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1. De opgave

Atelier Season One is onderdeel van het project 7Seasons. 

Strategie
7Seasons is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit 
en leefbaarheid van een wijk door buurtbewoners te laten 
participeren in de opbouw van hun ecosysteem. Bewoners 
worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend 
te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige 
soorten in stand kunnen blijven en op termijn nieuwe soorten 
kunnen gedijen. 
In het project Season One wordt de 7Seasons strategie in 
de praktijk gebracht in de Provenierswijk en de aanliggende 
Agniesebuurt. Door ontwerptools te ontwikkelen (zie 
Werkboek) en er vervolgens mee aan de slag te gaan wordt 
al doende geleerd hoe biodiversiteit in de stad vergroot kan 
worden. De uitkomsten worden beschikbaar gesteld aan 
de vakgemeenschap van stedenbouwkundig ontwerpers, 
(landschaps)architecten en productontwerpers.

Werkboek en conferentie
In 2013 is aan drie casestudies gewerkt. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de in het Werkboek verzamelde informatie en 
expertise. De door 7Seasons georganiseerde lezingenavond 
Rotterdam Natuurlijk!, op 9 oktober 2013, gaf verdieping aan de 
Ateliers.

Season1 als onderdeel van de 7Seasons-strategie
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Learning by doing
De kennis die tijdens de inventarisatie is opgedaan wordt 
in een drietal ontwerpstudies en (voor zover mogelijk) 
implementatietrajecten toegepast. 7Seasons als geheel is een 
low-budget project dat er van uit gaat dat veel maatregelen 
voor een gering budget gerealiseerd moeten worden of zelfs 
met alleen met de vrijwillige energie van buurtbewoners en het 
betrekken van gerelateerde groepen die in de buurt actief zijn. 
Het gaat dus niet alleen om het ontwerpen, maar ook om heti 
mplementeren van het ontwerp.

-Atelier Binnenhof is aan de slag gegaan met het schaalniveau 
van het huis en het blok. Gezocht werd naar ‘win-win’ 
oplossingen voor zowel de bewoners als voor plant en dier.

-Atelier Crossings is aan de slag gegaan met het schaalniveau 
van de blok en de buurt. Door de knooppunten in het 
stedenbouwkundig ecologisch systeem aan te pakken kunnen 
delen van de buurt en het ecologisch systeem een betere relatie 
krijgen.

-Atelier Biobogen is aan de slag gegaan met het schaalniveau 
van de buurt en de wijk. De huidige pat-stelling rondom de 
Hofbogen kan gebruikt worden om langs het tracé een proeftuin 
te starten voor ingrepen op een grootschalig niveau. Door 
tijdelijke verplaatsbare ingrepen kan het trace de komende 
jaren een verbindende element in het ecologisch netwerk gaan 
vormen. 

De locatie
De reden waarom de Provenierswijk/Agniesebuurt is gekozen is:
a) Het merendeel van de aanvragers en beoogde deelnemers 
aan het ontwerpend onderzoek wonen of werken in de wijk 
en zijn dus goed met de lokale problematiek en de lokale 
netwerken bekend. Vooral dat laatste is essentieel, daar 
de strategie van 7Seasons grotendeels is gebaseerd op het 
inschakelen van lokale kennis en netwerken. Bovendien kan de 
werkgroep gebruik maken van ruimte in een pand in de wijk voor 
tijdelijk gebruik van cultureel/wetenschappelijke projecten.
b) De wijk is een goed voorbeeld van een (voormalige) zgn 
probleemwijk cq aandachtswijk. die op dit moment een 
transformatie ondergaat. Dit transformatieproces, dat overigens 
uit kleinschalige ingrepen bestaat, biedt mogelijkheden om 
als biodiversiteitsproject ‘mee te surfen’ op de ontwikkelingen 
die gaande zijn. Als het hier lukt, lukt het in ‘gemakkelijkere’ 
wijken zeker. De wijk biedt een voor binnenstedelijke milieus 
kenmerkende omgeving; dwz relatief veel steen en weinig groen, 
maar desondanks een paar grotere groene elementen die als 
drager voor verdere ontwikkeling kunnen dienen (de singels, het 
luchtspoor en de binnenterreinen).
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Plangebied van Project 7Seasons

Werkwijze
De drie ateliers is aan de slag gegaan met de drie gekozen 
opgaven. Experts, bewoners en ontwerpers kwamen in 
workshops bij elkaar om de opgave scherp te stellen en 
voorstellen te ontwikkelen. Het ging daarbij met nadruk niet 
alleen om de fysieke uitwerking maar ook om het ruimtelijk 
ontwikkelingsproces.

Per deelproject worden volgende onderdelen beschreven
- een analyse van de locatie ruimtelijke kwaliteiten;
- een analyse van de ecologische kwaliteiten;
- een plan voor de komende jaren;
- een voorstel voor een concreet project voor Season2, 2014.
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2. Atelier Binnenhoven

Verscholen groen

Veel van het groen in stadswijken van Rotterdam 
en andere grote steden bevindt zich in binnen-
hoven van gesloten bouwblokken. Zo ook in 
de binnenhoven van de Agniesebuurt en de 
Provenierswijk. Vanaf de straat is dit groen vaak 
nauwelijks zichtbaar omdat het verscholen ligt 
achter de straatgevels van het blok. Het groen 
is vooral goed te zien wanneer je de stad van 
bovenaf bekijkt. 

Naast het feit dat het vaak groen is in de 
binnenhoven, zijn deze plekken ook meestal 
rustiger dan de straten in de openbare ruimte. 
Deze combinatie biedt allerlei kansen voor het 
vergroten van de biodiversiteit in het binnenhof.  
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Vier binnenterreinen

De Agniesebuurt en Provenierswijk kennen 
beide vele binnenhoven, waaruit een selectie 
is gemaakt van vier binnenhoven die nader 
worden bekeken: twee collectieve binnentuinen, 
een verwaarloosd binnenterrein en een groene 
schooltuin

1   Centraal Wonen 
Collectief binnenterrein aan een semi-openbaar 
pleintje tussen bouwblokken. Aan de andere 
zijde van het pleintje grenzen privétuinen met 
een gemeenschappelijk middenpad.

2   Onze Tuin
Collectief binnenterrein tussen privétuinen, 
gescheiden door lage hagen. Onlangs opgeknapt 
(2012), waardoor jonge begroeiing. 

1

23

4

3   (Deels) verwaarloosd binnenterrein
Op het onlangs aangepakte vrienschapsplein 
en enkele privétuinen na is dit binnenterrein 
behoorlijk verwaarloosd.

