straks midden in het centrum
woont, vlakbij metrostation
Leuvehaven en OV-knooppunt
Beurs, beslis je misschien wel dat je
dit keer niet
de auto pakt.

14

DE DIJK IS OOK EEN BARRIÈRE
Dankzij de Schiedamsedijk en de Westzeedijk
ligt het Baankwartier in de luwte, tussen de
dijken. Dat is een kwaliteit, maar ook letterlijk
een barrière. Voetgangers kunnen er nog wel
over en uit, maar fietsers en zeker auto’s kunnen
maar op een paar plekken naar binnen en
buiten.
Een goede doorstroom van verkeer is
belangrijk. Zorg er dus voor dat de doorstroom
langs de randen soepel verloopt en dat het
verkeer op logische plekken het gebied uit
kan. Bijvoorbeeld: de Westblaak heeft wel
oversteekplekken, maar juist ter plekke
van de Schiedamse Vest loopt hij onder de
Coolsingel door waardoor de aantrekkelijke
verbindingslijn Schiedamse Vest - Coolsingel
alleen via een flinke omweg gemaakt kan
worden. Ook de west-oostverbindingen kunnen
veel beter. Voetgangers komen zelden naar de
Schiedamsedijk: de wandeling ernaartoe vanuit
het Baankwartier is het nu niet waard.
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DE ECHTE STAD, DE RAUWE STAD
Vroeger was het Baankwartier
het uitgaansgebied en het
zorggebied van de stad. Je had
hier de haven, de schippers
kwamen hier, de clubs, de
prostituees en ook de GGD en
Leger des Heils zaten er. Dat
kwam hier allemaal bij elkaar en
zit er deels nog steeds.
Een hotel, dyslexiebedrijf, een
autogarage, de creatievelingen
uit Baan 74, studenten van het
Corps, een huis voor intensief
beschermd wonen,
yoga- en sportstudio’s, de
winkeltjes van Pameier: we
willen dat die diversiteit en
levendigheid blijven. Juist zo’n
diverse groep gebruikers maakt
het gebied interessant en uniek.
De kwetsbare groepen horen in
het Baankwartier thuis.
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Het Baankwartier zal altijd een
stedelijk woongebied blijven, een
dorp of Vinexwijk wordt het nooit.
De verslaafden en zorgbehoevenden
die ook in de buurt rondlopen: ze
horen bij de stad. Daarom is het
wenselijk dat er ruimte wordt
geboden aan zorgondersteunende
organisaties, zoals Heilige Boontjes
en Brownies&downieS.
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Het Baankwartier zal zijn echt
rauwe rand wel verliezen.
De methadonverstrekking
van Bouman GGZ zal
hoogstwaarschijnlijk niet
blijven als hier een woongebied
ontstaat. De maatschappelijk
betrokken creatieve
ondernemers (Hoboken, Bahn)
zijn al grotendeels verdwenen.
In hun plaats komen creatieve
ondernemers (Baan 74) die tot
nu toe meer bezig zijn met
hun eigen bedrijf dan met de
wijk. En daar is niets mis mee:
ze brengen nieuwe energie
en een nieuwe uitstraling
met zich mee. Tegelijkertijd
willen we dat maatschappelijk
betrokken ondernemers zich
welkom blijven voelen in het
Baankwartier.
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HET LANDJE
Het Baankwartier is een stenige
wijk. Er is wel wat groen, maar
dat is nog gefragmenteerd en
gesloten. Vanuit de Schiedamse
Vest in oostelijke richting zie je een
gesloten wand, allemaal muren
van groen en steen: de tuin van het
Oogziekenhuis, een parkeerplaats,
een gymzaal, de Habitat Tuin, de
tuin van de Waalse Kerk.
In westelijke richting is er een groot
open speelveld, met veel asfalt, met
daaraan gelegen de Schotse kerk
en aan de zuidkant nog de Russisch
Orthodoxe kerk.
De Schiedamse Vest splijt deze twee groengrijze
gebieden in de open ruimte. Door een pleinpark
te realiseren kan de groenstructuur voor de wijk
sterk verbeteren.
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PLEINPARK
Wat zou het mooi zijn als deze gebieden,
oost en west, bij elkaar zouden aansluiten
en transformeren tot de groene long van dit
gebied. Een groene plek waar kerken in staan,
waar gespeeld kan worden. Waar kinderen
kunnen voetballen en tennissen, waar je
als ouder een kopje thee kan drinken, of
een biertje op zondagmiddag. Met verharde
stukken, zoals het voetbalveld en het
tennisveldje, maar ook met meer speelgroen
a la Speeldernis, maar dan natuurlijk in het
klein. Met veel verblijfsgroen en een ligweide
misschien. Of wie weet een vijver. Met heel
veel bankjes en mooi groen. Als je de stenige
speelplekken wat compacter maakt en op
meer afstand legt van de gevels, kun je langs
de gevels van de prachtige Schiedamsesingel
lopen.
