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Geachte lezer,

U heeft zojuist iets bijzonders in handen gekregen! Dit 
boekwerk bevat niet alleen architectonische innovaties; het 
is zelf een kleine innovatie. Ontwerpers hebben van oudsher 
voorstellen gedaan die verbeelden welke fantastische nieuwe 
toekomst er geschapen kon worden. Ontwerpen die laten zien 
hoe maatschappelijke, technologische en politieke veranderingen 
zouden kunnen resulteren in een andere habitat.
Vandaag de dag maken ontwerpers nog altijd dit soort plannen; 
het zit ontwerpers immers in de genen om over onze steden, 
gebouwen, pleinen, kortom onze wereld na te denken en hem  
-letterlijk- vorm te geven. U bent zojuist begonnen met bladeren 
in een ‘bidbook’ waarin getalenteerde ontwerpers u meenemen 
in een andere wereld. Ze zullen een nieuw perspectief openen; 
u verleiden met de buitengewone aanlokkelijkheid van hun 
moedig alternatief. Maar ze presenteren u niet enkel een 
aantrekkelijk ontwerp; ze bieden u met dit bidbook een kans om 
te participeren in de realisatie van het perspectief! Ze reiken u 
de hand om mede zorg te dragen dat hun paradigma-wisseling 
realiteit wordt.

Dit bidbook moet gezien worden als een bewijsstuk voor de 
kracht en de mogelijkheden die architectuur -in de breedste 
zin des woord- heeft. Met dit bidbook laten de makers zien dat 
ze niet alleen als ontwerpers denken, maar dat ze eveneens in 
staat zijn om het initiatief te nemen om enkele maatschappelijk 
relevante en prangende vragen op te pakken. Ze schetsen hier 
niet alleen ruimtelijke oplossingsrichtingen, ze vertellen ook 
wat de meerwaarde van hun voorstellen is; welke potentie kan 
worden ontsloten en hoe architectuur tot economische, sociale 
en ruimtelijke waardecreatie kan leiden.

Wij hopen van harte dat u de handschoen oppakt en tezamen 
met deze ontwerpers aan de slag gaat om de volgende stappen 
te zetten op weg naar realisatie van deze voorstellen. Het 
afgelopen half jaar zijn we getuigen geweest van de ontwikkeling 
van de voorstellen; van de eerste ideeën tot aan het bid dat nu 
voor u ligt. 
Wij hopen dat u net zo veel plezier gaat beleven aan de verdere 
ontwikkeling van de voorstellen, als dat wij de voorbije maanden 
hebben beleeft aan het samenwerken met deze getalenteerde en 
energieke ontwerpers! 

Ole Bouman     
directeur 
Nederlands Architectuurinstituut  

Michiel Raats 
projectleider
Studio for Unsolicited Architecture



Paul Zuidgeest
Landschapsarchitectuur
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1.  S P O R T  E N  D E  S T A D           



1.1 INLEIDING
Sport is sexy en het is overal. Het is verweven met mode, muziek, 
leefstijl, de media, de straat en de stad. Was sport vroeger het 
exclusieve domein van de vereniging, tegenwoordig is het een 
onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappij en het dagelijks 
leven.

Sport heeft zich bovendien ontwikkeld van een doel op zich 
tot een middel. Een middel in de handen van beleidsmakers ten 
behoeve van sociale en maatschappelijke doelstellingen, een 
middel om geld mee te verdienen in de handen van commerciële 
sportaanbieders en een middel om stadsmarketing mee te 
bedrijven door gemeentes. Elke Nederlandse stad wil een 
sportstad, zo niet dé sportstad, zijn. Met de Nederlandse ambitie 
om mee te dingen naar de Olympische Spelen van 2028 neemt de 
alomtegenwoordigheid van sport alleen maar toe. Het geeft een 
impuls aan de plannenmakerij voor ambitieuze sportprojecten 
en genereert een spin-off effect voor de breedtesport.

Ook de sport en de sporter zelf staan niet stil. Er komen 
steeds meer sporten bij en de zogenaamde ongebonden 
sportbeoefening, los van de sportvereniging, neemt snel toe. 
Deze ongebonden sport vindt in toenemende mate plaats in de 
openbare ruimte van de stad. De verwachting is dat deze trend 
zich doorzet aangezien zij aansluit bij de behoefte aan flexibiliteit 

van de moderne stedeling. ”In de ruimtelijke ordening zullen dan 
sport en beweegstructuren nadrukkelijker op de agenda moeten 
komen, zodat de stedelingen aantrekkelijke mogelijkheden worden 
geboden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte” 1.

Het wordt hoog tijd dat de centrale plek van sport in de 
maatschappij zijn ruimtelijke weerslag krijgt in de stad. Niet 
zozeer door de Nederlandse Olympische droom van iconische 
sporttempels te voorzien, maar juist door sport in ruimtelijke 
zin tot een integraal onderdeel van onze (binnen)stad en het 
stedelijk leven te maken. Dit vraagt om inventieve ruimtelijke en 
programmatische oplossingen die sport inzetten ter verrijking 
van het publieke domein. De vraag is: wat kan sport voor de 
stad betekenen en andersom, wat kan de stad voor de sport 
betekenen?

Dit bidbook laat zien hoe en waar(om) sport ingezet dient te 
worden als aanjager van stedelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het 
een concreet voorstel voor een binnenstedelijk sportplein in 
Rotterdam.

1 Remco Hoekman & Annet Tiessen-Raaphorst, Sporten in de stad, Ontwikkelingen 
in de stedelijke sportdeelname, artikel in Sport in de stad, redactie Mark van den 
Heuvel, Remco Hoekman en Hugo van der Poel 
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MAATSCHAPPELIJK ECONOMISCH

RUIMTELIJK

sociale cohesie

verhoogd vertrouwen

verantwoordelijkheidsgevoel

positieve gedragsverandering

betere gezondheid

minder verzuim

vergroting leefbaarheid

verhoging vastgoedwaarde

omzet sportorganisaties

omzet sportleveranciers

sportbezoekers

activiteit dynamiek

levendig publiek domein

ontmoetingattractiviteit

de waarde van sport

1.2 DE WAARDE VAN SPORT
Sport heeft zowel een maatschappelijke, een economische als 
een ruimtelijke waarde. 

De maatschappelijke waarde komt tot uitdrukking in meer 
sociale cohesie, positieve gedragsverandering en een betere 
gezondheid. Deelname aan sport gaat samen met een verhoogd 
vertrouwen in jezelf, medeburgers en de politiek. Hoe groter 
het zelfvertrouwen, hoe kleiner de kans op crimineel of ander 
ongewenst gedrag. Sporten werkt dus preventief. Veel studies 
concluderen bovendien dat sport leidt tot betere prestaties 
op school en bijdraagt aan verantwoordelijkheidsgevoel, door-
zettingsvermogen en de ontwikkeling van leiderschap.

De economische waarde van sport heeft een financiële en een 
niet-financiële component. De financiële waarde bestaat uit de 
omzet die sport genereert. Het Economic Development Board 
Rotterdam (EDBR, 2011) heeft het economisch rendement van 
sport in Rotterdam becijferd op ruim een half miljard euro per 
jaar: omzet bij sportorganisaties, leveranciers en omzet in de 

stad door sporters en bezoekers. Uit datzelfde onderzoek blijkt 
dat de niet-financiële waarde, het indirecte rendement, ook 
bijna een half miljard per jaar bedraagt. Ruim de helft hiervan 
betreft lagere zorgkosten door een betere gezondheid en een 
klein kwart komt door minder verzuim op werk. Maar ook 
minder schooluitval en vergroting van de leefbaarheid en de 
vastgoedwaarde dragen hier aan bij.

