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De kracht van Noord 
Samen aan de slag in Noord. Daar komt dit boek kort samengevat op neer. Als deelgemeente Noord 
in 2007 drie krachtwijken krijgt neemt Noord de handschoen op. Deelgemeente, woningcorporaties, 
de stad, scholen, opbouwwerk, allerlei instellingen en instanties en zeker ook de bewoners. Zij zien 
een kans die ze met elkaar willen benutten. Om het Oude Noorden en Agniesebuurt, de Provenierswijk 
en Bergpolder te versterken en te laten groeien. Ieder vanuit de eigen expertise, maar samenwerking 
is het uitgangspunt. Immers, dat is levert synergie op. Met als resultaat dat onze wijken krachtiger zijn 
geworden. 

Er zijn spannende speelplekken gekomen, gerenoveerde woningen, mooie pleinen. Er komt steeds 
meer balans in de inkomensmix, kinderen krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen, er is gewerkt aan 
sociale cohesie, fijne en veilige buurten, deskundigheidsbevordering van ondernemers, enzovoort. Niet 
uit te vlakken is de rol van de bewoners van Noord. Zij houden de partijen scherp, zijn actief, denken 
en praten mee. Ze willen wat met hun wijk en grijpen hun kans. De ruim honderd bewonersinitiatieven, 
variërend van geveltuintjes en concerten tot voorleesmiddagen en gezamenlijke maaltijden voor oude-
ren, getuigen daarvan. Al deze inspanningen en investeringen brengen nieuwe energie in de wijken. Dit 
boek geeft daarvan een beeld en beschrijft een aantal van de vele projecten die in de wijken. 

De krachtwijken van Noord zijn er nog niet. De afgelopen twee jaar zijn flinke stappen met elkaar gezet. 
De basis is er maar die staat nog niet stevig genoeg. Deze basis mag niet verloren gaan. Het blijft de 
komende jaren noodzaak om extra te investeren, zodat de krachtwijken in Noord en de bewoners over 
een paar jaar echt sterk staan. De partijen in Noord delen dan ook de overtuiging dat verdere investerin-
gen noodzakelijk zijn. Maar hebben daarbij ook een gedeeld geloof in projecten, in mensen en in elkaar. 
Dat levert de beste resultaten op. Daar gaat dit boek over: de kracht van Noord.
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Uw idee scoort in Noord
Of het gaat om speelplekken, voorleesmiddagen, geveltuinen of workshops ukelele. Bewo-
ners van Noord zitten vol ideeën over hun buurt en hoe die te verbeteren. Bovendien zijn ze 
bereid om daar vol energie hun schouders onder te zetten.  Ze werken mee om hun ideeën 
ook echt te helpen uitvoeren. Daarmee komt veel moois tot stand. Tientallen plannen zijn 
inmiddels uitgevoerd en er liggen nog stapels ideeën klaar. Met dank aan het budget voor 
bewonersinitiatieven.

Bewoners hebben vaak de beste ideeën over wat er moet gebeuren om hun wijk te verbeteren. Om 
elkaar beter te leren kennen, de wijk op te fleuren, activiteiten te ondernemen, kortom ‘mee te doen’. 
Maar het ontbrak vaak aan geld om die ideeën uit te voeren. Tot er vanuit het rijk budget beschikbaar 
kwam voor bewonersinitiatieven in de krachtwijken. In deelgemeente Noord zijn drie postcodegebieden 
aangewezen als krachtwijken: Het Oude Noorden/Agniesebuurt, Bergpolder en de Provenierswijk. Voor 
deze wijken heeft het rijk in 2008 349.000 euro beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Daar-
mee zijn de bewoners en deelgemeente actief aan de slag gegaan. Vanwege die voortvarende aanpak 
is dat bedrag in 2009 verhoogd tot 533.000 euro. Een van de succesfactoren is een campagne die de 
deelgemeente voerde: Uw idee scoort in Noord. Die spoort bewoners in de krachtwijken aan om ideeën 
aan te dragen waar hun buurt of wijk beter van wordt. Uitgangspunt is dat ze zelf betrokken zijn bij de 
uitvoering. Bewust is gekozen voor een laagdrempelige procedure. Het invullen van een simpel formulier 
volstaat. Uiteraard voert deelgemeente Noord wel controle uit of het project voldoet aan gestelde crite-
ria en of het ook daadwerkelijk goed is uitgevoerd. 

Per krachtwijk is een budget beschikbaar. In het Oude Noorden en Agniesebuurt beoordeelt een 
bewonerspanel, onder begeleiding van de deelgemeente en woningcorporaties, of een idee budget 
toegekend krijgt of niet. Het panel brengt advies uit aan het bestuur van de deelgemeente dat uitein-
delijk beslist. Het bestuur wijkt nagenoeg nooit af van het advies van het panel. In de Provenierswijk en 
Bergpolder zijn de bewonersvereningen betrokken bij het beoordelen van bewonersinitiatieven. 

Voorbeelden van initiatieven
Aankleding binnenterreinen, speelgoedcontainers, plaatsen van bankjes, zomermuziek op de Rotte, 
maandelijkse concerten Pijnackerplein, ukelele workshops en concerten in het park, muurschilderingen, 
buurtfestival Agniesebuurt, geveltuinendag, versiering elektriciteitshuisje door kunstenaars om graffiti 
tegen te gaan, meidenactiviteiten in buurthuis de Propeller, verlichting met kunstbollen, voorlezen voor 
oud en klein, ondernemerslessen voor kinderen. Enz, enz. enz. enz.

Facts and Figures
Project
Bewonerinitiatieven in alle krachtwijken

Doel
Participatie op gang brengen, sociale cohesie in de wijken be-
werkstelligen. Initiatieven van bewoners voor hun wijk honoreren.

Budget bewonersinitiatieven 2008:
Bergpolder: 96.500 euro.
Provenierswijk: 59.500 euro.
Oude Noorden/Agniesebuurt: 193.000 euro.
Totaal: 349.000 euro.

Budget bewonersinitiatieven 2009:
Bergpolder: 139.000 euro.
Provenierswijk: 82.000 euro.
Oude Noorden/Agniesebuurt: 312.000 euro.
Totaal: 533.000 euro.

Resultaat
In 2008 en 2009 zijn ruim 120 initiatieven zijn goedgekeurd.
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Kindvriendelijke 
wijk

Speelplekken en talentontwikkeling
Hoe maak je oude stadsbuurten echt kindvriendelijk? In de Erasmusbuurt en het Rotte-
kwartier gaan ze met elkaar de uitdaging aan. Door avontuurlijke en veilige speelplekken 
te maken. Maar daar blijft het niet bij. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor pedagogische 
en sociale aspecten. Een breed gedragen pedagogische visie voor de wijk, nadruk op 
talentontwikkeling van kinderen, omgangsregels voor de wijk. En heel veel partijen - van 
ouders, scholen en kinderopvang tot opbouwwerk, corporaties en deelgemeente - die ge-
zamenlijk hun schouders er onder zetten. Die integrale aanpak werpt zijn vruchten af.

De Erasmusbuurt en het Rottekwartier zijn stedelijke buurten. Het is er voor kinderen lang niet altijd 
veilig om buiten te spelen. Daarom zijn er vijf echte speelplekken gekomen, veilig en goed toeganke-
lijk. Bovendien bieden ze diversiteit. Er zijn drie ‘groene duimen’ gerealiseerd, speelplekken die door 
bewoners zelf zijn bedacht. Maar er is ook een schoolplein opnieuw ingericht met speeltoestellen. Daar 
kunnen de kinderen samen spelen, hun vaardigheden oefenen en hun talenten ontwikkelen. Zodat ze 
sterk in hun schoenen staan en hun zelfvertrouwen groeit. Bij weer een andere nieuwe speelplek - een 
speciaal daarvoor ingericht binnenterrein - draait het om alles wat groeit en bloeit. Hier kunnen de kin-
deren zelf plantjes, groenten en fruit kweken en leren ze hoe ze daarmee een maaltijd kunnen bereiden. 
De toegangspoort tot dit terrein is ook helemaal opgeknapt. Kinderen uit de buurt en van de basis-
school maakten er schilderingen op die kunstig uitgelicht zorgen voor een ware metamorfose. Voor de 
ontmoetingsactiviteiten is een pand als ‘activiteitenhoek’ ingericht. Binnenkort komen daar een nieuwe 
meidenkamer bij en een ontmoetingsplek voor jongeren. Uiteindelijk komt er een kindlint, een veilige 
route waarmee alle speelplekken met elkaar worden verbonden.