4   Groen schoolplein De Klimop
Schoolplein is in 2009 vergroend met 
speelnatuur (boomstammen / wilgenhutten).
De rest van het binnenterrein bestaat uit 
privétuinen.
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Onze Tuin: 2

Biodiversiteit in de binnenterreinen

Samen met bioloog Caroline van der Graaf zijn de vier 
verschillende binnenterreinen onderzocht. Gekeken is naar 
de al aanwezige biodiversiteit en de kansen die de terreinen te 
bieden hebben. De resultaten voor de 7 ambasadeurs zijn per 
binnenterrein in een schema gezet. Uit deze schema’s blijkt 
dat een verwaarloosd binnenterrein de meeste kansen biedt 
voor biodiversiteit. 
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Verwaarloosd Binnenterrein3
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Groen Schoolplein De Klimop: 4
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10cm

1 2 3 4 5Groene Schuttingen 

Maatregelen voor biodiversiteit

Vanuit de analyse van de binnenterreinen 
worden 10 maatregelen aangedragen die 
op het verwaarloosde binnenterrein kunnen 
worden toegepast om de biodiversiteit ervan te 
versterken. Deze maatregelen zijn specifiek voor 
dit binnenterrein, maar kunnen aangepast ook 
worden toegepast in andere situaties. 

1   Groene Schuttingen 
Schuttingen met voedsel, openingen en 
verblijfsplekken voor diverse dieren.

2   Het dak eraf!
Open het dak van een ongebruikte garage en 
creëer daar een biotoop voor diverse dieren en 
planten
3   Ruïnemuur
Resten van de baksteen garagemuren vormen 
een goed klimaat voor dieren en muurplanten.
4   Begroeide bergingen
Een groendak op de bergingen en aan de wanden 
verticale tuinen met bloemen en kruiden.
5   Volière
De bewoner heeft een grote volière binnenshuis. 
De tuin kan ook vogelvriendelijk gemaakt worden 
door begroeiing met voedsel en schuilplekken 
voor vogels.

6   Schaduw
In deze verzakte tuin treffen we een tongvaren. 
Dit kan gestimuleerd worden door deze tuin niet 
op te hogen, maar het drassige en schaduwrijke 
klimaat te behouden.

7   Vlakke trespa-gevel
Deze gevel kan diervriendelijk gemaakt worden 
door gaten te boren in het trespa en te zorgen 
voor verblijfsplekken in de gevel.
8   Bloementuin
Deze tuin staat vol bloempotten. De bewoners 
stimuleren om meer bloeiende planten in 
de volle grond te plaatsen. Dat is minder 
onderhoudt en biedt kansen  voor een grotere 
groep dieren.
9   Houttuin
Het afval in deze verwaarloosde tuin opruimen, 
maar het dode hout laten liggen. 
10  Gevelgroen
Grijze betonnen gevel voorzien van klimplanten.   
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Perforaties

Door middel van perforaties in de Trespa 
plaat worden openingen gecreëerd voor 
kleine dieren om een verblijfsplek in de 
gevel te vinden. Door een mooi patroon te 
maken vormen de perforaties een decoratief 
element. Het patroon van perforaties is 
computergestuurd te maken met een CNC 
frees of een watersnijder. Aangezien Trespa 
een heel hard materiaal is, vergelijkbaar met 
aluminium, is het aan te raden om met een 
watersnijder te werken.  Dat gaat sneller en het 
apparaat kan preciezer werken. 

Trespa Diervriendelijke Gevel

Wat ons als architecten erg opvalt is het vele 
Trespa dat verwerkt is op de achtergevels van 
de binnenterreinen. Deze trespa is massaal 
aangebracht tijdens de stadsvernieuwing van 
de jaren ‘80 in overwegend witte of lichtgrijze 
kleur. Naast weinig verblijfsmogelijkheden voor 
kleine dieren binnen de huidige detaillering van 
de gevel, geeft al het Trespa ook een troosteloos 
uitzicht voor de omwonenden. De platen zijn 
vervuild geraakt en dit oude type Trespaplaat 
is niet meer te reinigen. Ons doel is om deze 
beide problemen aan te pakken. Wij zien in deze 
Trespa-gevels grote kansen voor het creëren van 
nestelmogelijkheden voor onze ambasadeurs. 

Hergebruik Trespa

Trespa gaat als materiaal lang mee en is niet 
duurzaam om als afval te verwerken. Vaak 
vinden we het gewoon niet mooi meer en wordt 
het om die reden verwijderd voor een andere 
gevelbekleding. Dat is verspilling van materiaal 
vinden wij. Daarom willen we onderzoeken of 
met behulp van nieuwe technieken het oude 
Trespa kan worden hergebruiken en geschikt 
gemaakt voor dierenverblijven in de gevel.

Technieken:

1  Perforeren
Fresen met CNC frees of watersnijden.

2  Graveren
Met de lasercutter of zandstralen.
De technieken worden uitgeprobeerd. De 
impressies geven een patroon weer voor bijen 
en vlinderkasten.
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Graveren

Deze techniek heeft voornamelijk een 
esthetische werking. Het vele Trespa dat we 
tegenkomen is wit en erg vies geworden. 
Wanneer de witte decor-laag wordt 
weggehaald, komt er een donkerbruine 
kern te voorschijn. Deze is voor alle platen 
hetzelfde, ongeacht kleur van de decor-
laag. Het graveren kan computergestuurd in 
alle gewenste patronen worden gedaan. We 
hebben testen gedaan met de lasercutter: 
deze werkt heel precies, maar het duurt voor 
grote oppervlakken veel te lang. Ook kun je 
niet exact dieptes voor het graveren instellenn. 
Met de CNC-frees kan dat wel, maar dit duurt 
bijna 4 keer zo lang. Ook krijg je geen scherpe 
hoeken door de ronde freeskop. Een betere 
techniek is waarschijnlijk om een goede mal 
te maken en de decorlaag gecontroleerd te 
verwijderen door zandstralen.

Combinatie

Een combinatie tussen perforeren en graveren 
is ook mogelijk. De donkere kleur door het 
graveren heeft als voordeel dat het klimaat 
in de kast warmer wordt en daarmee (soms) 
aangenamer voor vleermuizen. Maar het 
blijft vooral een esthetische behandeling. Het 
upgraden van de oude Trespa plaat met een 
mooi patroon kan ervoor zorgen dat de plaat 
ook bij de mensen weer geliefd wordt. Dit is 
van essentieel belang om het product op de 
markt te krijgen. 

