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Inleiding: reuring op
de pleinen!
Het is ongeveer twee jaar geleden dat het Sociaal Platform Rotterdam
(SPR) in haar actieplan De sprong vooruit (februari 2006) aankondigde zich
te gaan richten op het vraagstuk van het ophogen van de kwaliteit van de
openbare ruimten in de stad, in het bijzonder de pleinen. Met onderhavig
advies Het levende plein lost ze deze belofte in. Het SPR heeft daarbij een
‘kansgedreven buurtbeleid’ voor ogen. Het SPR ziet het kansgedreven
buurtbeleid als noodzakelijke stap na de fase van sociale herovering die
in Rotterdam inhoud heeft gekregen in de achterliggende jaren. Tal van
straten en pleinen zijn door overheid en sociale spelers terugveroverd op
de verloedering, maar daarmee is het pleit nog niet beslecht. Nu het op
heel veel plaatsen schoner, heler en veiliger is geworden, dienen ook
buurtbewoners, middenveldpartijen en ondernemers te helpen bij het
transformeren van de pleinen in hun directe omgeving tot vitale plaatsen
van ontmoeting, vertier en plezier; zodat direct betrokkenen trots
kunnen zijn op hun pleinen en bovendien vertrouwen krijgen in elkaar én
in de buurt waar het plein staat. Met extra nadruk wijst het SPR op het
belang van het inhoud geven aan de ontmoetingsfunctie op de pleinen.
Juist het wijk- en buurtplein biedt kansen om mensen met elkaar in
contact te brengen. Door een intelligente programmering van activiteiten
én door de juiste aankleding, zouden daar vanzelfsprekende ontmoetingen tussen autochtone en allochtone, jonge en oudere, meer en minder
bemiddelde Rotterdammers plaats kunnen vinden. Niet met de verwachting dat daar intensieve interetnische, intergenerationele en klassenoverbruggende contacten gesmeed gaan worden, wél met de verwachting dat
het goed is dat deze groepen elkaar daar zien, tegenkomen en wie weet
samen dingen gaan oppakken en ondernemen. In de woorden van de
sociologe prof. Blokland-Potters: het gaat om het smeden van ‘publieke
familiariteit’. Waarmee ze aangeeft dat het heel belangrijk is dat in een
verdeelde stad als Rotterdam groepen burgers elkaar leren kennen, al is
6 spr mei 2008
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het maar van gezicht, en niet van elkaar vervreemden met alle daaraan
verbonden gevoelens van onveiligheid en niet thuis voelen.
Opvallend is dat het thema openbare ruimte in de afgelopen twee jaar
ook door anderen is opgepakt en geagendeerd. Juist in Rotterdam. Zo
trok onlangs de Van der Leeuwkring de aandacht met het initiatief om
vier Rotterdamse pleinen in samenwerking met de gemeente te gaan
aanpakken. In de Van der Leeuwkring zijn directeuren en bestuurders van
woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers op persoonlijke titel bij
elkaar gebracht. In de publicatie van het Architectuur Instituut Rotterdam
(Stichting air), die aan dit initiatief is gewijd, Stedelijkheid als rendement
(2007), staat dat de architectuur in Rotterdam weliswaar excelleert, maar
dat de publieke ruimte ‘te vaak een schraal, gefragmenteerd niemandsland is gebleven’. En daar lijken veel Rotterdammer het hartgrondig mee
eens te zijn. Toen het AD Rotterdams Dagblad in het katern ‘Rotterdam
dichtbij’ berichtte over de plannen van de Van der Leeuwkring, was de
reactie van haar lezers: ‘Rotterdam en leuke pleinen?, een onmogelijke
opgave!’
Het harde oordeel van de Rotterdammer over de eigen pleinen spoort
met het imago van Rotterdam als een ongenaakbare en onvriendelijke
stad. Een wederopbouwstad, waar de geest van het modernisme en de
nieuwe zakelijkheid tot de dag van vandaag te sterk hun stempel op
blijven drukken. En juist in deze stad heeft het SPR de ambitie geformuleerd om bruisende pleinen te realiseren en het initiatief genomen tot het
project ‘Pleinen in de lift’. En het is de overtuiging van het SPR dat dat
ook mogelijk is. Het SPR wil reuring op de pleinen: gezelligheid, drukte,
vertier, leven in de brouwerij (‘where life swirls’). Hoe? Door pleinen
vanuit een meerzijdig perspectief te benaderen, waarin zowel plaats is voor
sociale, fysieke, esthetische, ecologische, economische als historische
aspecten. Dit meerzijdige of multifocale perspectief richt de aandacht op
al die aspecten die ervoor zorgen dat mensen pleinen gaan gebruiken,
waarderen en er een band mee ontwikkelen. Omdat er altijd iets te doen
is, of het hartje zomer is of hartje winter, omdat de sfeer er altijd goed is,
omdat je erop kan rekenen dat je er altijd soortgenoten kunt ontmoeten
of juist mensen die je normaal nooit tegenkomt, omdat de routes
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ernaartoe uitnodigend en veilig zijn, en omdat je weet dat er op het plein
‘ogen’ zijn die erop letten dat je kind niet gepest wordt of ongezien het
plein afwandelt. Op dit moment is er grote behoefte om de Rotterdamse
pleinen meer ‘allure’ te geven. Bijna iedereen die over pleinen begint,
neemt dat woord in de mond. En bijna altijd bedoelt de spreker te zeggen
dat hij vindt dat pleinen mooier moeten worden gemaakt: met mooiere
materialen, met mooier straatmeubilair en met een mooiere vormgeving.
Daar is op zichzelf niets tegen, maar de kern van ons betoog is dat de
allure van een plein, niet zozeer in esthetiek zit, maar in de intensiteit van
het gebruik ervan.
Het SPR heeft zijn visie op pleinen ontwikkeld op drie zogenaamde
pilot-pleinen: het Afrikaanderplein in de Afrikaanderwijk, Plein 1953 in
Pendrecht en het Johan Idaplein in het Oude Noorden. Een jaar lang is
het SPR op deze pleinen actief geweest. Alle ervaringen hebben geresulteerd in een zestal lessen die als aanbevelingen aan het slot van dit essay
te vinden zijn. De aanbevelingen staan voor een andere manier van kijken
naar pleinen. Een manier van kijken die toepasbaar is op álle Rotterdamse pleinen, of ze nu groot of klein zijn, net opgeleverd of heel oud,
ingericht voor de stedeling dan wel de buurbewoner. De aanbevelingen
zijn gericht aan al die personen die bij het vitaliseren van pleinen betrokken zijn; personen die niet zozeer streven naar mooiere pleinen, maar
naar pleinen die intensief door mensen gebruikt worden: levende pleinen.
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De pleinaanpak van
het SPR
Sinds april 2007 zijn twee door het SPR aangestelde pleinaanjagers,
Leo van Gerven en Jan van Wezel van het bureau Adprom, actief op de
geselecteerde pleinen. Hun opdracht was: smeed de juiste vitale coalities
voor het intensiveren van het pleingebruik, want er dient leven op de
pleinen te komen: drukte, beweging, vertier, activiteit. En dat was niet
wat de leden van het SPR bij hun eerste kennismaking met de pilot-pleinen hadden aangetroffen.
Ze waren gestuit op kale en winderige pleinen, op ‘asfaltvlakken, weinig
kleinschalig vertier op straat, puntige hekken ter beveiliging van speelplaatsen, verwaarloosde grasvelden achter flatgebouwen, geblindeerde
en geharnaste winkelpuien, rommel op straat, duf groen’ (De Sprong
vooruit 2006, p. 7). ‘En dan ineens een mooi plein’, staat er ook in
De sprong vooruit. Het kán dus wel. En dat was en ís ook de persoonlijke
ervaring van leden van het SPR, bijvoorbeeld van Hans Becker, voorzitter
van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam. Humanitas
besteedt veel zorg en aandacht aan de aankleding en inrichting van haar
complexen én buitenruimten, juist om interacties tussen mensen te
stimuleren. Het is de ervaring van Hans Becker dat een uitnodigende
inrichting van buitenruimten, bijvoorbeeld door zoiets ‘eenvoudigs’ te
doen als het plaatsen van het juiste bankje op de juiste plek, tot allerlei
verrassende ontmoetingen kan leiden tussen mensen die elkaar voorheen
ongekend voorbijliepen. Het kan dus wel, maar tegelijkertijd is duidelijk
dat er tussen het ideaal van bruisende pleinen en de realiteit van alledag
nog een grote kloof gaapt en dat er nog heel veel werk verzet dient te
worden om dit ideaal dichterbij te brengen.