De ruimtelijke waarde van sport bestaat uit de meerwaarde 
voor de stad en haar publieke domein. Sport biedt tegenwicht 
aan de verschraling van de openbare ruimte door deze te laden 
met activiteit en dynamiek. Sport is één van de meest krachtige 
middelen om mensen in hun vrije tijd uit de beschermende 
privéomgeving van de woning te halen. Het biedt kaders voor 
ontmoeting en interactie, twee voorwaarden voor een levendig 
publiek domein. Daarnaast vergroten sportmogelijkheden de 
attractiviteit van de stad als vestigingsplaats voor bewoners en 
bedrijven. 
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enscenering van sport
Badeschiff, Berlijn

1.3 SPORT EN DE STAD
van rafelrand naar verweving met de stad

“In de postindustriële stad is sport een typisch stedelijke activiteit 
die niet meer als tegenwicht moet worden gezien, maar veel meer 
onderdeel is van het gevarieerde stedelijke leven. (…) Sport vraagt 
tegenwoordig om een totaal andere plek in het stedelijke weefsel 
dan pakweg dertig, veertig jaar geleden. Sport wordt niet meer in 
afzondering bedreven. Sport neemt afscheid van het groen. Planologen 
moeten veel meer aandacht besteden aan de zichtbaarheid van de 
sporter in de stad. Dat vraagt om andere accommodaties, om een 
andere ligging, om andere functiecombinaties.”1

In de modernistische stadsplanning van de jaren vijftig en zestig 
kregen sportparken een plek in de groene zones die soms in, maar 
vaker rondom de stad lagen. Het sportpark was een mogelijkheid 
om te ontsnappen aan het stedelijk leven. In latere verdichtings- 
en uitbreidingsplannen moesten veel sportvoorzieningen wijken 
voor nieuwe woon- en werkgebieden. Daarmee schoven veel 
sportparken nog verder op en kwamen terecht op geïsoleerde 
restgebieden en rafelranden van de stad, vaak pal naast snelwegen 
of spoortrajecten.

Deze ondergeschoven plaats van sport binnen de ruimtelijke 
ordening staat haaks op veel nieuw beleid waarbij sport juist 
als belangrijk sociaal-maatschappelijk instrument wordt ingezet. 
Daarnaast sluit het niet aan op de maatschappelijke ontwikkeling 
van sport, die steeds meer buiten het klassieke verenigingsverband 
plaatsvindt en onderdeel wordt van een urban lifestyle.

De terugkeer van sport naar de stad en het stedelijk leven 
wordt de laatste jaren sterk gestimuleerd, en met toenemend 
succes. Met name in de achterstandswijken verschijnen er steeds 
meer openbare spel- en sportplekken die fysiek en sociaal 

verweven zijn met de buurt. Bij deze buurtgerichte aanpak 
spelen de Richard Krajicek Foundation en de Cruyff Foundation 
een belangrijke rol. Ook gemeenten komen met innovatieve 
constructies om de sportparticipatie in de buurt te vergroten. 
Een goed voorbeeld hiervan is het Rotterdamse initiatief van 
de schoolsportvereniging. Sportverenigingen van buiten de wijk 
verzorgen hierbij de sport in de buurt van de school. Deze 
verenigingen krijgen dus eigenlijk een satellietlocatie in de wijk 
en kinderen worden zo gestimuleerd om lid te worden.

In de centra van onze steden krijgt de integratie van sport echter 
maar moeizaam gestalte. De vele commerciële fitnessclubs vor-
men hierop een uitzondering maar deze vorm van binnenstedelij-
ke sport levert nauwelijks een bijdrage aan de publieke ruimte. De 
marginale rol van openbare sportfaciliteiten in de binnensteden 
is onder andere te wijten aan de complexe ruimtelijke situatie 
met vele belanghebbenden en hoge grondkosten. Om sport ook 
hier in te zetten als aanjager van stedelijke kwaliteit, moet sport 
op een vernieuwende manier worden ingepast en gecombineerd 
met de bestaande binnenstad. 

In een echte sportstad krijgt sport de prominente en 
centrale plaats die het verdient. Binnenstedelijke en openbare 
sportvoorzieningen die gericht zijn op de stad als geheel, vormen 
een cruciale aanvulling op de buurtgerichte sportvoorzieningen 
in de wijken. Samen met de topsportlocaties geven zij vorm 
aan de sportieve en gezonde stad met een sportcultuur op 
Olympisch niveau.

1 Zef Hemel, Nieuwe Openingen 7, Bloed Zweet en Tranen, Dienst Ruimtelijke 
Ordening, Amsterdam
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verweving met openbare ruimte:
Parroquia de Santa Maria, Mundaka, Spanje

functie combinaties en stapeling:
Basketbar, Utrecht

gebruik van het bestaande slimme begrenzingen

dubbel grondgebruik:
Avenida Atlantica, Rio de Janeiro

activering van restplekken:
Westway, Londen

locatie specifieke inbedding:
Nicholas Beetsplein, Dordrecht

uitnodigende ruimtelijke condities:
overdekt Theaterplein,  Antwerpen

12 13



1.4 ROTTERDAM SPORTSTAD
Feyenoord met haar Kuip, Sparta met haar kasteel, Neptunus 
met diverse wereldkampioenen honkbal in zijn gelederen, Ahoy 
met haar ABN-AMRO toernooi, het Topsportcentrum met 
diverse Nederlandse en Europese kampioenschappen en niet 
te vergeten de nieuwe wedstrijdroeibaan die zich kan meten 
met de beste banen ter wereld. Rotterdam profileert zich als dé 
sportstad van Nederland en pakt het groots aan. 

In de diverse beleidsrapporten wordt het belang van sport voor 
de stad onderkend en worden er ambitieuze doelstellingen 
geformuleerd. Zo moet een beweegoffensief de sportparticipatie 
omhoog brengen van 52% naar 70% in 2016. Daarnaast wordt er 
aansluiting gezocht bij de Olympische ambitie en tot slot wordt 
er naar gestreefd om Rotterdam uit te laten groeien tot één van 
de bekendste sportsteden van Europa. 

De feitelijke sportcultuur in Rotterdam staat echter in 
schil contrast met deze ambitie. De sportparticipatie in 
de Rotterdamse regio is het laagste van heel Nederland. 
Daarnaast zijn Rotterdamse kinderen significant dikker dan hun 
leeftijdsgenoten elders in het land.

De ambitieuze sportagenda van Rotterdam vraagt om nieuwe en 
innovatieve ideeën omtrent de ruimtelijke en programmatische 
inpassing van sport in de bestaande binnenstad. Sport kan daarbij 
ingezet worden als aanjager van stedelijke kwaliteit. Zeker in 
Rotterdam, een stad die grossiert in onbestemde binnenstedelijke 
restplekken, kan sport bijdragen aan de realisatie van een 
attractieve en actieve stad. 

sportbeleid Rotterdam
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ROTTERDAM

67% 34% 28%
AMSTERDAM UTRECHT

Vitale metropool of sfeerloos tochtgat, dat is de kwestie
De lege en saaie

binnenstad baart
Rotterdam zorgen.

De stad heeft massa
nodig om economisch

te kunnen overleven,
menen critici. „Wi e
houdt wie hier voor

de gek?”