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Een pleinpark dus, met de functie van een
plein en de vorm van een park. Idealiter loopt
deze groene long dan door via de Schiedamse
Vest naar het Vasteland, en betrekt de
aantrekkelijke wandelroute die daar loopt bij
het geheel.
Er is behoefte aan een
dorpsplein, een rustige plek waar
iedereen elkaar kan ontmoeten.
Ook nu al zijn alle doelgroepen
aanwezig op dit plein, maar
ze zijn nog erg gescheiden
door tuinen, hekken en andere
barrières. Iedereen doet zijn
eigen ding: kerkgangers, school,
patiënten.
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De Schiedamse Vest mag in de
toekomst geen splijtzwam meer
zijn. Een autoluwe weg moet het
worden, waar de auto te gast
is. Een echte stadstraat, zonder
sluipverkeer. Want hier ligt het
hart van de wijk, de schakel tussen
het Baankwartier en de rest van
Cool-Zuid. Het gevoel wordt breed
gedeeld: deze gebieden horen bij
elkaar en worden nu nog hard van
elkaar gescheiden door de Vest.
Het pleinpark biedt de kans om
deze twee gebieden te verenigen, ze
lonken nu al naar elkaar.
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De kansen liggen er ruimschoots. De Schotse
kerk wil een sterkere relatie met het plein
aangaan. De Waalse kerk programmeert bijna
dagelijks evenementen voor de buurten
de stad: buurtactiviteiten, exposities,
besprekingen, vergaderingen en concerten.
De parkeerplaats van het Oogziekenhuis
verdwijnt, de gymzaal op termijn ook en
basisschool Het Landje wil op zoek naar een
andere locatie voor de vestiging op het plein.
Op deze plek kan de hele diverse bevolking
elkaar bekijken. Een plek waar ouders hun
kinderen uitlaten en waar een verdwaalde
toerist even verwonderd raakt over de
kwaliteit van deze buitenruimte. Een plek
waar je lekker in de zon kunt zitten met een
kop koffie en waar geen verkeersoverlast is:
uitzonderlijk en gewild in de stad Rotterdam.
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BAANBLOK
De Baan is een straat met veel
mooie wederopbouwpandjes,
de nieuwe Cooltoren staat daar
straks prachtig in het gelid, aan
pleinpark Het Landje. De Baan
vormt hier een mooie pleinwand
aan dit Rotterdamse mini-Central
Park, een beschutte plek waar
het goed toeven zal zijn.
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BAANBLOK: RUIMTE VOOR MAKERS, MET EEN
SHOWROOM OP DE DIJK
De achterkant van de Baan
biedt ook kansen. Die kan
samengaan met de nieuwe plint
in de Hoornbrekersstraat die
aan twee zijden voorkanten
krijgt. Via deze straat komen
de nieuwe bewoners van
de Cooltoren thuis. De plint
van de parkeergarage van de
Cooltoren wordt aan twee
zijden van glas en er is ruimte
voor bedrijvigheid, een sfeer
die doorzet naar de volgende
straat, het 1e Blekerhof, dat
grenst aan de achterkant van de
Schiedamsedijk.
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De Schiedamsedijkpanden worden
wat ons betreft ook nieuw leven
ingeblazen. Ze hebben een
bijzondere typologie die zich
bij uitstek leent voor creatieve
bedrijvigheid. De split-levelpanden,
met etalages aan de voorkant
aan de Schiedamsedijk en een
lagergelegen verdieping achter
de dijk, op het 1e Blekerhof, zijn
bijzonder geschikt om te gebruiken
als werkplaatsen met een publieke
entree. Met aan de Schiedamsedijk
een winkel of etalagefunctie en
aan het 1e Blekerhof een atelier of
werkplaats. Zo worden panden nu
ook al gebruikt, functioneel spelend
met de eigenschappen van het
omdijkte gebied.
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Zo ontstaat een veel duidelijkere link tussen
Schiedamsedijk en de rest het Baankwartier.
De expeditiestraat 1e Blekerhof, die je via
poorten betreedt, moet dan wel interessanter
worden voor makers om zich er te vestigen.
De kansen liggen er. Als het lukt om het 1e
Blekerhof autoluw te maken, net zoals de Oude
Binnenweg, ontstaat hier een interessant
verblijfsgebied, waar de auto te gast is en de
werkplaatsen hun deuren opengooien en hun
spullen buiten zetten. Een sfeer als in de London
Mews, waar de achterstraten getransformeerd
zijn tot woonstraat met een bijzondere kwaliteit.
De recente geschiedenis zal hier altijd door de
expeditiehoven waren, zeker als de resterende
opbouwpanden, zoals de Hoornbrekerhoekpanden aan de Ketelaarstraat en
Blekerstraat, in oude luister hersteld worden.