naast allerlei principiële overwegingen, de pragmatische overweging ten
grondslag dat de effectiviteit van plannenmakerij toeneemt op het
moment dat de betrokkenen erin gekend worden en vanaf de start mee
mogen denken. Of zoals het in de klassieker van Ross, Community
Organization (1955) staat: ‘Een plan mag nog zo goed zijn opgezet, als
de mensen waarvoor het is bestemd niet voelen dat het wezenlijk bij hen
behoort, zal het geen succes hebben’. Toegespitst op de pleinen: je mag
nog zo geweldige ideeën hebben maar als de gebruikers van het plein,
de ondernemers op en rond het plein, de publieke functies die rond het
plein te vinden zijn, er niets in zien of zich er niet in herkennen, dan
houdt het op. In de aanpak van het SPR is het zaak om agenda’s van
verschillende groepen en organisaties te koppelen, niet om tot een flauw
compromis te komen, maar om synergie los te maken, en uiteindelijk
met iets te komen wat niemand aan het begin van het proces voor
mogelijk had gehouden. Om die reden wordt scherp gekeken waar de
energie zit en worden die personen gecommitteerd aan het proces ‘die
iets willen’. Daarbij is het uitgangspunt, dat alles gericht moet zijn op
het doen. Op het bereiken van concrete resultaten. De betrokkenen
worden tot een samenzwering verleid en zo aan elkaar gebonden.
Waartegen richt zich dan de samenzwering? Dat kan gericht zijn tegen
de apathie, de lethargie, het fatalisme of het ongeloof, maar ook tegen
de overheidsbureaucratie of de instanties die niets willen. En zo worden
krachten gebundeld om tot daden te komen.
Vanaf april 2007 hebben de pleinaanjagers gewerkt aan het in beeld
brengen van alle partijen en actoren die bij de verschillende pleinen
betrokken waren, en samen met hen geprobeerd een gezamenlijke visie
op de drie pleinen te ontwikkelen. Dat kostte veel overleg, maar met
resultaat. Voor het Afrikaanderplein werd het concept Theater Afrikaanderplein ontwikkeld, voor Plein 1953 het concept Waterpodium, terwijl in het
geval van het Johan Idaplein de ideeënvorming gaandeweg ging in de
richting van een ingrijpend plan voor herontwikkeling, als onderdeel van
een op stapel staande herstructurering van het Oude Noorden.

Hoe zijn de pleinaanjagers van het SPR te werk gegaan om het ideaal van
bruisende pleinen dichterbij te brengen? Hun aanpak is nog het beste als
‘community organization’ te typeren. Aan deze manier van werken ligt,
10 spr mei 2008
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Plein 1953, 1967

Een meervoudig
perspectief op pleinen
Het SPR richt zich op sociale vraagstukken. Het tot leven wekken van
pleinen ziet ze dan ook in de eerste plaats als een sociaal vraagstuk. Met
dien verstande dat het adequaat aanpakken van een sociale vraagstuk
om een breed perspectief vraagt waarbinnen verschillende aspecten een
plek hebben. Dit geldt juist ook voor het aanpakken van pleinen. In deze
paragraaf zetten we deze aspecten op een rij. Kern daarvan is dat sociale,
fysieke, economische en historische aspecten in samenhang uitgewerkt
dienen te worden. Alvorens we dit meervoudige of multifocale perspectief
uitwerken, staan we eerst stil bij het begrip ‘plein’. Over pleinen zijn
boekenkasten volgeschreven en we zouden gemakkelijk de rest van dit
essay met pleintypologieën kunnen vullen. We beperken ons hier tot
enkele voorbeelden. Er is een indeling waarin drie soorten pleinen
onderscheiden worden: het plein als marktplaats, het plein dat bewoners
‘een ogenblik rust’ verschaft en het plein dat het verkeer opneemt en
verdeelt. Er is een op Frankrijk georiënteerde indeling, die van het
sterplein, het gesloten rechthoekige plein en de pleingroep. Van Zucker
uit 1959 is de volgende indeling: het marktplein als verbreding van de
hoofdstraat, als zijdelingse verruiming van de hoofdstraat, het plein bij
de stadspoort, het plein als centrum van de nederzetting, en het kerkplein. Er zijn ook indelingen die los proberen te komen van een bepaald
tijdvak, zoals die van Subben uit 1890: Verkehrsplatze, Nutzplatze, Gartenplatze en Architecturplatze. Voor de opkomst van de moderne stedenbouw,
ontstonden pleinen door de aanwezigheid van een bepaald gebouw
(kerk, stadhuis), waterloop of wegennet. In de moderne stedenbouw
gaan stedenbouwkundige en architectonische vormprincipes tellen.
Deze veranderen onder invloed van wisselende visies en ontwerpopvattingen. Zo is het Plein 1953 een karakteristiek plein uit de periode van
de wederopbouw, en het Afrikaanderplein het resultaat van contemporaine opvattingen. Bovendien zijn er ook plekken in de stad die weliswaar
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niet als ‘plein’ aangeduid worden, maar wel plein-achtige trekken
hebben. Het begrip ‘plein’ is dus een concept met vage grenzen, we
waren ons daarvan bewust bij het schrijven van dit essay.
In dit essay kijken we vooral naar het voedingsgebied van een plein, waarbij
we vier typen onderscheiden: het schoolplein, het buurtplein, het
wijkplein en het stadsplein. Waarbij we direct de kanttekening plaatsen
dat pleinen in de tijd kunnen promoveren en degraderen. Zo kan een
buurtplein gaan functioneren als een plein voor een groter omliggend
gebied, en kan een schoolplein na schooltijd promoveren tot buurt- of
wijkplein.
Het is belangrijk om oog te hebben voor het voedingsgebied van pleinen,
omdat het beperkingen oplegt aan de daar te ontwikkelen functies, de
gebruikersgroepen die men er naar toe wil lokken en de activiteiten die er
kunnen worden ontplooid. Maar waar moet je nu op letten in het geval
van pleinen? In de visie van het SPR is het hier bepleitte meervoudige
perspectief het beste uit te werken aan de hand van de metafoor het
plein is een theater. Deze metafoor is geïntroduceerd op het Afrikaanderplein, maar verdient bredere toepassing. Door het plein als een
theater te beschouwen, komen als vanzelf belangrijke sociale, economische, fysieke, zakelijke, creatieve en historische aspecten in het licht te
staan, die helpen om scherp in beeld te krijgen wat er dient te gebeuren
om een plein te laten leven. Hieronder zullen we deze in elkaar overlopende aspecten kort toelichten.

Programmeren voor de juiste gebruikersgroepen
Een goede theaterdirecteur kent zijn publiek, zo ook een goede pleinmeester of pleinregisseur. Daarom is het essentieel als eerste als een
socioloog of marktonderzoeker naar de omgeving te kijken. Wie wonen
er rond het plein? Wat is hun sociaal-economische positie, leeftijd,
leefvorm, actieradius? Hebben ze een relatief sterke buurtoriëntatie
of verkeren ze vooral in buurtoverstijgende netwerken? Bekend is dat
oudere mensen en ouders van kinderen een relatief sterke buurtoriëntatie hebben. Door ouder te worden of een kind te krijgen, wordt de
wereld in bepaalde opzichten verkleind. Dit geldt ook voor ouders uit de
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middenklasse. Niet langer is het grand café in het centrum, of een
andere culturele hotspot, hun belangrijkste oriëntatiepunt, maar wint het
plein, het pleintje, de speelplaats of het plantsoentje dicht bij huis aan
belang. Ook ouderdom verkleint de wereld door fysieke beperkingen.
En natuurlijke beperken financiële middelen de actieradius van mensen.
Er is te weinig geld voor het bezit van een auto of gebruik van het openbaar vervoer, dus leeft men in de kleine wereld rond de eigen woning. Als
veel inwoners rond het plein over beperkte financiële middelen beschikken, heeft het weinig zin om allerlei kostbare commerciële functies op of
rond het plein te organiseren. Of juist wel, wanneer meer koopkrachtige
groepen die iets verder weg wonen wellicht te verleiden zijn tot pleingebruik. Dan is het ook belangrijk te weten wie er verderop wonen en
hoeveel, maar dan moeten er wél trekpleisters zijn die deze groepen
naar de pleinen lokken. Pas op het moment dat je scherp in beeld hebt
wie er van het plein gebruik maken, kun je een uitgekiende programmering maken voor de verschillende doelgroepen.
De te programmeren activiteiten kunnen vervolgens o.a. in de sfeer van
de cultuur kunnen liggen (openluchtbioscoop, openluchtconcerten,
festivals, straattoneel, etc.) of in die van sport, spel en bewegen. Het
kunnen grotere evenementen zijn, maar ook series van kleine. Sommige
pleinen kunnen een klassieke marktfunctie vervullen, door het wekelijks
organiseren van vaste marktdagen maar ook door het organiseren van
gespecialiseerde markten (kerstmarkt, stoffenmarkt, vlooienmarkt,
rommelmarkt, etc.). De uitdaging is deze programmering zich over vier
seizoenen te laten uitstrekken. In de winter is een tijdelijke schaatsbaan
een optie, terwijl in de weken van de kindervakanties het activiteitenaanbod zou moeten pieken.