Door onze redacteur
Mark Hoogstad

Zijn zakenrelaties ontvangt hij bij voorkeur
elders. In elk geval niet in het centrum van
Rotterdam. „Een lege en ongezellige stad,

waar je ’s avonds na het diner nergens met goed
fatsoen terecht kan met een buitenlandse gast.”

Begrijp hem niet verkeerd. Erick van Egeraat,
internationaal gevierd en gelauwerd als architect,
heeft geen afkeer van Rotterdam. Integendeel.
Zijn architectenbureau heeft niet voor niets een
vestiging in de tweede stad van Nederland. Maar
als uitgaansstad ontbeert Rotterdam charme en al-
lure, en dus aantrekkingskracht, meent Van Ege-
raat. Geen wonder dat veel hoogopgeleiden de stad
links laten liggen. „Op de Lijnbaan kun je ’s avonds
een kanon afschieten, zo leeg is het.”

Van Egeraat was vorige week te gast bij een sym-
posium over de noodzaak om Rotterdam te trans-
formeren tot een aantrekkelijke woon- en werk-
stad, onder de noemer The Economics of Beauty. De
middag, georganiseerd door het belangrijkste eco-
nomische adviesorgaan van de stad, de Economic
Development Board Rotterdam (EDBR), leverde
een spervuur aan opmerkingen en suggesties op.

Over het kernprobleem waren de aanwezigen
het roerend eens. Nu uit alle studies blijkt dat ste-
den de komende decennia zullen fungeren als dé
draaischijf van de economie moet Rotterdam haast
maken. Vooral met de nu als „doods” en „saai” om-
schreven binnenstad.

Zo niet, dan verliest de havenstad (610.000 in-
woners) de concurrentieslag en blijft Rotterdam
wat het nu is: een sfeerloos tochtgat waar bezoe-
kers wegwaaien tussen de megalomane woon- en
werktorens, en niet weten hoe snel ze de stad weer
moeten verlaten.

Een onvoorwaardelijke en compromisloze keu-
ze voor het centrum zal dan ook de kern zijn van
het advies dat de EDBR volgende maand aan het
college zal overhandigen. „Het is kiezen of verlie-

zen”, zo vatte EDBR-voorzitter Leendert Bikker
het onlangs al kernachtig samen bij de presentatie
van de jongste cijfers over de binnenstad. Die to-
nen een voorzichtig opgaande lijn: meer dagjes-
mensen, meer inwoners, meer omzet, hogere
wa a r d e r i n g s c ij f e r s.

Maar de groei verloopt te traag, benadrukt Bik-
ker, directeur van een communicatie- en adviesbu-
reau. De binnenstad van Rotterdam heeft drin-
gend „een kritische massa” nodig, heel véél meer
massa dan nu het geval is. „We moeten van 30.000
naar 60.000 inwoners.”

Het is een simpele economische wetmatigheid:
meer inwoners betekent meer levendigheid, meer
uitgaven en meer investeringen. Het is volgens de

EDBR „een veeg teken” dat veel ondernemers in
het stadshart momenteel twijfelen of zij hun huur-
contract zullen verlengen.

Anno 2011 wonen in het centrum (negen wij-
ken, inclusief de Kop van Zuid; zie kaartje) welge-
teld 31.835 mensen, grofweg vijf procent van het
totaal aantal inwoners.

Rotterdam is met dat bescheiden aantal een dis-
sonant onder de Nederlandse steden. „In een ‘ge-
wone’ stad woont tien procent in het centrum”, er-
kent de programmadirecteur van de Rotterdamse
binnenstad, Astrid Sanson. Onder die ruim 20.000
huishoudens bevinden zich bovendien veel een-
persoonshuishoudens en te weinig kapitaalkrach-
tige hoogopgeleiden en/of gezinnen.

Ook een andere belangrijke economische indica-
tor, de WOZ-waarde van woningen, laat te wensen
over. Die ligt in de binnenstad (191.000 euro) wel-

iswaar hoger dan in de rest van Rotterdam
(161.000 euro), maar blijft ver achter bij het lande-
lijk gemiddelde: 243.000 euro.

Het huidige college van CDA, D66, PvdA en VVD
heeft zichzelf ten doel gesteld om het inwonertal
in 2014 met vijf procent opgekrikt te hebben. Bik-
ker veegt de vloer aan met die „veel te lage” ambi-
tie. „Even extrapoleren en dan is de klus in 2066
geklaard”, schampert hij. „Wie houdt wie hier
voor de gek?”

Werkgevers volgen tegenwoordig steeds vaker
(de wensen van) hun werknemers, waarschuwt
Bikker. Willen die laatsten niet in Rotterdam wo-
nen, om wat voor reden dan ook (woningaanbod,
veiligheid, uitgaansleven), dan komt de concur-
rentiepositie van de stad ernstig in gevaar.

Uit onderzoek blijkt dat het economische be-
lang van steden de komende decennia zal toene-
men. In 2050 woont naar verwachting 70 procent
van de wereldbevolking in steden. Rotterdam
dient op zijn hoede te zijn, meent de EDBR.

Rotterdam wordt vaak getypeerd als een stad van
scheve verhoudingen. Niet in de laatste plaats van-
wege de onevenwichtige bevolkingssamenstel-
ling: relatief veel laagopgeleiden, relatief weinig
hoogopgeleiden.

Ook op de arbeidsmarkt is sprake van een mis-
match, zeker in de binnenstad. Tegenover bijna
32.000 bewoners staan 80.000 arbeidsplaatsen. In
Amsterdam is dat bijna één op één: 80.000 inwo-
ners, 80.000 arbeidsplaatsen.

Kortom: Rotterdam is wel een werkstad, maar
geen woonstad. Aan het einde van de dag keren de
forenzen massaal huiswaarts, veelal naar ‘veilige’
randgemeenten als Barendrecht, Lansingerland en
Oud-Beijerland. En dus kan op de Lijnbaan aan het
begin van de avond een kanon worden afgescho-
ten, zoals Van Egeraat opmerkte.

Bikker pleit voor een resolute omslag in het den-
ken om de stad beter te positioneren als woonstad.
Zijn recept? „De gemeente moet lagere grondprij-

‘Centrum moet van 30.000 naar
60.000 inwoners, en wel snel’
Leendert Bikker, voorzitter adviesraad EDBR

De Lijnbaan aan het einde van de middag. „Op de Lijnbaan kun je ’s avonds een kanon afschieten”, zegt architect Erick van Egeraat. Foto Bas Czerwinski

Vitale metropool of sfeerloos tochtgat, dat is de kwestie
zen vragen, er moet efficiënter gebouwd worden
en beleggers moeten met minder rendement ge-
noegen nemen.”

Bikker gaat nog een stap verder en zou het liefst
zien dat de stad en het Rijk niet langer vele miljoe-
nen euro’s steken in de vijf achterstandswijken in
Rotterdam-Zuid. Kapitaalvernietiging, meent hij.

„Met de beste binnenstad van Nederland verbe-
ter je structureel het economische profiel van Rot-
terdam. Dat is beter dan ongestructureerd en soms
willekeurig geld pompen in projecten die, zodra
de subsidie op is, in elkaar zakken door gebrek aan
economisch draagvlak. Wie iedereen te vriend
houdt, heeft uiteindelijk geen vrienden”, aldus
B i k k e r.

Patrick van der Klooster, directeur van het ar-
chitectuurcentrum AIR in Rotterdam, her-
kent zich in die noodkreet. De kwaliteit van

de binnenstad zal de komende decennia bepalen
welke steden tot de winnaars en welke tot de ver-
liezers zullen gaan behoren, beaamt hij.