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Zo’n gebied is interessant voor
makers. Denk aan bedrijfjes als
een drukkerij of reclamebureau,
aan stille techniek zoals
3D-printing, aan kunst, of aan
mode. Haal de modebedrijfjes uit
het Vierhavengebied: ze horen
hier thuis. Er is altijd al mode
geweest in het Baankwartier,
denk aan Margreeth Olsthoorn
en Marlies Dekkers. Dit zijn
bedrijven die graag in het
centrum willen zitten, en
die productie willen maken
zonder tot overlast te zijn. De
woontoren is misschien wel de
ideale woonvorm die daarmee
gecombineerd kan worden.
De woningen zijn immers
opgetild, met afstand tot de
straat. Stadswoningen aan
bijvoorbeeld de Kortenaerstraat
verdragen minder goed
overlast.
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Een makersspace aan de Schiedamsedijk
geeft passanten op de dijk een hint van wat
er gebeurt in het Baankwartier op dijkniveau.
Zo wordt de relatie met het gebied daarachter
zichtbaar. Wie weet zullen bezoekers via de
winkels naar het Baankwartier afdalen, waar
het als het aan ons
ligt zal broeien van ondernemerslust. Ook zo
wordt meer verbinding gelegd tussen het
bovendijkse en benedendijkse.
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METROHUB
Toegankelijkheid is een probleem in het
Baankwartier. Het kwartier is vanuit
metrostation Leuvehaven nu alleen via de
trappen op de Schiedamsedijk te bereiken.
De trap is voor slechtzienden van en naar
het Oogziekenhuis een onprettig obstakel en
ook fietsers slepen hun fiets er mopperend
omhoog.
Mogelijk liggen er kansen vanuit
de ontwikkeling van de zuidelijke
‘oksel’ van het Baankwartier,
het gebied waar nu de GGD,
Baan 74 en de ambulancepost
zitten. Men heeft de verrassende
ontdekking gedaan dat er
tussen de kelder van de GGD
en de metro maar één muur zit.
Kunnen we het metrostation, dat
eigenlijk in de dijk zit, bijna op
het niveau van het Baankwartier,
een in- en uitgang geven in het
Baankwartier benedendijks?
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Het zou een ongelofelijke stimulans zijn
voor het Baankwartier: een metro-uitgang
op het niveau van het Baankwartier zelf.
Misschien eentje tussen het oude gebouw
van de GGD en Baan 74. En een uitgang aan de
Baan. Bewoners, ondernemers, bezoekers aan
het Oogziekenhuis, allemaal kunnen ze dan
direct op de metro stappen. Voor scholieren
en hun ouders wordt het een veilige in- en
uitgang. En wie het gevoel heeft dat de metro
vlakbij is, laat misschien de auto staan: je
bent immers binnen enkele tellen onderweg.
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Maak dan ook nog de begane
grond van het GGD gebouw
openbaar, zodat je via dat
gebouw naar Baankwartierniveau en naar de metro kunt.
Je krijgt dan een aantrekkelijk
passageachtig gebied. Wat een
verrassing om via de GGD naar
beneden te lopen: opeens zit je
in dit ‘geheime’ gebied dat je nog
niet kende, een verborgen
pareltje in de stad. Wel
belangrijk is om de trap naar de
Ketelaarsstraat op te knappen,
met name het verlaten gebied
waar die trap op uitkomt. Daar
moet programma komen dat
aansluit bij het passagegebied.
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Nog een idee: kan basisschool
Het Landje geen plek krijgen in de
GGD-hoek? Het Landje heeft nu
twee gebouwen, aan weerszijden
van de Schiedamse Vest. De school
wil liever één gebouw aan één kant
van de Schiedamse Vest, zonder
oversteken. Op het dak van de GGD
heeft een schoolfunctie ingezeten.
Waar dan ook, de GGD-hoek is
interessant voor een scholencluster
naast een metro-ingang met een
goede en voelbare ontsluiting.
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SCHIEDAMSEDIJK
De Schiedamsedijk wordt nu
gekenmerkt door leegstand,
hij heeft geen identiteit. Er
is wel woonkwaliteit op de
verdiepingen, met prachtig zicht
over de haven, maar de voorzijde
oogt armoedig. De koppen van
de straat, met de ongelukkige
Weebertoren, het Inntel hotel,
het Maritiem Museum en de
‘apenrots’, zijn bepaald geen
visitekaartjes voor de stad.
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De belangrijkste kruispunten van de
stad, zeker hier, zijn verknoeid. En
dat terwijl we ons bevinden aan de
entree van de stad vanuit Zuid en de
Maasboulevard.
Gelukkig liggen er veel kansen om de
Schiedamsedijk te verbeteren. De Leuvehaven
wordt aangepakt, de Coolsingel krijgt een nieuw
profiel en als het lukt om het Baanblok nieuw
leven in te blazen en deze energie uit te laten
stralen naar de Schiedamsedijk, krijgt de dijk
vanzelf een duidelijker identiteit.

41

ENTREE VAN DE STAD
Een kans voor de Schiedamsedijk
en ook het Baankwartier is de
ontwikkeling vanuit de Coolsingel.