Veiligheid, toezicht, onderhoud en beheer
Het is cruciaal dat pleingebruikers zich veilig voelen op het plein. Door
vormen van toezicht te organiseren, trek je niet alleen ouderen over de
streep, maar ook ouders, kleine kinderen en meisjes. Nu heerst er op veel
Rotterdamse pleinen een sfeer van the survival of the fittest. Het resultaat:
baldadige jongens annexeren het plein en kleine kinderen, meisjes en
ouderen hebben het nakijken. Het is belangrijk om veel aandacht te
besteden aan de ambiance van een plein. Mensen dienen zich thuis
15 het levende plein

voelen en uitgenodigd te weten. Het is belangrijk dat ze weten dat er
gelet wordt op het naleven van pleinregels, en dat zich asociaal gedragende pleingebruikers op hun misdragingen aangesproken worden.
Ook onderhoud en beheer zijn van niet te onderschatten betekenis.
Een theater dat niet goed wordt schoongemaakt en periodiek opgeknapt,
verslonst en zo is het ook met pleinen. Wanneer er te vaak zwerfvuil ligt,
afvalbakken uitpuilen en bezoekers altijd beducht moeten zijn voor
uitwerpselen van honden in het aanwezige gras en de plantsoentjes,
komen ze niet meer.

Mobiliseren van de in de wand van het plein aanwezige
publieke en commerciële functies
In de wanden van de drie door het SPR geselecteerde pleinen zijn tal van
publieke functies te vinden. We treffen er welzijnsorganisaties en
jongerencentra aan, maar ook peuterspeelzalen, crèches, bibliotheken,
sportorganisaties, scholen, religieuze organisaties (kerken, moskeeën)
en een heemtuin. Deze functies zouden zich veel meer dan nu naar het
plein kunnen openen. Nu staan ze heel sterk met de rug naar het plein en
hebben ze vooral een activiteitenaanbod voor binnen. Stél dat ze zich
allemaal zouden inspannen om een buitenaanbod te ontwikkelen, het zou een geweldige impuls geven aan de
levendigheid op de pleinen.

liggen niet klaar. In de wederopbouwperiode wilde men vooral ruimte
geven aan eigen initiatieven van bewoners en niet alle openbare ruimte
bij voorbaat voor hen invullen. Voor een bepaalde periode is dat wellicht
gelukt, maar nu hebben mensen vaak moeite zich te bewegen in een
ongedifferentieerde, onbepaalde ruimte. Ze weten niet goed hoe ze erop
moeten reageren. Mag je er zonnebaden bij stralend zomerweer, maar als
je dat doet, lig je dan niet voor gek? Mag je er misschien voetballen of
picknicken? Als men het niet weet, is de kans groot dat het plein gemeden wordt en dus niet gebruikt. Het was de Deense ‘wandelprofessor’
Jan Gehl (wandelde in Rotterdam in januari 2006) die het stadsbestuur
duidelijk maakte hoezeer voetgangers, wandelaars, flaneerders reageren
op de aangeboden omgeving. In zijn visie zou een stad wandelaars als
het ware als vanzelf door de prettige straten van een stad moeten leiden,
hen faciliterend met banken, terrassen, schaduw en waterkanten om te
verpozen. Een plein zou zichzelf op dezelfde heldere manier aan een
gebruiker dienen te presenteren. De gebruiker begrijpt het plein, hij weet
wat er allemaal kan en niet kan. Juist wanneer men wil dat verschillende
groepen tegelijkertijd van een plein gebruik maken, stelt dat hoge eisen
aan de inrichting. Gebruikersgroepen dienen eigen plekken te hebben:
daar kunnen ouderen jeu de boules spelen, daar kunnen ouders met hun
kleine kinderen spelen, daar kunnen tieners voetballen, etc.

Van de juiste pleininrichting hangt heel veel af. Opvattingen over ideale
pleininrichtingen wisselen in de tijd. Uitgewerkte succesvolle recepten

Op dit moment zijn veel buitenruimten te oningevuld. In dit verband is
het leerzaam te wijzen op de geschiedenis van multifunctionele binnenruimten. Deze zijn ooit gerealiseerd met idealen van democratie en
emancipatie. Een van de pioniers op het gebied van multifunctionele
gemeenschapsaccommodaties, de architect Frans van Klingeren, sprak in
dit verband van ‘ontklonteren’. In zijn visie moesten mensen niet in hun
eigen milieu, sociale laag en leeftijdsgroep samenklonteren, maar over
de grenzen van de eigen groep anderen de hand reiken. Een van zijn
beroemdste creaties, de Meerpaal in Dronten, was in feite niet meer dan
een enorme open ruimte. Maar deze ongedifferentieerde multifunctionaliteit bleek niet te werken, ze was te weinig subtiel, en hield onvoldoende
rekening met de verschillende gebruikersgroepen. In de huidige wens
van beleidsmakers en politici naar menging en ontmoeting herkennen we
het ontklonteringsideaal van Van Klingeren. Daarom is het belangrijk te
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Naast de publieke functies, zitten in de wand van pleinen ook vaak
commerciële functies verscholen – dit geldt zeker voor de wat grotere
wijkpleinen - ; denk aan winkels en horeca-gelegenheden (cafés, restaurants). Juist deze functies kunnen voor leven in de brouwerij zorgen, maar
ook voor hen geldt: open je naar het plein! Wanneer er winkels aan het
plein liggen, kunnen ze uitnodigende etalages inrichten en hun koopwaar op straat uitstallen. Zo wordt de overgang van hun winkel naar het
plein vloeiend. Dit geldt ook voor horecagelegenheden in de wand van
het plein. Ze kunnen terrassen inrichten langs of op het plein.

De pleininrichting

Afrikaanderplein 1930
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leren van het verleden en publieke ruimten zo in te richten dat verschillende groepen er zonder elkaar te storen gebruik van kunnen maken en
elkaar toch op een vanzelfsprekende manier kunnen ontmoeten. Een
doordachte en gedifferentieerde pleininrichting kan daarbij geweldig
helpen.

De ontsluiting van het plein: toegangswegen
Voorts is het van het grootste belang dat er veel aandacht besteed wordt
aan de toegangswegen naar het plein. Een theater dat slecht te bereiken
is, heeft geen bestaansrecht, hetzelfde geldt voor pleinen. De toegangswegen (fietspaden, trottoirs) zijn de levensaders van een plein. Zijn die
geblokkeerd, onveilig, onaantrekkelijk of unheimisch, dan sluit je een
groot potentieel van pleingebruikers uit. Wil je ouderen naar een plein
lokken, dan moeten de routes ernaartoe veilig zijn. Nederland vergrijst;
niet voor niets zijn er in tal van gemeenten plannen om zorgpaden te
ontwikkelen, dat zijn paden waarlangs ouderen - juist ook ouderen die
slecht ter been zijn en gebruik maken van een rollator - gemakkelijk naar
de belangrijkste voorzieningen kunnen lopen, zonder dat ze het gevoel
hebben in het verkeer hun leven te riskeren. Voor ouderen moet je
pleinen letterlijk en figuurlijk laagdrempelig maken. Hetzelfde geldt voor
kinderen. De buitenruimte-onderzoekster Lia Karsten heeft vaak gepleit
voor kindvriendelijke straten waarlangs oudere broers of zussen met hun
jongere broertje of zusje naar speeltuinen of parken kunnen lopen zonder
dat hun ouders bij het idee al de schrik om het hart slaat. Wie reuring op
de pleinen wil, dient ze goed te ontsluiten en ze makkelijk bereikbaar te
laten zijn.

verhaal mee te geven. Mensen gaan graag naar plekken met een verhaal,
ze kunnen zich daarmee verbinden en identificeren. Ook de geschiedenis
van de bewoners op en rond het plein is vaak de moeite waard om
opgetekend te worden. En niet alleen de geschiedenis die ze hier in
Rotterdam hebben doorgemaakt, maar ook de geschiedenis en de
cultuur van de plekken die ze verlaten hebben om hier een nieuw leven
op te gaan bouwen. Het plein als theater biedt allerlei mogelijkheden
om deze in theatervorm op en rond het plein te presenteren, en natuurlijk
ook een plek te geven in gedenkstenen, beelden en andere kunstwerken.
De moedercultuur van migrantengroepen krijgt op en rond het plein ook
vorm in de daar aanwezige eetcultuur, muziekcultuur en religieuze
cultuur, zo ook in uitingen van mode, design en kunstnijverheid. Vaak is
het verhaal van een plein niet een eenduidig verhaal, maar een gelaagd
verhaal, waar allerlei verhalen en verhaallijnen verknoopt zijn en aan
elkaar raken. Dat maakt het mogelijk dat verschillende groepen zich met
het plein kunnen identificeren.