Maar je kunt als stad niet zomaar even 200.000
mensen ‘op’ Zuid aan hun lot overlaten omwille
van je centrum en je concurrentiepositie, zegt Van
der Klooster. „Dat is niet reëel, zeker niet nu alle af-
spraken over Zuid op papier staan en veel contrac-
ten inmiddels zijn getekend. Diep in zijn hart weet
Bikker dat ook wel, maar hij wil een stevig state-
ment maken omdat de nood hoog is”.

Op verzoek van Van der Kloosters architectuur-
centrum deed architect en stedenbouwkundig in-
genieur Henk Hartzema onderzoek naar de ruim-
te die Rotterdam (nog) biedt om ‘de stedelijke
structuur te versterken’. Deze week presenteerde
hij zijn bevindingen: Rotterdam telt vierhonderd
plekken die met behulp van kleinschalige bouw-
projecten ‘opgevuld’ kunnen worden, waardoor
de stad – en zeker ook de binnenstad – meer een-
heid en dus meer herkenbaarheid krijgt.

Van der Klooster: „Mede door het bombarde-
ment kent Rotterdam te veel breuklijnen, waar-

Binnenstad Rotterdambehoeft kritische massa

Groei in de Randstad
De groei van het aantal inwo-
ners in de Randstad zal de ko-
mende jaren onverminderd
doorzetten. Dit blijkt uit de laat-
ste Regionale bevolkings- en
huishoudensprognose, die het
Planbureau voor de Leefomge-
ving en het Centraal Bureau
voor de Statistiek deze week
naar buiten brachten.

Tussen nu en 2025 neemt de be-
volking in de vier Randstadpro-
vincies (Noord- en Zuid-Hol-
land, Utrecht en Flevoland) toe
met ongeveer 700.000 mensen.
Dat komt neer op ongeveer
400.000 huishoudens.

De groei zal zich vooral manifes-
teren in de steden met voorzie-
ningen die „b ov e n r e g i o n a a l ”
zijn, zoals een universiteit en
meerdere culturele uitgaansge-
legenheden. Amsterdam groeit
naar verwachting met ruim
110.000 inwoners. Ook Rotter-
dam zal groeien, maar aanzien-
lijk minder hard dan Amsterdam
en Utrecht.

De uitkomsten van het onder-
zoek sterken het belangrijkste
economische adviesorgaan van
de stad, de Economic Develop-
ment Board Rotterdam (EDBR),
in zijn vrees dat Rotterdam „de
boot dreigt te missen”.

door bezoekers heel vaak het gevoel hebben dat ze
van de ene ijsschots naar de andere moeten sprin-
gen. Dat komt de beleving en de binding met de
stad niet ten goede.”

Van der Klooster pleit voor meer particulier ini-
tiatief. De tijd van „het grote en planmatige bou-
wen van hogerhand” is voorbij. Rotterdam is van
oudsher een stad met een bijna heilig geloof in
maakbaarheid. Maar onder druk van de bezuini-
gingen zal de lokale overheid de komende jaren
noodgedwongen moeten afslanken (minder amb-
tenaren) en zich deels terugtrekken uit het publie-
ke domein.

Burgers krijgen meer ruimte voor eigen initia-
tief, hoopt Van der Klooster. Inspiratie deed hij on-

langs op in Antwerpen. „Als je mensen aan je stad
wil binden, moet je hen ook de mogelijkheid bie-
den om zelf wat toe te voegen.” Een stadsbouw-
meester zou de regie moeten voeren bij deze „ste-
denbouw per kavel”, zegt hij. „Om wildwesttafere-
len te voorkomen.”

En littekens draagt Rotterdam al meer dan vol-
doende. Dat weet ook Gyz (spreek uit: Gijs) La Ri-
vière. Hij is niet alleen beeldend kunstenaar, maar
vooral ook een geboren en een getogen Rotterdam-
mer. Hij stelde vorig najaar een manifest samen,
getiteld Rotterdam 2040. „Een boekgeworden dag-
droom over de ideale toekomst van zijn stad”,
meldt de achterflap.

Het is zijn antwoord op het stedenbouwkundige
vergezicht dat Rotterdam vijf jaar geleden ont-
vouwde: de Stadsvisie 2030. Daarin staan onder
meer de kwaliteitseisen waaraan Rotterdam in
2030 zou moeten voldoen. Het plan behelst onder

meer de bouw van in totaal 56.000 woningen en
dat, anders dan voorheen, stuk voor stuk binnen
het bestaande stedelijk gebied.

La Rivière overhandigde eerder dit jaar een
exemplaar van zijn manifest aan wethouder Ha-
mit Karakus (bouwen, PvdA). Hij had ook een
dwingende boodschap: maak niet dezelfde fout als
uw voorgangers. „Koester de spaarzaam aanwezi-
ge schoonheid uit het verleden, want anders voel
ik mij niet meer thuis in mijn stad.”

Rotterdam heeft genoeg geleden, meent La Ri-
vière. De stad is volgens hem in de vorige eeuw niet
één keer gebombardeerd, maar wel drie keer.
„Eerst door het fascisme, toen door het modernis-
me en tot slot door de stadsvernieuwing.”

Het gevolg? „Een stad die op veel plekken pijn
doet aan de ogen.” Het is vooral de sloopdrift uit de
jaren zeventig geweest, die „hele horden Rotter-
dammers de stad heeft uitgejaagd”. Een tweede
uittocht zou de vitaliteit van Rotterdam ondermij-
nen, stelt La Rivière.

Maar binnen het stadsbestuur overheerst opti-
misme. Verfraaiing van de binnenstad is en blijft,
ondanks de forse bezuinigingsopgave, een van de
speerpunten. Wethouder Alexandra van Huffelen
(D66, duurzaamheid en binnenstad) kan het niet
vaak genoeg herhalen.

Rotterdam werkt onverdroten voort aan de ei-
gen droom, die op het stadhuis de werktitel City
Lounge heeft meegekregen: het nu nog versnipper-
de stadscentrum omvormen tot één grote knusse
huiskamer. „Maar het is wel een kwestie van lange
adem”, zegt Van Huffelen.

Hoge verwachtingen heeft het college van de
opening, voorzien in 2013, van het nieuwe NS-sta-
tion Rotterdam Centraal. Dat gaat als een katalysa-
tor fungeren, zo is de hoop. „Voor wie straks de
trein uitkomt, rollen we de rode loper uit, zodat
bezoekers als het ware het centrum in worden ge-
zogen”, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb de
laatste jaren meer dan eens. De vraag is of zij ook
willen blijven.

‘Transformatie van de binnenstad
is een kwestie van lange adem’
Alexandra van Huffelen, wethouder
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1.5 DE ROTTERDAMSE 
BINNENSTAD
De Rotterdamse binnenstad wordt gekenmerkt door afwe-
zigheid. Afwezigheid van voldoende woningen, mensen, acti-
viteit en voorzieningen. Wat er wel veel is, is leegte. Een 
sublieme leegte, maar tegelijkertijd ook een desolate leegte.

Attractieve binnensteden spelen een cruciale rol bij de keuze 
van bewoners en bedrijven voor een stad als vestigingsplaats. 
Een attractieve binnenstad heeft een hoog voorzieningenniveau 
en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte met 
voldoende gebruiksmogelijkheden. Binnenstedelijke openbare 
ruimte heeft Rotterdam genoeg; er zijn weinig steden met zo’n 
overmaat aan openbare ruimte in het centrum als Rotterdam.