Daar stopt het project niet. Bij kindvriendelijke wijken gaat het om een integrale aanpak waarbij ook pe-
dagogische en sociale aspecten een belangrijke rol spelen. Alle betrokken partijen scharen zich achter 
dezelfde pedagogische visie. Bovendien zijn alle activiteiten MI-proof (meervoudige intelligenties). Ook 
zijn er omgangsregels voor de wijk opgesteld. Het zijn niet alleen de professionals in de wijk die aan zet 
zijn. De aanpak strekt zich verder uit naar betrokken ouders, kinderen en buurtbewoners. In deze samen-
werking, dit netwerk dat zich eenduidig om de kinderen sluit, ligt de sleutel tot succes. Uit de stedelijke 
monitor is gebleken dat de ontwikkeling van de Erasmusbuurt en Rottekwartier als enige kindvriendelijke 
wijk vooruitgang heeft geboekt.
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Facts and Figures
Project
Kindvriendelijke wijk, het Oude Noorden

Doel
Kinderen een veilige en speelse wijk bieden waarin ze ook hun 
talent kunnen ontwikkelen. Dit vanuit één pedagogische visie en 
integrale aanpak die waarborgt dat alle partners meewerken aan 
de realisatie van fysieke, sociale en pedagogische onderdelen.

Partners
Woningcorporatie Com.wonen, deelgemeente Noord, ouders, 
kinderen, basisschool De Klimop, kinderopvang KindeRdam, 
stichting Welzijn Noord, Sonor opbouwwerk, stichting Kinder-
paradijs Meidoorn, dienst Sport en Recreatie, dienst Jeugd, 
Onderwijs en Samenleving.

Investering
Woningcorporatie Com.wonen: 200.000 euro.
Deelgemeente Noord: 90.000 euro.
Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving: 500.000 euro.



Groeibriljant het 
Zwaanshals

Een spannend winkelgebied in de lift 
Het is een spannend gebied waar veel te ontdekken valt: leuke galeries, hippe fashion ate-
liers, snuisterijzaken vol design en trendy horeca. Het Zwaanshals in het Oude Noorden. Een 
gebied vol opvallende pareltjes gegroepeerd rondom het brancheringsthema Food, Fashion 
en Design. Een gebied dat in de lift zit maar het niet gemakkelijk heeft. Veel partijen zetten 
er de schouders onder om het te versterken en Rotterdammers ervan te overtuigen: voor 
hippe en verrassende shops ga je naar het Zwaanshals. 

Het Zwaanshals is door de stad Rotterdam aangemerkt als ‘groeibriljant’ oftewel een kansrijke plek. In het 
gebied zijn naast de deelgemeente en Ontwikkelbedrijf Rotterdam, twee corporaties actief: 
Com.wonen en PWS Rotterdam. Gezamenlijk werken deze partners met een integrale aanpak om het 
gebied te versterken. Inzet is om meer diversiteit in het gebied te creëren en het sterker te positioneren 
door middel van het brancheringsthema Food, Fashion en Design. Er zijn winkelstraatmanagers aange-
steld om nieuwe ondernemers te vinden en een betere samenwerking tussen de ondernemers op gang 
te brengen. Door het gebied aantrekkelijker te maken en te upgraden, fungeert het als trekker voor de 
midden- en hogere inkomensgroepen die graag in deze levendige stadswijk willen wonen. Bovendien 
kunnen bewoners in de wijk die groeien in de buurt blijven wonen. Door deze aanpak ontstaat een inwo-
nersmix die beter in balans is.  
Tot nu toe is er veel bereikt. Oude woonwinkelpanden zijn gerenoveerd in originele stijl. Het winkelaan-
bod is diverser geworden en het lukt de winkelmanagers om creatieve winkeliers naar het gebied te 
trekken. Een enorme trekker is Style Center Rotabs: een warenhuis voor toegepaste kunsten. Het idee is 
afkomstig en ontwikkeld door met name Com.wonen samen met andere partners. Het kostte de nodige 
inspanning om het plan van de grond te tillen, maar inmiddels is een oude loods van de Roteb omge-
bouwd. Rotabs is een broedplaats voor beginnende creatieve ondernemers en kunstenaars die op de 
begane grond een shop hebben met daar bovenop een atelier. Rotabs speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van het gebied.   
Ondanks de forse impulsen is het Zwaanshals er nog niet. Er moeten nog veel winkelpanden gereno-
veerd worden en voorzien van interessante winkels binnen het brancheringsthema. Daarom hebben de 
partners in het gebied aan creatieve ondernemers in Rotabs de opdracht gegeven om een promotie-
campagne te ontwikkelen. Deze moest Food, Fashion en Design in het Zwaanshals nadrukkelijk onder 
de aandacht brengen. December 2009 is deze campagne gelanceerd onder de naam ‘Creatieve Route 
Oude Noorden’. Er waren verschillende activiteiten aan gekoppeld. Kunstenaars gaven een workshop 
kerstballen maken, het publiek kon bij stylisten terecht voor interieuradvies en er was Marokkaanse Snert 
in het Snert Meetingpoint. Leegstaande etalages waren ingericht door kunstenaars. De campagne was 
succesvol, het straatbeeld was levendig en gevuld. Voor de langere termijn is het belangrijkste doel om 
het concept Food, Fashion en Design nog sterker neer te zetten en om de ondernemers nog nauwer te 
laten samenwerken.  

Facts and Figures
Project
Winkelgebied het Zwaanshals, het Oude Noorden  

Doel
Upgraden van het Zwaanshals tot een spannend en creatief 
winkelgebied. Dit door het renoveren in originele stijl van winkel-
panden, diversiteit aanbrengen in winkelaanbod, het uitbouwen 
van het brancheringsthema Food, Fashion en Design, het 
aanstellen winkelstraatmanagers.  

Partners
Woningcorporaties Com.wonen en PWS Rotterdam, deelge-
meente Noord, Ontwikkelbedrijf Rotterdam, winkeliers, winkel-
straatmanagers. 

Investering
Woningcorporatie Com.wonen circa 9,8 miljoen euro. Woning-
corporatie PWS Rotterdam circa 4,7 miljoen euro. Deelgemeente 
Noord 1 miljoen euro. Bewonersinitiatieven 24.000 euro. Rijk 
30.000 euro. Campagne Creatieve route Oude Noorden: 40.000 
euro.  
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Watch Out
Aan de bak in de beveiliging
Het maakt nogal een verschil. Of je situatie uitzichtloos is omdat je bijvoorbeeld voor-
tijdig school hebt verlaten. Of dat je dagelijks de extra oren en ogen bent van een buurt. 
En bovendien na 1,5 jaar misschien een startkwalificatie op zak hebt. Twaalf inwoners 
uit Noord grijpen hun kans. Watch Out. 

De deelnemers van Watch Out zijn vooral te vinden in de kindvriendelijke Erasmusbuurt en de Kloos-
terbuurt in het Oude Noorden. Daar lopen ze regelmatig hun vaste route en houden ze - herkenbaar 
in een donkerblauw uniform - de boel in de gaten. Of alles schoon en heel is, er geen gekke dingen 
gebeuren en of alles netjes is op de binnenterreinen en pleinen. Bovendien maken ze een praatje 
met de bewoners. Ze zijn de extra ogen en oren waar de buurten zo veel behoefte aan hebben. Als 
ze iets ongewoons signaleren, geven ze dat door aan de juiste instantie zoals politie, Stadstoezicht, 
Roteb of de woningcorporaties. Bovendien maken ze iedere week een rapport van wat ze hebben 
aangetroffen. 

Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds betekent de inzet van de deelnemers veel voor de buurt. 
Anderzijds hebben de deelnemers zelf ook heel wat te winnen bij hun deelname. Watch Out richt 
zich op scholing, sociale activering en arbeidsactivering. De deelnemers volgen een traject van 1,5 
jaar. In Noord zijn binnen Watch Out zes trajectplaatsen gereserveerd voor voortijdig schoolverla-
ters. Zij krijgen de mogelijkheid om gedurende het traject de opleiding tot beveiliger te volgen. Doel 
is dat zij na afronding een startkwalificatie halen en doorstromen naar een reguliere functie in de 
beveiliging. De zes andere deelnemers worden door Watch Out gestimuleerd om te participeren 
en een dagelijks werkritme op te doen, ook zij volgen de opleiding tot beveiliger. Vereiste is dat alle 
deelnemers uit deelgemeente Noord komen. 

Alle partijen zijn erg tevreden over het project en de inzet van de deelnemers. Inmiddels stromen de 
complimenten binnen. De Watch Outers maken een groot verschil in de buurt. Ze zijn dan ook trots 
op hun functie en hun bijdrage aan de samenleving.

Facts and Figures
Project
Watch Out, het Oude Noorden

Doel
Bijdrage leveren aan scholing en arbeidsparticipatie. Bijdrage 
leveren aan schoon, heel en veilig in de wijk.

Fasering
Start september 2009. Looptijd 18 maanden.

Partners
Deelgemeente Noord, woningcorporatie Com.wonen, woning-
corporatie Woonstad Rotterdam.

Investering
Deelgemeente Noord 135.000 euro. 
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam 50.000 euro. 
Woningcorporatie Com.wonen 50.000 euro. 
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Nieuwe invulling voor het langste gebouw
Ze zijn in bezit van een uniek stuk Rotterdam. De vier woningcorporaties die gezamenlijk 
de Hofpleinspoorlijn aankochten. Het is met zijn 1,9 kilometer het langste gebouw van Rot-
terdam en tevens een rijksmonument. Het spoorviaduct met onderliggende bogen en twee 
stationsgebouwen loopt dwars door Noord. Binnenkort verdwijnt RandstadRail en is het 
spoor niet meer actief in gebruik. Om verpaupering van de lijn en het omliggende gebied 
te voorkomen besloten Com.wonen, PWS, Stadswonen en Vestia het viaduct aan te kopen. 
De uitdaging is nu om een nieuwe passende bestemming te geven aan dit unieke gebouw. 
Een ding is duidelijk: er liggen enorme kansen voor de bewoners van Noord en Rotterdam. 
Een icoon voor de stad.
 
De vier corporaties hebben gezamenlijk de Hofbogen BV en een projectbureau opgericht. Dat onder-
zoekt de mogelijkheden tot alternatief gebruik van de spoorbaan en de branchering van de bedrijfs-
ruimten in de onderliggende bogen. Inmiddels ligt er een ontwikkelscenario, onder andere geïnspireerd 
door vergelijkbare projecten in New York en Parijs. In deze steden hebben voormalige spoorlijnen een 
bestemming gekregen als groene, parkachtige recreatie- en wandelgebieden. Bij de Hofbogen is het 
nadrukkelijk de bedoeling om de omliggende wijken Agniesebuurt, Bergpolder en het Liskwartier te ver-
sterken met de vernieuwde Hofbogen. In de bedrijfsruimte onder de bogen kunnen allerlei ondernemers 
zich vestigen. Zo ontstaat er een nieuw gebied met opvallende, ambachtelijke en kunstzinnige bedrijfjes 
in een unieke openbare ruimte met diverse functies. Bewoners zien de kansen en ervaren het als een 
uniek project dat energie brengt in de wijk. Er is veel steun.

De Hofbogen wordt min of meer in drie delen ontwikkeld: de bovenzijde van de Hofbogen, de onder-
zijde en de omgeving eromheen. De corporaties richten zich voor een belangrijk deel op het beheer 
en de investeringen aan de onderzijde van het viaduct: de bogen en de beide stations. Het Hofplein-
station wordt momenteel gerenoveerd. Er komen creatieve trendsettende ondernemingen die een 
nieuw publiek trekken naar de wijk. Thema’s zijn mode media, lifestyle en kunst voor jongeren. Ook 
het Bergwegstation heeft alle potentie om een markante plek te worden, de plannen daarvoor zijn nog 
in ontwikkeling. Daarnaast zijn er de 189 boogruimten in de lange plint van het viaduct die fasegewijs 
worden opgeknapt. Het zijn gewilde bedrijfsruimten waar ondernemers zich graag willen vestigen, blijkt 
uit de wachtlijst. De eerste gerenoveerde bogen in station Hofplein worden in de eerste helft van 2010 
in gebruik genomen. In de tussentijd zijn de Hofbogen geregeld onder de aandacht gebracht van het 
publiek. Alle bogen zijn artistiek genummerd en er is inmiddels een aantal drukbezochte evenementen 
georganiseerd, zoals concerten en de winterbioscoop op het dak van het Hofpleinstation. Voor de ont-
wikkeling van de bovenzijde van het viaduct zijn de corporaties, de stad en de deelgemeente gezamen-
lijke trekkers. De buitenruimte eromheen wordt tegelijkertijd aangepakt. In 2010 krijgen de plannen voor 
de openbare ruimte vorm en zetten Noord en Rotterdam een flinke stap naar een unieke plek in de stad.

Facts and Figures
Project
De Hofbogen, Bergpolder en Agniesebuurt 

Doel
Versterking Bergpolder en Agniesebuurt door transformatie van 
het Hofpleinviaduct naar een gebied dat zich kenmerkt door  
ambachtelijke en kunstzinnige bedrijvigheid en een bijzondere 
openbare ruimte. Inrichting van de bovenzijde van het viaduct 
met openbare en gevarieerde functies. Goede verbindingen 
leggen met omliggende wijken ter versterking.

Partners 
Woningcorporaties Com.wonen, PWS Rotterdam, Stadswonen 
Rotterdam, Vestia Rotterdam Noord, deelgemeente Noord, stad 
Rotterdam. Toekomstige deelname van andere partners is niet 
uitgesloten. 

Investering
Herontwikkeling van de Hofbogen en omgeving circa 50 mil-
joen euro.
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Een laboratorium voor de publieke ruimte
Het Palaceterrein is een braakliggend terrein midden in het Zomerhofkwartier. Een 
doorn in het oog van de buurt. Maar dat gaat veranderen. In 2014 start de ontwikkeling 
van het hele kwartier. Tot dan heeft woningcorporatie PWS Rotterdam het Palaceterrein 
overgegeven aan de buurt. Een tijdelijke publieke ruimte, die de buurtbewoners lang-
zaam mogen veroveren. Waarvoor ze ideeën kunnen ontwikkelen, experimenteren en 
waar van alles mogelijk is. Een laboratorium voor de publieke ruimte.

In 2007 brandde zalencentrum Palace aan de Schoterbosstraat in de Agniesebuurt af. Sindsdien 
is het een afgezet braakliggend stuk land. Een soort niemandsland, wat de wijk een treurige aanblik 
geeft. Het terrein ligt in het Zomerhofkwartier, waarvoor woningcorporaties PWS Rotterdam, 
Com.wonen en BNG-Gebiedsontwikkeling momenteel plannen maken voor herontwikkeling van het 
gebied. Plannen waar momenteel een stedenbouwkundig masterplan voor wordt ontwikkeld, dat 
uitgaat van ruim 450 woningen, 2.300 m2 bedrijfsruimte, kantoren en winkels. 

Vanaf 2014 gaat de uitvoering van het Zomerhofkwartier van start. Het duurt daarmee nog wel even 
voor het Palaceterrein een definitieve bestemming krijgt. Het terrein tot die tijd braak laten liggen 
is geen optie, daarom is een experiment in gang gezet. Het terrein wordt in deze zogenaamde ‘tus-
sentijd’ overgelaten aan de buurt. Potentiële gebruikers in het Zomerhofkwartier mogen meedenken 
over een tijdelijke invulling en zelf de regie nemen over het terrein. Hopelijk levert dat prachtige 
tijdelijke invullingen op. Iedereen met een origineel idee kan plannen indienen. Het experiment heeft 
al flink wat energie opgeleverd in de buurt. Verschillende partijen hebben zich inmiddels gemeld. 
De Horecavakschool wil op het Palaceterrein moestuinieren met leerlingen en koken met de oogst. 
Fitnesscentrum Life Line gaat er bij goed weer openbare zumbalessen organiseren. En stuntschool 
Movieaction komt met het plan voor een oefenbaan voor stunters. Ook is er een bewoner die een 
restaurantje wil beginnen in een oude restauratiewagon die hij zelf bezit. Samen werken deze par-
tijen nu aan de inrichting van het terrein. 