Resumerend: het zachte plein en het harde plein

Ook cultuurhistorie kan een bijdrage leveren aan de levendigheid van een
plein. Door de monumenten die zich aan een plein bevinden in volle
glorie te laten uitkomen. Vaak is een plein van zichzelf een monument
omdat ze al heel lang bestaat. Bovendien: monumentaliteit is er in allerlei
gradaties van ouderdom. Ook de periode van de wederopbouw heeft
inmiddels zijn monumentenlijst, sommige gebouwen die daarop staan,
zijn niet meer dan vijftig jaar oud. Het is belangrijk om pleinen een

De hierboven belichte facetten maken duidelijk dat tal van aspecten een
rol spelen bij het laten bruisen van pleinen. Ze zijn in termen van ‘het
zachte plein’ en het ‘harde plein’ samen te vatten. Bij het zachte plein
staat de mens centraal, zijn vindingrijkheid en zijn interacties met andere
mensen. Het gaat daarbij om zaken als programmering, sfeer, gastvrijheid, veiligheid en sociale controle. Bij het zachte plein hoort ook de visie
op het plein die je met elkaar ontwikkelt en alle verhalen over het plein en
de mensen eromheen. Ook de ontmoetingsfunctie heeft hier zijn plaats.
Door pleinen te realiseren met een hoge verblijfskwaliteit voor verschillende groepen, bereik je dat gebruikers onderlinge vormen van gekendheid en vertrouwdheid met elkaar opbouwen. Voorwaarde is wel dat
het plein door een interessante programmering en de aanwezigheid
van trekpleisters verschillende groepen naar het plein weet te lokken.
Dat zowel de lagere inkomensgroepen bediend worden als de middenklasse, zowel autochtonen als allochtonen, zowel senioren als jongeren.
Bij het harde plein gaat het om alle details van de fysieke inrichting.
Deze fysieke aspecten kunnen een vast of duurzaam onderdeel zijn
van een plein of een tijdelijk.
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Cultuurhistorie als inspiratiebron voor het creëren van
levendigheid

Bij duurzame onderdelen moet men denken aan hekken, verlichting,
picknicktafels, een kiosk, straatmeubilair, water, het groen, zitelementen
of de aanwezigheid van kunstgrastrapveldjes.
Bij tijdelijke onderdelen aan de schaatsbaan in de winter, de oliebollenkraam, de haringkar, het terras, de kramen van de markt, de tijdelijke
theatertent of circustent, andere tijdelijke ‘gebouwen’, het met vuurpotten verwarmde terras in de winter, de attributen van de pleinbioscoop
(het doek, de rijen stoelen). Ook aandacht voor onderhoud en beheer zijn
onderdelen van het fysieke plein.

Tot slot: naar een satellietstructuur van pleinen
Het moge duidelijk zijn dat alles wat hierboven is aangestipt, niet op elk
plein mogelijk is; van het organiseren van markten en schaatsen in de
winter, tot pleinvoetbal en joggen voor ouderen op warme zomeravonden. Maar datzelfde geldt voor theaters. Je hebt de grote theaters met
hun grote zaal en kleine zaal, maar ook het kleine zalencircuit en de
vestzaktheatertjes. Alle hebben hun specialismen en unieke programmeringen, maar alle theaters bij elkaar hebben een totaalpakket. Dat zou
ook het ideaal moeten zijn voor de Rotterdamse pleinen. Niet allemaal
hetzelfde willen doen, maar elkaar aanvullen. Er zou in de visie van het
SPR heel goed een satellietstructuur van pleinen gecreëerd kunnen
worden – die goed met elkaar zijn verbonden – met ieder een eigen
programmering. Digitale borden op de pleinen infomeren passanten
wat er allemaal op dat moment op de verschillende pleinen te doen is.
Daar kun je naar muziek luisteren, daar kun je sporten, daar vinden
kinderactiviteiten plaats, en daar is vanavond de eerste filmvoorstelling
van de pleinbioscoop te zien.