Om de concurrentiestrijd met andere steden succesvol te kunnen 
voeren dient de Rotterdamse leegte geladen te worden. Niet zo-
zeer met massaevenementen als de Red-Bull Air Race of de Bavaria 
City Race maar juist met activiteiten en programma’s die het cen-
trum structurele levendigheid en duurzame leefbaarheid verlenen. 

bron: NRC,14.10.11
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kaart van binnenstedelijke plekken met sportpotentie in Rotterdam

1.6 BINNENSTEDELIJKE  PLEKKEN 
MET SPORTPOTENTIE
 
De inbedding van sport in de openbare ruimte vraagt om een 
verkenning van de bestaande stad. Elke stad heeft zijn eigen 
plekken met sportpotentie. Deze potentie wordt bepaald door 
de fysieke, programmatische en sociale randvoorwaarden op die 
plek, maar ook door het effect dat sportactiviteit er sorteert. 
Het moet er kunnen maar het moet ook wat opleveren. 

Een scan van Rotterdam leert dat de ’kapotte binnenstad‘ over 
een groot scala aan vergeten plekken beschikt die kunnen 
profiteren van een sportieve impuls. De publieke ruimte in de 
Rotterdamse binnenstad heeft vaak een flinke overmaat en 
een onbestemd karakter. Er is dus zowel fysieke ruimte voor 
binnenstedelijke sport als de noodzaak om de publieke ruimte 
te verlevendigen. 

Een analyse van de verschillende vergeten plekken met 
sportpotentie in de Rotterdamse binnenstad levert de volgende 
categorieën aan plekken op. 

• Binnenterreinen:  stedelijke ruimtes, omringd door be-
bouwing. Meestal zijn deze binnenterreinen privébezit en bestaan 
ze uit tuinen. Soms zijn de binnenterreinen echter openbaar 
en lenen zij zich voor een goed besloten speel- en sportplek. 
Voorbeelden zijn het Van Manenbad in Rotterdam-Noord en 
Tennispark Het Centrum.

• Middenbermen: worden vaak als niet meer dan restgroen 
beplant. Blijkbaar gaan we ervan uit dat ze verder onbruikbaar 
zijn. Met de juiste ingrepen kan de gebruikswaarde echter fors 
omhoog. Een goed voorbeeld hiervan is het skatepark aan de 
Westblaak.
• On/off locaties: locaties die slechts een deel van de tijd 
intensief gebruikt worden en er de overige tijd ‘verlaten’ bij 
liggen. Dit zijn bijvoorbeeld parkeerterreinen en winkelgebieden, 
maar ook de Rotterdamse Binnenrotte is een goed voorbeeld.
• Restrictiezones: dit zijn gebieden waar een bepaald gebruik, 
zoals bijvoorbeeld woningbouw, niet toegestaan of wenselijk is, 
veelal door milieuregels rondom infrastructuur. Voorbeelden 
zijn plekken langs spoorwegen, op tunnels of langs drukke 
ontsluitingswegen. 
• Verkeerspleinen: als gevolg van verkeersrichtlijnen, zoals 
bochtstralen, is er vaak veel onbenutte ruimte bij verkeerspleinen. 
Vaak gelden daarnaast ook restrictiezones rondom ver-
keerspleinen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit.
• Specials: openbare ruimtes, vaak op zeer prominente plekken 
zoals bij een publiekstrekker of langs de rivier, die on(der)benut 
zijn gebleven. 
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BINNENTERREINEN ON/OFF LOCATIES

Binnenrotte Lijnbaan

categorieën binnenstedelijke plekken met sportpotentie in Rotterdam
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INTEGRAAL RESULTAAT

ONTWERP
fysiek ontwerp openbare ruimte

PROGRAMMA

FINANCIEN
verdienmodel & businesscase

ORGANISATIE
ontwikkel-, beheer- en exploitatiemodel

1.7 AANPAK
 
Om de werkelijke sportpotentie van een binnenstedelijke plek 
te bepalen (en te verzilveren) is ontwerpend onderzoek nodig. 
Hiervoor hebben we een toolbox ontwikkeld die gevuld is met 
relevante ontwerpgereedschappen om sport in te bedden in 
de stad. De gereedschappen zijn onderdeelt in de categorieën: 
condities, ondergrond, meervoudig gebruik, readymades, 
orgware, begrenzing, meubilair en interactiviteit. 

Om tot een succesvol ontwerpend onderzoek te komen 
dienen er echter meer trajecten gevolgd te worden dan alleen 
die van het ontwerp. Ook de programmatische, financiële en 
organisatorische component zal meegenomen moeten worden 
teneinde een integraal project te realiseren. 

Het hiernavolgende, tweede deel van dit bidbook staat in het 
teken van een ontwerpend onderzoek naar de Binnenrotte: de 
grootste, meest centrale en bekendste locatie uit onze scan. 
Een plek die maximaal kan profiteren van een stevige sportieve 
impuls, en hier ook de ruimte toe biedt. Een plek die op niet al 
te lange termijn op de schop gaat. Het resultaat is een concreet 
voorstel voor een binnenstedelijk sportplein in het centrum van 
Rotterdam.
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2.  S P O R T P L E I N  B I N N E N R O T T E



luchtbeeld Binnenrotte vanuit het zuiden

2.1 BINNENROTTE
Het Binnenrotteplein is het grootste plein van Rotterdam. Het is 
een plek die door de eeuwen heen is gekenmerkt door radicale 
metamorfoses. De meest recente dateert uit de jaren negentig 
van de vorige eeuw, toen het luchtspoor over de Binnenrotte 
werd vervangen door een treintunnel. Landschapsarchitect 
Adriaan Geuze ontwierp een leeg en flexibel marktplein dat de 
grote maat en de openheid van de Binnenrotte als uitgangspunt 
neemt. Op twee en een halve dag per week functioneert het 
plein als een levendig marktplein, maar het grootste deel van de 
week is het een grote desolate leegte, midden in de Rotterdamse 
binnenstad. Op deze dagen roept het plein tevergeefs om 
activiteit.

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om het plein 
volledig opnieuw in te richten. Deze herinrichting moet in 2014 
gerealiseerd zijn, gelijktijdig met de geplande oplevering van de 
nieuwe markthal.
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Binnenrotte op een marktdag Binnenrotte op niet marktdagen
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2.2 STEDENBOUWKUNDIGE 
ANALYSE BINNENROTTE

Het Binnenrotteplein vormt een langwerpige open ruimte in het 
Rotterdamse stadscentrum, die is opgespannen tussen de Blaak 
en de Meent. Zij dankt haar lineaire vorm van ca. 400 x 50 m 
aan de voormalige functie als binnenstedelijke waterweg. Door 
de afwezigheid van duidelijke dwarsverbindingen over het plein 
werkt het als een scheidend element in de stad, zeker als de 
markt er plaatsvindt. Het is dan vrijwel onmogelijk om van de 
ene zijde van de Binnenrotte naar de andere zijde te lopen. Met 
name door de ontkenning van de historische dwarsverbinding 
van de Hoogstraat, daar waar de dam in de Rotte lag die de stad 
haar naam gaf, draagt het plein bij aan de versplintering van de 
binnenstad.    

De huidige uniforme en ‘lege inrichting’ van het plein is afgestemd 
op de grote centrummarkt met meer dan 400 kramen die er 
tweeënhalve dag per week plaatsvindt. Het oorspronkelijke idee 
dat de stedeling zich het lege plein op de overige dagen spontaan 
zou toe-eigenen, werkt niet goed. Het ongenaakbare open 
karakter van het plein, evenals het grote afschot in de bestrating 
lijken hier debet aan.