Het nieuwe profiel van de Coolsingel
wil men doortrekken tot aan de
Schilderstraat. Dat nieuwe profiel
sluit helaas niet aan bij het profiel
van de rest van de Schiedamsedijk.
Het profiel van de Coolsingel:
fietsers aan de westkant, auto’s aan
de oostkant. De Schiedamsedijk:
een fietspad en autobaan aan
weerszijden van de trambaan.
Die moeten op en over elkaar om
de aansluiting te maken. Fietsers
van Zuid en auto’s vanuit Hofplein
moeten via een soort spaghetti van
wegen, over de trambaan heen, van
baantje wisselen.
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Ons pleidooi: zet die route vanuit
de Coolsingel door over de hele
Schiedamsedijk. Maak één lijn
vanaf het Hofplein tot aan de
Erasmusbrug, met één profiel, één
duidelijke lijn voor bezoekers van
de stad. En laat de fietsers vanuit
Erasmusbrug en Coolsingel via
een dubbelzijdig fietspad aan de
westzijde direct langs de winkels op
de Schiedamsedijk fietsen, dit zal
een stimulerend effect hebben op
de bedrijfjes daar.
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Trek niet alleen het profiel van de
nieuwe Coolsingel door, maar ook
de nieuwe groene uitstraling. De
Schiedamsedijk is nu ontzettend
stenig. De kade is stenig, de dijk is
stenig. Bomen zijn lastig op een dijk,
maar zet de tram eens in het gras
en maak groenzones in de stoepen.
Laat het een leefgebied zijn, in
plaats van de doorgaande route die
het nu is.
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Nu al komen vele toeristen vanuit Zuid via de
Schiedamsedijk de stad in, die komen vanaf
de Erasmusbrug en vragen zich af of ze de
goede kant op zijn gelopen. Geef ze het gevoel:
ik zit hier al op een hoofdas, hier ga ik een
imposant stadscentrum binnen. Maak een fraaie
stadsboulevard van de Schiedamsedijk, met
stedelijke allure.
Ten slotte: de Weebertoren.
Iedereen vindt hem verschrikkelijk.
De kwaliteit van de woningen is
hoog, maar hij is te laag en hij is
te lelijk. Top hem op, geef hem een
beetje meer formaat, en zet hem
wat stoerder aan het plein. Open de
plint en trek hem in het groen. Een
mooi torentje op de kop misstaat
niet. (
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EXPERIMENTEN

Onze ideeën over de toekomst
van het Baankwartier strekken
zich uit tot ver in de toekomst.
Tijdens de bijeenkomsten zijn
al veel ideeën bedacht die
we op korte termijn kunnen
uitvoeren en waarmee we
de ontwikkelingen kunnen
versnellen. Ideeën voor
kunsttentoonstellingen, voor
verkeerskundige ingrepen en
radicale vergroening. Uit alle
ideeën komen drie realistische
en breed gedeelde experimenten
naar voren.

2018
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HET LANDJE
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OOST EN WEST MET ELKAAR
VERBINDEN
Kunnen we Het Landje ruimtelijk
meer eenheid geven? Begin met
vergroenen tussen de bestaande
inrichting, zodat het grijs van het
asfalt niet meer domineert. Stel
budget beschikbaar en schrijf een
prijsvraag uit voor de realisatie van
een kiosk voor meer levendigheid.
Nog spannender en cruciaal: maak
de Schiedamse Vest tijdelijk een
autoluwe 30 km-weg. Als het lukt
het sluipverkeer te weren en de
voetganger de baas te maken van
de Schiedamse Vest, kunnen we het
effect van een verenigd Landje echt
goed bemerken.
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WERKEN AAN EEN GROENE
LOOP VIA DE TRAP-ENTREES
Richt de trapzones in de 1e
Ketelaarstraat en de Blekerstraat
vanaf de Schiedamsedijk
en het gebied tot aan de
Hoornbrekersstraat beter in voor
voetgangers. Benut bijvoorbeeld
een dag als 'happy streets' om de
auto’s te weren, de parkeerplaatsen
te confisqueren en een evenement
te organiseren dat publiek trekt.
Met vergroende trappen kunnen we
een aangename verbindingsstraat
creëren, van Schiedamse Vest tot
aan de Schiedamsedijk, die wellicht
doorgetrokken kan worden tot aan
het water via een mooie brede
zebra. Als deze groene verbinding
in de toekomst aansluit op de
Kortenaerstraat, krijg je een oostwestas die helemaal doorloopt
naar de groene Westersingel
en het vernieuwde autoloze
museumgebied.