22 spr mei 2008

De SPR-ervaringen op
drie pilot-pleinen
Het SPR richt zich op het aanjagen en versnellen van projecten en
processen die vast dreigen te lopen of die zich te traag ontwikkelen.
Uitgangspunt van het SPR is dat ze aansluit bij bestaande initiatieven
en daar niet zelf eigen ideeën en plannen aan toevoegt. Om die reden
sluit het SPR in de drie plein-pilots aan bij alles wat daar aan beleid,
organisatie, voornemens en projecten al aanwezig is. Dat betekent ook
dat ze de bestaande fysieke situatie van het plein als realiteit aanvaart
en niet als eerste gaat zoeken in de richting van grootschalige architecturale, stedenbouwkundige of landschappelijke ingrepen. Vooral niet
als de daar aanwezige circuits daarvoor niet alleen de budgetten
missen, maar überhaupt geen plannen in die richting koesteren.
Zo is het Afrikaanderplein onlangs volledig opgeknapt opgeleverd
met een prestigieuze architectuurprijs. Er is geen denken aan dat daar
opnieuw publieke middelen naartoe gaan voor kostbare ingrepen in dit
prijswinnende concept - hoe kritisch men ook tegen dit niet onomstreden
ontwerp kan aankijken. Binnen dit gegeven is het SPR op de drie pleinen
aan de slag gegaan vanuit de optiek van het kansgedreven buurtbeleid.
Sinds april 2007 zijn twee door het SPR aangestelde pleinaanjagers actief
op de pilot-pleinen. Met buurtbewoners, ondernemers, sociale spelers,
ambtenaren van deelgemeenten proberen zij het aanwezige sociale,
economische, fysieke en culturele potentieel op en rond de pleinen
optimaal tot ontwikkeling te brengen. ‘De turbo erop’ is daarbij het
parool, want Rotterdam snakt naar pleinen die leven. In de volgende
paragrafen staan we stil bij de activiteiten van de pleinaanjagers op
de drie pilot-pleinen. Als eerste bij het Afrikaanderplein, een wijkplein
met stedelijke aspiraties, dan het Plein 1953, het centrale wijkplein
van Pendrecht, en tot slot het ‘Johan Idaplein’-plein, een buurtplein
dat wellicht na de herstructurering van het Oude Noorden tot wijkplein
kan promoveren.
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Het Afrikaanderplein
Het Afrikaanderplein, dat maar liefst vijf hectare groot is, was ooit
thuishaven van voetbalclub Feyenoord (die toen nog niet zo heette). Van
alles heeft zich op dit grote plein afgespeeld. Na de eerste wereldoorlog
gaf het ruimte aan volkstuintjes om de voedselschaarste terug te dringen.
Omdat het plein al zo lang bestaat is er een diepe laag van herinneringen
mee verbonden. Sommige herinneringen gaan ver terug. Op het plein
leerde je voetballen, daar deed je je eerste rolschaatservaringen op en
leerde je als kind schaatsen op de bevroren plassen in het asfalt. De
straatnamen in de Afrikaanderwijk verraden dat Nederland een eeuw
geleden behoefte had om Paul Kruger en de zijnen in hun Boerenstrijd in
Zuid-Afrika te steunen. Tegenwoordig vindt ook op Afrikaanderplein het
jaarlijkse Nelson Mandelafestival plaats. De loop van de geschiedenis kan
grillig zijn. In de Afrikaanderwijk landde de multiculturele samenleving in
Rotterdam, daar vond de eerste Nederlandse ‘rassenrel’ plaats, daar ligt
een uiterst kleurrijke en bewogen episode van de geschiedenis van het
Rotterdamse welzijnswerk aan migranten. Uit de Rotterdamse politiek
kwam onlangs het voorstel om op het Afrikaanderplein een beeld van de
Rotterdamse gastarbeider te zetten, als hommage aan al diegenen die
bereid waren het smerige werk in de havens op te knappen. Daarop
kwam prompt uit diezelfde politiek de reactie om daar een beeld te zetten
van de verjaagde havenarbeider, die zich genoodzaakt zag te vluchten
naar randgemeenten omdat met de komst van gastarbeiders (en later
hun gezinnen) zijn wijk ‘down the drain’ ging. Het Afrikaanderplein en
zijn omgeving herbergt vele verhalen: romantische, heftige, nostalgische,
tragische, tragikomische, ontroerende, hypermoderne.
Dit enorme plein op Zuid heeft een aantal jaren geleden een geweldige
transformatie ondergaan. Nu ligt er een elegant ontwerp met groene
gazons en klare diagonale lijnen, keurige bankjes en een waterpartij. Het
ontwerp won een belangrijke prijs, de Omgevingsarchitectuurprijs, maar
het ontwerp ontlokte veel kritiek. Er staan wel erg veel hekken, en erg
veel borden met verbodsbepalingen, en er is wel erg veel onbepaalde,
lege ruimte, en het is er wel erg vaak akelig stil. De omwonenden hebben
zich het plein nog niet echt toegeëigend. Alleen aan de randen is er
leven. Buiten de hekken van het parkgedeelte zijn verschillende stukjes
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plein in gebruik. Er is twee keer per week een drukbezochte markt, er zijn
verharde voetbalveldjes, er is een peuterspeelzaal in het buitengebied
met een eigen speeltuintje, er is een botanische tuin en een vogelopvang.
Er grenst ook nog een buitenplaats van een moskee aan. De moskee huist
in de oude HBS, nu een rijksmonument. Niet alleen omwonenden
hebben zich het plein nog niet echt toegeëigend, hetzelfde geldt voor de
organisaties, winkels en restaurants in de plint van het plein. Ze staan
met hun rug naar het plein. Ze zijn in hun activiteiten naar binnen
gericht, niet naar buiten. Dat geldt voor de moskee die geen ingang naar
het plein heeft, maar ook voor het aanwezige welzijnswerk, de peuterspeelzaal en zelfs de school. Toch straalt het plein een enorme potentie
uit. Tal van activiteiten kunnen er moeiteloos naast elkaar plaatsvinden.
Tel daarbij ook de mogelijkheid om het parkgedeelte af te sluiten en
daarmee veiligheid te creëren en er ontstaat een plek waar bijna alles
georganiseerd lijkt te kunnen worden.
Het SPR heeft grote ambities aangetroffen op en rond het Afrikaanderplein. Het plein wil ook een stadsplein zijn, of tenminste een plein zijn
voor het zuidelijke deel van de stad. Wie op het plein staat en de horizon
opzoekt, ziet de hoogbouw van de Kop van Zuid opdoemen. Het is niet
moeilijk te zien welke gebruiker het nieuw opgeleverde Afrikaanderplein,
dat immers net onder dat nieuwe woongebied ligt, graag vaker zou
begroeten. De verkeersinfrastructuur richting Afrikaanderplein is
verbeterd en zo is het Afrikaanderplein steeds meer onder het bereik van
bewoners van buiten de wijk komen te liggen. Alleen: de middenklasse en
de stedelijke elite hebben de weg naar het Afrikaanderplein nog niet
gevonden. Waarschijnlijk is het laatste deel van de route te weinig
uitnodigend. Of ontbeert het Afrikaanderplein de juiste trekpleisters en
programmering voor deze stedelingen? De ambitie is inderdaad om het
Afrikaanderplein gedeeltelijk een grotestadsinvulling te geven, maar zal
het Afrikaanderplein in het rijtje Hotel New York, het Nieuwe Luxor, het
Nederlands Fotomuseum, filmhuis Lantaren Venster straks opgenomen
worden? Of zal het Afrikaanderplein toch vooral een wijkplein blijven?
De huidige Afrikaanderwijk ontstond een eeuw geleden als woonwijk
voor de havenarbeider, nu wonen er in meerderheid lagere inkomensgroepen, in meerderheid Rotterdammers met allochtone roots.
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Zij hebben hun stempel op de wijk gezet, op de winkels, de horeca, de
markt. Veel van hen staan op de onderste sporten van de maatschappelijke ladder. Slagen zij er in sociaal te stijgen en de Afrikaanderwijk te
laten toegroeien naar de gegoeden op de Kop van Zuid? Op de Zuidoever
van de stad is niet lang geleden het Pact van Zuid afgesloten, een
ambitieus investeringsprogramma gericht op het uit de neergaande
spiraal halen van de (na-oorlogse) achterstandswijken op Zuid. Dat biedt
kansen. Een bruisend Afrikaanderplein zou ook impulsen kunnen geven
aan wijkbewoners. In de visie van het SPR bezit een plein niet alleen een
consumerende kant – je kunt er flaneren, sporten, spelen, een ijsje eten,
genieten van marktbezoek, noem maar op - maar ook een producerende
kant. Als zich op het plein allerlei functies ontwikkelen, kan dat ook werk
opleveren voor de wijkbewoners. Een bruisend plein zou dan een katalysator kunnen zijn van de wijkeconomie. Denk aan beheerders, toezichthouders, schoonmakers, hoveniers, sport- en spelbegeleiders, decor- en
podiumopbouwers, toeristische gidsen, obers, verkopers, cateraars,
pleinwebdesigners, etc. Dergelijke vormen van wijkwerkgelegenheid
kunnen het beeld corrigeren dat de mensen in de Afrikaanderwijk de
schoonmakers zijn van de goedverdienende tweeverdieners op de Kop
van Zuid.
Na de oplevering van het hernieuwde plein in 2005 waren tal van
partijen met veel ambitie gestart om na te denken over de toekomst van
het Afrikaanderplein, zoals de deelgemeente, woningcorparatie Vestia
de bewonersorganisatie, de welzijnsorganisatie, het Albeda-college en
marktpartijen. Maar toen de SPR-aanjagers op het toneel verschenen,
merkten zij dat eerste ambities inmiddels tot teleurstelling geleid
hadden. De gekozen focus ‘Eat and Meet’ kwam moeizaam van de grond.
Het opleidingsrestaurant Het Gemaal, gevestigd in een prachtig monumentaal gebouw in de plint van het plein, dat een grote trekker had
moeten worden, bestaat niet meer in de oorspronkelijke vorm. Ook het
fraaie restaurant Solo heeft recent de deuren gesloten. Nu worden Het
Gemaal en Solo als troefkaarten uitgespeeld bij het invullen van Rotterdam Europese jongerenhoofd-stad 2009.
Het was aan de pleinaanjagers om het smeulende vuur weer aan te
blazen. Zij gingen niet op zoek naar een nieuw team, maar namen de
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bestaande partijen als uitgangspunt. Met hen verlegde zij de focus naar
de metafoor ‘Theater Afrikaanderplein’, samenwerken in een gezamenlijke aanpak waarbij Vestia, de deelgemeente en Pact op Zuid de spil
vormen. In de aanpak kan het Eat and Meet-concept een plek krijgen én
ook het jongerenhoofdstad-concept. Het idee is om de theaterfunctie van
het plein echt handen en voeten te geven, bijvoorbeeld door openluchtvoorstellingen en – concerten te geven, maar ook voorstellingen en
concerten in tijdelijke ‘gebouwen’. Denk aan het legendarische Werktheater dat met een tent door het land trok. Juist het oningevulde, nog
maagdelijke middendeel van het plein, lijkt hier een geschikte plaats
voor te zijn. In de toneelvoorstellingen zouden alle verhalen rond het
Afrikaanderplein verbeeld kunnen worden, de maritieme, volkse,
nostalgische, godsdienstige, multiculturele, politieke, maar ook over het
opgroeien van jongeren in een dergelijke omgeving. Wellicht is ook de
toerist te verleiden tot een bezoek aan het Afrikaanderplein en zijn
omgeving. De ‘multiculturele aantrekkingskracht’ van de wijk zou
uitgespeeld kunnen worden, maar dan dienen er wel zaken veranderd te
worden. Minder verpaupering, meer wegwijzers, terrassen en veiligheid
op straat. Het Afrikaanderplein heeft verschillende elementen die tot de
verbeelding spreken van de toerist. Het gejoel van langgerokte, gehoofddoekte schoolmeisjes tijdens het speelkwartier op het plein van de
moskee voor de Arabische les en de vele multiculturele winkels, eethuisjes en restaurants.