Ondanks de uniforme inrichting kent het plein drie zones die 
verschillen qua dynamiek en gebruik. De zuidzijde is relatief 
dynamisch vanwege de aanwezigheid van de Hoogstraat, de 
centrale bibliotheek en metrostation Blaak. Met de komst van 
de markthal zal het (relatief) levendige karakter van dit deel 
van het plein nog een extra impuls krijgen. Het middendeel, ter 
hoogte van de Laurenskerk is het meest ongebruikte deel van 
het plein. De kerk staat hier met zijn rug naar het plein gekeerd 
en ook de gebouwen hiertegenover oriënteren zich niet op het 
plein. Het noordelijk deel van het plein kent weer wat meer 
dynamiek vanwege de aanwezigheid van winkels aan de oostzijde 
en horecagelegenheden aan de westzijde en op de hoeken van 
de Meent.

De maat van het plein maakt het mogelijk een groot spectrum 
aan sportvoorzieningen te accommoderen.
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weekkalender mogelijke activiteiten Binnenrotte

2.3 VISIE: STEDELIJK  
SPORTPLEIN BINNENROTTE

Ons voorstel is om het ongebruikte potentieel van de 
Binnenrotte te benutten voor een binnenstedelijk sportplein 
met een gevarieerd aanbod van openbare sportfaciliteiten. 
Urban Sportplein Binnenrotte zet sport in Rotterdam letterlijk 
op de kaart. Het functioneert viereneenhalve dag in de week, 
op sportdagen, als dé metropolitane sportplek voor alle 
Rotterdammers. Er wordt gevoetbald, getennist, gehockeyd, 
hardgelopen, geskate en geschaatst. Daarnaast worden er 
sporttoernooien gehouden, gymles gegeven en clinics ge-
organiseerd.  De Binnenrotte wordt getransformeerd in een 
sportieve hotspot van formaat die het Rotterdamse centrum 
voorziet van broodnodige activiteit die dit keer eens niet in het 
teken staat van alleen consumptie.
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selectie tools voor Binnenrotte

2.4 TOOLBOX
Om de Binnenrotte geschikt te maken voor zowel marktdagen 
als sportdagen is er een sport-toolbox ontwikkeld. Deze toolbox 
bestaat uit een specifieke set van ontwerpgereedschappen 
waarmee het bestaande plein getransformeerd kan worden 
in een sportplein dat plaats kan maken voor een marktplein. 
Een belangrijk onderdeel van de toolbox bestaat dan ook uit 
gereedschappen die het meervoudig gebruik van de Binnenrotte 
als uitgangspunt nemen.
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MULTIFUNCTIONELE VLOER SPORTGORDIJNKUNSTGRAS TAPIJT LICHTVELD

Een robuuste multifunctionele ondergrond dient als marktvloer en sportvloer. 
Hierbij moet gedacht worden aan een materiaal als zoab (zeer open asfalt beton). 
Deze waterdoorlatende ondergrond reduceert het noodzakelijke afschot op 
het plein aanzienlijk, is voldoende draagkrachtig voor de markt, en voldoet als 
stedelijke sportvloer.

Een sportgordijn komt automatisch naar beneden tijdens sportdagen. De 
sportvelden worden hierdoor voorzien van een flexibele begrenzing die tijdens 
marktdagen verdwijnt in een pergolastructuur.

Door tijdens sportdagen een sporttapijt van kunstgras uit te rollen over een 
deel van het plein, ontstaat er een specifieke sport- en spelvloer. Deze wordt 
automatisch opgerold en opgeborgen in geïntegreerde en afsluitbare bakken 
tijdens marktdagen.

Met een set van beamers kunnen verschillende sportbelijningen 
alsmede andere (bewegende) patronen die sport en spel 
uitlokken geprojecteerd worden in avondsituaties.  
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LEDVELD DAKVELD VERBORGEN VELD

Met in het maaiveld geïntegreerde ledverlichting kunnen verschillende 
sportbelijningen “aangezet worden” met een druk op de knop. 

Het dakveld is een opgetild kunstgrasveld dat tijdens sportdagen neerdaalt op het 
plein. Tijdens marktdagen vormt het een overdekte ruimte waaronder de markt 
doorloopt. 

Het verborgen veld fungeert op sportdagen als een overdekte sportvloer, 
bijvoorbeeld een synthetische schaatsbaan. Tijdens marktdagen is het dak naar 
beneden geschoven en functioneert het als een houten marktvloer die de 
sportvloer verbergt.

PLUG-IN SPORTATTRIBUTEN

De sportpleinbeheerder beschikt over een verzameling van mobiele sportattributen 
die in het plein geplugd kunnen worden zoals ook de marktkramen verankerd 
kunnen worden met het plein. 
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INFO

CLUBHUIS

Het “clubhuis” is uitgerust met douches, opslag en uitleen van sportattributen, 
alsmede een kantoorruimte voor de sportpleinbeheerder en de marktmeester.

TRIBUNE PARCOURS INTERACTIEF BILLBOARD

Een tribune voegt een verblijfsruimte aan het plein toe die uitnodigt tot kijken en 
bekeken worden.

Het langgerekte karakter van de Binnenrotte maakt het mogelijk om een stedelijke 
atletiekbaan te realiseren van 800 meter lengte. Door de integratie van LED lijnen 
in het parcours ontstaat een interactieve route, die de gebruiker in staat stelt zijn 
snelheid of afstand te regelen.

Een billboard geeft informatie over de activiteiten op het sportplein. Daarnaast 
worden er scores zoals rondetijden getoond en kunnen er sportvideo’s worden 
geupload. 
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plattegrond 
ruimtelijk kader nieuwe Binnenrotteplein

2.5 RUIMTELIJK CONCEPT
Het ruimtelijk concept voor het nieuwe Binnenrotteplein neemt 
de verankering van het plein in de stad als uitgangspunt. Het 
plein moet verbinden, in plaats van scheiden. Daarnaast gaat 
het concept in op de ambitie om het plein te differentiëren, te 
vergroenen en te voorzien van plekken met verblijfskwaliteit. 

Door twee duidelijke dwarsverbindingen over het plein 
te realiseren, één ter hoogte de Hoogstraat en één bij het 
kerkplein, wordt het plein verbonden met de omliggende stad. 
De twee doorsteken worden geaccentueerd door er plekken 
met verblijfskwaliteit van te maken. Het kerkplein wordt voor 
een deel doorgetrokken op de Binnenrotte en de Hoogstraat 
krijgt een groen rustpunt op de Binnenrotte. 

De twee nieuwe oversteken delen de lineaire pleinruimte op in 
drie stadskamers.  In deze kamers krijgt de markt, alsmede een 
gevarieerd aanbod van sportprogramma’s, haar plek. Ze worden 
bij elkaar gehouden door een met bomen begeleid parcours, 
een stedelijke atletiekbaan die functioneert als shared space 
voor voetgangers, fietsers, joggers en skaters. Ter plaatse van het 
kerkplein maakt zij een knoop en op de noordelijke kop een 
rotonde. Hierdoor ontstaan meerdere rondjes van verschillende 
afstanden. De grote achtvormige ronde heeft een lengte van 800 
meter, twee maal de maat van een Olympische atletiekbaan. 

Naast de sportfunctie wordt er gestreefd naar een versterking 
van de horecafuncties en de terrassencultuur aan de westzijde 
van het plein. Een actief plein draagt bij aan de levensvatbaarheid 
van de horeca en andersom: de sportfunctie profiteert van de 
aanwezigheid van horeca.   