De combinatie van graveren en perforeren 
maakt dat de Trespa Diervriendelijke 
Gevelplaat duurzaam is op het gebied van: 
biodiversiteit, milieu en esthetiek.
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Kopgevel Vriendschapsplein

Grenst aan een ontmoetingsplein naast het 
verwaarloosde binnenterrein. 
+ : Zichtbaar vanaf de straat
 - : Het Trespa begint pas op de eerste 
verdieping

Toepassing Trespa Diervriendelijke Gevel

Binnen de onderzochte binnenhoven zijn een 
drietal Trespa gevelvlakken die in aanmerking 
komen om te transformeren tot een Trespa 
Diervriendelijke Gevel: De kopgevel aan het 
Vriendschapsplein, de noordgevel in Onze Tuin 
en de zuidgevel in Onze Tuin. 

De oriëntatie ten opzichte van de zon en wind, 
positionering ten opzichte van het maaiveld en 
aanwezigheid van bloemen en planten maakt de 
ene gevel beter geschikt dan de andere.

De zuidgevel in Onze Tuin is het meest geschikt 
vanwege de oriëntatie op het zuiden voor de 
vleermuizen, trespabeplating op ooghoogte 
voor bijvoorbeeld vlinder en bijenkasten, de 
aanwezigheid van een vlindertuin en de ligging 
aan een collectief terras, waardoor dit gevelvlak 
een bijzonder accent kan worden in de tuin. 
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Noordgevel van Onze Tuin

Een 80 meter lange Trespa gevel in het 
opgeknapte binnenterrein Onze Tuin, 
esthetisch een doorn in het oog.

+ : Grote esthetsche verbetering mogelijk
 - : Noordgevel (koud) / grotendeels privétuinen

Zuidgevel van Onze Tuin

Zonnige gevel van maaiveld tot dakrand aan de 
collectieve siertuin in het binnenterrein Onze 
Tuin

+ : Zon en voedsel aanwezig
+ : Collectieve tuin:  educatief+ esthetische 
meerwaarde
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Vlinderkast
Hanghoogte: tussen 1 en 3 meter
Sleuven: 1 bij 9 cm
Kastdiepte: 10 cm
Oriëntatie: beschut, weinig wind

Bijenkast
Hanghoogte: tussen 1 en 3 meter
Diamter gaten: 8 tot 12 mm
Kastdiepte: 10 cm

Gierzwaluwkast
Hanghoogte: minimaal 3 meter
Opening: 30 bij 65 mm
Kastdiepte: 15 - 20 cm
Oriëntatie: koel, zuidgevel

Vleermuiskast
Hanghoogte: minimaal 3,5 meter
h x b x d : ca. 20 x 60 x 2cm
Oriëntatie: warm, zuidgevel
Kleur: donker, ivm warmte

Kast-type per ambassadeur

Voor vier diersoorten is de Trespa Diervriendelijke Gevel 
geschikt: de vlinder, de solitaire bij, de gierzwaluw en 
de vleermuis. Ieder soort stelt zijn eigen eisen aan zijn 
onderkomen. 
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Vlinders en Bijen

De Trespa Diervriendelijke 
Gevelplaat voor bijen en vlinders 
bestaat uit gaten en sleuven, met 
een diepte van 10 cm achter de 
plaat. Het naar voren halen van de 
plaat, gecombineerd met de gaten 
en sleuven vormen een esthetische 
toevoeging aan de gevel.

Integratie kasten in Trespa-gevel

De integratie van de vier type kasten leidt tot drie 
verschillende principe doorsneden in een bestaande Trespa-
gevel. De principes verschillen in diepte van elkaar, waardoor 
in combinatie een fraai reliëf in de vaak vlakke trespa-gevels 
kan ontstaan. 

Afdekprofiel

Afdekprofiel

Hergebruikte Trespa plaat 
geperforeerd

18 mm multiplex achterplaat 
en tussenschotten

Dood hout, met ronde gaten
10 cm diep

Hergebruikte Trespa plaat 
gefreesde sleuven

Atalanta vlinder

Metselbij
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Vleermuis

De Trespa Diervriendelijke 
Gevelplaat voor vleermuizen bestaat 
uit brede aanvliegstroken, met 
hoge doorlopende ruimtes achter 
de plaat. De plaat ligt in het vlak 
van het origineel. Bij een witte 
plaat eventueel de decorlaag weg-
graveren voor een warmer klimaat in 
de kast.

Aluminium hoekprofiel

Afdekprofiel

Hergebruikte Trespa plaat 
Eventueel gegraveerd

18 mm multiplex achterplaat

Aanvliegplank multiplex met 
horizontale profilering tbv grip 
vleermuis

Gewone dwergvleermuis
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Gierzwaluw

De Trespa Diervriendelijke 
Gevelplaat voor gierzwaluwen 
bestaat uit brede kasten van 15 tot 
20 cm diepte. Het naar voren halen 
van de plaat, gecombineerd met de 
openingen van 3 bij 6,5 cm maken 
een esthetische toevoeging aan de 
gevel.

Afdekprofiel

Afdekprofiel

Hergebruikte Trespa plaat 
gefreesde sleuven

18 mm multiplex achterplaat 
en tussenschotten

Vale gierzwaluw
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Vervolg

De volgende stap in het proces is belangstelling 
wekken bij bewoners, woningbouwcorporaties 
en bij de firma Trespa, om het principe van 
de Trespa  Diervriendelijke Gevel verder te 
ontwikkelen. Ons doel is om in 2014 een 
prototype te ontwikkelen.

Trespa proefplaat

Er zijn verschillende testen gedaan om te 
onderzoeken welke behandelingen, waaronder 
frezen, waterstralen en verschillende 
boortechnieken het meest geschikt zijn om toe 
te passen voor de Diervriendelijke gevelplaat.
In samenwerking met Trespa worden deze 
technieken verder uitgewerkt.
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3. Atelier Crossings

Atelier Crossings richt zich op het versterken van de 
biodiversiteit langs een route door de Provenierswijk en 
Agniesebuurt. De route sluit niet aan op de bestaande 
groenstructuur en heeft een stenig karakter. Een serieuze 
uitdaging dus, om juist hier de biodiversiteit te verhogen.

De gewone dwergvleermuis is ambassadeur voor het eerste 
jaar van 7Seasons. Het verbeteren van de leefomgeving van 
deze vleermuis is daarom het uitgangspunt geweest voor de 
opgave. De vleermuis is onderdeel van het ecologisch netwerk 
waarin dieren en planten afhankelijk zijn van elkaar. Wanneer 
de leefomgeving van de vleermuis verbeterd wordt, heeft dat 
meestal ook een positief effect voor andere soorten. 
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Ruimtelijke kenmerken van de route

De route is een door bewoners veel gebruikte route door de 
Provenierswijk en de Agniesebuurt. De route komt tevens 
overeen met een zogenaamde kindvriendelijke route langs 
speelpleintjes, een school en een kinderopvang. 