Het braakliggende Palaceterrein wordt zo tijdelijk herwonnen als publieke ruimte. De ruimte is inge-
zet als laboratorium. Een plek waar nog niet alles vaststaat en waar een vernieuwende invulling van 
de publieke ruimte kan worden getest. Wat werkt blijft, wat niet werkt verdwijnt. De eerste resultaten 
voor deze tijdelijke invulling van de ruimte zijn vanaf het voorjaar 2010 zichtbaar.

Facts and Figures
Project
Braakliggend Palaceterrein, Agniesebuurt

Doel 
Tijdelijke experimentele invulling van een braakliggend terrein 
door inwoners. Alvast positief gevoel creëren voor potentiële 
gebruikers Zomerhofkwartier.

Partners
O.a. woningcorporatie PWS Rotterdam, woningcorporatie 
Com.wonen, deelgemeente Noord, HorecaVakschool, Fitness-
centrum Life Line, Movieaction International.

Investering
Woningcorporatie PWS Rotterdam 60.000 euro. 
Deelgemeente Noord 11.000 euro.

Voortgang van het experiment Palaceterrein is te volgen op: 
www.nuhier.org

1514

Inrichting 
Palaceterrein 

Zomerhofkwartier 



Aandacht voor ouderen
Participatie én mee blijven doen aan de samenleving. Voor ouderen is dat net zo belang-
rijk als voor anderen. In de Provenierswijk loopt een proef: daar is een wijkconsulent 
aangesteld. Hij is er voor alle ouderen die wonen in de wijk. Iedereen vanaf 55 jaar kan 
een bezoek van hem verwachten. Tijdens deze bezoeken wordt contact gelegd en ge-
luisterd. Het ene gesprek is met een kwetsbare, soms eenzame oudere. Een andere keer 
is het een ontmoeting met een fitte, actieve senior die nog van alles wil en kan, ook voor 
anderen. In de Provenierswijk krijgen 55-plussers de volle aandacht. 

Sociale verbanden zijn veranderd, kinderen wonen vaak verder weg en dat directe buren elkaar 
kennen en helpen is ook niet meer altijd vanzelfsprekend. De digitalisering, de sterk toegenomen 
arbeidsparticipatie en het wegtrekken van wijkwinkels heeft verdere gevolgen voornamelijk voor 
ouderen. Hoe blijf je met plezier zelfstandig wonen in de Provenierswijk? Wat is hiervoor nodig? Wat 
zou er nodig zijn om de kwaliteit van het sociale leven op orde te houden of te verbeteren? Wat leeft 
er onder de ouderen? De wijkconsulent heeft inmiddels 60 huisbezoeken afgelegd. De doelgroep 
reageert positief en gaat het gesprek aan. In de gesprekken komen ook behoeften naar voren waar 
de wijkconsulent direct actie op onderneemt. Een groot aantal ouderen gaf aan dat de zondag soms 
lang duurt. Sinds november is er nu maandelijks een koffieconcert in de wijk. Ook zijn er stappen ge-
zet om op zondag een eetproject te starten. Er zijn gesprekken gaande om een supermarktketen een  
kleine buurtwinkel (met grote koffiehoek) te laten openen. Buurtwinkels hebben een sociale functie. 
Bovendien, als ouderen hun boodschappen niet zelf meer kunnen halen omdat ze minder mobiel zijn 
ervaren ze dat als verlies van hun zelfstandigheid. 

Alle activiteiten die de wijkconsulent opzet, zijn bestemd voor alle bewoners in de wijk, ouderen kun-
nen zo andere wijkbewoners ontmoeten. De wijkconsulent is tijdens de huisbezoeken natuurlijk alert 
op signalen van eenzaamheid, een groeiend probleem onder ouderen. Een belangrijke functie is het 
‘verbinden’ van bewoners: met elkaar en met de juiste organisaties.  

Facts and figures
Project
De wijkconsulent voor 55-plussers, de Provenierswijk

Doel
Stimuleren van participatie en verbindingen tussen bewoners 
en organisaties door huisbezoeken en het initiëren van allerlei 
activiteiten. 

Investering
Deelgemeente Noord 90.000 euro.
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Bergwegkwartier Een stoere wijk, ook voor jonge gezinnen
Aantrekkelijke buurtjes, allemaal met een eigen gezicht, rustig gelegen maar toch op 
steenworp afstand van het bruisende stadscentrum. De plannen voor het Bergwegkwartier 
zijn ambitieus: grotere woningen, meer voorzieningen, meer groen en veel aandacht voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Kloppende ader van de wijk wordt de Hofbogen met zijn 
aanlokkelijke aanbod van ambachtelijke ondernemers, ateliers en met bovenop een groen 
gebied om te wandelen en te ontdekken. Binnen tien jaar is het Bergwegkwartier veranderd 
in een stoer gebied, een geweldige plek voor gezinnen.

Nu is Bergpolder nog een eenzijdige wijk met veel 2 en 3 kamerwoningen en bewoners met veelal een 
laag inkomen. De wijk is geliefd bij studenten, bestaat uit verschillende buurtjes en kent een mix van 
culturen. Bergpolder is beschermd stadsgezicht en heeft drie belangrijke architectonische monumenten 
binnen de wijkgrenzen: de Bergpolderflat, het Van Maanenbad en de Hofbogen. De bewoners waarderen 
de centrale ligging van hun woonwijk: vlakbij het centrum en het Centraal Station. Al met al heeft de wijk 
enorme potentie om te versterken en ook nieuwe doelgroepen binnen haar grenzen te verwelkomen. 
Inmiddels is het ambitiedocument Bergwegkwartier gepresenteerd aan de deelraad en starten de werk-
zaamheden aan een masterplan en een stedenbouwkundig ontwerp. Gedurende het hele proces staat 
de input van bewoners hoog op de agenda. In een participatieproces worden ze tijdig geraadpleegd en 
nauw bij planvorming betrokken. De exacte invulling van de herstructureringsplannen is er dus nog niet. 
Wel is duidelijk waar de partijen zich in grote lijnen voor gaan inzetten. Zo streven ze naar meer eenge-
zinswoningen en 4 kamerwoningen en grotere appartementen, waar mogelijk met een tuin of een grote 
buitenruimte. Ook zijn er wensen voor onder andere een multifunctionele accommodatie, een brede 
school en culturele voorzieningen. Daarnaast zullen de plannen voorzien in veel groen en een kwalitatief 
hoogwaardig ingerichte openbare ruimte, evenals oplossingen voor parkeren. De wijk krijgt meer diversi-
teit: afwisseling in dichtheden en bouwhoogtes en afwisseling door de toename van midden en hogere 
inkomensgroepen. Tenslotte krijgen de verschillende buurten een duidelijke identiteit.
De opgave komt tot stand door renovatie, nieuwbouw en in enkele gevallen eventueel ook sloop. Boven-
dien zijn er forse investeringen in de buitenruimte en in sociale programma’s mee gemoeid. De herstruc-
turering van de wijk is sterk verbonden met het nadenken over de toekomst van de Hofbogen met het 
stempel van creatieve ambachtelijkheid.
Uiteindelijk moeten de plannen leiden tot een versterkt en vernieuwd Bergwegkwartier. Een aantrekkelijke 
stedelijke woonwijk als sterk onderdeel van Bergpolder. Een wijk waar studenten, starters maar ook gezin-
nen graag wonen omdat het een stoer stuk stad is met om de hoek de rust van de singel en de Bergsel-
aan. Een wijk waar je graag een woning koopt, investeert in je eigen pand en waar je wooncarrière kunt 
maken wanneer je kinderen krijgt. Daarmee draagt het Bergwegkwartier bij aan de doelstelling van de 
stad Rotterdam om meer gezinnen vast te houden in de stad.