Het resultaat is een stedenbouwkundig raamwerk dat het plein 
stevig verankert en differentieert, zowel in de ruimte, de tijd als 
het gebruik. De invulling van de verschillende onderdelen wordt 
hieronder verder uitgewerkt in een schetsontwerp.

terrassen

minimum variant:
-sportparcours

drie kamers

parcours

bomen

horecaplein
kerkplein

winkelplein

-sportparcours
-tribunegebouw

-sportparcours
-tribunegebouw

-een sportkamer

-sportparcours
-tribunegebouw

-twee sportkamers

maximumvariant:
-sportparcours

-tribunegebouw
-drie sportkamers
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terrassen

minimum variant:
-sportparcours

drie kamers

parcours

bomen

horecaplein
kerkplein

winkelplein

-sportparcours
-tribunegebouw

-sportparcours
-tribunegebouw

-een sportkamer

-sportparcours
-tribunegebouw

-twee sportkamers

maximumvariant:
-sportparcours

-tribunegebouw
-drie sportkamers

multisport velden
water
kunstwerk

kerkplein

dakveld verborgen veld

tribune/clubhuisparcours

horecaplein plein 
Hoogstraat

plattegrond 
schetsontwerp Sportplein Binnenrotte

2.6 SCHETSONTWERP
Om de sportpotentie van de Binnenrotte zo krachtig mogelijk 
te illustreren is er een schetsontwerp gemaakt op basis van 
een maximale inzet van de gereedschappen uit de sport-
toolbox. Deze worden ingezet om de drie stadskamers van het 
stedenbouwkundig raamwerk geschikt te maken voor zowel de 
markt als een gedifferentieerd sportprogramma. 

In de noordelijke kamer zijn twee multisportvelden gesitueerd, 
in de middenkamer bevindt zich het dakveld met kunstgras 
en de zuidelijke kamer wordt voorzien van een “verborgen 
kunstijsbaan”. 

Het schetsontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met 
diverse partijen, waaronder bewonersplatform Pro Groen waarin 
dertien verenigingen van eigenaren rondom het Binnenrotteplein 
verenigd zijn. 
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impressie sportdag impressie marktdag
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impressie sportdag impressie marktdag
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MULTISPORTVELDEN EN SPORTGORDIJN

Twee multisportvelden vormen een flexibele ondergrond waarop 
elke Rotterdammer tal van veldsporten kan beoefenen op het 
grootste plein van de stad. Doordeweeks worden ze benut voor 
gymlessen door de omliggende scholen. Ook nevenschoolse 
activiteiten, zoals die in het kader van de schoolsportvereniging, 
vinden er plaats. Daarnaast worden de sportvelden gebruikt voor 
clinics waarbij sportlessen worden gegeven door instructeurs. 
Door de innovatieve toepassing van LED verlichting kan de 
belijnning van de velden worden veranderd. De velden worden 
begrensd door een stalen sportgordijn dat aan het einde van een 
sportdag automatisch naar boven toe oprolt en geïntegreerd 
wordt in de pergolastructuur. De multisportvelden maken dan 
ruimte voor de markt en andere activiteiten.
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PARCOURS 

Het nieuwe plein wordt omzoomd door een 800 m. lange 
ring van fijn asfalt. Deze ring functioneert als een parcours 
voor voetgangers, joggers, fietsers en rollerskaters. Een digitaal 
meetsysteem met sensoren maakt het mogelijk je persoonlijke 
rondetijd te meten. 

54 55



DAKVELD

Het dakveld is een opgetild kunstgrasveld dat tijdens sportdagen 
neerdaalt op het plein. Tijdens marktdagen vormt het een 
overdekte ruimte waaronder de markt doorloopt. Op deze 
manier wordt een ideale sportvloer gerealiseerd die de markt 
niet in de weg zit. Sterker nog, een sportvloer die de markt 
voorziet van een nieuwe kwaliteit. Het kunstgras leent zich voor 
sporten als voetbal en hockey, maar ook de speelpauze van de 
basisscholen en de kinderdagopvang in de nabijgelegen MFA aan 
de Nieuwstraat kan er plaatsvinden op de dagen dat er geen 
markt is.
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KERKPLEIN

Het Grotekerkplein wordt doorgezet tot achter de Laurenskerk. 
Hierdoor ontstaat er midden op de Binnenrotte een plek 
waar beide pleinen in elkaar grijpen en met elkaar verbonden 
worden. Het kerkplein Binnenrotte wordt ingericht als groene 
verblijfsruimte met sport- en spelmogelijkheden in de vorm van 
een petanquebaan en een verdiept waterkunstwerk. 
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PAROURS, TRIBUNE EN CLUBHUIS

Het parcours functioneert als shared space voor voetgangers, 
fietsers, joggers en skaters.
De op het zon georiënteerde tribune voegt een verblijfsruimte 
aan het plein toe die uitnodigt tot kijken en bekeken worden. Op 
sportdagen biedt zij uitzicht op de overdekte schaatsbaan. Onder 
de tribune bevindt zich het “clubhuis” met douches, opslag en 
uitleen van sportattributen, alsmede een kantoorruimte voor de 
sportpleinbeheerder.
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VERBORGEN VELD: OVERDEKTE IJSBAAN

Het (tijdens marktdagen) verborgen veld fungeert als een 
overdekte schaatsbaan met synthetisch “ijs” op sportdagen en 
in de avonden. Tijdens marktdagen is het dak naar beneden 
geschoven en fungeert het als een houten marktvloer. Ook kan 
deze vloer gebruikt worden als podium door het op geringe 
hoogte boven het plein te laten “hangen”.
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buitentheater
avondtrainingen

marktdag schoolsportdag kunstmarkt
informeel voetbal
tennistoernooi

schaatsbaan
kerstmarkt

buitenfilm
basketbal

tai chi cursus
speelplein

1 parcours
3 kamers

1

2

3

2.7 DOELGROEPEN
Het plein wordt zo ingericht en geprogrammeerd dat er 
voor vrijwel iedereen iets te doen is op sportief gebied. 
Schoolkinderen van de omliggende scholen krijgen er gymles, 
kantoormedewerkers gebruiken de lunchpauze om een rondje 
te joggen en sporttalenten uit de stad vinden er een podium om 
hun sportieve kunsten te tonen. Binnenstadbewoners sporten er 
op loopafstand en de Rotterdamse jeugd spreekt er af voor een 
potje voetbal, tennis, hockey of basketbal. Daarnaast worden er 
clinics gegeven onder begeleiding van professionele instructeurs. 
Deze clinics zijn niet alleen gericht op de klassieke (veld)sporten 
maar richten zich ook op andere sporten zoals rollerskate, tai chi 
en beweging voor ouderen. Tenslotte worden er op Sportplein 
Binnenrotte jaarlijkse sportactiviteiten gehouden zoals het 
Grote Rotterdamse Wijken Sporttoernooi (GRWS).

Naast het gevarieerde aanbod aan sportmogelijkheden biedt met 
name de zuidzijde van het plein ruimte voor culturele activiteiten 
zoals openluchtconcerten en buitentheater. 