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SCHIEDAMSEDIJK
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DE POREUZE SCHIEDAMSEDIJK
Experimenteer met een publieke
doorloop door een van de pandjes
aan de Schiedamsedijk naar de
1e Blekerhof. Misschien is het
informatiepand voor de Cooltoren
hier geschikt voor. Geef plek
aan een of meerdere bedrijven
met een duidelijke identiteit
en transformeer een pandje tot
een makerswerkruimte. Met
programma op de 1e Blekerhof en
een campagne voor voorbijgangers
op de Schiedamsedijk kunnen
we publiek via de panden naar
het Baankwartier krijgen en
de kwaliteit van een poreuze
Schiedamsedijk aantonen.
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DE NIEUWE GRENZEN VAN
COOL-ZUID?
Op papier eindigt het Baankwartier
aan de Westblaak en omvat het ook
de kop met de ‘apenrots’ aan het
Churchillplein, maar het gesprek over
het Baankwartier blijkt in de praktijk
altijd te gaan over het punt tot
aan de Schildersstraat. Tegelijkertijd
is Het Landje steeds meer betrokken
bij het Baankwartier. Daarmee is
bijna vanzelf het westelijk deel van
Cool-Zuid betrokken geraakt bij de
ontwikkelingen in het Baankwartier.
Aan de andere kant zien we dat het
noordelijk deel van Cool-Zuid, het
gebied ten noorden van de Witte
de Withstraat, veel meer zijn eigen
gang gaat en meegaat in de dynamiek
van het centrum. Ook de Coolsingel
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die wordt doorgetrokken tot de
Schildersstraat, maakt eigenlijk het
statement: boven de Witte de
Withstraat ligt een wijk, eronder ligt
een andere wijk.
Er tekent zich hierdoor een duidelijk
samenhangend woongebied af ten
zuiden van de Witte de Withstraat.
Hierin staat het wonen in een stadse
omgeving centraal, met stedelijke
functies, maar zonder keihard
massatoerisme, met voorzieningen
ondersteunend aan het wonen.
Een nieuwe indeling in Cool-Zuid
en Cool-Noord dus, nu niet met de
Westblaak maar met de Witte de Withen Schilderstraat als scheidslijn. Een
opvallende bevinding van het Stadslab
die uitdaagt om verder te doordenken.
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Met Stadslab Baankwartier 2016 hebben
we alle initiatieven die er al bestonden
in het Baankwartier, top-down en
bottom-up, samengebundeld en het
resultaat heeft u hier gelezen.
Volgend jaar willen we doorgaan met
het Stadslab. Om de plannen die we
met elkaar hebben bedacht verder
uit te werken, om samen oplossingen
te verzinnen voor nieuwe vragen die
ongetwijfeld op ons af zullen komen en
om op kleine schaal met experimenten
te beginnen waarmee we onze plannen
kunnen testen. Daar willen we
bovendien hele woongebied Cool-Zuid
in meenemen. Het Baankwartier moet
zich niet autonoom ontwikkelen en
een harde grens trekken. Nee, als oost
en west samenvloeien kunnen we
het hele gebied optillen. Met goede
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verbindingen, een prachtig pleinpark,
een gezonde lokale economie, veilige
straten, betrokken bewoners en goede
woningen voor iedereen. In ons ideaal
profiteren niet alleen de nieuwe
bewoners en ondernemers daarvan,
maar alle bewoners van Cool-Zuid. (
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STADSLAB BAANKWARTIER
ALS PROCESS
HUGO BONGERS | 2.11.16
Een interview met ‘stadsmakers’ Joost
van Dijk (Studio Joost van Dijk) en
Frederik Pöll (Frederik Pöll | Architect),
initiatiefnemers en begeleiders van het
Stadslab Baankwartier in Rotterdam.
Een interview door Hugo Bongers, aan
het Stadslab Baankwartier verbonden
voor het aspect van ‘reflectie’.
HB: Wat is de verhouding tussen een
stadsmaker en een stadslab, hoe kunnen we die
begrippen van elkaar onderscheiden?
JvD/FP: Stadsmakers zijn
vaak professionals die de
verantwoordelijkheid op zich nemen
voor een bepaald participatieproces.
Dat proces kan gericht zijn op een
bepaald territorium, een gebied
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waarin van alles aan de hand is. Of op
specifieke knelpunten in een stedelijke
samenleving. Denk bij dit laatste aan
het probleem van luchtverontreiniging
in de stad door drukke verkeerswegen.
Zeker niet iedereen die aan de
bijeenkomsten van een stadslab
meedoet is ‘stadsmaker’. Stadsmakers
hebben procesverantwoordelijkheid.
Het zijn meestal professionals die
overigens vaak uit de kring van
bewoners en ondernemers in een
bepaald gebied komen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor ons, wij werken al
enkele jaren vanuit de Stichting KOOL
in het Baankwartier en vanuit onze
kennis van dit gebied hebben wij het
initiatief genomen om een stadslab op
te zetten. Alle andere deelnemers van
een stadslab zitten er om hun eigen
redenen, om hun eigen belangen naar
voren te brengen.
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Stadsmakers zijn niet per se
onbetaalde werkers of vrijwilligers,
maar het is zeker zo dat in de
langer lopende stadslabs veel
onbetaalde uren worden gemaakt.