Facts and Figures
Project
Bergwegkwartier, Bergpolder

Doel
Herstucturering en versterking van het Bergwegkwartier door 
renovatie, nieuwbouw en in enkele gevallen sloop. Investering 
in openbare ruimte, voorzieningen en sociale programma’s. 
Bijdragen aan doelstelling om meer gezinnen te vestigen in de 
stadswijken.

Partners
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord, deelgemeente 
Noord, stad Rotterdam.

Fasering
Start planvorming 2008. Einde herstructurering: 2020.

Investering
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord 135 miljoen euro. 
Stad Rotterdam en deelgemeente Noord vooralsnog onbekend.
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Tante Kwebbel

Ouderwetse burenhulp in een modern jasje
Een ouderwetse burenhulp in een modern jasje. Dat is Tante Kwebbel. Ze helpt in Berg-
polder een handje bij klusjes, gaat sociaal isolement tegen, verlicht de taak van man-
telzorgers, maakt een praatje of gaat mee op pad om een boodschapje te doen. Wie is 
Tante Kwebbel? Een netwerk van buurtbewoners die elkaar helpen.

Iedere buurtbewoner in Bergpolder kan zich aanmelden voor het netwerk. Deelnemers kunnen zowel 
hulp vragen of hulp bieden bij een centraal punt, het Centrum voor Dienstverlening. De behoefte 
aan een dergelijk netwerk is groot. Veel - vooral oudere bewoners - kunnen niet uitputtend een 
beroep doen op hun familie, de buren kennen ze niet meer zo goed. Daarom koppelt Tante Kwebbel 
buurtbewoners met een vraag aan buurtbewoners die willen helpen. Het kan daarbij om uiteenlo-
pende zaken gaan. Kortlopende eenmalige vragen, zoals een klusje of een boodschap. Maar ook om 
meer structurele contacten, zoals frequente bezoeken om eenzaamheid te voorkomen of om andere 
mantelzorgers even te ontlasten. 

Tante Kwebbel is om vele redenen een belangrijk initiatief. Het speelt een rol bij het opvangen van 
ondersteunende, professionele hulp die is weggevallen door vernieuwde regelgeving van de AWBZ 
en WMO. Door het netwerk ontstaat een sterkere sociale cohesie in de wijk. Men leert elkaar weer 
kennen en raakt betrokken bij elkaar. Bovendien is Tante Kwebbel een prima methode om participa-
tie op gang te brengen van buurtbewoners in de samenleving. Verder verlicht het netwerk de taak 
van mantelzorgers en kan het voorkomen dat een buurtbewoner in een sociaal isolement raakt. Door 
met elkaar op te trekken kan ook de actieradius van bewoners ineens groter worden. Wie eerst 
nauwelijks buiten kwam, wordt nu meegenomen om even samen een boodschapje te doen of een 
wandeling te maken. 

Daarnaast biedt het project maatschappelijke stages. Leerlingen van de Scholengroep Wolfert van 
Borselen krijgen de opdracht om leden voor het netwerk te werven. Zo dragen ook zij hun steentje 
bij aan de versterking van de sociale cohesie in Bergpolder.

Facts and Figures
Project
Tante Kwebbel, Bergpolder

Doel
Versterken van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk, 
bevorderen van participatie en vrijwillige inzet, voorkomen van 
sociaal isolement, bieden van maatschappelijke stages.

Start project
2008

Partners
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord, deelgemeente 
Noord, stad Rotterdam, Centrum voor Dienstverlening, Scho-
lengroep Wolfert van Borselen.

Investering
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord 30.000 euro.
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Nieuwe inrichting
 binnenterreinen 

Bewoners ontwerpen eigen binnentuin
Binnenterreinen zijn in potentie aangename ontmoetingsplaatsen voor bewoners.  De 
komende 10 jaar investeert Woonstad Rotterdam dan ook fors in de herinrichting ervan. 
Maar er is een voorwaarde. De terreinen worden alleen opgeknapt als de bewoners 
actief meedenken en zelf met een plan komen. Een aanpak die werkt. In de Tochtstaat 
en Moerkapellestraat genieten de bewoners inmiddels van hun ‘eigen’ binnenterrein. 
Bovendien staan er plannen op stapel voor een aantal andere locaties waar bewoners 
actief de handschoen hebben opgenomen. 

Goed ingerichte binnenterreinen vergroten de sociale cohesie in de buurt en dragen bij aan een 
groener karakter. Doel is dan ook om ze in te richten naar de wensen van de gebruikers: de bewo-
ners. Zij weten zelf het beste wat ze willen en waar behoefte aan is. De terreinen worden alleen 
opgeknapt als bewoners het initiatief nemen, actief meedenken en een plan ontwikkelen. De bewo-
ners zijn in het algemeen enthousiast over deze aanpak en zien de kansen. Ze maakten er meteen 
een bewonersinitiatief van zodat ze ook op extra geld uit het fonds ‘Bewonersinitiatieven’ konden 
rekenen. Bovendien zijn ze door het gezamenlijk overleg sociaal meer bij elkaar betrokken geraakt. 

Moerkapellestraat
Het was niet veel meer dan een ongebruikt grasveld, het binnenterrein aan de Moerkapellestraat. 
Nu staan er uitdagende houten speeltoestellen voor de kinderen. De volwassenen hebben een 
eigen ontmoetingsplek met zwarte houten loungebanken om van daaruit de kinderen in de gaten te 
houden. In de lente komt de siertuin tot bloei. Het is het resultaat van het denkwerk en overleg van 
tientallen bewoners die hun omgeving wilden verbeteren. In november 2009 is het nieuwe terrein 
geopend met een drukbezocht en gezellig inwijdingsfeest met een dj, hapjes en activiteiten voor de 
kinderen. 

Tochtstraat
In december 2009 is het binnenterrein aan de Tochtstraat geopend. Een grote houten schommel en 
een wiebelbrug zijn echte blikvangers, evenals de loungebanken om lekker uit te rusten. De oude 
bomen zijn blijven staan maar worden aangevuld met hortensia’s, rozen en lijsterbessen. Ook komt 
er een prachtig gazon. De tuin zal veel vogels en vlinders aantrekken. 
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Facts and Figures
Project
Herinrichting binnenterreinen, het Oude Noorden

Doel
Participatie en betrokkenheid genereren, groene plekken creëren.

Partijen
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Sonor Opbouwwerk, 
deelgemeente Noord, bewoners.

Investering
Woonstad Rotterdam 2009: 120.000 euro. Woonstad Rot-
terdam 2010: 250.000 euro. Bewonersinitiatieven Tochtstraat: 
34.000 euro. Bewonersinitiatieven Moerkappellestraat: 35.000 
euro. 



Er groeit iets moois door heel veel positieve energie

Kinderen en hun ouders staan vol in de schijnwerpers in de Kloosterbuurt. Tal van par-
tijen trekken alles uit de kast en vormen een alliantie om de kinderen te ondersteunen 
en te helpen zich te ontwikkelen. Zodat zij straks voor zichzelf kunnen opkomen en 
voor anderen kunnen zorgen. De aanpak is soms onorthodox, maar succesvol. Het gaat 
steeds beter met de kinderen uit de Kloosterbuurt.

De Kloosterbuurt in het Oude Noorden is door deelgemeente Noord aangewezen als een van de 
prioriteiten in deze krachtwijk. De stad Rotterdam heeft de buurt benoemd tot focuswijk. Deelgemeente 
Noord en Woonstad Rotterdam hebben samen de handen ineen geslagen om van de Kloosterbuurt 
een bloeiende buurt te maken. Daarbij hebben ze tal van partijen om zich heen verzameld en actieve be-
woners. In deze zogenaamde Kloosteralliantie zitten alle partijen met elkaar aan dezelfde tafel, zo wordt 
hokjesdenken en langs elkaar heen werken voorkomen.