De bebouwing is een typische Rotterdamse mix van jaren 70 
nieuwbouw en vooroorlogse bebouwing. De straten zijn stenig 
en de beplanting is eenzijdig. Een aantal straten zijn erg smal 
en andere straten zijn juist breed opgezet.

Delen van de route zijn in de laatste jaren groener gemaakt 
doordat bewoners zelf geveltuinen en boombakken hebben 
aangelegd.

De Schout Heynricstraat wordt op dit moment heringericht. 
Het nieuwe plein krijgt grote plantvakken met meer diverse 
beplanting, welke mede door de bewoners zelf onderhouden 
zal gaan worden.

Baljuwplein

Hoevestraat

Spoorsingel

Schout Heynrichstraat

Noordsingel

Heemsteêstraat

Hofbogen

Jacob Loisstraat

Ungerplein

Schiekade

Jacob Loisstraat

Heemsteêstraat
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Ecologische kenmerken van de route

De route sluit niet aan op de bestaande groenstructuur, 
maar gaat dwars door de stenige straten. In de straten en 
op de pleinen zijn zowel gunstige kenmerken als obstakels 
voor de biodiversiteit te vinden.
 

Gunstige kenmerken
•	 De gevels van de oude bebouwing lenen zich goed voor 

vleermuisverblijven door de aanwezige stootvoegen, 
kieren en andere gaten,

•	 De route doorkruist twee singels. De singels zijn goede 
jachtgebieden door de vele muggen die over het water 
vliegen. 

•	 Langs de route zijn er op relatief kleine afstand van 
elkaar veel verschillende plekken met eigen kenmerken 
(standplaatsfactoren) die mogelijkheden bieden voor 
een diverse beplanting. 

Obstakels
•	 Op dit moment is er over de gehele route is weinig 

diverse beplanting te vinden. De herinrichting van de 
Schout Heynricstraat brengt daar enigszins verandering 
in.

•	 De Schiekade vormt, naast andere grote (spoor)wegen in 
de wijk, een blokkade voor overstekende dieren.

•	 In de smalle straten is weinig ruimte voor bomen van 
formaat.

•	 Door de verlichting van lantaarnpalen is het voor de 
vleermuis minder veilig om op jacht te gaan.

Tijdens een inventarisatie op 21 oktober 2013 zijn er langs 
de route op de volgende plekken 1 of meer vleermuizen 
gevonden: Baljuwplein (1), Spoorsingel (1), Schout 
Heynricstraat (1) en langs de Noordsingel (4). 

Bestaande singelstructuur

Bestaande boomstructuur

Zon- en schaduwgevels

Grote (spoor) wegen werken als een barriere 
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Eisen aan de leefomgeving van de vleermuis

De vleermuis is onderdeel van het ecologisch netwerk en is 
dan ook afhankelijk van andere planten en dieren. Om de 
leefomgeving van de vleermuis in de wijk te versterken wordt 
er gekeken naar het netwerk als geheel. 

De vleermuis stelt net als elk ander dier eisen aan 
verblijfsplaatsen, routes en jachtgebieden, welke in het 
schema hiernaast zijn weergegeven. 

Verblijven
De vleermuis maakt door het jaar heen gebruik van vier 
verschillende verblijven. Elk verblijf heeft andere kenmerken. 

Routes
Vanuit het verblijf gaat de vleermuis op pad naar de voor deze 
vleermuis bekende jachtgebieden. De vleermuis vliegt vaak 
dezelfde routes en oriënteert zich daarbij aan gevels en hoge 
bomen. 

Jachtgebieden
De vleermuis eet kleinere vliegende insekten die op hun 
beurt afkomen op bloeiende beplanting. Plekken met het 
hele jaar door bloeiende planten zijn dan ook van groot 
belang. De vleermuis gaat op jacht wanneer het donker 
is. Beplanting die licht is van kleur en/of gaat geuren bij 
schemering is dus favoriet. 

jachtgebied
insectaantrekkende 
beplanting. Ook in 
het donker en bij 

schemering.

Z ZZ

winterverblijf
donker en vochtig

broedplaats
zonnig

mannenverblijf
beschut

paarkwartier
beschut

routes
beschutting en orientatie 
langs gevels en bomen. 
Weinig verlichting of 
verlichting met een lage 
frequentie (groen licht).

Het gedrag van de vleermuis stelt bepaalde wensen en 
eisen aan de omgeving. 
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Plan voor de komende jaren 

Atelier Crossings stelt een beplantings- en 
verblijfsplaatsenplan voor, dat wordt toegepast op de 
Provenierswijk en Agniesenbuurt. Het plan heeft als doel 
het verbeteren van het leefgebied van de zeven diersoorten 
van het project 7Seasons. Dit jaar richt het plan zich op de 
verbetering van het leefgebied van de vleermuis.

De afwezigheid van groen en voedsel is een gemiste kans 
voor de vleermuis. Atelier Crossings doet een voorstel voor 
meer diverse beplanting, die bestaat uit soorten die voldoen 
aan de eisen die de vleermuis stelt en bovendien passen bij 
specifieke plekken in de wijk. 

Om het thema biodiversiteit te laten landen in de wijk is 
het naast de beplanting ook interessant om eductaieve en 
communicatieve elementen toe te voegen. Verblijfplaatsen 
zijn daarvoor geschikte elementen. De ingrepen worden 
herkenbaar gemaakt met iconen en educatieve middelen. 

Met het beplantings- en verblijfsplaatsenplan zou Atelier 
Crossings een masterplan kunnen maken voor het groen in de 
twee wijken. Echter, Atelier Crossings kiest er bewust voor een 
laagdrempelige methode in te zetten, die in samenwerking 
met bewoners, corporaties of door de gemeente kan worden 
uitgerold. 

Door een beplantingskeuzemethode kan men een selectie 
maken voor de juiste beplanting en verblijven, ter bevordering 
van een specifieke diersoort en voor een specifieke plek in de 
wijk. 
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Beplanting die aantrekkelijk is voor de vleermuis:
•	 hoog en laag (vleermuis fourageert vliegend)
•	 insecten aantrekkende beplanting
•	 met schemering zichtbaar of geurend
•	 diversiteit (bomen, fruit, bloemen, struiken)
•	 verschillende bloeitijden het hele jaar door
•	 voorkeur voor inheems

Beplanting die aantrekkelijk is voor de 
zanglijster:
•	 lage beplanting (zanglijster fourageert op de 

grond)
•	 Beplanting die beschutting geeft (om te 

verblijven en een nest te bouwen)

Welke beplanting?

Diersoort
Elke diersoort stelt eigen eisen aan zijn omgeving. Ze eten 
bepaalde dieren en/of planten en zoeken op hun eigen manier 
beschutting en nestgelegenheid. Een geveltuin gericht op het 
verbeteren van het leefgebied van een vleermuis ziet er dan 
ook anders uit dan die voor bijvoorbeeld een zanglijster.