De discussie over de vergoeding van
al die uren speelt overal wel. Een
stadsmaker is dus een persoon met
verantwoordelijkheidsgevoel en een
professionele manier van aanpakken.
Toch zijn er verschillen tussen
stadsmakers. Dat heeft vooral te
maken met de eigen professionele
achtergrond. Iemand die uit de wereld
van communicatie komt zal het anders
aanpakken dan wij die een achtergrond
hebben in de architectuur. Onze
achtergrond is ook leesbaar in het
Stadslab; de thema's die wij agenderen
uiten zich in stedenbouwkundige
ingrepen, waar transformatie van de
gebouwde omgeving, programmering,
sociale structuren, vergroening en
verbindingen centraal staan.
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Wat is in beginsel het doel van een stadslab?
Iedereen die in een stadslab aan tafel
zit heeft een eigen belang, heeft een
eigen agenda. Het bijzondere van
een stadslab is dat je gedurende de
bijeenkomsten je eigen belang weet te
relativeren, dat je beter luistert naar
elkaars argumenten die aan de tafel
worden geformuleerd. Aan de tafel van
het stadslab zet je dus je eigen positie
tijdelijk tussen haakjes, wat niet
betekent dat je je eigen belangen laat
schieten, wel dat je nadenkt over de
posities van andere belanghebbenden
in het gebied en in het proces. In
een stadslab streef je dus niet met
alle geweld naar consensus. Mensen
mogen het met elkaar oneens blijven,
maar je laat ze wel goed naar elkaar
luisteren. We denken niet dat we
iedereen aan dezelfde doelen kunnen
laten committeren. Verschillen zullen
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er blijven, maar wellicht minder heftig
en met meer kennis van elkaars positie
en standpunten dan voordat ze elkaar
in het stadslab troffen.
We leveren als Stadslab Baankwartier
straks niet een convenant op waar de
handtekening van alle partijen onder
staat. We denken wel, dat de ideeën
die wij als stadsmakers straks onder
woorden brengen en die we in een
feedback proces aan de deelnemers
zullen voorleggen, door zullen sijpelen
in de standpunten van de betrokkenen,
dat gemeente, projectontwikkelaar,
maatschappelijke organisaties en
ondernemers meer gevoel hebben
gekregen voor een mogelijke
ontwikkeling die in de discussies een
breed draagvlak heeft gevonden.
Er ontstaat, menen wij, in het
bewustzijn van de participanten wel
een soort consensus over de gewenste
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ontwikkelingen in het gebied.
Kernkarakteristieken van een
stadslab zijn volgens ons: informeel
en flexibel. Ons oorspronkelijk idee
dat participanten in het Stadslab
Baankwartier zich zouden moeten
committeren aan ‘een visie’ hebben
we dan ook werkende weg veranderd
in ‘we gaan samen werken aan een
verhaal’. Dat verhaal wordt in woorden
verteld en ondersteund door twee
samenvattende stedenbouwkundige
kaarten en een fotoserie. We zijn
daarmee in onze doelstelling minder
dwingend geworden dan we in eerste
instantie van plan waren.
Jullie bouwden samen aan een verhaal?
Wij zijn in staat geweest om een grote
groep van partijen en individuen bij
elkaar te krijgen. Het samen spreken
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en werken aan het gebied geeft een
enorme rijkdom; stedenbouwkundige
ingrepen door ontwerpers worden
direct getoetst op wenselijkheid door
dagelijkse gebruikers van het gebied.
Wensen van bewoners worden direct
geplaatst in een grotere context en al
in gang gezette ontwikkelingen door
Stadsontwikkeling. Een instelling
kan een projectontwikkelaar van een
150 meter hoge toren aanspreken
op de gewenste programmering.
Tegelijkertijd krijgt de ambtenaar
feedback van de ondernemer over zijn
zorgen over het horecabeleid. Met het
samenbrengen van deze gesprekken
hebben we een verhaal gebouwd.
Het verhaal bouwen we met elkaar,
maar we kunnen niet spreken voor de
mensen die niet direct betrokken zijn.
Het is daarom ook niet hét verhaal over
het Baankwartier, maar 'ons' verhaal,
gedragen door alle deelnemers van
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het stadslab en voor de deelnemers
en overige geïnteresseerden in het
Baankwartier. Het is een bijzonder
rijk verhaal geworden waar we trots
op zijn. Door er in het vervolg meer
mensen bij te betrekken kan het
verhaal nog aan kracht winnen en zal
het breder gedragen worden. Daar ligt
de volgende uitdaging.
Opvallend was dat in het Stadslab Baankwartier
een groot aantal verschillende partijen met
uiteenlopende belangen meededen. Wat hebben
jullie er aan gedaan om zoveel partijen zonder
al te veel onderlinge conflicten mee te laten
doen?