Bijzonder aan de aanpak is dat niet alleen in ‘stenen’ wordt gedacht, maar dat de bewoners van jong 
tot oud en hun behoeften het uitgangspunt zijn. Een grote groep enthousiaste professionals krijgt de 
vrije hand om soms op onorthodoxe wijze zaken voor elkaar te krijgen. De aandacht is met name gericht 
op kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders of opvoeders. Partijen proberen betrokkenheid bij de buurt 
te ontwikkelen door onder meer een uitgebreid activiteitenprogramma. Er zijn sportevenementen, een 
kinderkoor, een kinderkrant, muzieklessen en theatervoorstellingen. De nadruk ligt op talentontwikkeling. 
Kinderen die het nodig hebben krijgen huiswerkbegeleiding en voor ouders met vragen is er een op-
voedingssteunpunt. Naast deze investeringen in de sociale kwaliteit van de buurt, moet ook de fysieke 
structuur verbeteren. Zo worden de binnenterreinen en pleinen in de Kloosterbuurt flink aangepakt. 
Bovendien komen er nieuwe speeltoestellen op het speelplein van basisschool Combinatie ’70 dat na 
schooltijd opengesteld wordt voor de kinderen uit de buurt. Daarnaast hebben jongeren in het project 
‘Maak Plaats’ zelf meegedacht over hoe zij het Johan Idaplein kunnen veranderen. Markant middelpunt in 
de buurt is wijkgebouw Het Klooster. Eind 2009 is het startschot gegeven voor een fikse opknapbeurt 
waarmee het gebouw een open, vriendelijke en toegankelijke uitstraling krijgt. Waren er voorheen vrijwel 
uitsluitend jongerenactiviteiten in Het Klooster, nu biedt het ook kinderopvang, naschoolse opvang, een 
opvoedwinkel en meer culturele voorstellingen.

Alle inzet heeft tot heel wat resultaten geleid: meer evenementen en workshops op pleinen en in Het 
Klooster, huiswerkbegeleiding voor 100 kinderen, 100 kinderen die lid zijn geworden van een sportver-
eniging, Hotel het Nieuwe klooster (buurtsoap), een kinderpersbureau en kinderhotel voor vier scholen. 
De energie in de Kloosterbuurt valt op. Onlangs won de Kloosteralliantie de prijs ‘Team Rotterdam 
2009’ van de stad Rotterdam. De jury ziet ‘dat er nu echt iets op gang begint te komen in de wijk’. 
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Versterking
Kloosterbuurt

Facts and Figures
Project
Kloosterbuurt, het Oude Noorden

Doel
Buurt versterken door kinderen en hun ouders te stimuleren 
in hun ontwikkeling zodat ze weerbaarder en sterker worden. 
Dit door een breed netwerk op te zetten. En door talenten te 
ontwikkelen, te zorgen voor een groot activiteitenaanbod en de 
fysieke omgeving op te kanppen. 

Partners 
Deelgemeente Noord, woningcorporatie Woonstad Rotterdam, 
gemeentelijke diensten, basisscholen Fontein, Dialoog, Hilde-
gardis en Combinatie ’70, Welzijn Noord, Sonor Opbouwwerk, 
Stichting Buurtwerk Alexander, het Kinderparadijs, Stichting 
Vrijwilligerswerk Rotterdam en nog vele andere.

Investering
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam 4,3 miljoen euro. Rijk 
550.000 euro. Deelgemeente Noord 105.000 euro. Stad Rot-
terdam 165.000 euro.



Handige vraagbaak voor ondernemers
Ze kunnen er terecht voor cursussen, een doorlichting, advies of zelfs voor goede stagiairs 
die een opdracht willen uitvoeren. De scholingswinkel in het Oude Noorden is de plek voor 
ondernemers in Noord die hun deskundigheid en ondernemerschap willen versterken. De 
deur staat altijd open.

Winkelgebied het Oude Noorden, specifiek de Noordboulevard, is gezellig en op gezette tijden druk 
bezocht. Toch liggen er problemen op de loer. Er is sprake van leegstand, verschraling van het aanbod 
en de omzetten dalen. Ook de kwaliteit van een aantal ondernemers kan wel een oppepper gebruiken. 
Daarom is een plan van aanpak opgesteld om deze problemen het hoofd te bieden. Belangrijk onderdeel 
is het verbeteren van de kwaliteit van de ondernemers in het Oude Noorden. Aangezien het gebied rela-
tief veel kleine winkels kent met een beperkte oppervlakte is het ideaal voor starters en kleine onderne-
mers. Juist zij kunnen ondersteuning gebruiken op allerlei gebied.

Voor hen is de scholingswinkel een uitkomst. Deze winkel is midden in het winkelgebied gevestigd en 
wordt vijf dagen in de week bemenst door een ondernemerscoach. Door deze laagdrempeligheid kun-
nen ondernemers er tussendoor even terecht met kleine en omvangrijke vragen. Maar ook voor advies, 
trainingen en cursussen op verschillende terreinen als marketing, boekhouden, netwerken, acquisitie, fi-
nanciën of juridische kwesties. Ander doel van de scholingswinkel is om ondernemers meer met elkaar in 
contact te brengen zodat ze elkaar beter kennen en gezamenlijke publieksacties op touw kunnen zetten. 
Daarnaast worden ondernemers gestimuleerd om een officiële leerwerkplek te worden zodat ze stagiairs 
kunnen aannemen. Daar ligt het belang van het Albeda college. Dat heeft het concept scholingswinkel 
ontwikkeld en er in opdracht van de deelgemeente Noord één gevestigd in het Oude Noorden. Het 
Albeda college levert de coach en zet personeel in voor deskundigheidsbevordering op verschillende 
terreinen. Het Albeda wil ook zo veel mogelijk stageplekken creëren bij de ondernemers zodat de stu-
denten werkervaring kunnen opdoen. Studenten van het Grafisch Lyceum zijn al volop aan de slag met 
allerlei opdrachten die ze via de scholingswinkel krijgen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

In de scholingswinkel bevindt zich ook het coördinatiepunt van Bol op de werkvloer (beroepsopleidende 
leerweg). Dit project van Woonstad Rotterdam en deelgemeente Noord is gericht op voortijdig school-
verlaters. Bol op de werkvloer leidt hen op tot eerste verkoper in winkels. Er is plaats voor 15 deelne-
mers, waardoor er veel individuele aandacht is voor deze speciale leerlingen. Bovendien krijgen ze les 
van slechts één leraar die ze goed kent, vertrouwen geeft en stimuleert. Tijdens deze opleiding lopen de 
studenten stage, het liefst bij lokale ondernemers in Noord. Na anderhalf jaar hebben ze een startkwalifi-
catie behaald en kunnen ze in de detailhandel terecht of zelf een winkel beginnen. Het vliegwieleffect is 
dat de leerlingen een rolmodel zijn voor anderen in hun omgeving. Studeren, werken en geld verdienen 
levert uiteindelijk meer op dan rondhangen. 

Facts and figures
Project
Scholingswinkel voor ondernemers, het Oude Noorden

Doel
Op laagdrempelige wijze de deskundigheid en het onderne-
merschap van ondernemers in het Oude Noorden versterken. 
Stageplekken creëren voor studenten.

Partners
Deelgemeente Noord, stad Rotterdam, woningcorporaties 
Com.wonen, PWS Rotterdam en Woonstad Rotterdam, Albeda 
college, Zadkine scholengemeenschap en Grafisch Lyceum.

Investering
Deelgemeente Noord 255.000 euro voor een jaar waarvan 
40.000 euro verbouwingskosten. De intentie is het project drie 
jaar te draaien met Europese subsidie.

Investering Bol op de werkvloer
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam 50.000 euro. 
Deelgemeente Noord 2.000 euro.
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Groene 
schoolpleinen

Gaan we basketballen of jungeltje spelen?
Het is woekeren met openbare ruimte in de Provenierswijk, zeker als het om speelplekken  
gaat. Dat vraagt om creativiteit. Twee basisscholen stellen sinds kort hun schoolplein open 
voor de kinderen uit de buurt. Maar niet voordat de pleinen samen met de buurt helemaal 
zijn opgeknapt. Met de omwonenden zijn heldere regels afgesproken en ouders zijn nauw 
betrokken bij het toezicht. De kinderen gaan helemaal los op hun nieuwe sportplein en 
natuurplein.