Locatie
Elke plantensoort stelt ook eigen eisen aan zijn omgeving. 
Planten hebben een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig en 
ze eisen een bepaalde hoeveelheid zonlicht en water. Dit 
betekend dat er op verschillende locaties, andere beplanting 
toegepast zal worden. 

Onderhoud
Voor de biodiversiteit is het beter om minder frequent 
onderhoud te plegen en meer dood plantmaterial laten staan.
Onderhoud door verschillende bewoners op hun eigen manier 
en op verschillende momenten is ook bevordelijk voor de 
biodiversiteit. 
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Projectvoorstel

1. Atelier Crossings is een beplantingskeuzemethode aan 
het ontwikkelen, die bewoners stimuleert de stenige straten 
op de route te vergroenen voor meer biodiversiteit. 

Bewoners die iets willen betekenen voor de biodiversteit 
op straat bekijken eerst de beschikbare ruimte die er 
rondom hun huis aanwezig is voor groen. De nieuwe 
beplanting wordt geselecteerd op basis van de beschikbare 
hoeveelheid ruimte en de hoeveelheid zonlicht. De 
bewoners bepalen zelf welke diersoort ze willen 
ondersteunen met hun tuin. Elke soort stelt bepaalde 
wensen ten aanzien van zijn voedsel en schuilplaats. Met de 
beplanting en de nestkasten speelt de methode van Atelier 
Crossings in op de wensen van de gekozen diersoort. 

2. Atelier Crossings onderzoekt de mogelijkheden voor het 
samenstellen van (gevel)tuinpakketten ter bevordering 
van een specifieke diersoort en passend bij een plek met 
specieke eisen.

Atelier Crossings wil bewoners een pakket kunnen 
aanbieden, met daarin alle ingredienten voor een (gevel)tuin 
die het dier naar hun keuze ondersteund. Het pakket bevat 
de juist beplanting, verblijfplekken en evt ophangsystemen 
en ook de middelen die communiceren dat de geveltuin is 
aangelegd ter ondersteuning van de vleermuis.

3. Atelier Crossings is op zoek gegaan naar strategische 
plekken langs de route om pilot-groen-ingrepen te realiseren.

Strategische plekken zijn fysieke ruimtes langs de route:
- waarvan Atelier Crossings weet of verwacht dat er 
iemand is die zorg wil dragen voor het onderhoud van 
de nieuwe beplanting en de verblijfsplek. Dit kan een 
geinteresseerde bewoner zijn, medewerkers van een school 
of kinderdagverblijf, een kantoor, een buurthuis, etc.
- waar voldoende ruimte aanwezig is om te vergroenen of 
om de bestaande beplanting aan te passen. Gevels, brede 
stoepen, boomspiegels en pleinen bieden ruimte voor meer 
beplanting en meer diverse beplanting. 
- die elk eigen kenmerken kent, wat betreft ruimte op 
straat, ruimte tegen de gevels, hoeveelheid zonlicht en 
bereikbaarheid van (regen)water.
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Beplantingskeuzemethode met kaartensysteem

(gevel)tuinpakketten

Pilot-groen-projecten
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toepassen bij herinrichting pleinen en straten gemeente gemeente gemeente en/of 
bewoners

adoptiegroen op aanvraag van bewoners gemeente gemeente en/of 
bewoners bewoners

bewoners vragen zelf een (geveltuinen)pakket aan bewoners en/of 
gemeente bewoners bewoners

€

Pilot project mogelijkheden

Een pilotproject kan plaatsvinden op locaties waar:
•	 een bewoner of instantie interresse heeft om mee te 

werken, 
•	 een bewoner of instantie beloofd zorg te dragen voor de 

beplanting en de verblijfsplaatsen,
•	 plek is om een geveltuin/plantvak/bloembak/boombak te 

realiseren,
•	 subsidiemogelijkheden zijn.

Er zijn meerdere mogelijkheden hoe het beplantingsplan in 
delen gerealiseerd kan worden. Dit laat de tabel hierboven 
zien.

Het resultaat van een pilotproject 
zou er als volgt uit kunnen zien. De 
gevel is hiernaast is een impressie 
van de gevel van het pandje op 
de Banierstraat en kijkt uit op het 
Schout Heynrichplein.
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Vervolg van het project

Op dit moment liggen er de volgende mogelijkheden in de 
Provenierswijk en de Agniesebuurt. Voor de locaties zie de 
plattegrond hiernaast.

Provenierswijk: kindvriendelijke route

Het pilotproject kan de invulling zijn voor een kindvriendelijke 
route door de provenierswijk. Dit jaar nog moet er een plan 
liggen voor de invulling van de kindvriendelijke route. Meer 
groen staat op de wensenlijst. Het idee om educatieve prikkels 
toe te voegen aan de verblijfsplaatsen en de banden rondom 
geveltuinen en boombakken is goed ontvangen. Er is gekeken 
naar een aantal geschikte locaties met potentiële verzorgers. 

Vervolg: er wordt een projectvoorstel gemaakt.

Agniesebuurt: herinrichting Schout Heynrichplein

Het Schout Heynrichplein wordt op dit moment heringericht. 
Bewoners zijn betrokken bij het maken van het ontwerp en 
het beplantingsplan. Het is de bedoeling dat zij een actieve 
rol gaan spelen bij het onderhoud van de plantvakken. Hoe zij 
dat gaan doen is nog onduidelijk. Er worden ook geveltuinen 
geplaatst. Aan het pandje dat ter beschikking is gesteld op 
het Schout Heinrichplein kan ook een geveltuin gerealiseerd 
worden. Wellicht is het mogelijk om de geveltuinen en/of de 
plantvakken te gebruiken als pilotproject.

Vervolg: er is een gesprek tweede gesprek bij de 
Deelgemeente Noord aangevraagd. Daarna is het wellicht 
mogelijk een projectplan te schrijven.
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Geschikte locatie (nog) 
zonder verzorger
Geschikte locatie 
met verzorger

Plantvakken (Kindvriendelijke 
route)
Onderhoud: bewoners Baljuwplein?

Geveltuin pandje Banierstraat

Onderhoud: bewoners Schout 
Heynrichstraat

Plantvakken of bloembakken

Onderhoud: bewoners Ungerplein?