Er zijn door ons vier beslissingen
genomen die naar we denken hebben
bijgedragen aan de betrokkenheid van
zoveel partijen met uiteenlopende
belangen in het Stadslab
Baankwartier. Allereerst hebben we
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gecommuniceerd dat er drie en niet
meer dan drie plenaire bijeenkomsten
zouden zijn. Daarmee werd het proces
in tijd afgebakend en overzichtelijk.
Zo konden ook drukbezette partijen
meedoen. In de tweede plaats hebben
we zo weinig mogelijk via sociale
media gecommuniceerd. Daardoor
ontstond geen overbodige ruis in de
communicatie. Ook hebben we met
alle betrokken partijen een-op-een
gesprekken gevoerd om de eigen
belangen en posities te peilen. De
inhoud van die gesprekken hebben we
bewust niet teruggekoppeld naar de
plenaire bijeenkomsten. Dat leidde
er toe dat alle belanghebbenden
vertrouwen in het proces kregen en
dat men daardoor vrijer kon spreken.
Iedereen kon gedurende de drie
bijeenkomsten meepraten en niemand
hoefde daarbij a priori het eigen
belang op de voorgrond te plaatsen.
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Ten slotte hadden we met Bas van der
Pol een onafhankelijke gespreksleider
uit de gelederen van AIR die het
vertrouwen van onder andere de
gemeente heeft, waarmee deelname
van gemeenteambtenaren een stuk
makkelijker werd. En Bas van der
Pol was daarnaast ook voor ons een
belangrijke sparringpartner.
Hebben jullie in het proces iets moeten
bijstellen, wat is er anders gegaan dan je
tevoren dacht, naast de reeds genoemde
verandering van ‘visie’ in ‘verhaal’?
De opbouw van de drie bijeenkomsten
is anders verlopen dan we tevoren
dachten. De eerste bijeenkomst was
echt kennismaken en gericht op
vertrouwen winnen. Op de tweede
bijeenkomst werden de problemen
en knelpunten in het Baankwartier
benoemd. In de derde bijeenkomst
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werden oplossingen aangedragen en
werd gesproken over de gewenste
lange-termijnontwikkelingen voor het
gebied. Deze aanpak bleek gewoon
nodig te zijn, hoewel daarmee de
bedoeling om de derde bijeenkomst
te gebruiken voor reflectie kwam te
vervallen. Dat lossen we nu op door
de reflectie op een andere manier te
organiseren waarbij onze presentatie
voor het Stadsmakerscongres
in november 2016 in Rotterdam
(georganiseerd door AIR en de Van der
Leeuwkring) een rol speelt.
Daarnaast ontstaan er natuurlijk
ook nieuwe doelen. Gedurende het
proces kreeg het idee vastere vorm
dat voor de aanpak van sommige
knelpunten en voor het reageren op
bepaalde ontwikkelingen een hoger
schaalniveau dan het Baankwartier
nodig is. Zo denken we nu aan een
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vervolg in een Stadslab Cool Zuid. We
hebben ook zicht gekregen op enkele
concrete projecten in het Baankwartier
die we zouden willen aanpakken.
Waarom zijn stadslabs plotseling zo populair
in Nederland, wat maakt deze vorm van
participatie op dit moment zo geschikt?
Door de economische crisis ontstond
er veel energie en tijd bij bewoners
en ondernemers om stadslabs te
ontwikkelen. Er was een grote mate
van professionaliteit beschikbaar
in deze kringen en de bereidheid
om onbetaald of tegen een geringe
vergoeding aan de slag te gaan met
het aanpakken van problemen en
knelpunten in de eigen omgeving. Het
is dus van oorsprong een bottom-up
proces, heel anders dan bijvoorbeeld
de stadsvernieuwing in de jaren ’70
en ’80 die dreef op zware ambtelijke
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en bestuurlijke structuren. In de
stadslabs organiseren bewoners,
ondernemers, maatschappelijke en
culturele organisaties een vorm van
inspraak of participatie en werken
daarbij samen met overheden,
projectontwikkelaars e.d. Wij hebben
de gemeente uitgenodigd om aan tafel
te komen en hebben de ambtenaren
in een een-op-een gesprek overtuigd
om mee te doen. Evenzo de betrokken
projectontwikkelaar. Dat is toch heel
wat anders dan een door de gemeente
georganiseerde ‘bewonersavond’.
Wat gebeurt er met het fenomeen stadslabs
als de crisis afneemt en de professionals weer
volop betaald werk krijgen?
Onderling spreken de stadsmakers in
Nederland die de drijvende krachten
achter de stadslabs zijn op dit moment
volop over de vraag hoe een goed
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‘verdienmodel’ onder de stadslabs
kan worden geschoven, want we
lopen inderdaad het risico dat al die
onbetaalde uren die de stadsmakers
er nu in stoppen straks niet meer
beschikbaar zijn. We rekenen de
beleidsmakers voor wat hun voordelen
zijn van het werken met stadslabs. Wij
vinden dat stadsmaken en stadslabs
ook geschikte participatiemodellen
zijn in een periode van economische
groei. Stadslabs kunnen een blijvend
voordeel zijn in gebieden waarin
veel uiteenlopende betrokkenen met
uiteenlopende veranderingen worden
geconfronteerd. (
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WAAROM EEN STADSLAB?
