STEDELIJK WOONGEBIED IN DE LUWTE
Het Baankwartier zal zich met de komst
van meerdere nieuwe woontorens de
komende tijd gaan ontwikkelen tot een
hoogwaardig woongebied, in de luwte
van de dijken. Tijdens het Stadslab
Baankwartier in 2016 ontwikkelden
betrokkenen bij het Baankwartier
een verhaal over hoe zij de toekomst
van het gebied voor zich zien. Een
belangrijke conclusie: het Baankwartier
is deel van een groter geheel: het
hoort bij Cool-Zuid. Laat daarom alle
bewoners van Cool-Zuid profiteren
van de komende ontwikkelingen in
het Baankwartier. Dat was de inzet
van het vervolg: Stadslab Cool-Zuid,
dat plaatsvond in 2017.

De inzet van ons Stadslab: het hele gebied
Cool-Zuid optillen door te zorgen voor
goede verbindingen, een gezonde lokale
economie, veilige straten, betrokken
bewoners, goede woningen voor iedereen
en ter plekke van ’t Landje een prachtig
pleinpark. Een door-en-door groen woongebied in de luwte van het centrum, met
een hoge leefkwaliteit en ruimte voor
een diverse bevolking. Een stadswijk met
programma dat de behoeften van de wijk
overstijgt en met een stedelijke functie.
Hoe we daar komen? We zien vijf stippen
aan de horizon:

1. Veel plek om buiten te zijn en buiten
te spelen. Pleinpark ’t Landje zou een
ontmoetingsplaats en speelplek kunnen
zijn voor alle groepen. Zo’n plek kan staan
in het hart van een gezonde wijk met
een hoog niveau groen en veel aandacht
voor zorg, gezondheid en sport. Een goed
dekkend aanbod van wijkzorg dus, liefst in
kruisbestuiving met specialistische zorg.
Want daar zijn we ook goed in, in Cool-Zuid.
2. Programma dat wonen in de luwte van
de stad ondersteunt, zoals plekken die
ontmoeting stimuleren, een gezondheidscentrum en een diverser winkelaanbod,
zoals supermarkten voor dagelijkse
boodschappen en speciaalzaken.
3. Een wijk met fijne woonstraten. Open
groene straten om op te spelen, met minder

parkeerplaatsen en met beter gesitueerde
fietsparkeerplaatsen. Bezoekers parkeren
in de toekomst in de goedkope parkeergarages aan de randen van de wijk.
4. Een wijk voor alle soorten stadsbewoners,
of je nou oud bent of jong, veel geld
verdient of weinig, ziek bent of gezond.
Dat betekent: een divers woningaanbod,
ook voor bewoners met een kleine beurs,
aangepaste woningen voor ouderen en
studentenwoningen. Het is mooi dat de
torens straks meer sociaaleconomische
diversiteit in de wijk brengen: dit vergroot
het draagvlak voor een gevarieerd aanbod
van voorzieningen.
5. Een autoluwe wijk, met aantrekkelijke
routes voor voetgangers en fietsers en
zonder sluipverkeer van auto’s.
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De komende jaren zullen
er veel nieuwkomers naar
onze wijk toestromen. Dit
is altijd spannend, omdat er
daardoor veel gaat veranderen.
In Cool-Zuid willen we de
komst van nieuwe bewoners
aangrijpen om de wijk flink te
verbeteren, op zo’n manier dat
Cool-Zuid een aantrekkelijke
wijk wordt voor iedereen. Want
een diverse wijk is veerkrachtig
en variatie maakt weerbaar.
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WELKOM
IN
COOLZUID

Laat alle bewoners van
Cool-Zuid profiteren van de
komende ontwikkelingen
in het Baankwartier.
Dat was het voornemen waarmee we in
2016 het Stadslab Baankwartier afsloten.
Geen autonome ontwikkeling beperkt tot
het Baankwartier, maar het gebied juist
laten samenvloeien met het westelijk deel
van de wijk en het hele gebied optillen
met goede verbindingen, een gezonde
lokale economie, veilige straten, betrokken
bewoners, goede woningen voor iedereen
en een prachtig pleinpark.
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Welkom in Cool-Zuid

DYNAMIEK EN CONTINUÏTEIT
Het westelijk deel van Cool-Zuid, buiten de
brandgrens, is in veel opzichten de tegenpool
van het Baankwartier. Omdat het gebied het
bombardement doorstond, is het historische
stratenpatroon en het karakter grotendeels
behouden (hoewel ook hier, zoals op zoveel
plekken in Rotterdam, de stadsvernieuwing
zichtbare sporen heeft achtergelaten).
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Het Baankwartier daarentegen is een
echte dynamische wederopbouwwijk met
gebouwen met een tijdelijk karakter. Het
westelijk deel van Cool-Zuid bezit eerder
kwaliteiten van continuïteit en historiciteit.
De statige Schiedamsesingel is er een mooi
toonbeeld van. Ook in sociaal opzicht is het
westelijk deel stabieler: veel bewoners
wonen er al hun hele leven, de mensen
kennen elkaar. Het contrast met het Baankwartier is ook wat dit betreft groot:
bewoners wonen er gemiddeld korter,
andere gebruikers van het Baankwartier
zitten er vaak tijdelijk en de meeste
toekomstige bewoners kennen we
nog niet eens.

5

Welkom in Cool-Zuid
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Welkom in Cool-Zuid

GEBROKEN HART
De Schiedamse Vest splijt deze twee stadsdelen nu van elkaar, auto’s rijden over het
plein dwars door de wijk heen. ’t Landje ligt
als een gebroken hart midden in de wijk.
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Maar deze twee delen van Cool-Zuid horen
bij elkaar, met ’t Landje als kloppend hart
van de hele wijk. Dat ontdekten we in 2016,
toen we eerste ontwerpen maakten voor
’t Landje als prachtig groen pleinpark waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en stadsbewoners
tot rust kunnen komen.

Daarom keken we in 2017 de Schiedamse
Vest over en werkten in het Stadslab CoolZuid aan een gezamenlijk verhaal voor heel
Cool-Zuid: wat kenmerkt deze wijk, waar
willen we naartoe en hoe zorgen we ervoor
dat de tegenpolen oost en west elkaar
versterken en aanvullen?
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Welkom in Cool-Zuid
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Het is een verhaal geworden over een dooren-door groen woongebied in de luwte van
het centrum, met een hoge leefkwaliteit en
ruimte voor een diverse bevolking. Een
wijk die een traditie hoog te houden heeft
als levendige stadswijk met een programma
dat de behoeften van de wijk overstijgt,
en met een stedelijke functie. Een wijk die
we samen met elkaar maken en met alle
nieuwe bewoners.

In dit verhaal lees je hoe wij
dat voor ons zien.
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Tussenresultaten Experimenten → 85
Oost en West met elkaar verbinden → 86
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2017 | 2019
Nieuwe experimenten → 101
Gedifferentieerd parkeerbeleid → 102
Groene woonstraten met minder
parkeerplaatsen → 106
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DE ZORG
ZAME
GROENE
WIJK

ONS VERHAAL OVER HET BAANKWARTIER, 2016

2017 — 2041

“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 het Leger
des Heils zaten er. Dat kwam
hier allemaal bij elkaar en zit er
deels nog steeds.”

Het Baankwartier is altijd een zorgkwartier
geweest. Want het Baankwartier barstte
van de zorg, met instellingen zoals Pameijer,
Antes Werkmaatschappij en natuurlijk
de GGD op de hoek Schiedamsedijk en
Vasteland, en ook met kleinere zorgbedrijfjes
zoals een winkeltje voor steunzolen en het
Dyslexie Centrum Rotterdam. Wijnand
Galema beschrijft in zijn cultuurhistorische
verkenning uitgebreid hoe het Baankwartier
altijd een belangrijke functie op het gebied
van (sociale) zorg heeft gehad, ook vanwege
zijn ligging aan de rivier.
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De zorgzame groene wijk

2017 — 2041

Er zat al heel vroeg een armenhuis en de
centrale gezondheidsdienst (later de
GGD) werd er gevestigd, onder andere
gericht op centrale preventie en behandeling van infectieziekten.
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ABSORPTIEVERMOGEN
In de jaren voor het Stadslab Baankwartier
was er het idee om in het Baankwartier een
stedelijke zorgboulevard te creëren waar
heel Rotterdam naartoe kan komen voor
zorg en met grote landelijke instituten
zoals het Oogziekenhuis. Dat idee van het
Baankwartier als wijk voor innovatieve
sociale zorg raakte in 2016 een beetje
uit beeld, onder andere omdat diverse
instellingen de wijk uittrokken. Maar
ook toen was er veel waardering voor
het absorptievermogen van de wijk om
kwetsbare groepen op te vangen.
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De zorgzame groene wijk
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Zorg en gezondheid staan in 2017 weer
volop in de schijnwerpers. De focus lag
wat minder op stedelijk aanbod, zoals in
eerdere jaren, en meer op de eerstelijnszorg:
wijkaanbod. Er is grote behoefte aan
meer zorgaanbod voor de wijk. Veel is
wegbezuinigd of verplaatst naar plekken
met meer bereik. Een nachtapotheek
met loket wordt gemist, alsook een eigen
huisartsenpraktijk, een fysiotherapeut,
een tandarts en een consultatiebureau.

2017 — 2041

ZORG IN DE WIJK
De combinatie van zorg, gezondheid en
sport is krachtig. We zien een wijk voor ons
met veel zorgaanbod en veel aanbod voor
beweging en sport. Bijvoorbeeld een groot
bewegingscentrum in het Baankwartier
dat betaalbaar en toegankelijk is voor alle
inkomensgroepen. En in de plinten van de
nieuwe torens een gezondheidscentrum,
met een tandarts, een huisartsenpraktijk
en liefst ook een plek waar je vragen
aan de gemeente kunt stellen, zoals een
Vraagwijzer. Een zorgplint als fundament
voor een gezonde, vitale stadswijk.
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De zorgzame groene wijk

2017 — 2041
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De zorgzame groene wijk
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Je zou op ’t Landje plekken kunnen maken
waar mensen elkaar ontmoeten in de
openbare ruimte. Waar je kunt sporten en
spelen. Je zou er gratis fitnessapparaten op
straat kunnen aanbieden, zoals in Kiev en
Barcelona in de sociale woonwijken gebeurt.
En je zou een laagdrempelig programma
voor natuurlijk en sportief spelen kunnen
creëren, voor alle doelgroepen, dus ook
voor volwassenen en zeker ook voor
kinderen met een beperking.

2017 — 2041

GROEN BLOED
Als wij deze zorgzame, sportieve wijk
proberen voor ons te zien, dan zien we
een wijk die tot in de haarvaten schoon en
groen is. Geen schaamgroen, maar echte
stadsnatuur met veel bloemen en diverse
planten. De lucht is er fris als je erdoorheen
jogt of wandelt. Er bloeien bloemen in alle
kleuren en in de zomer zoemt het er overal
van de insecten. Een hoosbui verdwijnt snel
in de grond en ook in extreme hitte is het er
goed toeven onder schaduwrijke bomen. Een
wijk, kortom, waar je graag nog wat langer
blijft en je goed voelt.
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De zorgzame groene wijk

28

In het hart van de wijk ligt dan pleinpark
’t Landje. Als we de groene plekken die
nu al in en om ’t Landje liggen aan elkaar
koppelen en uitbreiden – de tuin van het
Oogziekenhuis, de Habitat Tuin en de tuin
van de Waalse Kerk – ontstaat er een groene
long midden in de wijk. Met zo’n door en
door groen hart maken we een einde aan de
reputatie van Cool-Zuid als grijze wijk.
Pleinpark ’t Landje zou verrijkt kunnen worden
met een groener programma richting een parkachtige omgeving met een kwalitatief hoogstaande buitenruimte dat voor de gehele
binnenstad een aanwinst zou zijn.

2017 — 2041

KRUISBESTUIVINGEN
We zien veel mogelijkheden voor allerlei
kruisbestuivingen die het eigen karakter
van de wijk onderstrepen en de kwaliteit
van de wijk verder verhogen. Zo wordt het
onderhoud van de trappen aan de Blekerstraat en de Ketelaarstraat nu gedaan door
de cliënten van Antes. De Habitat Tuin ook,
voor een kleine vergoeding. De gemeente
financiert het en professionals begeleiden
het. De cliënten van Antes die vroeger voor
overlast zorgden hebben nu een project
dat ze goed doet, ze zijn buiten bezig en
ze voelen zich verantwoordelijk voor de
openbare ruimte. Pleinpark ’t Landje zou
in die lijn ook een sociale tuinman kunnen
krijgen. Met zulke constructies kun je een
hoger niveau van groen bereiken dat meer
onderhoud vraagt, maar ook rijker is.
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De zorgzame groene wijk
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De zorgzame groene wijk
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Stedelijke zorgvoorzieningen kunnen
het draagvlak en de kwaliteit van andere
zorgvoorzieningen vergroten en interventies
voor cliënten in de wijk kunnen ook voordelig uitpakken voor bewoners. Zo heeft
het Oogziekenhuis baat bij een eenvoudige
en toegankelijke wandelroute vanaf de
metro en daar profiteren bewoners met een
mobiliteitsbeperking of kinderwagen ook
van. Zo wordt de wijk aantrekkelijk voor
een grote groep bewoners.