Plein 1953
Plein 1953 ligt ver weg van het centrum van Rotterdam. Het maakt deel
uit van de op de zuidoever van de stad gelegen wijk Pendrecht, ontworpen door de stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese. De vier woonbuurten
van Pendrecht zijn rond dit centrale plein gerangschikt. Het Plein 1953
vormt het hart van de wijk. Stam-Beese ontwierp het als een forum dat
ruimte bood aan alle mogelijke stedelijke activiteiten. Het weidse plein is
het domein van de voetgangers, het rijverkeer circuleert rond het plein.
Aan het plein, en de straten ernaartoe, bevinden zich winkels (waaronder
een supermarkt), een enkel café en restaurant en een multifunctioneel
wijkgebouw, waar plaats is voor een bibliotheek, een voorschool, een
activiteitencentrum en de welzijnsstichting Charlois Welzijn. In een van
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de zijstraten is ook het buurttheater gevestigd. De winkels, bedrijven en
openbare gebouwen in de plint van het plein worden bevoorraad door
middel van bedieningsstraten aan de achterzijde (net als de Lijnbaan in
het centrum). Het plein moet niet zo lang geleden zijn opgeknapt. De
tegels die precies volgens het oorspronkelijke modernistische patroon
lopen, zijn zalmroze. Het plein 1953 lijkt als een soort logo van Pendrecht
te functioneren. Overal kom je het tegen. Op foto’s van vroeger – maar
toen waren de straattegels nog niet zalmroze - en foto’s van nu. Vandaag
de dag oogt het straatmeubilair (bankjes, verlichting) zeer eigentijds.
Op verschillende plaatsen op en rond het plein staan roestvrije stalen
kubistische ‘totempalen’ (ze zijn van recente datum), ze geven informatie
over de watersnoodramp van 1953. De wijk is genoemd naar het dorp
Pendrecht dat in 1421 tijdens de Sint-Elizabethvloed door het water
verzwolgen werd. Het stratenplan rond het plein heeft Zeeuwse namen
en namen van Zuid-Hollandse eilanden ter nagedachtenis aan de ramp
in 1953. Het plein loopt aan een zijde uit op een grote vierkante vijver
waarlangs een aantal hoge flats zijn gebouwd en een viertal moderne
complexen van vier etages op poten. Ze vallen op door hun geometrische
vormgeving. Ook in de hedendaagse gebouwen laat men de geest van het
modernisme en het Nieuwe Bouwen, sterk gericht op functionalisme en
standaardisatie, terugkeren. Grote bloembakken en designbankjes zijn
aan de rand van de vijver geplaatst. Borden geven aan dat een aantal
gebouwen rond het plein de komende tijd zal worden gerenoveerd. Dat
lijkt geen overbodige luxe. Een groot aantal winkels en ondernemingen
oogt verwaarloosd. Op de roestvrije stalen ‘totempalen’ zijn ook de
pleinregels van het plein aangegeven. Zo mag er geen alcohol op het
plein gedronken worden. ‘Samen houden we het mooi’ staat er onder
andere.
Bij Plein 1953 trof de pleinaanjager een groot zelforganiserend vermogen
aan en tal van belanghebbende partijen die al enige tijd op enigerlei wijze
met elkaar nadachten over het plein en zijn nabije omgeving; het gaat
hierbij o.a. om de deelgemeente Charlois, een groep zeer actieve
bewoners, maar ook om woningcorporatie De Nieuwe Unie, de lokale
welzijnsstichting, en de winkeliersvereniging. Op de nieuwssite Vitaal
Pendrecht is te lezen welke activiteiten allemaal niet met behulp van
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actieve bewoners zijn ontplooid. Zo zijn buitenlandse steden bezocht om
inspiratie op te doen voor verbeteringen in de eigen wijk. Het idee om
een podium te realiseren op het plein, is aan een van deze trips te
danken. Ook de Pendrecht Monologen en de Pendrecht Dialogen in het
buurtheater hebben grote indruk gemaakt. In deze theatervoorstellingen
werden verhalen verteld door zowel mensen van ‘het eerste uur’, die als
eersten na de oorlog deze buurt bevolkten, als de latere migranten. In de
Pendrecht Dialogen kwamen zowel de verhalen van de inmiddels witte
senioren aan bod als die van de jeugdige migrantenkinderen. De bewoners van het eerste uur vormen nog steeds een hechte en actieve groep,
maar de opgave is hen meer in contact te brengen met het multiculturele
Pendrecht.

om terrassen en windschermen aan te brengen. Want de Zeeuwse
benamingen doen het plein eer aan: het kan er guur zijn en hard waaien.
Het Plein 1953 wil ook een plein zijn waar groepen elkaar ontmoeten,
waar feest gevierd wordt, maar waar ook officiële plechtigheden plaats
vinden, zoals herdenkingen en diploma-uitreikingen. Wie reuring wil,
dient inventief te zijn in zijn programmeringen.

Johan Idaplein

Een ander opvallend initiatief dat in Pendrecht ontstaan is, is Pendrecht
University. In deze ‘volksuniversiteit’ fungeren bewoners van Pendrecht
als professoren, die geconsulteerd kunnen worden over hun kennis van
de wijk. De pleinaanjager van het SPR heeft met de bestaande verbanden
de focus op het plein aangescherpt. Deze focus is als waterpodium te
omschrijven. De keuze is natuurlijk ingegeven door alle verwijzingen naar
de watersnoodramp van 1953, maar ook door de mooie, grote vijver die
aan de voet van het plein ligt. Het idee is om hier in het water een fraai
uitgelicht podium te maken dat uit het water kan oprijzen. Daarnaast
wordt met het woord ‘podium’ uitgedrukt, dat het plein podium wil zijn
voor zoveel mogelijk activiteiten. Hoewel de pleinaanjager heel veel
energie heeft aangetroffen op en rond het plein, maakt zijn inventarisatie
duidelijk dat er nog heel veel moet gebeuren wil Plein 1953 daadwerkelijk
gaan bruisen. Op het punt van bereikbaarheid en toegankelijkheid valt er
veel te verbeteren, ook is het huidige aanbod van activiteiten zeer mager,
terwijl de ambiance van het plein heel laag beoordeeld wordt. Ook het
winkelaanbod is veel te weinig uitnodigend, terwijl de in de plint gevestigde publieke organisaties veel meer dan nu zich op het plein zouden
moeten manifesteren. Maar de wil is er om aan al deze punten te gaan
werken. De aanjager noteert dan ook dat het nu een kwestie is van het
organiseren van doen. Naast de plannen om een waterpodium te
realiseren, liggen er plannen om een juice-bar op het plein te realiseren,
evenals kinderactiviteiten in het kader van de kindercampus School, én