Geveltuinen en/of plantvakken

Onderhoud: bewoners Schout 
Heynrichstraat

Geveltuin/plantvak (Kindvriendelijke 
route)
Onderhoud: buurthuis en 
peuterspeelzaal medewerkers

Bloembakken (Kindvriendelijke 
route)
Onderhoud: Evangelisch centrum 
De Schutse

Geveltuinen (Kindvriendelijke route)
Onderhoud: leerlingen en leraren 
basisschool de Klimop
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4. Atelier Biobogen

Geschiedenis

Het monument Hofbogen bestaat uit de in onbruik geraakte 
spoorlijn van de voormalige Hofpleinlijn, inclusief twee 
voormalige stations (Hofplein en Bergweg). Het ca 1,9 
kilometer lange spoortraject loopt vanuit het centrum in 
noordelijke richting naar de ringweg A20. Het ‘gebouw’ 
dateert uit 1907 en wordt gekenmerkt door een onderbouw 
van bogen van gemiddeld 8 meter breed en 4 meter diep. 
Sinds 2006 is het monument in eigendom van Hofbogen 
bv (woningcorporaties Havensteder en Vestia (voorheen 
Com•wonen,	PWS,	Stadswonen	en	Vestia))	en	wordt	gezocht	
naar een nieuwe functie. Met name worden de bogen deels 
geschikt gemaakt voor verhuur aan kleinere bedrijven. Het 
station Hofplein heeft nieuwe functies gekregen (winkels, 
horeca, daktuin/evenementenplein) en functioneert als 
zodanig sinds 2012. In 2013 wordt het dak van het station 
ingericht. Eind 2013 zal dit deel met de stad (Schieblock) 
worden verbonden door de Luchtsingel.

De Hofbogen is het langste gebouw van Rotterdam

locatie biobogen in het zoekgebied
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voorzijdes

achterzijdes / 
gesloten gevel

grenzen aan bebouwing

doorgangen

achterzijdes / 

De Hofbogen verbindt de wijk

De Hofbogen doorsnijdt de wijk

Voor- en achterkanten van de Hofbogen
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De Hofbogen in de wijk

De Hofbogen is met zijn lengte 1,9km het 
langste gebouw van Nederland. In zijn 
huidige vorm levert de Hofbogen soms 
mooie en goed bruikbare, maar op andere 
plekken tegelijkertijd dode openbare ruimte 
op. Als onderdeel van de Hofpleinlijn had 
het Hofbogentracé twee stations. Het 
Hofpleinstation, inmiddels de Minimall, en het 
Bergwegstation, wat nu leeg staat.

Hofbogen in de ‘tussentijd’

De Hofpleinlijn is sinds 2006 buiten gebruik. 
De plannen voor een nieuwe functie zijn door 
de crisis in een impasse geraakt. Door de 
complexiteit met betrekking tot het eigendom 
en beheer zijn structurele en kostbare 
ingrepen, zoals de reparatie van het lekkende 
dak, ‘on hold’ gezet.
Deze impasse werkt verlammend maar biedt 
ook kansen. De ‘tussentijd’ kan worden 
gebruikt om met bescheiden middelen 
te experimenteren. Met bijvoorbeeld een 
tijdelijke, ‘groene’ functie ter versterking van de 
locale biodiversiteit.

Ruimtelijke kenmerken en kansen / 
uitdagingen 

We richten ons op het gedeelte vanaf de 
Minimall tot de A20. Kenmerkend voor dit deel 
van de Hofbogen zijn de wisselende voor- en 
achterkanten. Ter plaatse van de achterkanten 
ontstaan dode straten. 
De kantoren, werkplaatsen, horeca en winkels 
verbinden het centrum met de Agniesebuurt, 
Bergpolder met de Gordelweg bij de A20. 
Tegelijkertijd doorsnijdt het gebouw de wijk 
door de vele blinde gevels: de achtergevels van 
diezelfde bedrijfsruimten die het zo levendig 
maken.

Het dak staat leeg en is om veiligheidsredenen 
niet toegankelijk. Ook om mogelijke schade 
aan het dak (en daarmee de verhuurbare 
ruimten er onder) te voorkomen zijn de 
toegangen afgesloten.

N

0 50 100 150 200m.

groen en water

bebouwd oppervlak
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 sport

 retail/detailhandel

 station

 kerk / moskee

 onderwijs

 cultuur

 horeca

 buurtcentrum

Vereniging Ghandituin

Creche
‘t Zonnetje

speelplek

Islamitische 
Universiteit 
Rotterdam

Station Bergweg
kantoor deelgemeente

buurthuis ‘t Lispunt

buurtcentrum

Lodewijk Rogier 
College (VMBO)

Accent praktijkonderwijs
(basisschool)

Permacultuurtuin

Kookstudio (Eet met mij mee)

groen hof (VVE)

partijbureau SP

kerk

Imelda school
(basisschool)

Sonor (opbouwwerk)

Sociaal cultureel centrum 
Iskeder Pasa (moskee)

Hofbogen b.v.

pand in bruikleen
van Havensteder

woongroep tuin

Minimall

Heer Bokel College
(lagere school)

buurt
organi-
satie

Banierhof

Wolfert College

kerk

Gra�sch Lyceum

ROC Zadkine College
(Horeca & Toerisme)

programmatische diversiteit (ex. wonen)

sociaal en cultureel vermogen

Voorstellen voor het dak zullen dus tijdelijk 
moeten zijn, mogen geen geld kosten en 
kunnen bovendien niet door het publiek 
bezocht worden.
Langs de gevels van het gebouw zijn er meer 
mogelijkheden. Maar ook voor de inrichting van 
de openbare ruimte zijn de budgetten beperkt. 
De ingrepen zijn hier wel goed zichtbaar, direct 
toegankelijk en bruikbaar voor omwonenden.
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kansrijke locatie

kansrijke gevel

kansrijk dak

de hofbogen kan functioneren als ecologische verbinding

kansen op, langs en in de buurt van de hofbogen

Ecologische kenmerken en ‘groene’ 
kansen / uitdagingen

De Hofbogen wordt beheerd als een gebouw. 
Het dak wordt schoon gehouden van 
begroeiing waardoor de biodiversiteit beperkt 
blijft.

Bij ecologie gaat het om verbindingen maken 
en hiertoe biedt de Hofbogen kansen.
De lijn (en dan met name het dak) kan het 
centrum met de groene zone langs De Boezem 
verbinden. De (tijdelijke) ontoegankelijkheid 
van het dak biedt de mogelijkheid om een 
strook langgerekt stadsnatuur te laten 
ontstaan.
De Hofbogen doorsnijdt groenstructuren, zoals 
de Teillingerstraat, de Bergweg, de Bergselaan 
en de Gordelweg. Ook hiertussen kan de 
Hofbogen een verbindende schakel vormen. 
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De Biobogen..

1  ..maken gebruik van onbenutte locaties  
 op en aan de Hofbogen

De Provenierswijk en Agniesebuurt in 
Rotterdam zijn gekozen als laboratorium 
voor het onderzoeken, implementeren en 
verfijnen van de 7Seasons strategie.