2017 — 2041

Pleinpark ’t Landje zou in die lijn ook een
sociale tuinman kunnen krijgen. Met zulke
constructies kun je een hoger niveau van
groen bereiken, dat meer onderhoud vraagt,
maar ook rijker is.
Stedelijke zorgvoorzieningen kunnen het
draagvlak en de kwaliteit van andere zorgvoorzieningen vergroten, bijvoorbeeld, en
interventies voor cliënten in de wijk kunnen
ook voordelig uitpakken voor bewoners.
Zo heeft het Oogziekenhuis baat bij een
eenvoudige en toegankelijke wandelroute
vanaf de metro en daar profiteren bewoners
met een mobiliteitsbeperking of kinderwagen ook van.
Zo wordt de wijk aantrekkelijk voor een
grote groep bewoners.
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RUIMTE
VOOR
VOOR
ZIENINGEN

2017 — 2041

“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.
“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 Rotterdam.”

De nieuwe woontorens in het Baankwartier
– Cooltoren, Baantoren, Parkhuistoren –
zullen zorgen voor een groei van het aantal
bewoners. Er komen 500-1000 nieuwe woningen bij in de wijk, nu zijn het er ruim 1400.

37

Ruimte voor voorzieningen
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2017 — 2041

En daarmee komt er weer draagvlak voor
een rijk aanbod van voorzieningen in de
wijk. In het Baankwartier is er ruimte voor
programma en zoekt men nog naar een
zinvolle invulling van de publieke plinten
van de nieuwbouwtorens. Denk aan het
eerdergenoemde gezondheidscentrum. We
verwachten dat ook de nieuwe bewoners
warmlopen voor een groene wijk.
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Welke voorzieningen zijn er nog meer
nodig naast zorg en gezondheid? En wat
wordt er gemist in de wijk? Bij het Stadslab
Baankwartier was het idee: alles is er wel.
Maar dit wordt in de rest van Cool-Zuid
anders gevoeld: alles verdwijnt juist, we
hadden hier alle voorzieningen, maar
ze zijn wegbezuinigd.

VOORZIENINGEN

Ruimte voor voorzieningen
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2017 — 2041

Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
Buurthuis De Coolenkit vervulde een
ontmoetingsfunctie, maar moet zijn eigen
broek ophouden, de subsidie is gestopt.
Het buurthuis is nog wel open maar faciliteert alleen nog, voor de organisatie is
geen financiering. Ook hier zien we een
rol voor pleinpark ’t Landje, als publieke
ontmoetingsplek. In onze ideale wijk
verbindt pleinpark ’t Landje de twee stadsdelen en voelen alle bewoners zich hier
welkom. De Waalse Kerk vervult nu al steeds
meer een buurtfunctie. De Schotse Kerk
zou deze buurtfunctie ook weer moeten
vervullen. Ook de buitenruimte willen we
socialer inrichten, met bankjes en horeca.
Hier willen we kinderen zien spelen, mensen
zien sporten, elkaar kunnen spreken. Dit
pleinpark, met openbare plekken binnen en
buiten, kan een kruispunt worden voor alle
gebruikers van Cool-Zuid, ook voor toevallige passanten en recreanten.
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Ruimte voor voorzieningen
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Ruimte voor voorzieningen

2017 — 2041

De wijk zal meer gezinnen aantrekken.
Er zullen hiervoor voldoende klaslokalen
in de wijk beschikbaar moeten komen.
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Er kunnen best wat dagelijkse winkels bij.
Nu is de Spar op de Witte de Withstraat
de enige supermarkt in de buurt, naast de
Albert Heijn op het Vasteland. Er is behoefte
aan meer diversiteit: zowel goedkopere
supermarkten (een Aldi of Lidl) als juist
winkels met een luxueuzer en biologisch
aanbod, zoals Marqt of Ecoplaza. Daarnaast
is er behoefte aan kleine speciaalzaken, zoals
een goede groenteboer of een goedkope
slager. Sommige bewoners uit de wijk halen
hun voedsel ver buiten de wijk, omdat
het aanbod in de buurt te duur voor ze is.
Specialistisch aanbod is belangrijk in een
stedelijke wijk, het legt accenten en geeft
de wijk een eigen karakter. Tegelijkertijd
hopen we dat er ook meer ruimte komt
voor hoogwaardige voorzieningen voor
alle wijkbewoners.
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ZIENINGEN

WOON
STRATEN

ONS VERHAAL OVER HET BAANKWARTIER, 2016
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2017 — 2041

“Als het lukt om het 1e Blekerhof
autoluw te maken 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 bijzondere kwaliteit.”

Iedereen wil wonen in een woonwijk met aantrekkelijke straten. Open straten met veel groen, ruimte
om te spelen, toegankelijke straten ook voor mensen
die slecht ter been zijn. Een straat als de Proveniersstraat aan de noordzijde van Rotterdam Centraal
is een inspirerend voorbeeld van een eenzijdige
parkeerstraat met veel ruimte en groen. Deze straat
kan model staan voor straten als de Boomgaardstraat,
de Eendrachtsstraat en de Van Brakelstraat: veiliger
voor kinderen, met minder auto’s, meer lucht, brede
stoepen, meer groen en veel ruimte voor netjes
ingepaste fietsstallingen. Dit kan alleen als er
parkeerplaatsen verdwijnen.
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Woonstraten
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Woonstraten
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Maar parkeerplaatsen zijn gewild in de wijk
en er is al een ontzettend hoge parkeerdruk.
Volgens de gemeente ligt het gemiddelde
op 84% (de maximale norm is 85%), maar
dit is een gemiddelde en overdag gemeten.
Automobilisten zetten hun wagen liever
voor een paar extra euro’s in de wijk, dan
dat ze naar een van de parkeergarages
buiten de wijk rijden en een paar honderd
meter moeten lopen.

2017 — 2041
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Woonstraten
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2017 — 2041

DRUK
Met de komst van nieuwe bewoners en
de toenemende druk van bezoekers aan
de populaire Witte de Withstraat zal de
parkeerdruk alleen nog maar toenemen. En
dat terwijl toegankelijkheid en parkeren nu
al als een van de grootste problemen van de
wijk wordt gezien. Als de nieuwe bewoners
van Cool-Zuid net als de bestaande straks
allemaal ook om 08:00 uur met de auto de
deur uitgaan, met maar twee uitgangen uit
de wijk, wordt de ervaren toegankelijkheid
wel erg klein.
Over auto’s wordt verschillend gedacht,
sommige mensen hebben hem nodig voor hun
werk, anderen storen zich aan de dominantie
van auto’s in het straatbeeld. Maar over een
ding zijn autoliefhebbers en autohaters het
eens: het parkeerprobleem moet worden
opgelost. Kunnen we tot oplossingen komen
die voor iedereen goed werken?
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WOONSTRATEN

Woonstraten
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Er is al het nodige in gang gezet. Nieuwe
bewoners in de torens krijgen geen vergunning voor straatparkeren. Bewoners
van de Cooltoren kunnen in hun eigen parkeergarage aan de Hoornbrekersstraat
parkeren en bewoners van de Baantoren
parkeren straks in de parkeergarage aan de
Westblaak, die nu grotendeels leeg staat.
DIFFERENTIËREN
We zouden weleens willen experimenteren
met een sterk gedifferentieerd parkeervergunningenbeleid. Stel meer plekken in waar
je alleen kort mag parkeren, bijvoorbeeld
maximaal 20 minuten. In de woonstraten
kun je het parkeren beperken tot vergunningshouders en hun bezoek middels de
bezoekerspas. En misschien zijn er in de
toekomst zelfs technische mogelijkheden
om het aantal parkeerplaatsen te koppelen
aan de drukte: parkeerplekken alleen voor
vergunningshouders als het druk is, meer
plekken voor bezoekers op rustige tijden.

2017 — 2041

Wat ons betreft streven we naar een zo klein
mogelijk aantal parkeerplaatsen op straat, die
dan vooral, of uitsluitend, bestemd zijn voor
mensen die er wonen en werken. Bezoekers
parkeren zoveel mogelijk in (goedkopere)
parkeergarages aan de randen van de wijk.
BLIK VOOR STAAL
Naast de parkeerdruk is er ook overlast van
slecht geparkeerde fietsen: er is dan ook
een groot tekort aan fietsparkeerplekken
in de wijk. Er zijn in Cool-Zuid 300 minder
fietsparkeerplekken dan de gemeentelijke
norm voorschrijft en dat was vóór de
tsunami van oranje deelfietsen in de stad,
dé ergernis van deze zomer. Omdat er te
weinig stallingen zijn, worden fietsen overal
maar neergekwakt. De straten zien er niet
uit en fietsen belemmeren de doorgang.

55

Woonstraten
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Het liefst lossen we het fietsparkeren op
in de straat zelf, want inpandige stallingen
zorgen voor dode plinten en leveren
beheerproblemen op. Zowel vanuit de
gemeente als vanuit de wijk zijn levendige,
aantrekkelijke plinten gewenst. Om goede
fietsparkeervoorzieningen te creëren heb
je wel bredere stoepen nodig, ruimte om
fietsparkeerplaatsen te ontwerpen binnen
een groter goed geordend geheel. Nog een
reden om autoparkeerplaatsen uit de straten
weg te halen, en meer ruimte te maken voor
de fiets.

2017 — 2041
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STRATEN
ONS VERHAAL OVER HET BAANKWARTIER, 2016
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VOOR WIE
GAAN
WE
BOUWEN

2017 — 2041

“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 Pameijer:
we willen dat die diversiteit
en levendigheid blijven.”

Diversiteit is de charme van het Baankwartier. Dat schreven we vorig jaar al en
ook dit jaar staat diversiteit weer hoog
op de agenda. Niet alleen diversiteit van
programma, maar zeker ook diversiteit in
het woningaanbod en het type bewoners.
Die diversiteit is nu beperkt. De wijk bestaat op
dit moment vooral uit woningen van 70-80 m2. De
helft van de woningen is in particulier bezit, de
andere helft valt grotendeels onder Woonstad.
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Voor wie gaan we bouwen
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2017 — 2041

De woningen die de komende jaren worden
bijgebouwd zullen naar verwachting een
mix vormen van woningen voor middeninkomens en hoge inkomens. De Cooltoren
krijgt een brede range van woningen: van
kleine huurwoningen (50m2) voor huurders
die de hele stad als huiskamer benutten tot
luxueuze penthouses – en alles wat ertussen
zit. Hetzelfde geldt voor de Baantoren. De
Parkhuistoren gaat zich richten op gezinnen.
Met de nieuwbouw komt er dus een grote nieuwe
groep bewoners in de wijk te wonen. Het is mooi
dat de wijk hierdoor diverser wordt in sociaaleconomisch opzicht en dat er meer woningen
zijn voor gezinnen. Dit sluit aan bij gemeentelijk
beleid om meer hoge inkomens naar de stad te
trekken (gentrification) en meer grotere woningen (> 100m2) voor gezinnen te bouwen (bakfietswijken). Dat hoort op een bepaalde manier zelfs
wel bij de wijk, want Cool is vanaf zijn ontstaan
in de negentiende eeuw altijd al een wijk geweest
met ‘gouden randjes’.
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Voor wie gaan we bouwen
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Voor wie gaan we bouwen
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Maar blijft de diversiteit of zal de wijk
vooral een plek worden voor hoogopgeleide
jonge mensen met een sterke financiële
positie? Verdrijven de nieuwe bewoners
straks de huidige bewoners van de wijk,
en hoe sterk is de positie van de bewoners
van de sociale huurwoningen? Veel van
hen hebben geen geld om te verhuizen
naar duurdere woningen buiten de wijk; zij
wonen nu lang en dus goedkoop in de wijk.
De doorstroommogelijkheden in de wijk zijn
uiterst beperkt, ontbreken eigenlijk. Ouder
wordende echtparen en alleenstaanden
kunnen in de wijk niet doorstromen naar
kleinere en betaalbare woningen. Ouder
wordende bewoners met een migratieachtergrond die graag in de wijk willen
blijven wonen kunnen daar ook geen kant
uit. Gevolg: scheefwonen, lang blijven wonen
in ongeschikte bovenwoningen zonder
goede voorzieningen voor minder mobielen,
dus het risico van vereenzaming.

2017 — 2041

65

Voor wie gaan we bouwen
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Wij vinden diversiteit belangrijk en dan met
name: zorg voor genoeg woonaanbod voor
ouderen (55+) en mensen met een handicap en bouw niet alleen voor jong, rijk en
vitaal. Cool-Zuid verwelkomt gezinnen,
maar een echte gezinswijk hoeft het niet
te worden. Appartementen voor 55-plussers
worden gemist. Voor studenten lijkt wel
voldoende aanbod te bestaan, in de drukke
horecastraten en ook omdat hier en daar
groepjes studenten in een gezinswoning
terecht zijn gekomen.
In een echt diverse wijk blijft het bestaande
aanbod van sociale woningen gehandhaafd.
Alle bewoners in het Stadslab kennen voorbeelden van sociale woningen die verloren
gingen aan de vrije sector. We hopen dat de
tactiek van het sluipenderwijs afstoten van
sociale woningen en het ‘omkatten’ naar
vrijesectorwoningen niet wordt voortgezet.