De Provenierswijk kenmerkt zich door een compacte woondichtheid, plek om te spelen is schaars. Een 
aantal jaren geleden is voor de wijk een pleinenplan opgesteld met als uitgangspunt: optimalisatie van 
de speelfunctie en scheiding van doelgroepen. Voor iedere categorie jeugd een plein. Basisscholen 
De Provenier en De Klimop haken er graag op aan. Zij streven naar dubbelgebruik van hun pleinen 
zodat de buurt er gebruik van kan maken na schooltijd en sluiting van de buitenschoolse opvang. Het 
initiatief is enthousiast ontvangen door de ouders en bewoners van de buurt. Ook de deelgemeente is 
positief, maar stelt tegelijkertijd een voorwaarde. De ouders moeten nauw betrokken zijn bij het toezicht. 
Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag. Dienst Sport en Recreatie wordt ingeschakeld voor advies en 
financiering, ouders, kinderen, school en buurtbewoners praten over de inrichting, een buurtbewoner 
vertaalt de ideeën en wensen in een ontwerp voor beide pleinen en houdt toezicht op de uitvoering. Bij 
de uitvoering helpen buurtbewoners en kinderen mee, een aantal jongeren wordt via het jongerenwerk 
aangespoord te assisteren bij zwaardere klussen. Eind december 2009 gaan beide tuinen open.

Basisschool De Klimop heeft inmiddels een natuurtuin waar voor kinderen van alles te ontdekken is. 
Ze worden er uitgedaagd om te wroeten in de grond, hun vingers vies te maken en in aanraking te 
komen met planten, insecten en fruit. De tuin is heuvelachtig aangelegd, heeft een spannende tunnel 
van wilgentakken er zijn vlinderstruiken en fruitbomen. In het midden bevindt zich een verkeerstuin. 
Daar leren de kinderen spelenderwijs de verkeersregels. Het schoolplein van basisschool De Provenier 
heeft sport en beweging als thema. Het bestaat uit een kunstgrasveld waarop de meest uiteenlopende 
sporten kunnen worden beoefend. Daarnaast is er een amfitheater voor buitenlessen en optredens. Op 
een aantal grasstroken kunnen kinderen ravotten en zijn mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie. 
Bijzonder aan deze schoolpleinen is de wijze van beheer. De omwonenden maakten zich zorgen over 
lawaai en andere vormen van overlast. Tijdens een bewonersavond zijn die zorgen openlijk besproken. 
Het leidde tot concrete afspraken waar iedereen zich in kan vinden. De groene schoolpleinen zijn niet 
het hele weekend open zodat omwonenden op gezette tijden van hun rust kunnen genieten. In de 
zomermaanden sluiten ze eerder dan zonsondergang. Buurtkinderen kunnen er bovendien alleen terecht 
als er toezicht is op het plein. Ouders zetten daarvoor zelf een poule op. Een beheercommissie is in 
oprichting.

Facts and Figures
Project
Groene schoolpleinen, de Provenierswijk

Doel
Sociale cohesie in de wijk bewerkstelligen. Speelruimte 
creëren voor buurtkinderen. Kinderen stimuleren tot bewegen 
en ontdekken. 

Partners
Basisscholen De Klimop en De Provenier, deelgemeente Noord, 
bewonersvereniging Provenierswijk, ouders, kinderen, om-
wonenden, buurtbewoners, dienst Sport en Recreatie, dienst 
Jeugd Onderwijs en Samenleving, stichting Welzijn Noord.

Investering
Dienst Sport en Recreatie 160.000 euro voor beide pleinen.
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Zelf je droom waarmaken
Het Schoterbosplein. Tot voor kort een lege kale vlakte. Nu is een groot deel ingenomen 
door een Johan Cruyff Court. Een idee van jongeren uit de buurt, voor elkaar gekregen 
door jongeren uit de buurt en beheerd door jongeren uit de buurt. Een belangrijke wens 
is uitgekomen. Zelf gedaan. Met een beetje hulp van anderen. En Pieter Winsemius.

Eind 2007 gaat het niet goed op het Ammersooiseplein in de Agniesebuurt. Het is te klein voor alle 
doelgroepen die er gebruik van maken: kinderen en jongeren. Dat leidt tot overlast en ongeregeld-
heden. Een van de oplossingen: scheiding van doelgroepen en een nieuwe plek voor de jongeren. 
Het Schoterbosplein ligt voor de hand, maar dat moeten de jongeren wel zien zitten. Samen met 
het jongerenwerk Basta maken ze een film over hun beleving van de buurt, wat er prettig en minder 
prettig is, hun dromen en wensen. Daarbij komt één grote wens naar voren: een kunstgrasveld om te 
voetballen. De film wordt vertoond aan het bestuur van de deelgemeente en professionals. Zij zeg-
gen toe mee te willen werken aan een dergelijk veld maar verbinden daar wel een aantal eisen aan. 
Zo wordt van de jongeren gevraagd zichzelf ook in te zetten voor de realisatie. Daarnaast wordt van 
hen verlangd dat ze akkoord gaan met de scheiding van groepen. Het komt tot een deal.

Via Pieter Winsemius komt de Johan Cruyff Foundation in beeld. De opbrengst van zijn recentste 
boek wil hij schenken aan een Johan Cruyff Court. Het wordt het Schoterbosplein. De jongeren 
doen zelf een voorstel aan de Foundation, die positief reageert, maar ook eisen aan ze stelt over 
beheer. Bovendien houden ze huis-aan-huis een enquête onder de buurtbewoners om hun plan toe 
te lichten. Uit de tientallen reacties blijkt dat ze welkom zijn met hun veld. In dat licht organiseren ze 
een informatieavond voor de buurt en verzorgen een presentatie. Waar de jongeren tegenaan lopen 
is de lange looptijd van het proces. Het Johan Cruyff Court loopt om een aantal organisatorische 
redenen vertraging op en dan is het moeilijk om het geloof erin te houden. Maar in oktober 2009 
gaat het Johan Cruyff Court onder grote belangstelling toch feestelijk open. Daar is het werk niet 
mee gedaan, er breekt een volgende fase aan. De Foundation stelt strenge eisen aan beheer en een 
actief gebruik. Daarom vormt een aantal jongeren een beheercommissie die een aantal taken heeft. 
Bijvoorbeeld zorgdragen voor een goede programmering en voldoende activiteiten en gebruikers. 
Ook ziet de commissie erop toe dat de regels worden nageleefd. De commissie doet een eerste 
bemiddelingspoging bij problemen met bewoners of jeugd en houdt in de gaten of het Johan Cruyff 
Court heel en schoon blijft. 

Facts and Figures
Project
Johan Cruyff Court, Agniesebuurt

Doel
Jongeren tegemoet komen in hun wens om een eigen voetbal-
veld en plek te hebben. Jongeren laten meedoen en activeren.
Scheiding van doelgroepen. 

Partners
Deelgemeente Noord, dienst Sport en Recreatie, stad Rotterdam, 
jongerenwerk Basta, Johan Cruyff Foundation, Pieter Winsemius.

Investering
Johan Cruyff Foundation 50.000 euro.
Deelgemeente Noord 40.000 euro. 
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Pijnackerbuurt 
terug in oude stijl

Investeren in sfeer en historisch karakter
Fraaie gevels, karakteristieke details, authentieke elementen. Oude tijden herleven. De 
Pijnackerbuurt in het Oude Noorden heeft zijn historische uitstraling en oude charme te-
rug. Met als in het oog springende parels het Brancoplein en het Pijnackerplein. Woning-
corporatie PWS Rotterdam heeft fors geïnvesteerd in ingrijpende renovaties van panden 
in oude stijl. Deelgemeente Noord zorgde voor een passende kwalitatieve buitenruimte. 
Daardoor kan deze buurt nu verder groeien naar een aantrekkelijk en rustig stedelijk 
woonmilieu met een goede bewonersmix.