2  ..zijn van tijdelijke aard
Dat wil zeggen moeten kunnen worden 
verplaatst, mogen de structuur niet 
aantasten en moeten snel werken.

3  ..zijn maar deels toegankelijk
Het dak staat leeg en is om 
veiligheidsredenen niet toegankelijk. 
Ook om mogelijke schade aan het dak 
(en daarmee de verhuurbare ruimten er 
onder) te voorkomen zijn de toegangen 
afgesloten.

4  ..hebben een educatieve functie
Een verticale schooltuin voor de kinderen 
of een werkplaats voor stadsnatuur 
zullen de bewustwording van 
stadsnatuur vergroten. Het proefstation 
bestaat uit bakken met (mengsels 
van) grondsoorten (inclusief vervuilde 
grond van de spoorlijn zelf). Er wordt 
geëxperimenteerd met verschillende 
soorten beplanting (ingezaaid en 
aangewaaid). Het experiment wordt 
gemonitord in samenwerking met HBO of 
Universiteit.

5  ..zijn zodanig dat ze met buurt gemaakt  
 kunnen worden

De voorstellen zijn zodanig dat 
buurtbewoners en/of scholieren er 
aan mee kunnen werken. De Biobogen 
Wildernis kan bijvoorbeeld aansluiten op 
de naast gelegen Ghandituin.

6  ..zijn te realiseren met beperkte budgetten
Budgetten staan onder druk, met 
minimale middelen zal de natuur het 
werk kunnen doen.  

7  ..hebben een snelle ‘groei’ tijd. 
Proeftuin Hofpleinlijn kan zich in 
de loop van de tijd uitbreiden. Te 
beginnen met bakken bij het voormalige 
Hofpleinstation kan de lijn vervolgens 
richting station Bergweg worden 
doorgezet.

De basis: grond en beplanting. De ondergrond en beplanting 
waarop de ambassadeurs van 7Seasons kunnen leven.

maatregelen zijn tijdelijk en eenvoudig

uitgaan van wat er al is, regenwatersysteem
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Het Hofbogentracee is nu nog kaal. We 
beginnen daarom met grondverbetering 
en beplanting die een basis vormen voor 
organismen hoger in de piramide. Hoog 
opgaand groen is op het dak niet mogelijk, 
lage begroeiing (grassen, bloeiende planten, 
etc.) wel. Veel zal vanzelf ontstaan. Daar 
waar aanplanten nodig is wordt gekozen 
voor plantsoorten die voedsel voor insecten 
leveren. Insecten en andere kleine organismen 
zijn essentieel voor de doelsoorten van het 
project 7Seasons. 

enkele mogelijkheden op, langs en in de buurt van de hofbogen
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Proefstation Hofplein - laboratorium voor stadsnatuur

Tijdelijke beplanting bovenop de sporen

huidige situatie

voorbeeld van losse bakken met beplanting

Proefstation Hofplein

is een experiment met tijdelijke natuur in 
losse bakken op het bestaande spoor. De 
bakken zijn gevuld met grondsoorten (inclusief 
vervuilde grond van de spoorlijn zelf). Er 
wordt geëxperimenteerd met verschillende 
soorten beplanting en het experiment wordt 
gemonitord in samenwerking met HBO of 
Universiteit. Zo wordt gekeken welke biotopen 
zich goed ontwikkelen.

Het Proefstation kan zich in de loop van de tijd 
uitbreiden vanaf het voormalige Hofpleinstation 
richting voormalig station Bergweg en verder.

Voor dergelijke bakken zijn verschillende opties: 
bijvoorbeeld oude goederenwagons, of hergebruikte 
vloeistofcontainers. Met minimaal 30 a 40 
centimeter diepe bakken moet het mogelijk zijn om 
de begroeiing redelijk onderhoudsvrij te realiseren. 
De omvang en het aantal bakken is flexibel. De 
bakken zijn te sponsoren en/of te financieren door 
middel van crowdfunding. Het bestaande hek tussen 
het dak van de Minimall en de spoorlijn wordt 
onderdeel van een begroeide tuinschutting. 
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Hortus Conclusus 

is een schaduwtuin onder een van de meest 
verwaarloosde bogen. Door grondverbetering, 
bewatering en meer daglicht kan er een 
biotoop met varens, mossen en kikkers 
ontstaan. De tuin is niet openbaar, maar 
kan wel door de gaten in de tuinschutting 
worden bekeken. Gekozen wordt voor locale 
plantsoorten zoals die ook op beschaduwde 
en vochtige plekken in verwaarloosde 
binnenterreinen voorkomen. Behalve een 
biotoop voor schaduwplanten kan een deel 
van de ruimte ook worden ingericht als 
verblijfplaats voor vleermuizen (Batcave).

Een aantal van de bogen verkeerd in zo’n 
slechte staat dat er vooralsnog geen sprake 
kan zijn van verhuur, zelfs niet voor opslag. Er 
is bij de planvorming op langere termijn sprake 
van het openen van verschillende bogen. 
Louter bestraten levert moeilijk te controleren 
openbare ruimten op. Een alternatief is het 
inrichten van kleine pocketparkjes onder de 
bogen. Of zelfs het inrichten van bogen als 
afgesloten wintertuinen.

Hortus Conclusus - microklimaat onder de bogen

In de bogen kunnen bijzondere biotopen ontstaan

Conceptvoorstel met doelgroepen

huidige situatie
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De Groene wand is een grote doorlopende 
‘geveltuin’ 

Vergroening van de grotendeels verharde 
stenen openbare ruimte is met name 
relevant voor de Hofbogen ter plekke van de 
Boekhorststraat tot aan het Banierplein. De 
wand zal bij de Boekhorststraat onderhoudsvrij 
moeten zijn. Ter plaatse van het Banierplein 
krijgt de Groene wand een educatieve functie. 
Een verticale schooltuin voor de kinderen van 
de naastgelegen school. 

Soortkeuze van de beplanting wordt bepaald 
op basis van het voedsel wat het levert voor 
insecten en mogelijkheden tot nestelen voor 
vogels. 

Aangezien delen van de wand niet optimaal 
door de regen bereikt kunnen worden 
is het nodig om de bevloeiing vanuit de 
hemelwaterafvoer van het spoordak te regelen. 
Elders langs de lijn is dit met succes toegepast.