2017 — 2041

Over de kwaliteit van de woningen en
de woonomgeving valt op te merken dat
woningen voor de oudere doelgroep aan
andere eisen moeten voldoen dan die
voor jongeren en gezinnen. Met name de
ontsluiting (door middel van liften?) is een
punt van aandacht. En nog een belangrijk
punt: de achterzijde van de woningen in
de woonstraten van Cool-Zuid zijn veelal
rustig, groen, aangenaam voor mens en
dier. Hou dat vooral zo! Voorkom dat de
binnenterreinen worden overgenomen
door de horeca, dat er terrassen komen.
Als de binnenhoven rustig en groen blijven,
handhaven we in de wijk een woonmilieu
dat voor alle typen bewoners aangenaam
is. Zoals enkele bewoners zeiden: “Herrie
op straat kan ik wel hebben, als ik aan de
achterkant maar rustig kan blijven slapen.”
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LANGZAME
VERBIN
DINGEN

2017 — 2041

“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 Schiedamse Vest
zorgt voor veel overlast. Hier moet je
alleen de dijk af willen rijden als je echt
in de buurt moet zijn.”

Het Baankwartier trekt, dankzij zijn ligging
in oksel van de Schiedamsedijk en de Westzeedijk, nauwelijks doorgaand verkeer. Dit
is aan de ene kant een kwaliteit, want het
zorgt voor luwte in de wijk. Maar het is ook
irritant: de trappen in het Baankwartier naar
de Schiedamsedijk zijn hordes voor fietsers
en minder mobiele wandelaars en mensen
met kinderwagens.
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langzame verbindingen
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Het westelijke deel van Cool-Zuid is via de
Westersingel, de Witte de Withstraat en de
Westblaak wel behoorlijk goed ontsloten
en ook via de Schiedamse Vest kun je
gemakkelijk de dijk van het Vasteland op
fietsen. Maar daar rijden dan wel weer
auto’s hard doorheen.
70

De luwte uit het Baankwartier is een
kwaliteit die in heel Cool-Zuid gewenst is
en vanuit het Baankwartier zou je als fietser
makkelijker de wijk uit willen. Kunnen we
de kwaliteit van het Baankwartier, als wijk
in de luwte, uitbreiden naar de hele wijk
ten zuiden van de Witte de Withstraat,
maar toch zorgen voor een behoorlijke
toegankelijkheid?
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langzame verbindingen
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TOEGANKELIJK VOOR ALLES WAT ROLT
We maken een onderscheid in typen verkeer. Sluipverkeer van auto’s willen we
weren uit de wijk, maar verbindingen voor
langzaam verkeer mogen juist veel beter.
Werp dus obstakels op voor de auto en maak
toegangen voor fietsers en wandelaars
prettiger. Je kunt bijvoorbeeld alleen
bestemmingsverkeer toegang geven tot
de Schiedamse Vest en daar meer ruimte
geven aan fietsers en voetgangers.
De wandelkwaliteit van de wijk kan flink omhoog.
Met kleinschalige tactische interventies kun je de
wijk veel aantrekkelijker maken voor voetgangers
en voor alles wat rolt (rollators, kinderwagens, rolstoelen, fietsers). Denk aan kunst, verlichting,
meubilair, kleine verbeteringen om routes en
verbindingen te ondersteunen. Of aan interventies zoals die in 2017 waarbij de trappen bij de
Blekerstraat en de Ketelaarstraat vergroend en
aantrekkelijker gemaakt zijn.
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langzame verbindingen
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We prolongeren dit jaar het idee van de
metrohub. Ofwel: een gelijkvloerse loop
door de Schiedamsedijk naar metrostration
Leuvehaven vanuit de Baan, een beetje zoals
bij metrostation Coolhaven. Dit zorgt voor
een veel betere ontsluiting van de wijk en
moedigt mensen wellicht aan om vaker
met het openbaar vervoer te reizen.

2017 — 2041

GROENE VERBINDINGEN
Welke verbindingen zijn belangrijk
voor Cool-Zuid? In 2016 beschreven
we de tweetandige fiets/wandelroute
Kortenaerstraat-Landje-Schiedamse VestBlekerstraat/Ketelaarstraat, een rustige
interne route door Cool-Zuid die voor voetgangers het Museumkwartier verbindt met
het Maritiem District. De route loopt bij de
Blekerstraat langs de nieuwe Baantoren.
Het is belangrijk hoe daar de plinten worden
ingevuld. Liever zien wij geen drukke verbinding ontstaan tussen de Witte de Withstraat
en de Blekerstraat waarbij het programma
van drukke horeca zich uitbreidt in het
Baankwartier: de Schilderstraat is een veel
betere uitvalsweg voor de Witte de With. Zo
kan Cool-Zuid een eigenstandig woongebied
blijven, met een ander karakter dan het
grootstedelijke Witte de Withkwartier.
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NOORD-ZUID
De belangrijkste route vanaf de Erasmusbrug
en de boten op de Maas is natuurlijk de
Schiedamsedijk, die op meerdere plekken
ingangen heeft naar het Baankwartier.
In 2016 schreven we er uitgebreid over.
In 2017 kwamen twee andere noordzuidverbindingen duidelijker op de agenda:
de route Baan-Vasteland en de verbinding
tussen Schiedamsesingel en Vasteland.
De route van de Baan, via de Baansteeg, naar
het Vasteland, kan een uitvalsweg worden voor
fietsers vanuit het Baankwartier. Via die route
kunnen ze naar Rotterdam-Zuid of richting
Maasboulevard en Erasmusbrug. Nu zijn er
eigenlijk geen fatsoenlijke routes voor fietsers
die richting op.
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Vanuit de Schiedamsesingel kun je ook het
Vasteland op. Maar op het laatste stuk van
de Schiedamsesingel, naast de Russisch
Orthodoxe Kerk, overheerst nu het steen
van een parkeerplaats met weinig belevingswaarde. Hier zou een uitnodigende tweede
entree kunnen ontstaan, met kwaliteit zoals
op de Boompjes. Helemaal mooi zou het zijn
als je ter plekke de ambulanceoversteekplaats zou kunnen gebruiken om de dijk van
het Vasteland over te steken. Verder lijkt
het ons mooi om het dijklichaam van het
Vasteland tussen de Russisch Orthodoxe
Kerk en de Eendrachtsweg te vergroenen.
Hier zou je een wandelpad kunnen aanleggen en zitjes maken, opdat er een
aantrekkelijke route ontstaat die wandelaars vanaf het Vasteland de wijk invoert.
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tussenresultaten Experimenten
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OOST EN WEST MET
ELKAAR VERBINDEN
Kern van experiment Pleinpark is om het
plein ruimtelijk meer eenheid te geven en
een ontmoetingsfunctie te stimuleren voor
de hele wijk, voor een diverse doelgroep,
uit het westelijk en straks ook het oostelijk
deel daarvan. Het plein functioneert al
sinds 2011 als een sport- en speelplein.
Dagelijks razen er zo’n duizend kinderen
van onder meer de basisscholen uit op
het plein. Nu het plein in principe werkt
is er ook een vraag naar andere functies,
zonder dat de speelcapaciteit van het plein
kleiner wordt. Een ontmoetingsplaats voor
bewoners, een plek van rust als tegenwicht
voor de toenemende drukte op de Witte
de Withstraat. Het liefst wordt het een
klimaatadaptief Pleinpark, want een
gezonde wijk heeft een gezond hart.
Een eerste stap is het experiment met
Happy Streets, waarbij op de Schiedamse
Vest voorrang wordt verleend aan de fiets
in plaats van aan de auto. Het experiment
duurt van november 2017 tot januari 2018
en heeft als doel het sluipverkeer te weren
uit de wijk, de Schiedamse Vest meer op te
laten gaan in een groter Pleinpark en het
bouwen van een paviljoen voor ontmoeting
en uitwisseling.

2017
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tussenresultaten Experimenten

2017

DE POREUZE
SCHIEDAMSEDIJK
Een concreet experiment met een publieke
doorloop door een van de pandjes aan de
Schiedamsedijk is nog niet van de grond
gekomen. Maar in de Schiedamsedijk
62A begon stichting DIG IT UP wel de DIG
IT UP Gallery. Daar hangen nu panelen
met foto’s van de vergeten geschiedenis
van Rotterdam, met een makershok aan
de steeg. Dit spontane initiatief laat de
potentie zien van de combinatie van showroomruimten aan de Schiedamsedijk en
maakruimten aan het expeditiehof.
90
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tussenresultaten Experimenten
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AANTREKKELIJKE TRAPPEN BIJ
BLEKERSTRAAT EN KETELAARSTRAAT
In 2017 werden de trappen naar de
Schiedamsedijk bij de Blekerstraat en
Ketelaarstraat aangepakt. Er kwam in
de Blekerstraat een foto-expositie over
de geschiedenis van de wijk. Dit maakt
de straat en de entree levendiger: nu
weet je welke wijk je binnenkomt. En de
plantenbakken bij de trappen kregen rijker
groen, dat onder professionele begeleiding
wordt onderhouden door cliënten van
Antes. Niet al het nieuwe groen slaat
even goed aan. Ook hier moeten we meer
uitproberen. De komende jaren gaan we
daarom verder met het verbeteren van de
trappen. Aansluitend aan de trappen bij
de Blekerstraat moet een pleintje komen.
Het plan is om hier meer groen toe te
voegen en zitmeubilair, en zo te zorgen
voor een grotere verblijfskwaliteit. De
parkeerplaatsen verdwijnen en de huidige
vuilcontainers gaan ondergronds. Hiermee
is in oktober 2017 een start gemaakt. Als
de hoogbouw er is, krijgen de trappen
een fundamenteel nieuw ontwerp, met
vormgeving die past bij de omgeving, beproefde beplanting, een flauwere helling
en aandacht voor rollend verkeer: rollators,
fietsen en kinderwagens.

2017
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2019

NIEUWE
EXPERI
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2017 — 2019
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GEDIFFER
ENTIEERD
PARKEER
BELEID

Om overlast van bezoekers uit de
Witte de Withstraat te minimaliseren
willen we kijken wat het effect is van
een gedifferentieerd parkeerbeleid
in de woonstraten van Cool-Zuid. Is
het mogelijk om kortparkeren in te
voeren? Of een parkeerverbod voor nietvergunningshouders op drukke tijden?
Kunnen we bezoekers aan de Witte de
Withstraat dwingender verleiden de
auto in de parkeergarages te stallen?
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Gedifferentieerd parkeerbeleid
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GROENE
WOON
STRATEN
MET
MINDER
PARKEER
PLAATSEN

Parkeerplaatsen op straat belemmeren
de doorgang en verlagen de kwaliteit
van de straat. Missen we ze echt als
we er bij wijze van experiment een
aantal weghalen en er iets beters
voor in de plaats zetten? Denk aan
meer groen, bankjes of ordentelijke
fietsparkeerplaatsen, mooi ingepast
in het profiel van de straat. Zo’n
experiment kan helpen het denken
over parkeren voor de deur te veranderen. Dit experiment is alleen succesvol
als autobezitters tevreden zijn over
alternatieve parkeermogelijkheden
in en rond de wijk. We zouden kunnen
beginnen met de Kortenaerstraat. Een
groenere Kortenaerstraat maakt de
verbinding tussen pleinpark ’t Landje
en de groene Westersingel nog beter.
Misschien volgens het model van de
bewoners van de Snellinckstraat en
de Zwaerdecroonstraat in Rotterdam:
onderhoud in eigen beheer in de buurt,
aanleg in samenspraak.
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Groene woonstraten met minder parkeerplaatsen
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EEN
GROENE
ROUTE
NAAR HET
VASTELAND

De opgangen bij het Vasteland ter
hoogte van de Schiedamsesingel zijn
nu nog erg stenig, het beheer van
het weinige groen is beperkt tot een
minimum. Met een verbeterde groene
opgang, met zitjes op de dijk, zorgen
we voor een aantrekkelijke entree van
de wijk. De methode Blekerstraat komt
hier ook van pas: vergroening van de
opgangen, een hoger niveau en beheer
vanuit de wijk.
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Een groene route naar het Vasteland
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Een groene route naar het Vasteland
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TOT
GAUW
IN ONZE
NIEUWE
WIJK

Het Baankwartier zal zich de
komende tijd gaan ontwikkelen tot een hoogwaardig
woongebied, in de luwte van
de dijken. Er gaat dus veel
veranderen in Cool-Zuid.
Dit is altijd spannend, maar
hier in Cool-Zuid grijpen we
veranderingen aan om de
wijk flink te verbeteren.
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Tot gauw in onze nieuwe wijk
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Tot gauw in onze nieuwe wijk

Het Baankwartier, met een sterke
historie in stedelijk zorgaanbod, kan de
wijk als geheel meer op de kaart zetten
als zorgzame groene wijk, waar we uitkijken naar elkaar, er ruimte is voor veel
verschillende mensen en waar breed gedeelde waarden als gezondheid, sport en groen
direct in de praktijk worden gebracht.
120

Dat begint met vergroening van Cool-Zuid.
Want groen is goed. Het zorgt voor een
prettig leefklimaat, is goed voor de gezondheid, en geeft een betere weerstand tegen
extreme weersomstandigheden zoals
hoosbuien en hitte. En ook de nieuwe
bewoners houden van aantrekkelijke
woonstraten en aangename loop/fietsverbindingen naar de rest van de stad.
Een gemeenschappelijk belang dat we
als Cool-Zuid als geheel nastreven.
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Tot gauw in onze nieuwe wijk

Omringd door de statige Schiedamsesingel
en binnenkort nieuwe woontorens aan
de Baan, vormt pleinpark ’t Landje straks
wat ons betreft het groene, kloppende
hart van de wijk. Dit plein gaat oost en
west verbinden. Een ontmoetingsplaats en
speelplein voor alle leeftijdsgroepen.
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Voor wie is straks de wijk? Wat ons betreft:
voor iedereen. Of je nou oud bent of jong, veel
geld verdient of weinig, ziek bent of gezond,
ras-Rotterdammer bent of van ver komt: je
bent hier van harte welkom. Want een diverse
wijk is levendig en variatie maakt weerbaar.