Eind jaren negentig is de Pijnackerbuurt aan een grondige opknapbeurt toe. Het is een authentieke 
buurt waar het straatbeeld verfraaiing nodig heeft en waar bovendien meer buitenruimte nodig is. 
Het gemiddelde inkomen in de buurt is laag. Daarom start een grootschalige aanpak waarbij panden 
fors worden gerenoveerd en het gebied veel verdwenen karakteristieken terug krijgt.
Extra buitenruimte is onder andere verwezenlijkt op de locatie Brancoplein. Eind jaren ’90 gaat aan 
de Branco van Dantzigstraat een oud bouwblok onder de sloophamer. Op de vrijgekomen ruimte 
wordt het Brancoplein gerealiseerd. Een nieuwe sfeervolle en rustige ontmoetingsplek in de buurt. 
Uitgangspunt bij de realisatie is het creëren van openheid. Het doel is een beschut, maar niet 
gesloten plantsoen te maken. De buitenruimte is aangekleed door deelgemeente Noord en past in 
de historische omgeving. Het plein wordt omringd door gerenoveerde historische panden met fraaie 
gevels. PWS Rotterdam streeft ernaar om de stad karakteristieke en monumentale panden terug te 
geven met originele gevels en authentieke elementen. De Pijnackerbuurt is daar een voorbeeld van. 
Door grootschalige renovaties van inmiddels ruim 200 panden (circa 400 verhuurbare eenheden) is 
het gebied in de lift gebracht. De strategie bestaat uit ‘renoveren waar mogelijk’. Dergelijke groot-
schalige renovatieprojecten gaan in nauw overleg met de buurtbewoners. Met hen wordt veelvuldig 
overlegd en afgestemd en ze worden gedurende het proces goed geïnformeerd. 

Belangrijkste drijfveer voor deze grootschalige aanpak is upgrading van het gebied. De fraaie gere-
noveerde panden worden verhuurd aan het midden- en hogere huursegment waardoor een gewens-
te bewonersmix in het gebied ontstaat. Ook zijn er zijn nieuwe winkeliers naar het gebied getrokken, 
waaronder een aantal horecaondernemers van een ‘bovenwijks segment’. Het blijken echte trekkers 
te zijn.
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Facts and Figures
Project 
Pijnackerbuurt, het Oude Noorden

Doel
Versterken en upgraden van het gebied door midden- en hoger 
huursegment aan te trekken. Dit door sfeer en karakter terug te 
brengen in de wijk door renovaties in oude stijl. En door meer 
buitenruimte en groen te creëren, waaronder sfeervolle pleinen. 

Partners
O.a. woningcorporatie PWS Rotterdam, deelgemeente Noord, 
stad Rotterdam, ondernemersverenigingen en diverse onderne-
mers.

Investeringen
Woningcorporatie PWS Rotterdam tot februari 2010: 10 mil-
joen euro. Deelgemeente Noord voor het Brancoplein 400.000 
euro. Bewonersinitiatieven 74.000 euro.



Wijkconsulent
Bergpolder

Spin in het web
Observeren, signaleren, verbinden, bemiddelen en activeren. Het takenpakket van de 
wijkconsulent van Bergpolder is aanzienlijk. Met een wijkpost als uitvalsbasis draagt hij 
bij aan een goed woon- en leefklimaat voor de buurt. Tal van buurtbewoners weten hem 
inmiddels feilloos te vinden.

De wijkconsulent zet zich in om mensen met elkaar te verbinden. Hij onderhoudt een netwerk van 
onder andere huurders, woningcorporatie, bewoners- en welzijnsorganisaties en gemeentelijke dien-
sten. Een echte spin in het web dus. Hij signaleert ongewenste ontwikkelingen in de buurt, zoals 
overbewoning, illegaal wonen of overlastsituaties. Daarnaast is de wijkconsulent het eerste aan-
spreekpunt als het gaat om een schone, hele en veilige wijk. Hij heeft dan ook een coördinerende rol 
bij de wijkschouwen. Om goed vindbaar en bereikbaar te zijn, is er een wijkpost met spreekuren. 

De wijkconsulent zoekt oplossingen voor problemen en geeft gehoor aan wensen. Dat doet hij 
samen met de bewoners. Bijvoorbeeld de klachten over het binnenterrein Vlaggemanstraat/Bergpol-
derstraat. Omwonenden gaven aan last te hebben van de voetballende jeugd, maar ook van water-
overlast op dit terrein. Door bemiddeling van de wijkconsulent kwam er meer groen en een goede 
waterafvoer. Daarmee is een deel van het probleem nu opgelost. Met de bewoners en de jongeren 
zijn gesprekken aangegaan om wederzijds begrip te kweken. Binnenkort start een zakgeldproject 
voor de jongeren. In ruil voor een kleine vergoeding verrichten ze klusjes. Zo leveren ook zij hun 
bijdrage aan de sociale cohesie. En er staat nog wel meer op het ‘doelijstje’ van de wijkconsulent. Te 
denken valt aan gevelverlichting voor particulier- en woningbouwbezit en het aanbrengen van veilig-
heidstrips op de toegangsdeuren van woningen. Ook is er de wens om fietsenstallingen te maken in 
leegstaande panden. Samen met ondernemers - waaronder fietsenmakers - zoekt de wijkconsulent 
naar mogelijkheden voor een veiliger fietsverkeer in de wijk.

Facts and Figures
Project
Wijkconsulent, Bergpolder

Doel 
Actief en herkenbaar bijdragen aan een beter woon- en leefkli-
maat in de wijk.

Partners
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord, deelgemeente 
Noord.

Investering 
Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord 30.000 euro voor 
de wijkconsulent en 20.000 euro voor de wijkpost. Deelge-
meente Noord 27.000 euro.
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Samen met bewoners rond de tekentafel
Nieuwbouw was noodzakelijk aan het Soetendaalseplein. Bewoners zijn op eigen initia-
tief al in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken. Gezamenlijk kozen ze met de 
woningcorporatie Woonstad Rotterdam een architect uit, ze uitten hun wensen en praat-
ten mee over het ontwerp. Resultaat: een breed draagvlak voor het project. 

Het Soetendaalseplein in het Oude Noorden is sterk verouderd. Dat heeft Woonstad Rotterdam 
doen besluiten om op de locatie te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. Het plan gaat 
uit van stadswoningen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de grote vraag in Rotterdam naar 
grondgebonden woningen. Ook komt er een aantal appartementen. Het project draagt bij aan 
versterking van de buurt door bewoners uit de middenklasse aan te trekken die graag in de stad 
wonen. En door te stimuleren dat bewoners wooncarrière kunnen maken in hun eigen buurt.

De bewonersvereniging Heer Vrankestraat heeft al in een vroeg stadium aangegeven mee te willen 
denken en te praten over de nieuwbouw aan het Soetendaalseplein. Nadat een eerste ontwerp 
op grote bezwaren van bewoners stuitte, zijn corporatie en bewoners samen opgetrokken bij het 
tweede ontwerp voor de nieuwbouw. Zowel Woonstad als bewoners droegen kandidaten aan voor 
een architect. Met instemming van beide partijen is de definitieve keuze gemaakt. Vervolgens heb-
ben de bewoners aangegeven waar de nieuwbouw volgens hen aan moet voldoen. Zo wilden ze dat 
het binnenterrein geen parkeerfunctie krijgt want dat is juist een plek voor ontmoeting. Ook moet de 
nieuwbouw passen bij de historisch gebouwde omgeving. Verder moeten hoogteverschillen in de 
bebouwing voorkomen dat de buurt geheel in de schaduw komt te liggen. De inbreng van de buurt 
is verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

Deze participatievorm kostte in de startfase veel tijd, maar heeft geleid tot een breed draagvlak bij 
alle partijen. Bovendien, de huidige bewoners zijn tevreden en voelen zich betrokken bij het project. 
Daarnaast hebben ze invloed op hun toekomstige buurt en buren.

Facts and Figures
Project
Nieuwbouw Soetendaalseplein, het Oude Noorden

Doel
Nieuwbouw voor mensen die de voorkeur hebben voor wonen 
in de stad. Het participatieproces met bewoners heeft als doel 
recht te doen aan de betrokkenheid van de huidige bewoners 
met hun buurt. 

Partners
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de bewonersvereni-
ging Heer Vrankestraat.

Investering
Woningcorporatie Woonstad Rotterdam 6,5 miljoen euro.
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Colofon
De kracht van Noord is een gezamenlijke uitgave van deelge-
meente Noord en woningcorporaties Com.wonen, PWS Rot-
terdam, Vestia Rotterdam Noord en Woonstad Rotterdam. 
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Alle partijen hebben met plezier aan deze uitgave gewerkt. 
Met dank aan alle partners in de beschreven projecten en 
met name aan de bewoners van Noord.
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