De activiteit op het plein werkt als een schouwspel en zal een 
grote aantrekkingskracht hebben op de toeschouwer. Deze kan 
gebruik maken van nieuwe verblijfsruimtes ter plaatse van de 
tribune, de doorsteek bij de Hoogstraat en het kerkplein. Ook 
kan men terecht op de terrassen aan de westzijde en op de 
noordelijke kop van het plein, die door Sportplein Binnenrotte 
een forse impuls zullen krijgen.

scala van activiteiten
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2.8 ALLIANTIES
Om voldoende maatschappelijk en financieel draagvlak te creëren 
voor de realisatie van Sportplein Binnenrotte is het smeden van 
allianties tussen stakeholders cruciaal. Door in een vroeg stadium 
contact te leggen met een aantal belangrijke belanghebbenden en 
ambassadeurs, zijn we er in geslaagd de actieve steun te vergaren 
van een aantal relevante partijen. Het betreft het NOC*NSF, de 
Richard Krajicek Foundation, bewonersplatform ProGroen en 
het Nederlands Architectuurinstituut. Het voorlopig ontwerp 
van Sportplein Binnenrotte is mede tot stand gekomen door 
input van deze partijen gedurende het ontwerpproces.

Voor het NOC*NSF geeft Sportplein Binnenrotte op een 
concrete en aantrekkelijke manier invulling aan hun ambitie 
om de sportcultuur in Nederland op Olympisch niveau te 
brengen. Zij zal haar kennis en expertise inzetten om partijen te 
verbinden die kunnen bijdragen aan de realisatie van structurele 
sportbeoefening op Sportplein Binnenrotte.  

De Richard Krajicek Foundation ziet het sportplein als een 
stedelijke voorziening die van groot belang kan zijn voor de 
sportbeoefening in Rotterdam. Zij is enthousiast over het 
innovatieve karakter van het plan en wil haar ervaring en 
kennis graag inzetten voor de realisatie en in het bijzonder de 
noodzakelijke organisatie en begeleiding na realisatie.

Bewonersplatform ProGroen, een platform waarin dertien 
verenigingen van eigenaren rondom de Binnenrotte zijn 
vertegenwoordigd, staat positief tegenover het project. Zij 
waardeert de manier waarop de sport- en spelfaciliteiten zijn 
gecombineerd met extra groen, verblijfsgebieden en de nieuwe 
dwarsverbindingen over de Binnenrotte. In een mogelijk 
vervolgtraject willen zij graag meewerken aan de verdere 
implementatie van het voorstel. 

Het NAi heeft dit project in juni 2011 gehonoreerd met een 
bijdrage werkbudget in het kader van de door hen, samen met 
het Fonds BKVB, opgestarte ’Studio for Unsolicited Architecture‘. 
Zij heeft de ontwikkeling van Sportplein Binnenrotte van nabij 
gevolgd en van input voorzien.

Het staat uiteraard buiten kijf dat de gemeente Rotterdam 
de belangrijkste partij is bij de realisering van Sportplein 
Binnenrotte. In verschillende oriënterende gesprekken met de 
diensten Stadsontwikkeling en Sport & Recreatie hebben wij 
het plan onder de aandacht gebracht. Met dit bidboek hopen 
we een goed vervolg te kunnen geven aan deze gesprekken. De 
belangrijkste inzet van het bidboek is dan ook om de gemeente te 
verleiden tot het overnemen van het basisidee achter Sportplein 
Binnenrotte: het dubbelgebruik van de Binnenrotte door middel 
van een gevarieerd sportlandschap.   

bijeenkomst met bewoners
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2.9 FINANCIEN
Om Sportplein Binnenrotte te kunnen financieren, wordt ingezet 
op drie sporen:

Reeds gereserveerde bedrag door de gemeente
De planning van de gemeente is om in 2014, bij de oplevering van 
de Markthal, ook de Binnenrotte opnieuw aangelegd te hebben. 
De gemeente is daartoe thans met ontwerpverkenningen en 
variantenstudies bezig. Voor de aanleg van de Binnenrotte is 5,8 
miljoen euro gereserveerd. 

Fondsen en subsidies
De gemeente heeft maximaal € 5 miljoen beschikbaar ge-
steld voor een “goed idee in Rotterdam”, het zogenaamde 
Stadsinitiatief. Alle Rotterdammers kunnen met plannen komen. 
Sportplein Binnenrotte is hiervoor ingediend. De uitslag wordt 
verwacht in het eerste kwartaal van 2012. Daarnaast leent de 
maatschappelijke en culturele agenda van het plan zich om in 
aanmerking te komen voor subsidies bij reguliere fondsen zoals 
het Prins Bernhardfonds, het Oranjefonds en Jantje Beton.

Door het ministerie van VWS is onlangs de sportagenda 
geaccordeerd. In dit kader wordt jaarlijks € 70 miljoen vrijgemaakt 
om de sportparticipatie in Nederland te vergroten naar 75%. Het 
ministerie is o.a. geïnteresseerd in planologische oplossingen die 
het mogelijk maken sport te combineren met andere functies. 

De combinatie van een marktplein waarop gesport kan worden, 
is in heel Nederland toepasbaar. De Binnenrotte, met één van 
de grootste markten van Nederland, kan hierdoor dus een goed 
voorbeeldproject zijn. Ook hier lijkt derhalve een gerede kans 
op subsidiemogelijkheden te liggen.

Sponsoring
Een sportplein op een drukbezochte en prominente 
binnenstedelijke plek als de Binnenrotte maakt sponsoring 
door het bedrijfsleven aannemelijk. Hierbij valt te denken aan 
sportmerken, bedrijven die zich een gezond en actief imago 
willen aanmeten, alsmede bedrijven die een dergelijk project 
willen omarmen in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

Voordelen voor de sponsor zijn:
• Inspraak in het ontwerp
• Diverse mogelijkheden voor reclame-uitingen (borden,          
materiaal, naamgeving locatie e.d.)
• Een mooi uithangbord voor het sociaal jaarverslag
• Profilering als maatschappelijk verantwoord ondernemer
• Fotoshoots voor (eigen) publicatie
• ‘Afhuren’ van de locatie voor eigen gebruik (bijvoorbeeld een 
bedrijfssportdag)
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3.  A A N B E V E L I N G S B R I E V E N



aanbevelingsbrief Gerard Dielessen, 
algemeen directeur NOC*NSF

aanbevelingsbrief Eric van Veen,
manager development Richard Krajicek Foundation
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aanbevelingsbrief Ronald Goijen, 
voorzitter Bewonersplatform Pro Groen

COLOFON
Dit bidbook vormt de weerslag van een ontwerpend onderzoek 
naar de inbedding van sport in de stad in het kader van de Studio 
voor Unsolicited Architecture 2011. Deze studio is geïnitieerd 
en gesteund door het Nederlands Architectuurinstituut en het 
Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (per 1 
januari 2012 het Mondriaan Fonds) met als doel het stimuleren 
van ontwerpen die urgente maatschappelijke opgaven centraal 
stellen, maar daarvoor in de huidige bouwpraktijk en -economie 
te weinig kansen krijgen.

Iniatiefnemers:

Shift architecture urbanism
Thijs van Bijsterveldt, Oana Rades, Harm Timmermans
Delftsestraat 9c
3012 AB Rotterdam
010-4140181
info@shifta.nl
www@shifta.nl

Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur
Paul Zuidgeest
Oranjeboomstraat 64A
3071 BB Rotterdam
06-21642229
info@freelancelandschapsarchitect.nl
www.freelancelandschapsarchitect.nl

Met dank aan:

Michiel Raats (NAi)
Ole Bouman (NAi)
Anne Hoogewoning (Fonds BKVB)
Elien Wierenga (Ministerie I&M)
Jelte Boeijenga  
Hanne Daanen (NOC*NSF)
Roland Draaier (NOC*NSF)
Richard Kaper (NOC*NSF)
Eric van Veen (Richard Krajicek Foundation)
Ronald Goijen (Bewonersplatform Progroen)
Gert-Jan Lammens (Sportsupport Rotterdam)
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