Tot gauw!
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INTER
VIEWS
DEEL
NEMERS
Hugo Bongers

In zes interviews gaat Hugo
Bongers in op het proces van
stadmaken, de beweegredenen
om deel te nemen en aandachtspunten voor de toekomst. De
deelnemers zijn bewoner of
professional in onderwijs,
zorg, gemeente of cultuur.
Hierdoor wordt een breed palet
van meningen en ervaringen in
beeld gebracht. De uitkomsten
zijn enerzijds gebruikt om de
organisatie en het proces van
het stadslab te verbeteren
en anderzijds om geïnteresseerden inzicht te geven.
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“WIJ WILLEN
EEN LEUKE
SCHOOL IN
EEN LEUKE
WIJK ZIJN”
Interview met Michelle Struick,
directeur van OBS Het Landje

“Kinderen van OBS Het Landje komen uit de
hele stad”, zegt Michelle Struick, directeur
van de school die in het hart van Cool-Zuid is
gelegen. “Zo’n dertig tot veertig procent van
de leerlingen komt uit de wijk zelf. De school
heeft een goede naam in de stad en heeft
een kunstzinnig karakter. Dat laatste is voor
sommige ouders ook een goede reden om hun
kinderen hier op school te doen. Daarnaast
is de school aantrekkelijk voor ouders die
in het centrum werken en die makkelijk
hun kinderen voor en na het werk op school
afleveren en in de naschoolse opvang oppikken. Toch is de leerlingenpopulatie van de
school een dwarsdoorsnee van de Rotterdamse bevolking.”
Samen met de naburige Rotterdamse
Schoolvereniging aan de Schiedamsesingel
heeft OBS Het Landje meer dan duizend
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Interviews deelnemers
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leerlingen. Als die gehaald en gebracht worden
geeft dat op twee momenten van de dag veel
verkeersdrukte. Ouders komen met de auto
en er wordt ook dubbel geparkeerd. Op die
momenten is er een veiligheidsprobleem. Dat heeft
voortdurend de aandacht van de schoolleiding,
maar het verkeersprobleem is mede een gevolg
van het gedrag van een deel van de ouders zelf,
meent de directeur. De school overlegt over de
verkeersveiligheid met de gemeente, de wijkagent
en het stadstoezicht. Voor de rest is het een
veilige omgeving voor de kinderen. Het plein
’t Landje wordt niet als onveilig ervaren en de
overblijfouders lopen altijd vooraf een rondje om
eventuele rommel op te ruimen. In het algemeen
wordt dus weinig overlast ervaren op deze toch vrij
drukke centrumlocatie. “Er is wel geluidsoverlast
van de ambulance- en brandweersirenes, die
kunnen tijdens het lesgeven echt storend werken”
zegt Michelle Struick. “Maar daar staan weer
veel voordelen van deze plek in de binnenstad
tegenover. We doen veel met de culturele
instellingen in het centrum en we wandelen met de
kinderen makkelijk naar TENT, Het Nieuwe Instituut
en de Doelen. Dat past goed bij het kunstprofiel van
onze school. We doen ook veel met fotografie en
werken samen met de organisaties op en rond het
plein zoals FC Zylyn en Thuis op Straat.”

Waarom neemt OBS Het Landje deel aan het
Stadslab Cool-Zuid? Michelle Struick somt de
argumenten op: “We zijn deel van de wijk dus
onze belangen moeten zichtbaar en meegewogen
worden. En we willen op tijd betrokken worden
bij de ontwikkelingen in de wijk. Wij moeten het
belang van de kinderen in de gaten houden en
tegelijkertijd het grotere belang van de wijk. We
moeten goede initiatieven ondersteunen ook als
die voor andere groepen zijn bedoeld.”
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“Als straks nieuwe woontorens om ons heen
gebouwd worden heeft dat allerlei gevolgen.
Allereerst tijdens de bouw zelf, de drukte en de
risico’s van het bouwverkeer. Dat moet goed en
veilig worden georganiseerd en daar willen we
bij betrokken worden. Als de nieuwe bewoners er
straks zijn zullen zij ook gebruik gaan maken van
het plein. En ja, wonen in de buurt van scholen
betekent ook spelende kinderen en dus geluid.

Interviews deelnemers

Wonen in het centrum van de stad vraagt een
zekere mate van tolerantie van de verschillende
groepen voor elkaar. Daaraan willen wij bijdragen
en daarvoor is een goed contact met de buurt en
de bewoners nodig. Die verbindingen met elkaar
is het positieve aspect van het Stadslab. Ook het
samen dingen doen. Zoals recent het opknappen
van de trappen naar de Schiedamsedijk. Het samen
dingen doen voor de wijk is belangrijk. Niet alleen
door het opstellen van grote toekomstvisies, ook
met kleine dingen kun je verbindingen leggen.
Ouders zijn in het algemeen inzetbaar en informeel
aanspreekbaar. Wij willen een leuke school zijn in
een leuke wijk.”
130

Gaan de nieuwe woontorens nog invloed hebben
op de schoolpopulatie? “Wij verwachten in eerste
instantie niet veel nieuwe bewoners met jonge
kinderen. Maar als de ouders eenmaal wel kinderen
krijgen bestaat het risico dat ze na het krijgen van

een of twee kinderen toch verhuizen naar wijken
buiten de binnenstad en hun kinderen hier van
school halen. Daar krijg je een vreemde opbouw van
de school door. Het liefst hebben we natuurlijk dat
kinderen hun hele ontwikkeling hier op school doormaken, dan hebben we een evenwichtige opbouw
van de school. Ik vraag me overigens wel af of de
gemeente een idee heeft wat het betekent, al die
nieuwe woontorens in het centrum van Rotterdam.
Als het aantrekkelijk wordt om met kinderen in dat
centrum te gaan wonen, waar gaan al die nieuwe
kinderen dan naar school? Wij zitten al bijna vol,
nog twee groepen en dan zijn alle vijfentwintig
lokalen van onze beide gebouwen helemaal vol.
Leuk, dat wonen in de binnenstad, maar de kinderen moeten er wel naar school kunnen.”
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MICHELLE STRUICK
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“EEN STADSLAB
ZET EEN GEBIED
OP DE KAART
EN VERBINDT
MENSEN MET
ELKAAR”
Interview met Ine Jans,
projectmanager bij Stadsontwikkeling
Rotterdam voor de wijk Cool

“Mijn eerste echte kennismaking met
Cool-Zuid was zeven jaar geleden tijdens het
festival De Wereld van Witte de With. Daar
vertelden bewoners me dat er in Cool-Zuid
een tolerante sfeer heerst, ook naar groepen
mensen toe die elders niet welkom waren. In
Cool-Zuid was er opvang van drugsverslaafden
en zwervers en de mensen die ik sprak waren
bang dat die groepen straks niet meer welkom
zouden zijn als er andere bewoners in de
nieuw te bouwen woontorens zouden komen.
Dat vond ik erg opvallend en ook erg positief,
die tolerantie voor moeilijke groepen in de
wijk. Dat kenmerkt denk ik Cool-Zuid goed,
die sfeer van onderlinge acceptatie.”
“Toen ik zeven jaar geleden professioneel bij
het Baankwartier betrokken raakte gebeurde
er eigenlijk niet veel in de buurt. Ik werkte
oorspronkelijk bij het Grondbedrijf van de

133

Interviews deelnemers

gemeente Rotterdam dat later Ontwikkelingsbedrijf
heette en nu onderdeel is van Stadsontwikkeling.
Vanaf 1990 was ik voor het Grondbedrijf nauw
betrokken bij de ontwikkeling van Nesselande en
dat heb twintig jaar lang gedaan, heel intensief, ik
ken iedere steen die daar is neergelegd. Zo’n zeven
jaar geleden kreeg ik Cool erbij en omdat het toen
rustig was kon ik die binnenstadswijk wel met
mijn inzet voor Nesselande combineren. Nu ben ik
volledig met Cool bezig, want er gebeurt veel.”
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“In mijn beleving is Cool-Zuid een leuke en rustige
buurt. Overdag levendig, ’s avonds rustiger. Buiten
de drukke straten rondom de wijk is het gebied
vrij onbekend, ik merk dat aan mijn collega’s die
Cool-Zuid eigenlijk niet kennen. Het is in Cool-Zuid
aangenaam en rustig wonen en dat gaat denk ik de
komende jaren niet veranderen. Natuurlijk hebben
de nieuwe woontorens invloed, maar vergis je niet,
de invloed van torens op de skyline van de stad is

niet hetzelfde als het effect op straatniveau. Ik
vergelijk het wel met de Red Apple, een woontoren
op het Wijnhaveneiland die erg herkenbaar is in de
skyline van de stad. Vanaf iedere plek zie je de Red
Apple staan. Maar als je me vraagt hoe die toren er
op straatniveau uitziet, wat daar eigenlijk gebeurt,
ik heb geen idee. Zo zal het ook in Cool-Zuid gaan:
De woontorens gaan met elkaar de skyline van
Rotterdam beïnvloeden, die hoogbouw krijgt
invloed op de uitstraling van de stad maar dat zegt
niet veel over de beleving op straatniveau. Ik hoop
zelf dat de woontorens in Cool-Zuid gaan bijdragen
aan het handhaven van het rustige en prettige
woonklimaat van de wijk. Ik merk ook geen grote
tegenstand tegen de woontorens, de mensen in
Cool-Zuid hadden vooral last van de onzekerheid die
jaren heerste.”
“Ik ben positief over het Stadslab Cool-Zuid. Als
je vanuit de gemeente contact wil hebben met
mensen uit de wijk dan is het Stadslab daar nuttig
voor. Je krijgt veel informatie, je hoort veel directe
verhalen uit de wijk. Jammer dat het lastig is voor
de gebiedsnetwerkers om aanwezig te zijn bij de
bijeenkomsten van het stadslab want eigenlijk is
zo’n stadslab een cadeautje voor de medewerkers
van de gemeente die in dit gebied werkzaam zijn.
Voor mij in mijn functie als ambtenaar van de
gemeente is een stadslab prettig. Ik ben er te gast,
ik hoef het proces niet zelf te organiseren. Ik heb
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daardoor meer vrijheid. Natuurlijk moet ik ook af en
toe de neiging onderdrukken om me met van alles
te bemoeien, ik moet mijn mond wel eens houden
ook al heb ik op onderdelen meer informatie omdat
ik van nabij weet wat er speelt. Maar als je te snel
overal informatie over geeft onderdruk je ook het
creatieve proces in een stadslab. Ik vind dat nu juist
wel belangrijk: Er komt door die creativiteit in een
stadslab energie vrij, die energie wordt op een bepaald onderwerp gericht en we gaan met z’n allen
kijken wat er toch mogelijk is om dat onderwerp
op te pakken.”
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“Ook is het jammer dat er niet zoveel bewoners
deelnemen aan het stadslab. Toen ik hier bij de
buurt betrokken raakte was er geen bewonersorganisatie en die is er ook op dit moment nog niet.
Gelukkig is er wel veel deelname en energie van
andere betrokkenen uit de wijk. Ik begrijp het wel:
Voor bewoners is een stadslab een lastig iets,

het gaat in een stadslab om het proces, om het
bewegen. Dat zoekende en tastende is voor
bewoners meestal niet concreet genoeg. Maar dat
die energie vrijkomt en dat er allerlei lijntjes tussen
mensen worden gelegd, dat vind ik de waarde van
het Stadslab Cool-Zuid, eigenlijk meer dan het
verhaal over de toekomst van de wijk.”
“Het is een lastige vraag: Waar wil je met het
Stadslab naar toe? Gaat het er alleen om een
verhaal over de toekomst van de wijk te schrijven?
Ik vind het belangrijkste dat in een wijk actief
aandacht ontstaat voor allerlei zaken en dat je met
elkaar gaat kijken hoe je die zaken kunt aanpakken.
Een stadslab genereert aandacht. Aandacht schept
mogelijkheden om zaken aan te pakken en situaties
te veranderen. Een stadslab zet een gebied op de
kaart, verbindt mensen met elkaar, bundelt de
energie van losse individuen en incidentele acties.
Dat is van belang, juist ook voor de periode na het
Stadslab als de mensen elkaar opnieuw op eigen
kracht moeten zien te vinden.”
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“HOOG ÈN
GROEN, ARCHITECTUUR ÈN
NATUUR”
138