De Groene wand - verticaal klaslokaal

conceptvoorstel met doelgroepen

Uitwerking van de Groene wand op locatie

huidige situatie
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Station Bergweg

staat leeg, en kan een werkplaats worden 
voor Stadsnatuur. Werkspoor Bergweg 
is een werkplaats, educatiecentrum en 
observatorium. 
Station Bergweg is naast het dak van de 
Minimall de enige plek langs de Hofpleinlijn 
waar het dak betreden kan worden. Op dit 
moment zijn de perrons van het voormalige 
station Bergweg niet toegankelijk, en het 
station zelf heeft evenmin een functie. 

huidige situatie straatniveau

huidige situatie spoor

Werkspoor Bergweg - educatie en doe-centrum in de wijk

Werkspoor Bergweg biedt ruimte voor natuureducatie in de buurt
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De Biobogen Wildernis

is pure stadsnatuur. Aan het eind van de lijn 
bij de Boezem (daar waar de lijn over de A20 
is afgebroken) zijn geen onderhuurders en een 
eventuele beschadiging van het dak is hier dus 
geen probleem. Dit biedt de mogelijkheid om 
te experimenteren met het verwilderen van 
het dak. Zo kan er grond op het dak worden 
gestort. Biobogen Wildernis kan bijvoorbeeld 
aansluiten op de naast gelegen Ghandituin. 
Hier ligt ook een grote kans om van de kop van 
het Hofpleintraject een baken voor Rotterdam 
te maken.

huidige situatie

spontane begroeiing boven de Minimall

Biobogen wildernis - spontane wildernis & baken aan de A20

Onder deze bogen zijn er geen kantoren en kan de natuur dus zijn gang gaan.
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5. Combinatie en vervolg

De voorstellen van de drie ateliers zijn aan elkaar gerelateerd. 
Atelier Binnenhoven voorziet in nestkasten, waaronder een type 
voor de vleermuis. Atelier Crossings werkt aan oplossingen voor 
beplanting langs een doorgaande route en aan oplossingen voor 
de populatie vleermuizen uit de buurt. Atelier Biobogen werkt 
aan de realisatie van een doorgaande ecologische structuur. 
Naast aandacht voor de vleermuis, gaan alle projecten 
ook in op het verbeteren van de biotopen van de andere 
ambassadeursoorten van het project 7Seasons. 

Vervolg
De ontwerpen zijn gericht op realisatie, daarvoor zijn in het 
ontwerptraject al stappen ondernomen en contacten gelegd. 
Als vervolg op ontwerpend onderzoek van Season One zal in 
2014 worden gewerkt aan daadwerkelijke realisatie van de meest 
kansrijke delen van de ontwerpvoorstellen.

Atelier Binnenhoven
Werkt aan een prototype van nestkasten met hergebruikte 
Trespa gevelbekleding. Tijdens het ontwerp is reeds een 
proefplaat voor een diervriendelijke, hergebruikte Trespaplaat 
gemaakt. Producent Trespa zal worden benaderd om te 
participeren in een daadwerkelijk prototype. In de wijk 
zijn meerdere locaties beschikbaar voor het plaatsen van 
een of meer prototypen. Hierbij wordt samengewerkt met 
woningbouwcoöperatie Havensteder en bewoners van de 
panden.

Atelier Crossings
De voorstellen van het Atelier Crossings krijgen op twee 
fronten een vervolg. De gekozen route sluit aan op plannen 
van de (deel)gemeente voor een kindvriendelijke route door de 
wijk. In samenwerking wordt gewerkt aan een projectvoorstel 
om voor wat betreft beplanting en educatie extra aandacht 
te geven aan biodiversiteit en worden voorstellen van de 
ontwerpgroep meegenomen. Hierbij wordt samengewerkt met 
de deelgemeente.
Daarnaast werkt aan de vergroening van een kopgevel aan het 
Schout Hendrickplein. Dit project levert inzichten op voor de 
beplantingskaarten voor bewoners. Er is reeds toestemming van 
de gebruiker/bewoner van het pand en eigenaar Havensteder 
toegezegd. 
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Atelier Biobogen
Van de vijf voorstellen wordt vooral de groene wand kansrijk 
geacht. Vooral het deel aan het Banierplein, de educatieve 
groene wand, is kansrijk omdat de ontwikkeling daarvan kan 
aansluiten op de herinrichting van het plein waar in 2014 
aan zal worden gewerkt. Hiervoor is contact gelegd met de 
ontwerpers van het plein. Ten aanzien van de projecten 
Schaduwtuin en de Proeftuin op het dak van Hofbogen zijn de 
eerste contacten met eigenaar Hofbogen bv gelegd.

Financiering vervolgtrajecten
Per deelontwerp wordt gezocht naar (co-)financiering 
door de meest geëigende partij (deelgemeente, 
woningbouwcorporatie, bedrijf of combinaties). Daarnaast 
wordt in samenwerking met een deskundige op het gebied 
van fondsenwerving voor participatieprojecten voor de 
deelprojecten uitgezocht welke van de vele kleinere fondsen 
geschikt is voor aanvraag voor cofinanciering. Voor beide 
financieringsacties zijn tijdens het ontwerptraject al de eerste 
contacten gelegd en besprekingen gevoerd.

Participatie
Tijdens het ontwerptraject zijn actieve bewoners en 
bewonersgroepen geïnventariseerd en zijn de eerste 
contacten met actieve bewoners gelegd. In het vervolgtraject 
gericht op realisatie zullen de ze contacten worden 
geïntensiveerd, er zijn nu immers concrete voorstellen die 
aan de bewoners kunnen worden voorgelegd. Hiervoor zal in 
het voorjaar van 2014 een speciale bewonersavond worden 
georganiseerd.

Het werkboek
We hebben veel belangstelling voor het onderwerp ervaren 
(o.a. door opkomst lezingen endoor vragen die we tussentijds 
kregen) en we hebben met veel deskundigen gesproken 
waarbij we ervaren hebben dat er nog veel onbekend is. In 
2014 zal worden onderzocht of er een uitgever geïnteresseerd 
is in het verder uitwerken van het werkboek naar een 
publicatie over het ontwerpen aan stadsecologie.



47

Season One

Colofon
Atelier Binnenhoven
-Tanja Lina (Buro Lina)  en Joost van Dijk (Studio 
Joost van Dijk)
-expert Carolien van der Graaf (Vroegvlieger)

Atelier Crossings
-Marieke de Keijzer (atelier Marieke de Keijzer) en 
Marlou de Jong (Marlou de Jong Ontwerp)
-expert André de Baerdemaeker (Bureau 
Stadsnatuur Rotterdam)

Atelier Biobogen
-Piet Vollaard, Jacques Vink en Ward Mouwen 
(Ruimtelab2)
-expert Niels de Zwarte (Bureau Stadsnatuur 
Rotterdam)

Lezingavond
In samenwerking met AIR, Bas van de Pol
Sprekers: Dirk Sijmons, Sybrand Tjallingii en Niels 
de Zwarte
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