Onderlinge afstemming tussen marktpartijen,
gemeente en de buurt over de verschillende
ontwikkelingen in het Baankwartier vond tot
2016 nauwelijks plaats.
Worden huidige kwaliteiten
van de buurt door nieuwe
marktontwikkelingen zomaar aan de
kant geschoven? Hoe worden wensen
vanuit de gemeente, zoals uitbreiding
van horecagebied, gecombineerd met
nieuwe woontorens én met de huidige
bewonersgroepen? Hoe sluiten de van
oudsher aanwezige zorginstellingen
aan bij de nieuwe ontwikkelingen en
hoe kunnen zij meer bijdragen aan
een duurzame gebiedsontwikkeling?
Hoe behoudt je het karakter en
kwaliteiten van dit naoorlogse buurtje
overeind wanneer er grootschalige
ontwikkelingen zullen plaatsvinden?
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De gebieden rondom het Baankwartier zoals
het Maritiem District, Westblaak, Witte de
Withkwartier, Coolsingel, Kop van Zuid, worden
allemaal aangepakt. Het Baankwartier is de
schakel tussen al deze centrumontwikkelingen.
Een breed gedragen visie voor het Baankwartier
is op zijn minst wenselijk en is in feite
essentieel voor duurzame gebiedsontwikkeling
in het hart van de stad.
De voorgaande jaren zijn bewoners
en ondernemers uit het Baankwartier
in verschillende groepen zichzelf
gaan organiseren en in afwachting
van de grotere veranderingen, eigen
initiatieven gaan ondernemen. De
werkgroep ‘In de Ban van de Baan’
zette zich in voor behoud van de
diversiteit van de buurt, signaleerde
problemen, agendeerde thema’s
en verbond verschillende partijen
met elkaar. De ondernemers van de
Schiedamsedijk en Schilderstraat
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hebben een ondernemersvereniging
opzetten. Vanuit een initiatief van
‘In de Ban van de Baan’ zijn grote
zorginstellingen in 2014 met elkaar om
tafel gaan zitten en hebben gekeken
naar koppeling en kennisuitwisseling
tussen de zorgpartijen en de creatieve
ondernemers.
Stichting KOOL, initiatiefnemer van het
stadslab, heeft geen belang in het Baankwartier,
maar doordat we er al enige jaren werken
voelen we ons zeer betrokken bij het gebied
en weten we goed wat er speelt in de buurt.
Wij verbaasden ons erover dat voor zo’n
belangrijk centrumgebied als het Baankwartier
nauwelijks aandacht was. We signaleerden
dat er keuzes zijn te maken die bepalend zijn
voor de toekomst van het gehele Baankwartier
en haar omgeving. We merkten dat gemeente
en marktpartijen tot op heden geen
verantwoordelijkheid voelen om deze
keuzes in gezamenlijkheid met alle
stakeholders te benutten.
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Als gebruiker van het gebied én als ontwerpers
zien wij wel het sociaal belang hier van
in, omdat dit voor de toekomst van het
Baankwartier een grote meerwaarde kan
opleveren. Het engagement van de ontwerper
is om hier aandacht voor te vragen en het
proces te regisseren.
Traditioneel krijg je als ontwerper
een opdracht van één partij of
opdrachtgever. Wij willen met het
Stadslab Baankwartier de rollen
omdraaien en trekken het veld veel
breder. Met het opzetten van dit
stadslab heeft Stichting KOOL als
ontwerper een handreiking gedaan
naar zoveel mogelijk stakeholders uit
het Baankwartier om gezamenlijk een
koers te gaan bepalen voor de korteen lange termijn. Welk verhaal willen
we gezamenlijk vertellen over het
Baankwartier in 2041? Welke kansen
kunnen en willen we gezamenlijk de
komende jaar al gaan oppakken?

83

In een drietal bijeenkomsten met een steeds
grotere groep deelnemers zijn we met
elkaar gaan bouwen aan het verhaal van het
Baankwartier. Tijdens deze bijeenkomsten
hebben de deelnemers hun plannen en
ideeën voor het Baankwartier kunnen
toelichten. In groepen is er gesproken over
specifieke onderwerpen, deelgebieden en het
Baankwartier ten opzichte van zijn omgeving.
Dit heeft geresulteerd in “Ons verhaal van
het Baankwartier” ondersteund met kaarten
en een fotoreportage, vormgegeven in deze
E-publicatie. Het verhaal is niet af, het stadslab
is niet klaar. Komende jaren willen we verder
bouwen aan dit verhaal, experimenten
realiseren, Cool Zuid bij het gebied
betrekken en gaan we op zoek naar nog
meer nieuwe deelnemers. (
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