Interview met Wibo van Gennip,
bewoner van het Baankwartier

“Als er hoogbouw bijkomt dan moet er
ook natuur bijkomen.” Wibo van Gennip,
buurtbewoner, als zzp’er ook gedeeltelijk
thuis werkend, voorzitter van een vereniging
van eigenaren, vindt het Baankwartier
prima zoals het er nu bij ligt, maar vindt
het ook goed als het verandert. Als er maar
evenwicht is tussen natuur en stenen. Hij
geeft mij een tekst die eerder is opgesteld
door de Schiedamsedijk Alliantie en die de
veelzeggende kop ‘KEI HOOG, KEI GROEN’
draagt. “Het gebied zou een groene oase
moeten worden, want kei hoog vraagt om
kei groen. Ik ben erg geboeid door New York.
Ik ben er vaak geweest en wat mij daar de
laatste jaren als ontwikkeling opvalt is
hoe het goed mogelijk is om hoogbouw en
stedelijkheid te combineren met groen en
luwte. Groen en luw aan de randen van de
hoogbouw, je ziet daar hoe dat goed te doen is,
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het versterkt elkaar. En niet zomaar groen. De
Nederlandse tuin- en landschapsarchitect Piet
Oudolf heeft daar met prachtige beplanting -die
wisselend bloeit in de seizoenen- de natuur teruggebracht in de stad. In Rotterdam kennen we het
werk van Oudolf overigens al van het nieuwe groen
op het Leuvehoofd aan de voet van de Erasmusbrug.
Jawel, ik vind dat we Rotterdam op dit punt mogen
vergelijken met New York en daarvan kunnen leren.
Rotterdam is een wereldstad en de enige stad in
Europa waarvan het centrum gekarakteriseerd
wordt door hoogbouw. Dat is onze identiteit en
laten we die identiteit koesteren en versterken.
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Wibo van Gennip, trainer & coach met als
specialisme ‘minder-stress’, woont op de bovenste
verdieping van het woon- en winkelblok aan de
Schiedamsedijk. Wat mij bij binnenkomst van zijn
woning als eerste opvalt is de kwaliteit van het
daglicht: prachtig. Vanaf drie zijden komt daglicht

de woning binnenvallen. Het interieur is fraai open
gebroken tot één vloeiende ruimte. Die kwaliteit
wordt benadrukt door enkele kunstwerken en
zorgvuldig gekozen meubelen. Van Gennip benadrukt de relatie tussen binnen en buiten. Terwijl
het huis is ingericht voor rust en concentratie
(met bomen en groen op dak en balkons) straalt de
omgeving hectiek uit. Hij maakt een vergelijking
met Cool-Zuid: een buurt in de luwte van de hectiek
in het stadscentrum. Zijn huis is een plek waar je je
gelijk rustig voelt en waarin architectuur en groen
elkaar versterken. Luwte in de drukte, zegt hij,
hoe blijf je rustig in de hectiek van het alledaagse
bestaan, dat is ook de kern van mijn aanpak, als
coach, bij stressmanagement.
Het uitzicht leidt direct tot een gesprek over
de veranderingen die de afgelopen decennia in
het gebied hebben plaatsgevonden. Wibo van
Gennip woont nu zeventien jaar op deze plek.
De grootste verandering sinds die tijd? “Toen ik
hier kwam wonen stond er -op een enkele toren
na - eigenlijk alleen laagbouw om me heen. Nu
kijk ik uit op de intensieve hoogbouw van het
Wijnhaveneiland en op de Kop van Zuid. Ik vind
het er steeds interessanter op worden, want naast
de toenemende hoogbouw in het centrum van
Rotterdam is het toch ruimtelijk gebleven.” Van
Gennip is in deze buurt komen wonen nadat de
ergste verloedering van de Witte de Withstraat
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was gekeerd. “Het scharnierpunt was de komst
van Bazar. Nu is de Witte de Withstraat erg hip
geworden, te hip voor mij en ik kom er nu veel
minder. Maar de eettentjes zitten goed vol.”
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“De Schiedamsedijk is een prachtige plek met het
water van de Leuvehaven aan de oostkant en de
woningen en winkels aan de westkant. Het water
van de Leuvehaven, een van de oudste havens van
de stad, is een grote kwaliteit. Het is rustgevend,
geeft ruimte. Hier ervaar je de essentie van Rotterdam: een dijk aan het water. De Schiedamsedijk is
veel Rotterdamser dan bijvoor-beeld de Coolsingel.
Die Coolsingel kan overal liggen, maar een dijk langs
het water is pas echt Rotterdam. De Schiedamsedijk
is een scharnier, een spil die de Coolsingel met de
Erasmusbrug verbindt, met ‘De Rotterdam’ van
Koolhaas en met Zuid. De Coolsingel van de nabije
toekomst, in de vorm van een groene brede stadsboulevard met verblijfskwaliteit, wordt dan met de
Schiedamsedijk als verbindend element doorgetrokken naar Zuid. Ik vind de Schiedamsedijk met z’n
wederopbouw-architectuur uit 1954 echt goed, op
z’n hoogst kan er een rij bomen bij om de groene
kwaliteit van de dijk te benadrukken. De leegstand
van de winkels hier langs de Schiedamsedijk neemt
gelukkig weer af. De zijde van de Leuvehaven kan
veel beter, die kade moet veel groener en een betere
looproute krijgen. En uiteraard de trambaan groen.
De Schiedamsedijk kan als groene boulevard aan

het water allure krijgen en daardoor meer bijdragen
aan de identiteit van de stad.”

We spreken over het begrip ‘luwte’, een kernbegrip
in de discussie binnen het vroegere Stadslab
Baankwartier en nu binnen het Stadslab Cool-Zuid.
Cool-Zuid is een luw woongebied tussen drukke
straten. “Het gebied is inderdaad luw, een beetje
een dorp tussen drukke verbindingswegen.
’s Avonds loopt er bijna niemand over de Schiedamse-vest, een groot contrast met de Witte
de Withstraat. Als je hier via de trappen van de
Schiedamsedijk naar beneden loopt het Baankwartier in kom je direct in die luwte terecht en
die houdt aan tot de Westersingel. Luwte als
kwaliteit van het gebied moet behouden blijven,
zelfs versterkt via vergroening, en dat is niet strijdig
met hoogbouw. Ook met hoogbouw blijft het op
straatniveau nog steeds leeg en rustig. We zijn
toevallig een gebied waarin hoogbouw wordt ge-
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pland. Als ik de relatie met New York mag leggen
dan zie je dat hoogbouw het luwe karakter van de
buurt juist kan versterken. De essentie van de
Rotterdamse binnenstad is hoogbouw en de essentie van Cool-Zuid: een oase van luw en groen nabij
het hectische centrum. Ik pleit voor hoog èn groen,
architectuur èn natuur. En dan zo mogelijk groen op
meerdere niveaus, ook op de vele platte daken in de
directe omgeving van de toekomstige hoogbouw.
Misschien zelfs een openbaar park op niveau.
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Als ik Wibo van Gennip vraag naar zijn ervaringen
met het Stadslab Cool-Zuid stelt hij dat het stadslab
er is om aan alle belangen recht te doen en dat ook
voorbij de directe belangen van de buurtbewoners
moet worden gekeken. “Zo’n luwe wijk vlakbij het
centrum is essentieel voor de balans in de stad.
En zo’n groene boulevard aan het water vormt
voor toeristen, ook die van de cruiseschepen
komen, een mooie entree tot de stad. Bezoekers
in het algemeen hebben belang bij stukjes luwte
in de stad, die willen niet alleen de drukte van
de Coolsingel. Je moet je als stadslab rekenschap
geven van alle belangen, je moet over de grenzen
van het eigen gebied heen kunnen kijken en zien
hoe onze buurt functioneert als deel van een groter
geheel. Wij zijn deel van het Centrum. Het gaat
èn om de bewoners èn om de ontwikkeling van de
centrumfunctie in een wereldstad!

“Daarnaast vind ik het risico van een stadslab
dat er teveel in beleidstermen wordt gesproken
en dat schept afstand tot de bewoners. Ook het
Stadslab Cool-Zuid zit vol met beleidsmakers en
dat is een probleem: Voor de bewoners is het teveel
beleidsdenken, te weinig praktisch. Het is een
club voor praters, niet voor doeners. Ik benadruk
de praktische kant, er moet ook wat gedaan
worden, dat geeft energie. Ik heb me bewust op het
verbeteren van die trappen aan de Schiedamsedijk
gericht. Door die te verbeteren doe je daadwerkelijk
iets, laat je iets zien, gebeurt er echt iets en ben je
niet alleen bezig een ‘beleidscascade’ van woorden
over bewoners uit te storten. Ik ben wel eens bang
dat het Stadslab Cool-Zuid ‘de nieuwe kleren van de
keizer’ dreigt te worden als het niets meer oplevert
dan een mooi rapport vol beleidstermen over de
gewenste toekomst. Op papier lijkt het mooi maar
wat gebeurt er daadwerkelijk? Is het stadslab niet
teveel een speeltje voor (beleids)professionals?”
“Zo’n stadslab is straks weer verdwenen maar de
buurt en de bewoners blijven. Als de professionals
verdwijnen moeten wij hier met elkaar door. De
valkuil van een stadslab is het ontbreken van
continuïteit en draagvlak. De buurt moet zich
het gebied toe kunnen eigenen. Van wie is de
buurt? Van jou!"
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“GGZ-CLIËNTEN
ZIJN EEN
VOLWAARDIG
ONDERDEEL
VAN DE WIJK
COOL-ZUID”
Interview met Esther van Rooij,
Hoofd Verblijf Intensief Beschermd Wonen
bij Antes Werkmaatschappij

“We zijn hier nu een jaar of elf gevestigd
aan de Baan”, zegt Esther van Rooij
van Antes, een GGZ-instelling die de
meeste mensen nog kennen onder de
naam Bouman GGZ. In 2006 is het Plan
van Aanpak Maatschappelijke opvang
in Rotterdam van start gegaan en dat
plan is bedoeld om de situatie van
daklozen te verbeteren en tegelijkertijd
de overlast die deze groep veroorzaakt
terug te dringen. We zijn gestart met een
‘Intensief beschermde woonvorm’, toen
bijna elf jaar geleden ‘de Keileweg’ sloot
en er voor de vrouwen die daar werkten
een beschermde woonvorm moest
worden gerealiseerd.”
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We hebben hier zesentwintig bedden en van dat
aantal is er op deze locatie nog maar één vrouw
woonachtig. De oorspronkelijke groep vrouwen
is doorgestroomd naar andere voorzieningen
of naar zelfstandig wonen. Antes heeft in de
gemeente Rotterdam diverse intensief
beschermde woonlocaties.”
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“Wanneer er een locatie voor daklozen met
verslavingsproblematiek of mensen die kampen
met GGZ-problematiek wordt geopend ontstaat er
vaak veel commotie in een wijk. Buurtbewoners
maken zich zorgen over de veiligheid in de wijk.
Belangrijk is om met elkaar te communiceren in de
buurt. We zijn na de opening direct gestart met een
beheercommissie waarin de gebiedsnetwerker van
de gemeente Rotterdam, de wijkagent, betrokken
bewoners en ondernemers uit het gebied zijn
opgenomen. Die commissie bestaat nog steeds,
niet omdat het nodig is maar zo houden we goed