Wie het Johan Idaplein op een kaart van Rotterdam wil opzoeken, zoekt
tevergeefs. Er is geen Johan Idaplein in het Oude Noorden, wel een
Johan Idastraat. Het Johan Idaplein is min of meer toevallig ontstaan.
De huidige L-vorm ontstond na het slopen van een rij huizen. Het bestaat
eigenlijk uit twee pleinen: het schoolpleintje van de basisschool, met
daarnaast een groot omheind voetbalplein dat in twee delen uiteen valt.
In de plint van het Johan Idaplein, of in straten net daarachter, bevinden
zich verschillende organisaties. Er is een kerk, een dansschool, een
basisschool, en een organisatie voor maatschappelijk werk. Het wijkgebouw Het Klooster, vooral ingericht voor jongerenwerk, ligt achter een
hoek van het plein. De maatschappelijke organisaties bevinden zich
geclusterd aan een van de korte zijden van het plein. De dansschool en
wijkgebouw Het Klooster zijn in monumentale, maar verwaarloosde
panden gehuisvest. Ook de kerk oogt monumentaal. Een grondige
renovatie zou deze panden niet alleen veel allure teruggeven, maar ook
het plein dat zich daarvoor uitstrekt. Nu onttrekt de school deze monumentale ‘parels’ voor een groot deel aan het zicht. De twee trapvelden
bevinden zich aan de lange zijden van het plein. Ze grenzen aan smalle
straten met woonhuizen en parkeerplaatsen. De pleinaanjager van het
SPR trof in eerste instantie nauwelijks organiserend vermogen aan op en
rond het plein en ook geen plannen. De enige zichtbare activiteit is de
speelcontainer van de BSW. Wel waren de maatschappelijke organisaties
zich bewust van de noodzaak om in het dicht bebouwde Oude Noorden te
beschikken over kwalitatief hoogwaardige openbare buitenruimten. Bij
gebrek aan plannen in dit gebied, kon de pleinaanjager de verleiding niet
weerstaan om een nieuw pleinontwerp op een kladje te schetsen. De kern
ervan is dat de basisschool naar de lange kant van het plein verplaatst
wordt. Deze vondst laat het plein ineens ‘kloppen’ doordat alle maat-
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schappelijke functies een plek op het plein krijgen. Nu wordt bezien of
het wellicht de moeite waard is om een architectuurprijsvraag uit te
schrijven voor dit plein, omdat een ingrijpende, structurele fysieke
ingreep wellicht voor de sprong voorwaarts zou kunnen zorgen.
De pleinaanjager van het SPR heeft zich vervolgens weer gericht op
zijn missie: het bestaande potentieel ontdekken en laten opbloeien.
Door kleinschalige kinderactiviteiten te organiseren op het speelpleintje
voor de school met de daar aanwezige organisaties, heeft hij een
begin gemaakt met het stimuleren van de onderlinge samenwerking.
De pleinaanjager van het SPR heeft de overtuiging dat er een potentieel
ligt voor de diverse organisaties in de plint van het plein, die in hun
werk gericht zijn op (kleine) kinderen, jongeren en tieners. Hij is voorts
nieuwsgierig naar de visie van de omwonenden op het plein. Hij bepleit
daarom een bewonersonderzoek. Door samen te werken met een andere
SPR-aanjager heeft hij voorts kunnen vaststellen dat er veel goede wil is
in het gebied, maar te weinig focus en slagkracht. Vandaar de aanbeveling om voor dit plein in combinatie met het wijkgebouw het Klooster
een ontwikkelingsmanager aan te stellen met een stevig mandaat en een
budget. Deze kan zorg dragen voor een goede programmering, een
omwonendenonderzoek, een potentieonderzoek van het plein en het
Klooster, en eventueel ook een onderzoek naar de wenselijkheid van een
nieuw pleinontwerp.
Het Johan Idaplein lijkt vooral een buurtplein te zijn. Toch is het niet
ondenkbeeldig dat er in de toekomst ook bezoekers van buiten aan te
treffen zijn, zich even verpozend op een bankje na door het Oude
Noorden te hebben gezworven. Het multiculturele leven van het Oude
Noorden is een bezoek waard. Op een zondag flaneren verzorgde
Marokkaanse heren compleet met wandelstok met bewerkte knop over
de Zwaanshals waar schouder aan schouder jonge allochtone dames
mooi worden gemaakt in de beautysalons. Daarnaast zijn er in het Oude
Noorden nog een groot aantal fraaie Oud-Hollandse straten, panden en
monumenten te vinden. In die zin contrasteert dit gebied met zijn
trapgevels enorm met de nieuwe zakelijkheid van het centrum. In de
winkelstraten Bergweg, Zwaanshals en Noordmolenstraat tref je zowel
multiculturele als authentieke Hollandse waren in speciaalzaken die je
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nergens anders in de stad vindt. Ook zijn hier de typische uitingen van de
creatieve klasse te vinden. De laatste jaren spannen veel stadsbesturen
zich in om de creatieve klasse aan zich te binden. Grote inspirator van dit
soort initiatieven is Richard Florida (2002), die betoogt dat creatieve
groepen essentieel zijn om de stedelijke economie van de postindustriële
stad zich blijvend te laten innoveren. Deze groepen vestigen zich doorgaans in leegstaande industriële gebouwen of in oude stadswijken die
wat minder in trek zijn; daar zijn de huren laag en bestaat dus ruimte voor
creativiteit, experiment en ongeplandheid. Vaak zijn het juist ook deze
initiatieven die ertoe bijdragen dat dergelijke gebieden weer aan populariteit winnen als woonmilieu (Uyterlinde e.a. 2008). Er zijn heel veel
kunstenaarsinitiatieven in het Oude Noorden of activiteiten waar de
creatieve klasse betrokken bij is of was. Pietje Bell-televisie heeft er zijn
kantoor, er is alternatieve kinderopvang in het Kinderparadijs en voorheen was er ook de Maakwereld, een project gericht op het terugdringen
van taalachterstand. Het zijn zomaar wat voorbeelden.
Je kunt het Oude Noorden via de winkelstraten doorkruisen, maar ook via
een alternatieve binnenroute, die voert je dan van het ene plein naar het
volgende. Want het Oude Noorden bezit zoveel pleinen dat er gemakkelijk een elfpleinentocht georganiseerd zou kunnen worden. De pleinen
liggen allemaal, met uitzondering van het Noordplein dat aan de kop van
de winkelstraten gelegen is, niet aan belangrijke winkel- of verkeersaders
van het gebied en blijven daarom een goed bewaard geheim van de
buurt. Het zijn vooral speelterreinen, op sommige daarvan is de bekende
Duimdrop-container te vinden. Vele pleinen hebben zo te zien al een
vorm van pleinaandacht gekend in het recente verleden, maar er is nog
zoveel meer te winnen. Als het Johan Idaplein de gewenste pleinorganisator zou krijgen, zou hij eigenlijk dit hele pleinenstelsel onder zijn hoede
moeten nemen. Misschien laat hij dit goed bewaarde geheim intact voor
de buurtbewoners, of wellicht ontsluit hij het ook voor de bezoekers aan
het Oude Noorden, maar dat vraagt wel om een masterplan. Want sociale
pleinen realiseer je niet zomaar.
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Zes aanbevelingen
voor een Rotterdamse 		
pleinaanpak
Het Sociaal Platform Rotterdam heeft het afgelopen jaar zich praktisch
verdiept in de vraag: hoe bestaande pleinen zijn te transformeren tot
plekken van leven (‘where life swirls’). Anders gezegd: hoe hun magneetwerking en verleidingskracht vergroot kan worden, zodat kinderen,
jongeren, volwassen, ouderen, dagjesmensen, toeristen er als vanzelf
naar toe getrokken worden. Omdat er zoveel te doen is, omdat er zoveel
te zien is, omdat ze een vanzelfsprekende bestemming zijn van elke
stadswandeling. En vooral omdat je er altijd mensen kunt aantreffen.
Niet alleen buurtgenoten en soortgenoten, maar ook vreemde, onbekende mensen, met andere levenstijlen, uit andere culturen, uit andere
sociale kringen. Voor het tot leven brengen van pleinen is geen vaste
wetenschappelijke formule te geven, daarvoor verschillen pleinen te veel
van elkaar en ook de omgeving waarin pleinen zijn gesitueerd. Wél is het
SPR een zestal belangrijke lessen op het spoor gekomen. Ze worden hier
als aanbevelingen gepresenteerd.

1 Introduceer in Rotterdam de pleinaanpak.
Rotterdam kent al decennialang de wijkaanpak, nu wordt het tijd voor
een pleinaanpak. De wijk is immers gebaat bij een aanpak waarbij juist
ook de betekenis van hogere én lagere schaalniveaus wordt ingezien, het
plein is zo’n belangrijk lager schaalniveau. In de zakelijke wederopbouwstad Rotterdam heeft zich nooit echt een pleinencultuur gevestigd, terwijl
pleinen het kloppend hart van een buurt kunnen zijn, maar ook als
trekpleisters voor toeristen fungeren, en mensen kunnen verleiden om in
de Maasstad te komen wonen. Mensen kiezen voor plekken met ambiance. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de stad spelen buitenruimten een beslissende rol. Tijd voor een Rotterdamse pleinaanpak, waarin
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het inhoud geven aan de ontmoetingsfunctie een centrale plaats inneemt.

2 Laat wijkaanpak en pleinaanpak elkaar versterken.
Elk plein is tot op zekere hoogte de schepping van zijn omgeving.
Wie een plein bruisend wil maken, dient de buurt, de wijk of het stedelijke centrum bruisend te maken. Een plein in een verloederde omgeving,
zal nooit bruisen. Laat pleinverbetering en wijkverbetering dan ook
consequent samen oplopen, en besteed vooral ook aandacht aan het
aantrekkelijk en veilig maken van de routes die naar pleinen leiden.
Als daar blokkades liggen, slippen de levensaders van pleinen dicht.
Probeer ook het werk op en rond het plein ten gunste te laten komen
aan wijkbewoners die geen werk hebben, dan wel niks om handen.

