Durven en Dromen
Co-makersavond

ParkHaven010

Durven & Dromen sessie 16 januari 2020

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft aan
de gemeente Rotterdam een planstudie gepresenteerd
voor woningbouw op Parkhaven, in het gebied links en
rechts van de Euromast. Bij de bebouwing wordt natuurlijk
rekening gehouden met het monumentale karakter van Het
Park, de Euromast en het ventilatiegebouw van de Maastunnel.

Droom je mee? Die vraag stelden we aan deelnemers van de
Durven & Dromen sessie op 16 januari 2020 in de Kroon in
Rotterdam, georganiseerd door de Plekkenmakers. De deelnemers zijn positief over de ontwikkelingen en ambities die
er zijn voor ParkHaven010 en hun ideeën kunnen het verschil maken in hoe ParkHaven010 eruit kan komen te zien.

In de toekomst kan ParkHaven010 een gebied worden waar
een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont,
werkt en iedereen geniet van de kade, met uitzicht op het
park en de haven.
De gemeente ziet kansen in het voorgestelde initiatief en wil
dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek.

“Zo fijn, dat we nu de kans krijgen om mee te dromen over
ParkHaven010.”
Voor veel bezoekers was de ‘Durven & Dromen sessie
ParkHaven010’ een waardevolle avond. Mensen liepen in
en uit om inspiratie op te doen, ideeën te spuien en wensen
of grieven te delen. Het resultaat aan het eind van de avond
was een enorme diversiteit aan bruikbare ideeën. Deze zijn
verwerkt in deze publicatie.

1. Wat vind je van ParkHaven010?
Als startpunt van een 4-tal oefeningen in het pop-up
Dromenlab kregen deelnemers een kleurenkaart
met post-its in handen, waarmee ze razendsnel een
indruk konden geven over hun top-of-mind gedachten en verwachtingen. In de figuur hiernaast is een
woordenwolk van de resultaten te zien.

2. Wat is jouw mening het gebied?
Om de kracht van de plek, inzicht en latente behoeften en wensen van mensen te verwerven zijn de
deelnemers gevraagd om het gebied te waarderen.
Met gekleurde stickers konden zij aangeven welke
plek in het plan zij positief (groen), negatief (rood) en
kansrijk (blauw) ervaren en hun keuze motiveren. De
drie kaarten hiernaast laten, visueel samengevat en
per onderdeel, zien waarom dit zo ervaren wordt.
De sterke punten van het gebied is vooral de ligging
en mogelijkheden aan Het Park en het water. Genoemd worden ook de gebouwen rechts (zuiden) van
de Euromast, die het verst van de Maastunnel liggen.
De zwakte en bedreigingen gaan met name over het
zicht, geluids- en stankoverlast van de Maastunnel.
Er zijn daarnaast notities over de hoogte van het
eerste gebouw, de huidige boten aan de kade en het
verkeer. De kansen liggen in de verbinding tussen
Het Park en de Parkhaven, de verbinding met het
Coolhavenpark en de overkapping van de Maastunnel. Daarnaast wordt het benutten van de daken, de
voorzieningen in de plint en een bruine vloot aan de
kade als kansrijk genoemd.
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Waardering en-suite woningtype

3. Wat is jouw mening over de
en-suite woningtype?
De waardering van en-suite woningtypen zijn
in één oogopslag te zien op de afbeelding. De
open indeling zonder gangen en het idee van
erkers en balkons worden als positief ervaren.
De keukens zoals voorgesteld worden over het
algemeen als negatief ervaren en er worden
kansen gezien voor de keuken en de overal
indeling.
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4. Wat is jouw idee over
voorzieningen & groen in de plint,
aansluitend op het park en kade?

Moodboards

Bij deze oefening gingen de deelnemers aan
de slag met het maken van moodboards voor
voorzieningen in de plint en de invulling van
de kade. Aansprekende plaatjes zijn geknipt
en geplakt in een compositie op A3 vellen.
Het beeld van veel groen en mooi eigentijdse
woningen met uitzicht spraken tot de
verbeelding.

Moodboard

Moodboard

5. Wat is jouw droom voor deze
plek?
Als laatste oefening kregen de deelnemers
de gelegenheid om vrij te dromen. Op
dromenkaarten konden zij hun droombeeld
schrijven of tekenen. De resultaten zijn verwerkt
in het staafdiagram. De meeste dromen ging
over de mogelijke voorzieningen en de droom
over eigentijdse architectuur en veel groen.

Hoe nu verder?

5.

De gemeenteraad heeft 30 januari het
toetsingskader definitief vastgesteld voor
ParkHaven010. Dit betekent dat er groen licht
is voor het masterplan. In maart organiseren we
een tweetal infoavonden waarin we je laten zien
op welke punten het haalbaarheidsonderzoek
is aangepast, verbeterd en horen dan graag je
mening.
Naar verwachting dient de Ontwikkelcombinatie
ParkHaven Partners eind maart het masterplan
in bij de gemeente. Voor de zomer neemt
de gemeenteraad een besluit over het al
dan niet doorgaan van het woningbouwplan
ParkHaven010.
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Met dank aan:
Iedereen die deelnam om zijn/haar droom te
delen!