contact en voeling met de buurt. De acceptatie voor
onze cliënten was en is nog steeds erg groot in het
Baankwartier. Daar zijn we erg blij mee en daarom
zitten we graag op deze plek.”
“Antes is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Deze vestiging aan de Baan richt zich in het
bijzonder op cliënten met een forse verslavingsproblematiek in combinatie met een psychische
aandoening. De instelling richt zich bij de begeleiding en behandeling van cliënten op herstelgerichte
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de cliënten
weer voldoende vat op hun leven krijgen om zelf
standig te kunnen wonen, eventueel in combinatie
met ambulante woon-begeleiding. Het is heel
verschillend hoe lang het duurt voordat een cliënt
op eigen benen kan staan. Het is geen voorwaarde
dat onze cliënten op dat moment volledig van
hun verslaving af zijn. Het middelengebruik moet
beheersbaar zijn zodat zij kunnen functioneren
op diverse leefgebieden. Binnen de intensief
beschermde woonvorm werken we aan het herstel
van autonomie. Voorbeelden zijn dat een bewoner
een dagbesteding heeft, zich aan afspraken kan
houden en er gewerkt wordt aan maatschappelijke
problematieken, zoals b.v. schulden.”
Antes heeft meerdere vestigingen, maar voor de
doelgroep van de vestiging aan de Baan is juist deze
locatie aantrekkelijk omdat die doelgroep zo sterk
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op het centrum is gericht. De aanwezigheid in het
stadscentrum brengt ook beperkingen met zich
mee. “We willen absoluut geen gedoe ’s nachts”,
zegt Van Rooij. “Dus om elf uur ’s avonds moet je
binnen zijn. We vinden het erg belangrijk dat onze
cliënten weer een normaal dag- en nachtritme
krijgen. Alle cliënten van Antes hebben een vorm
van dagbesteding. Ze krijgen hier de begeleiding
die ze nodig hebben, van hulpverleners die voor een
deel elders vandaan komen. Door onze ligging in het
centrum signaleren wij ook veranderingen in het
gebied. Zo horen we van ondernemers van de Witte
de Withstraat en van de politie dat de overlast
toeneemt. Er zijn meer zwervers, er wordt meer
gebedeld. Onze meerwaarde in het gebied door de
goede contacten in de wijk is dat we kunnen helpen
en adviseren. We helpen mensen toe te leiden naar
voor hen relevante hulpverlening. En daarnaast
geven we voorlichting aan ondernemers. Met als
belangrijkste les, leer uw klant om geen geld te
geven, dat verergert het probleem alleen maar.”
“Het is voor ons erg leuk dat de buurt de komende
jaren zo gaat veranderen. Wij dragen graag bij
aan deze positieve ontwikkelingen. Een concreet
voorbeeld is het opknappen van de trappen van
de Schiedamsedijk naar het Baankwartier, een
activiteit in het kader van het Stadslab Cool-Zuid.
Onze cliënten hebben hier zij aan zij met bewoners
bloemen geplant en de komende twee jaar

verzorgen zij het onderhoud. Dat is wat we
nastreven, zo’n vorm van integratie. Cliënten
die in het ‘dagelijks’ leven vooral druk zijn met
hun problemen, werken, stralen en voelen zich
geaccepteerd en waardevol in de wijk. De interactie
met de bewoners in de wijk maakt dit mogelijk, dit
is voor onze cliënten heel waardevol. Tijdens de
feestelijke opening van de trappen op 17 mei jl. nam
ik met een glimlach een ontroerend contrast waar:
ik zie kinderen van de plaatselijke balletschool in
schattige balletpakjes ‘het Zwanenmeer’ opvoeren
terwijl de cliënten van de BW Baan met een
glimlach applaudisseren. Herstel en participatie
in Rotterdam centrum, zoals het hoort!”
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“We hebben er vertrouwen in dat met de komst van
nieuwe bewoners in de te bouwen woontorens
weer nieuwe mogelijkheden worden geschapen.
We werken vaak met ‘maatjes’ voor onze cliënten.
Dat zijn vrijwilligers die activiteiten met cliënten

Interviews deelnemers

ondernemen. En nieuwe bewoners leveren wellicht
weer nieuwe maatjes op. Ik zou het bijvoorbeeld
erg leuk vinden als er straks in de nieuwe situatie
een sociale koffiecorner zou komen, een plek waar
cliënten en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.”
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“Ik doe niet voor niets mee in het Stadslab Cool-Zuid.
Zo blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het stadslab is een tijdelijke uitbreiding van ons
werk met de beheerscommissie. Het Stadslab als
netwerk van bewoners, ondernemers, instellingen
en overheid gericht op de toekomst van het gebied
waarin wij nog lang hopen te blijven houdt ons
betrokken bij de veranderingen. Zo kunnen we
daarop anticiperen en naar manieren zoeken om
onze cliënten en de wijk op elkaar betrokken te
houden. Centraal staat voor ons het behoud van de
tolerante sfeer hier in de buurt en het Stadslab
kan daar goed aan bijdragen.”
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“HET WORDT
GEWAARDEERD
ALS JE ALS
CULTURELE
INSTELLING
INTERESSE
HEBT VOOR JE
OMGEVING”
Interview met Janpier Brands,
directeur van WORM

Hij is pas sinds 1 februari van dit jaar
directeur van WORM maar deed al vanaf
zijn eerste drukke inwerkweken mee aan het
Stadslab Cool-Zuid. Janpier Brands komt uit
Friesland waar hij zich nu nog ieder weekend bij het gezin vervoegd (deze maand
verhuist het hele gezin naar Rotterdam),
maar door de week verkende hij niet alleen de
WORM-organisatie maar ook de omgeving.
“Ik vind het belangrijk om de wijk te leren
kennen”, zegt Janpier Brands. We zitten hier
in Cool-Zuid, we hebben met onze buren te
maken, we verhouden ons tot onze omgeving.
Primair tot de andere culturele instellingen
en de horeca in de Witte de Withstraat, maar
ook tot de bewoners en organisaties er omheen. Daar komt bij: Wij zijn een publieke
instelling, gefinancierd met publieke middelen. We moeten onszelf dus altijd de vraag
stellen wat we Rotterdammers te bieden
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hebben, Rotterdammers geïnteresseerd in counterculture. Daarnaast hebben we een gebouw dat overdag minder intensief wordt gebruikt. Wellicht kan de
wijk er overdag iets mee? We stellen ons dus de vraag
wat we aan onze directe omgeving kunnen toevoegen.”
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“Ik vind Cool-Zuid een interessante en diverse wijk.
Hier in de Witte de Withstraat met z’n kunst en
horeca. Aan de randen van de wijk bedrijvigheid,
binnen de wijk zelf het wonen. Daar komen
straks de woontorens bij. Je ziet in Cool-Zuid heel
verschillende gebieden. Dat er in een druk centrum
van een stad straten zijn als de Boomgaardstraat,
de Eendrachtstraat en de Kortenaerstraat, met zijn
woonfunctie en kleinschalige bedrijvigheid vind ik
erg bijzonder. Het is de moeite waard dat karakter
te beschermen. Ik merk dat het gewaardeerd wordt
als een culturele instelling interesse heeft voor de
eigen omgeving. Ik heb leuke mensen ontmoet
tijdens mijn contacten met de wijk. Mensen die hier

al vijf generaties wonen, voor hen is Cool een deel
van hun identiteit geworden. Ik ontmoette mensen
die met muziek bezig zijn, we bekijken of we als
WORM iets voor ze kunnen betekenen. Met OBS Het
Landje gaan we onderzoeken of we overdag educatieve activiteiten in ons pand kunnen aanbieden, ik
wil een lage drempel voor scholieren hebben.”
Ik vraag Janpier Brands naar zijn ideeën over de
relatie tussen horeca en bewoners in Cool-Zuid.
WORM is immers niet alleen een podium voor avantgardistische kunstvormen met inmiddels drie
ingangen aan de Boomgaardstraat, maar heeft ook
horeca onder de naam #Wunderbar met een druk
terras aan de Witte de Withstraat. “Natuurlijk
moeten wij ons ook afvragen welke rol wij mogelijkerwijs spelen in overlast die bewoners ervaren
van de horeca in de straat. Voor mijn gevoel is
horecaoverlast hier vooral een kwestie van goed
aanwijsbare knelpunten en incidenten. Bijvoorbeeld rokers die tot ver voorbij middernacht op de
stoep staan te praten. Terrassen die zo volgebouwd
worden dat mensen er niet meer doorheen kunnen
lopen. Terrassen die zo zijn gesitueerd dat automobilisten en fietsers vanuit de zijstraten niet meer
kunnen zien hoe ze veilig de Witte de Withstraat
kunnen oversteken. En bij bepaalde grote evenementen groepen bezoekers die echt overlast
veroorzaken en dat zijn in de regel niet de
reguliere bezoekers van de straat.”
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“Ik merk in mijn contacten met bewoners dat die
niet de horecaondernemers in de weg wil staan.
Maar ze willen wel over de stoep kunnen lopen,
veilig met fiets en auto het eigen huis kunnen
bereiken, geen urinesporen in de portiek willen
aantreffen. Wij als WORM moeten in die dynamiek
meebewegen, we moeten onszelf zien als een
plek die moet bijdragen aan het oplossen van
de problemen. We zorgen er ten minste voor dat
er altijd iemand in WORM bereikbaar is die bij
klachten aangesproken kan worden, ook
midden in de nacht, en die ze kan oplossen.”
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van dialoog, dus ook met en tussen mensen die
verbaal minder vaardig zijn. Er zijn veel creatieve
manieren om met elkaar in dialoog te treden. Er
zijn verschillen tussen mensen, maak dat zichtbaar.
Het is daarom een goed idee om het Stadslab in
verschillende gebouwen in de wijk te organiseren.
Ik mis wel bepaalde groepen ondanks de diversiteit
van het Stadslab. Weet je bijvoorbeeld hoeveel
kapperszaken er hier niet in de wijk zitten? Maar
die kappers zie je nog niet in het Stadslab.”
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“Het goede van een Stadslab is dat het bijeenkomsten organiseert los van concrete problemen
en projecten, los van lopende zaken. Gewoon met
elkaar praten over de toekomst van de wijk, dat
is waardevol. Maar niet iedereen is vaardig in het
voeren van het soort gesprekken dat we in het
Stadslab hebben. Ik bepleit verschillende vormen

JANPIER BRANDS
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“AANDACHT
VOOR DE
GEZONDHEID
VAN BEWONERS
MOET IN DE
PLAATS KOMEN
VAN AANDACHT
VOOR HET
AUTOVERKEER”
Interview met Joke Mulder,
bewoner van Cool-Zuid

Joke Mulder woont sinds 1988 in het zelfde
huis aan de Eendrachtstraat. Ze heeft de wijk
sinds die tijd zien veranderen. Waarom ging
ze in een buurt wonen die op dat moment
niet al te goed bekend stond? “Ik woonde
in Blijdorp en vond het daar grijs en grauw.
Het Vroesenpark was toen nog lang niet zo
leuk als nu, het was een saai park. Terwijl
mijn leeftijdgenoten uit de binnenstad
wegvluchtten en naar bijvoorbeeld Blijdorp
trokken maakte ik de omgekeerde beweging.
Alles wat mij interesseerde gebeurde toen
in het centrum van de stad, daar wilde ik
nu juist wel wonen. Wij kregen hier in de
buurt kinderen, die gingen naar de RVS, de
Rotterdamse Schoolvereniging hier vlakbij,
samen met de kinderen van sommige andere
buurtbewoners. Nee, de wijk was toen lang
niet zo hip als nu maar we hebben er vanaf
het begin goed gewoond.”
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Joke Mulder woont in een oude, sfeervolle en
unieke woning boven een voormalig theatertje.
“Toen theatergroep Bonheur uit Arnhem naar
Rotterdam kwam en hier in de oude gymzaal aan de
Eendrachtstraat neerstreek was het de bedoeling
dat de leider van Bonheur in de conciërgewoning
boven de vroegere gymzaal zou gaan wonen. Maar
die wilde liever niet boven haar werk wonen en toen
hebben we van woning geruild. Zo kwam ik hier
terecht.” Inmiddels is theatergroep Bonheur door
gemeentelijke bezuinigingen gesneuveld, maar het
pand heeft de culturele bestemming behouden:
een grote fotostudio met daar omheen kantoren
en studio’s van creatieve ondernemers.
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Joke Mulder woont na al die jaren nog steeds
naar haar zin. “Toen ik in deze wijk kwam wonen
maakten enkele grote families er de dienst uit. Ik
had geen last van hen. Ik bemoeide me niet met hen
en zij niet met mij. De Witte de Withstraat was toen

nog een rustige straat. Er zaten twee boekenzaken,
een kruidenier, veel lokale ondernemers. Er wordt
vaak beweerd dat het hier toen een soort Wilde
Westen was en dat is onzin. Allerlei mensen en
instanties gingen zich met de wijk bemoeien in
een poging die te ‘verbeteren’. Raadsleden van de
deelgemeente kwamen langs, er werd een wijkontwikkelingsmaatschappij voor de Witte de
Withstraat opgericht. Opbouwwerker Ed de Meyer
heeft een belangrijke rol gespeeld in de begeleiding
van de transformatie die de wijk sinds eind jaren
tachtig heeft doorgemaakt. Naast de sociale
woningbouw die er nog steeds is kwam er particulier eigendom bij, want wooncorporatie Woonstad verkocht ook sociale woningen. Daardoor
werden de bewoners ineens eigenaar en kregen
verantwoordelijkheid voor hun eigen woning en
ook kwam een ander soort mensen de wijk binnen,
mensen die zich op een andere manier tot hun
woning en woonomgeving verhielden. Woonstad
heeft dat gestimuleerd en dat heeft tot andere
verhoudingen in de wijk geleid. Er is nu een aardige
en goede mix van bewoners van sociale woningen
en privé-eigendom.”
“Horeca is overal toegenomen in de stad, niet alleen
hier in de buurt. Maar hier is het wel extreem
met 45 horecazaken en 15 kappers in één straat.
Gelukkig heb ik goede contacten met omliggende
horecazaken en kan ik bellen als de overlast te erg
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wordt. Veel overlast is met name ontstaan door
het landelijke rookverbod in de horeca, daardoor
staat iedereen nu op straat, zijn de terrassen steeds
groter geworden. Hier en overal elders in de stad
zie je dat parkeerplaatsen worden omgezet in
terras. Die terrassen zijn het eigenlijke knelpunt
in de horecaoverlast, ik vind dat er nu te veel van
zijn. Soms is er geen doorkomen aan en moet ik
via de rijweg naar de winkel lopen of m’n vuilnis
wegbrengen. Rotterdam gaat wel erg makkelijk
mee in de hype die op gang is gekomen door de
hoge vermelding van de stad op de ranglijst van
de Lonely Planet. Er wordt fors ingespeeld op de
marketing van de stad. Er is veel minder aandacht
voor de gezondheid van Rotterdammers. Dat vind
ik niet goed, ik wil juist veel meer aandacht voor
de gezondheid van de bewoners. Dat betekent
voor Cool-Zuid bijvoorbeeld de vestiging van een
huisarts, meer voorzieningen voor sport, spel,
gezonde voeding en recreatie voor alle generaties.”