3 Creëer de functie van pleinmeester of pleinmanager.
Leg activiteiten op en rond het plein in handen van een betaalde
functionaris. Rotterdam kent tegenwoordig al parkmanagers, creëer
naar analogie daarvan de functie van pleinmeester of pleinmanager.
De pleinmanager is het aanspreekpunt voor iedereen, hij programmeert
de activiteiten, hij coördineert de inspanningen gericht op de veiligheid
op en rond het plein, het onderhoud ervan en het scheppen van een
gastvrije ambiance voor zijn pleingasten. Bij de programmering let de
pleinmanager er goed op dat aangesloten wordt bij bestaande activiteiten en festivals. De kunst is niet een alternatieve programmering op te
zetten, maar het bestaande aanbod verder uit te breiden en te completeren. Dit aanbod kan in de sfeer van sport en bewegen uitgebreid worden,
in de sfeer van de cultuur, maar ook door het verder uitontwikkelen of
introduceren van economische functies. Niet elk plein heeft de exclusieve
aandacht van een pleinmanager nodig, daarvoor zijn sommige pleinen te
klein. Slechts de grote, stedelijke pleinen bieden daarvoor voldoende
werk. In de visie van het SPR zou er heel goed een satellietstructuur van
pleinen gecreëerd kunnen worden – die goed met elkaar zijn verbonden ieder met een eigen programmering. Deze totale infrastructuur kan in
handen gelegd worden van een team van enkele pleinmanagers.
Zij stemmen het aanbod op elkaar af. Digitale borden op de pleinen
infomeren passanten wat er allemaal op dat moment op de verschillende
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pleinen te doen is: daar kun je naar muziek luisteren, daar kun je
sporten, daar vinden kinderactiviteiten plaats, en daar is vanavond de
eerste filmvoorstelling van de pleinbioscoop te zien. Heb dus oog voor
de verschillen tussen pleinen. De pleinaanpak vereist maatwerk. Pleinen
zijn er in allerlei soorten en maten. In dit essay hebben we met nadruk
gewezen op het buurtplein, het wijkplein en het (groot)stedelijke plein.
Het schaalniveau waarop het plein zich bevindt, legt beperkingen op aan
de daar te ontwikkelen functies, de gebruikersgroepen die men er naar
toe wil lokken en de activiteiten die er kunnen worden ontplooid. Hier is
de vergelijking met de culturele infrastructuur op zijn plaats. Je hebt de
schouwburgen en grote theaters met hun grote zalen, maar ook het
kleine zalencircuit en de vestzaktheatertjes. Alle hebben hun unieke
programmeringen en specialismen, maar alle theaters bij elkaar leveren
een totaalpakket. Dat zou ook het ideaal moeten zijn voor de Rotterdamse pleinen. Niet allemaal hetzelfde willen doen, maar elkaar aanvullen.
Verricht publieksonderzoek: breng de wensen en verwachtingen van
omwonenden en van bezoekers van buiten de buurt, wijk en stad in kaart.
Baseer daarop de programmering. In Nederland én in Rotterdam staat
het programmeren van pleinactiviteiten in de kinderschoenen. En als er
activiteiten geprogrammeerd worden, ligt het accent op de seizoenen,
dat het mooi weer is. Maar ook in de herfst en in de winter kan er geprogrammeerd worden, zo ook in ochtend en in de avonduren. Stel aan
pleinmanagers de eis dat ze een pleinprogrammering maken voor vier
seizoenen, voor verschillende groepen, met commerciële en publiek
gefinancierde activiteiten die zich in verschillende sferen afspelen zoals
theater, sport, bewegen, muziek, eten en drinken.

4 Zorg ervoor dat iedereen het plein op zijn netvlies krijgt.
In het samenspel van overheid, burgers, commerciële en maatschappelijke organisaties, komen pleinen tot bloei. Deelgemeenten moeten zich
achter de pleinaanpak scharen, publiek gefinancierde voorzieningen
zoals scholen, welzijnsorganisaties, culturele voorzieningen, zorgvoorzieningen, sportvoorzieningen, dienen de pleinen te (her)ontdekken én
te gaan gebruiken. Zo ook commerciële voorzieningen, zoals markten,
restaurants en winkels. Laat publieke en commerciële voorzieningen
niet langer met de rug naar het plein staan. De meest levendige pleinen,
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zijn pleinen waar een functionele mix van groepen gebruik van maken:
bankjeszitters, joggers, terrasbezoekers, marktbezoekers, schoolklassen,
voetballertjes, kleine kinderen met hun ouders, duivenvoerders, jeu de
boules spelende ouderen, vrijende stelletjes, etc.

5 Realiseer pleinen met een hoge verblijfskwaliteit
voor verschillende groepen.
Zorg voor een uitgekiende pleininrichting, met aandacht voor groen,
comfort en schoonheid. Daardoor bereik je dat verschillende groepen,
zonder elkaar te hinderen, er gebruik van kunnen maken, en tegelijkertijd onderlinge vormen van gekendheid en vertrouwdheid met elkaar
opbouwen (‘publieke familiariteit’). Laat ook het plein op het gebied van
onderhoud en veiligheid niet in de steek. Het is cruciaal dat op pleinen
pleinregels nageleefd worden en dat er vervolgens ook controle is op de
naleving van die regels. De geschiedenis heeft geleerd dat als je dit niet
doet, het vaak enorme inspanningen vergt om situaties weer te normaliseren. Heb daarbij ook aandacht voor omgangsvormen en vormen van
decorum op het plein. Als de sfeer ruw is en sociale controle ontbreekt,
kun je bijvoorbeeld de middengroepen al direct afschrijven. Heb ook
aandacht voor onderhoud, en wel voor alle details: het onderhoud van
het straatmeubilair, de waterpartijen, de speelvoorzieningen, de verlichting, het gras en de plantsoenen. Ook hiervoor geldt: doe je dit niet, dan
keert een groot deel van het potentiële publiek het plein de rug toe.

6 Geef pleinen een verhaal mee.
Mensen wonen en verblijven graag op plekken met een ‘ziel’. Heel veel
pleinen kennen al een lange geschiedenis en natuurlijk ook de gebouwen
die rond een plein liggen. Ga daar zorgvuldig mee om, het zijn oude
‘landmarks’ waaraan tal van herinneringen zijn verbonden. Koester ze,
restaureer ze, geef ze nieuwe functies en zo een tweede leven. Ze bezorgen buurtbewoners en stadsbewoners trots. Ook vroeg-naoorlogse
wijken hebben inmiddels veel geschiedenis verzameld. Behoud de
kwaliteiten: de plattegrond van het plein, de inbedding in de stedenbouwkundige structuur, de bijzondere complexen die er omheen staan en
die opvallen door een bijzondere detaillering. En pas ze vervolgens aan
aan hedendaagse eisen. Breng vervolgens ook een inhoudelijke focus aan
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op de pleinen. In het geval van het Afrikaanderplein zijn dat met elkaar
verbonden concepten als Eat & Meet , ‘Theater Afrikaanderplein’ en
Jongerenstad. Voor jeugdige pleinen geldt: stuur ze met een specifieke
identiteit en een goede, aansprekende naam de wereld in. Het helpt ze
som als plein te slagen.

Tot slot: een jaarlijkse
pleinendag
De lessen en ervaringen die het SPR in deze notitie heeft vastgelegd,
verdienen bredere toepassing in de stad. Er is op dit moment in Rotterdam bij tal van partijen een gedeelde sense of urgency aanwezig om de
kwaliteit van openbare ruimten, in het bijzonder de pleinen, te verhogen.
De toerist en de bezoeker snakken ernaar, de toekomstige bewoners,
maar vooral de inwoners van Rotterdam zelf. Ze willen wonen in een stad
die niet alleen vanuit de lucht mooi is, of imponerend is om tegen op te
kijken, maar ze willen een stad, een wijk en een buurt die leeft op de
grond. De zakelijke wederopbouwstad Rotterdam staat voor de uitdaging
zijn ongastvrije, lege en kille pleinen te transformeren tot plekken van
leven. Het SPR adviseert gemeente én deelgemeenten deze uitdaging
op te pakken door het aanwijzen van een aantal pleinen waar deze
transformaties op zo korte mogelijke termijn gestalte dienen te krijgen.
De selectie van deze pleinen zou in nauw overleg met de deelgemeenten
plaats moeten vinden. De ingrediënten die bij deze transformaties van
belang zijn, zijn in deze notitie beschreven, evenals de actoren die deze
ingrediënten concreet handen en voeten dienen te geven: de bewoners,
de ondernemers, de sociale spelers, en natuurlijk de (landschaps)
architecten en stedenbouwkundigen die hen daarbij terzijde staan.
In aansprekende ateliersettings zouden zij uitgedaagd moeten worden
om samen tot vindingrijke en originele oplossingen te komen. Met veel
aandacht voor de ontmoetingsfunctie, voor de verschillende gebruikersgroepen, voor de inrichting en aankleding, het groen, maar ook voor de
ontsluiting – pleinen zijn immers geen eilanden – en de programmering.
Geef pleinen een jaar de tijd om met uitgewerkte plannen te komen,
en presenteer deze op een jaarlijkse feestelijke pleinendag. Zo krijgt de
pleinaanpak de komende jaren concreet inhoud en groeit niet alleen
van jaar tot jaar de pleinkennis in de stad, maar ook de ambiance,
de verblijfskwaliteit en het alledaagse leefklimaat in wijken en
buurten.
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