“Rotterdam is van oudsher een stad van veel
autoverkeer en dat is een van mijn grote zorgen.
Al lang is de Maastunnel een verbindingsweg in de
Randstad van noord naar zuid en vice versa. We
hebben met die tunnelroute een sterk vervuilende
snelweg dwars door de stad. In het buitenland zijn
veel steden autoluw, je zou dat ook voor Rotterdam
moeten overwegen. Autoverkeer moet om de
binnenstad heen geleid worden, we moeten met
z’n allen meer fietsen en lopen. Jawel, ik heb ook
een auto en een bewonersparkeervergunning en
ook ik erger me aan afsluitingen en omleidingen.
Maar in de binnenstad kan ik lopen en fietsen.
Het dichtslibben van de wijk en het parkeren op
uitgaansavonden is niet goed voor de bewoners
hier. Misschien is het wenselijk, zoals in andere
steden wel het geval is, als dat parkeren in
de binnenstad alleen voor bewoners met een
parkeervergunning geldt. Ik ben voor de komst
van de woontorens, er komen zo meer bewoners
in Cool-Zuid bij en dat versterkt op een positieve
manier de woonfunctie van de buurt. Maar als
die bewoners ook auto’s hebben vergroot dat de
parkeerdruk in de wijk, dat is een risico. Parkeergarages onder of naast de woontorens zouden
een oplossing voor de huidige bewoners zijn. Door
de komst van de woontorens moet de buurt ook
groener worden, het plein ’t Landje dat nu nog door
kinderen en jongeren wordt gebruikt moet straks
ook voor ouderen geschikt worden. Aandacht
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voor de gezondheid van bewoners moet in de plaats
komen van aandacht voor het autoverkeer.”
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“Het Stadslab Cool-Zuid vind ik nuttig. Ik hoop
dat het Stadslabs iets permanents oplevert, een
blijvende organisatie waarbinnen we over het
welzijn van de buurt kunnen praten. Er moet een
sterkere sociale functie in de wijk bijkomen. Er
zijn hier weinig bewoners als vrijwilliger actief,
er is weinig kader. Ik hoop dat de woontorens in
de plint een sociale functie krijgen voor de wijk.
Bijvoorbeeld yoga-studio’s die bijdragen aan
het sociale klimaat van de wijk, niet weer al die
horeca. Het Stadslab Cool-Zuid moet niet alleen
een toekomstbeeld voor de wijk schetsen, maar
ook een sociale functie hebben, een permanente
ontmoetingsplek voor de bewoner opleveren. Daar
zou ook de gemeente veel mee opschieten. De
leden van de Gebiedscommissie laten zich teveel
leiden door de gemeentelijke agenda. Die leden
zijn afkomstig uit politieke partijen, die mogen wat
geld besteden maar ik heb ze nog niet echt zien
verbinden; ze zijn te veel bezig met het uitvoeren
van gemeentelijk beleid. Ik wil dat het stadslab
een organisatie achterlaat die blijft verbinden, die
er voor zorgt dat alle betrokkenen in de wijk met
elkaar in gesprek blijven.”
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STADSLAB
COOLZUID
ALS
PROCES
Hugo Bongers

Een interview met stadsmakers Joost van
Dijk (Studio Joost van Dijk) en Frederik Pöll
(Frederik Pöll | Bureau voor Architectuur),
initiatiefnemers en begeleiders van het
Stadslab Cool-Zuid in Rotterdam.
Dit interview is een vervolg op een eerder interview
uit november 2016, toen Joost van Dijk en Frederik
Pöll gedurende een klein jaar procesverantwoordelijk waren voor het Stadslab Baankwartier. Stadslab
Cool-Zuid is hier een vervolg op en kwam op
organische wijze voort uit het eerdere stadslab
dat een kleiner gebied besloeg. De opsteller van
dit interview is opnieuw Hugo Bongers, aan het
recente stadslab verbonden als voorzitter van het
uitvoeringsteam en interviewer van zes stakeholders van het stadslab.
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HB: Wat was de reden voor de schaalsprong van
Baankwartier naar Cool-Zuid en welke ervaringen
hebben jullie daarmee opgedaan?

BIJEENKOMST 3, WORM
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JvD/FP: In de eindrapportage van het Stadslab
Baankwartier stonden allerlei aanbevelingen die
ook consequenties zouden kunnen hebben voor
de omgeving van die buurt, met name voor de rest
van Cool-Zuid. Omdat de essentie van stadmaken
nu juist is dat je niet top down werkt maar ook
bewoners en andere betrokkenen wilt laten
meedenken over hun buurt, lag het voor de hand
om die buurt dan ook te betrekken in een volgend
stadslab dat het grotere gebied van Cool-Zuid
zou gaan bestrijken. Onze wens om nog een jaar
door te kunnen gaan werd ingewilligd door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Na het
Stadmakerscongres 2016 waarop de resultaten van
het Baankwartier werden gepresenteerd konden
we met Cool-Zuid aan de slag.

Die schaalsprong maakte wel verschillen zichtbaar.
Niet eens zozeer verschillen in aanpak, maar
wel in onderwerpen die in het lab aan de orde
kwamen. Wat er in het Baankwartier speelde
was nog vrij overzichtelijk: de komst van nieuwe
woontorens in een gebied met weinig bestaande
bewoners. In Cool-Zuid kregen we met meer
bestaande bewoners te maken en met een grotere
diversiteit van bewoners en belangen.
Die grotere diversiteit leidde in de loop van het
proces tot een andere discussie, bijvoorbeeld
over de diversiteit aan voorzieningen, voor zowel
de bestaande bewoners als de te verwachten
nieuwkomers: Hoe komen we aan een goede
supermarkt, aan meer gespecialiseerde winkels?
Waar halen we een huisarts vandaan, wat doen
met de vergrijzing onder de huidige bewoners?
Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er
en welke moeten aan de wijk toegevoegd worden?
Zijn er straks voldoende onderwijsmogelijkheden?
Die vragen kwamen niet zozeer aan de orde in
het Baankwartier.
Dit vinden we ook de kracht van een stadslab: Er is
veel ruimte voor onverwachte thema’s, voor aandachtspunten die deelnemers zelf aandragen. Wij
werden af en toe verrast door hun aandachtspunten
en dat is een goed teken. Dat kwam natuurlijk
ook omdat we, voordat we met het Stadslab Baan-
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het eindverhaal effectief worden besproken. Het
werd door een grote groep belanghebbenden
becommentarieerd, genuanceerd en van stevige
aanbevelingen voorzien.

BIJEENKOMST 1, OBS HET LANDJE

kwartier begonnen, zelf al drie jaar actief in die
buurt waren. We kenden de belanghebbenden,
we wisten wat partijen wilden. Het gebied en de
bewoners van Cool-Zuid kenden we minder goed
en er doken regelmatig thema’s in de discussie op
die wij niet hadden voorzien. Wat ook goed ging
was dat mensen uit zichzelf bij ons thema’s voor
behandeling in het stadslab kwamen aandragen.
In het Baankwartier ontleenden we die aan de
één-op-ééngesprekken die we met belanghebbenden voerden, in Cool-Zuid werden ze meer spontaan
aan de orde gesteld.
Was er in het stadslab een goede representatie vanuit de wijk?
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De opkomst in de vier plenaire bijeenkomsten
was iedere keer behoorlijk, gemiddeld zo’n
veertig personen per bijeenkomst. Er was ook
sprake van een groei in het aantal aanwezigen.
Maar niet iedereen kwam iedere keer en iedere
bijeenkomst. Ook bij de laatste bijeenkomst
moesten we het doel en de werkwijze van het
stadslab opnieuw uitleggen en nieuwkomers
bijpraten over de fase waarin we verkeerden. Door
een goede voorbereiding van iedere bijeenkomst
hebben we geen problemen gehad om op basis
van de vooraf opgestelde fasering tot een helder
eindresultaat te komen. Er bleek een grote mate
van consensus te bestaan en in de laatste plenaire
bijeenkomst kon een gereedliggend concept voor

Opvallend was dat niet iedereen die in het Stadslab
Baankwartier had geparticipeerd mee wilde doen
in het grotere geheel van Cool-Zuid. Wat de samenstelling van het stadslab betreft, hebben we zo
goed als alle instellingen en organisaties uit alle
sectoren van de samenleving aan de tafel gekregen:
zorg, sport, recreatie, onderwijs, cultuur, woningbouw, politie, ambtenaren van verschillende
sectoren. Iedereen deed mee. De opkomst vanuit
de hoek van bewoners was met ongeveer een kwart
van het totaal redelijk goed vertegenwoordigd. Er
was ook een groep ondernemers, vooral zzp’ers
die naast bewoner ook ondernemer zijn. Kleine
ondernemers, middenstanders met personeel
ontbraken in de discussies zo goed als geheel.
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Hoe verliep het proces organisatorisch voor jullie?

BIJEENKOMST 2, DE SCHOTSE KERK
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De grotere omvang van het gebied in combinatie
met onze geringere kennis van wat er in dat
gebied speelde bracht met zich mee dat wij veel
met de organisatie bezig waren en minder met
de inhoud. Dat was een duidelijk verschil met
het eerdere stadslab. Ook het feit dat er meer
maatschappelijke en minder ruimtelijke kwesties
aan de orde kwamen, betekende een andere
werkwijze voor ons. Hierdoor werd op onze
deskundigheid als architecten dit jaar minder
een beroep gedaan. Daarnaast liepen er enkele
concrete uitvoeringsprojecten in dit stadslab, die
we weliswaar hadden uitbesteed aan derden, maar
waar we toch veel op werden aangesproken. Dit
alles zorgde ervoor dat we minder inhoudelijk en
meer organisatorisch bezig zijn geweest.

In het vorige interview over het Stadslab Baankwartier
stelden jullie dat er vier factoren waren die sterk bijdroegen aan de betrokkenheid van veel partijen met
uiteenlopende belangen in dat stadslab. Allereerst de
zekerheid dat er een beperkt aantal plenaire bijeenkomsten zouden worden gehouden. Daarmee werd het
proces in tijd afgebakend en overzichtelijk waardoor
ook drukbezette partijen konden meedoen. In de tweede
plaats communiceerden jullie zo weinig mogelijk via
sociale media waardoor geen overbodige ruis in de
communicatie ontstond. Ook hebben jullie toen met alle
betrokken partijen één-op-ééngesprekken gevoerd om de
eigen belangen en posities te peilen. De inhoud van die
gesprekken werden 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. Ten slotte de inschakeling
van de ook voor de gemeente neutrale persoon van Bas
van der Pol van AIR als onafhankelijk gespreksleider.
Drie van de vier factoren droegen opnieuw op
positieve wijze bij aan het resultaat. We hebben
deze keer minder één-op-ééngesprekken met
belanghebbenden gevoerd. In de plaats daarvan
kwam een ‘uitvoeringsteam’ dat maandelijks
vergaderde en dat de plenaire bijeenkomsten
evalueerde en voorbereidde. Dat werkte enerzijds
goed, onder andere omdat dit team breed was
samengesteld, maar anderzijds verzwaarde het
wel de organisatorische druk op ons. Zo hebben
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wij alle agenda’s en alle verslagen van de centrale
en uitvoeringsteambijeenkomsten gemaakt. Een
groot voordeel was dat door de herhaalde discussie
en reflectie in het uitvoeringsteam het proces
scherper werd. Met de strakke planning van de vier
plenaire bijeenkomsten hebben we zoals voorzien
naar ons verhaal over de toekomst van de wijk
kunnen toewerken.
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Ook in het vorige interview spraken jullie over de vele
onbetaalde uren die door stadmakers in de stadslabs
worden gemaakt. Jullie spraken toen de vrees uit dat bij
een aantrekkende economie het risico bestaat dat al die
onbetaalde uren die stadmakers er instopten niet langer
meer beschikbaar zijn. Gemeenten en beleidsmakers
zouden zich moeten realiseren hoeveel profijt ze eigenlijk
hebben van stadmaken en van stadslabs en daar ook een
redelijk honorarium voor de ondersteuning tegenover
moeten stellen. Hoe was het deze keer voor jullie, zijn
jullie voor de werkzaamheden op een nette manier
gehonoreerd? Is er al werkende een goed ‘verdienmodel’
onder de stadslabs geschoven?
Voor de financiering van het stadslab Cool-Zuid
hebben wij een subsidie van het Stimuleringsfonds
ontvangen die een derde van de kosten zou dekken.
Wij verwachtten dat het overige benodigde budget
zou worden gedekt door bijdragen van de gemeente
Rotterdam en de marktpartijen, ieder voor een
derde. Deze verwachting was gestoeld op de waar-

dering en reacties van zowel de gemeente als de
marktpartijen, waarin zij benadrukten de waarde
van het proces in te zien.
Ondanks deze uitlatingen, bleek het lastig voor
de gemeente om financieel aan het stadslab bij
te dragen. Dat heeft, denken wij, twee oorzaken.
Allereerst wekt de gemeente de indruk dat zij bij
plannen als voorwaarde stelt dat deze uitgevoerd
worden, zicht- en tastbaar resultaat opleveren.
Niet wat er in een stadslab aan ideeën naar boven
komt en wie met wie in contact is gekomen is
uitgangspunt, maar waarmee de gemeente kan
scoren staat centraal. De gemeente gaat niet
mee met het idee dat de ‘onzichtbare uren’ die
een voorwaarde zijn in participatieprocessen
vergoedt dienen te worden. Ten tweede bleek dat,
toen wij binnen het systeem van de gemeente een
‘reguliere’ subsidieaanvraag binnen een bepaalde
regeling wilden doen, dit ook erg moeizaam ging.
Er ontbraken goede kaders en criteria die daarnaast
dikwijls anders aan ons werden uitgelegd.
Onze aanvraag is uiteindelijk wel gehonoreerd,
maar de organisatiekosten moesten we uit de
oorspronkelijke aanvraag weglaten.
Het onduidelijke proces heeft ons veel tijd en
energie gekost die wij anders in het stadslab zelf
hadden kunnen steken. En nog belangrijker, het
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aanvragen van subsidie is zo frustrerend dat je er
voor toekomstige initiatieven simpelweg niet
meer aan begint.
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Ook marktpartijen waren terughoudend in het
financieel bijdragen aan het stadslab. Het is jammer
dat het schijnbaar voor deze partijen moeilijk is te
kwantificeren wat zij aan het deelnemen en
de resultaten van het stadslab hebben. Uiteindelijk
hebben gelukkig de wooncorporatie en vier
marktpartijen wel een bijdrage geleverd.

Het is problematisch dat zo weinig partijen willen
bijdragen aan de organisatiekosten. Natuurlijk is
een groot deel van de uren die worden gestopt in
het stadslab onbetaald, denk bijvoorbeeld aan alle
mensen die deelnemen aan de plenaire sessies,
maar we hebben wel gemerkt dat voor het slagen
van stadslabs het essentieel is dat er één of twee
mensen aanspreekpunt zijn, de coördinatie op zich

nemen en in staat zijn vanuit een neutrale positie
alle belangen een plek te geven. Het is ook duidelijk
gebleken dat deze taak minimaal één dag per week
per persoon kost, zo niet meer. En meestal ook
overdag, omdat je dan met ambtenaren en andere
stakeholders kan overleggen. De uren die mensen
zoals wij hierin steken zijn organisatiekosten en
moeten kunnen worden vergoed, anders zien wij
niet wie deze neutrale rol goed op zich kan en wil
nemen. Voor de toekomst van stadslabs betekent
het ontbreken van financiën voor organisatiekosten
toch wel de doodsteek.
Hoe verder met het proces in Cool-Zuid nu het formele
kader van het Stadslab wordt afgerond?
Wij adviseren verder te gaan met een stadslabachtige structuur, in ieder geval met het regelmatig
bij elkaar brengen van een groep mensen die
discipline-overstijgend kan reageren op wat er
gebeurt. Er komt nog van alles op Cool-Zuid af,
zoals bijvoorbeeld een Wijkactieplan en culturele
activiteiten van WORM in de wijk. Daarop zou een
groepje belanghebbenden kunnen reageren om er
ten minste voor te zorgen dat al die thema’s wel
met elkaar in verbinding blijven staan. De groep
zou voor een thema-overstijgende aanpak moeten
kiezen. En blijven focussen op de grote lijnen en
zich niet verliezen in te kleine deelprojecten zoals
groene perkjes.
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Er ligt nu een verhaal van het Stadslab over de
wenselijke ontwikkeling van Cool-Zuid. Dat hoeft
voorlopig niet meer overgedaan te worden. Vanaf
nu kan men reageren op verhalen van anderen.
Wat er speelt moet ergens op tafel komen, in een
neutrale omgeving besproken worden. Dat moet
volgens ons niet al te sterk geregisseerd worden.
Sommigen willen een strakke regie, volgens ons
moet voor een lossere aanpak worden gekozen.
Het kan wel wat op het Stadslab lijken, maar de
intensiteit moet wel minder worden anders houden
vrijwilligers het niet lang vol.
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Hugo Bongers
Ine Jans
Jan Nass
Joost van Dijk
Menno Rosier
Sabina Jurjewicz-Domaradzka
Wibo van Gennip
Moderatie bijeenkomsten
Bas van der Pol
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Mede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Gemeente Rotterdam
Woonstad Rotterdam
Powerhouse Company
Being Development
RED Company - Real Estate Development

Studio Joost van Dijk, stichting KOOL
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur,
stichting KOOL
Stichting Architectuur Instituut
Rotterdam (AIR)
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur,
stichting KOOL
PuntKomma
Stadsontwikkeling Rotterdam
Fotograaf, bewoner
Studio Joost van Dijk, stichting KOOL
Cultuurscout Centrum Rotterdam
Bewoner
Bewoner, Schiedamsedijk Alliantie

Stichting Architectuur Instituut
Rotterdam (AIR)

Verhaal
Melissa van Amerongen

Redacteur

Interviews
Hugo Bongers

PuntKomma

Foto’s
Jan Nass

Fotograaf, bewoner

Kaarten
Joost van Dijk
Frederik Pöll
E-book, boek en vormgeving
Megan Hoogenboom

Studio Joost van Dijk, stichting KOOL
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur,
stichting KOOL
studio MEGAN, stichting KOOL
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DEELNEMERS
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Abdel Salemi		
Sens Real Estate
An Huijser		
Bewoner
Arjan Scheer		
Eurohotel
Atilla Nazligul		
Thuis op Straat (TOS)
Barbara van den Broek		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		stedenbouwkundige
Bart Toorenaar		
Bewoner
Bas van der Pol		
AIR, moderator centrale
		bijeenkomsten
Bob Hensen		
Scots International Church Rotterdam
Bob Goedewaagen		
Studio Goedewaagen
Charessa Roet		
Stadscentrale EON
David Dooghe		
Bewoner, Urban Designer_Architect
Derek van den Berg		
Sens Real Estate
Dionne van der Welle		
OBS Het Landje
Dirk van de Pol		
Bewoner, Bo2.Rotterdam
Ed van Brakel		
Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer Rotterdam,
		
voormalig gebiedsregisseur Centrum-Delfshaven
Elske Geleedst		
WMO Radar
Erik Spijker		
Ophuysen, Schiedamsedijk Alliantie
Esther van Rooij		
Antes Werkmaatschappij
Eva Bes		
Evasie
Evan van der Most		
Bewoner, stichting Dig It Up, Schiedamsedijk
		Alliantie
Frederik Pöll		
Frederik Pöll Bureau voor Architectuur,
		
stichting KOOL, initiatiefnemer Stadslab
Guido Marsille		
Buro Marsille
Hugo Bongers		
PuntKomma, voorzitter WORM
Ine Jans		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		
projectleider Cool-Zuid
Jack Sier		
Bewoner
Jan Hiddink		
WORM
Jan Nass		
Bewoner, fotograaf, beheerder Waalse Kerk
Jan Pijpelink		
Oogziekenhuis
Jan Stoop		
Sens Real Estate
Janpier Brands		
WORM
Jay Koots		
Thuis op Straat (TOS)
Jeroen Kuyper		
Bewoner
Jeroen van Kesteren		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		landschapsarchitect
Joan de Vos		
Bewoner
Joke Mulder		
Bewoner
Joost van Dijk		
Studio Joost van Dijk, stichting KOOL,
		
initiatiefnemer Stadslab
Jopie Alleman-Pattipawae		
Bewoner, beheerder Dorpshuis de Coolenkit
Joppe Kant		
Happy Streets
Jorn Wemmenhove		
Happy Streets, Streetmakers
José Besselink		
Happy Streets, Gemeente Rotterdam,
		
Stadsontwikkeling, planoloog
Jurrian Arnold		
Stedenbouwkundige, De Open Kaart
Kim Schotting		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		stedenbouwkundige
Kjille Meijer		
Gemeente Rotterdam, gebiedsnetwerker
		Cool-Zuid
Laurens van Dordt		
Bewoner, Fairf
Laurie Hermanns		
GO-Opbouwwerk(t)
Leks Verzijlbergh		
Dorpshuis de Coolenkit

Lenka Antonia		
Antes Werkmaatschappij
Liliith van Assem		
Architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk
Linda Dijkshoorn		
WMO Radar
Lisette de Wit		
Oogziekenhuis
Luc Manders		
Antes Werkmaatschappij
Marcel Klaver		
Architect
Margriet van Gestel		
Bewoner
Maria Elfers		
Wijkagent Cool-Zuid
Mark van Oostende		
Bewoner
Marleen Lodder		
Happy Streets, DRIFT
Marloes de Vries		
Showroom Mama
Megan Hoogenboom		
studio Megan, stichting KOOL
Melissa van Amerongen		
Redacteur verhaal Stadslab
Menno Rosier		
Cultuurscout Centrum Rotterdam
Michelle Struick		
OBS Het Landje
Mies Breetveld		
Bewoner
Mirjam de Winter		
Galerie Phoebus
Molly Foster		
Scots International Church Rotterdam
Monique Zwinkels		
Gemeente Rotterdam, Bureau Binnenstad
Naomi Felder		
Bureau Feld
Natalie Dupom		
GO-Opbouwwerk(t)
Nathalie de Vries		
Bewoner
Nico Ros		
Woonstad Rotterdam, procesmanager Cool-Zuid
Perry Kruithof		
Bewoner, Buurt Bestuurt
Peter Hopman		
Bureau Lakenvelder
Peter Hazenberg		
Eurohotel
Petra van Someren		
Gemeente Rotterdam, adviseur communicatie
Petra van den Berg		
GO-Opbouwwerk(t)
Ralf Bormans		
Gemeente Rotterdam, gebiedsmanager
		Cool-Zuid
Raymond Landegent		
Happy Streets
Rob Grauwmeijer		
Bewoner
Romy Rijkeboer		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		projectsecretaris
Ronald Bijnaar		
Gemeente Rotterdam, voormalig
		
gebiedsnetwerker Cool-Zuid
Ronald Maaskant		
Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer,
		
gebiedsregisseur Centrum-Delfshaven
Roosmarijn Mascini		
Theatermaker
Sabina Jurjewicz-Domaradzka
Bewoner
Salko Hofman		
Streetmakers
Sascha Geneste		
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling,
		landschapsontwerper
Sherita Thakoerdat		
GO-Opbouwwerk(t)
Stanley Koster		
Scots International Church Rotterdam
Stefan Prins		
Powerhouse Company
Suardus Ebbinge		
Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie
		
Centrum, voorzitter
Sven van Oosten		
Buro MA.AN
Talea Bohlander		
Bewoner
Tijs Overbeek		
Gemeente Rotterdam, Verkeer en Vervoer
Wibo van Gennip		
Bewoner, Schiedamsedijk Alliantie
Wilco Kooijman		
Oogziekenhuis
Wouter Storm		
Galerie Tutti Cortex
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LEGENDA
WATER
NIEUWE BEBOUWING COOL-ZUID
BEBOUWING COOL-ZUID
OVERIGE BEBOUWING
BESTAANDE VOORZIENINGEN
RUIMTE VOOR VOORZIENINGEN
BESTAANDE ZORG
RUIMTE VOOR ZORG
VERHARDING RONDOM BEBOUWING
PARKEREN
PARKEREN VERVANGEN DOOR GROEN OF VERBLIJF
BESTAANDE BOMEN
NIEUWE BOMEN
BESTAANDE GROENE VELDEN
NIEUWE GROENE VELDEN
PROGRAMMERING
VOETGANGERS
FIETSERS

