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OpZuid

Op Zuid
Op mijn zesde jaar verhuisde ik als kind met mijn ouders van de Hugo
de Grootstraat naar de Drakenburg in Zuidwijk, een na-oorlogse
nieuwbouwwijk op Zuid. Mijn ouders werden voor gek verklaard,
want wie ging er nu op Zuid wonen, de boerenzij. Op Zuid wonen
geen Rotterdammers was toen het veelgehoorde standpunt. Ik werd
van Zuid en ben er nooit meer van losgekomen. Ik heb Zuid zien
opgroeien en ben er mee verknocht geraakt. Als klein kind kon ik al
urenlang gebiologeerd naar het heien staan kijken als ik van school
naar huis liep. Vaak moest mijn moeder mij tussen de middag bij de
heimachine wegplukken anders bleef er geen tijd meer over voor het
middageten en ik moest uiteraard ook weer op tijd terug naar school.
Mijn liefde voor de woningbouw vindt ongetwijfeld haar oorsprong
in deze periode. Zuid was wederopbouw, de opkomst van de tuinsteden als Zuidwijk, Pendrecht, Lombardijen en IJsselmonde. Alles was
nieuw, onschuldig en groen, goed voor een onbezorgde jeugd in een
groot gezin, althans vader moeder en zes kinderen vind ik een groot
gezin met liefdevolle ouders die het allerbeste met hun kinderen voor
hadden. Welvaart bestond nog niet, maar er was altijd brood op de
plank. Legendarisch zijn nog wel de wedstrijdjes wie de meeste boterhammen kon doen met één zacht gekookt eitje.
Een jaar of vijf later verhuisde het gezin van de Drakenburg naar de
Langelo in dezelfde wijk. Mijn moeder heeft daar nog tot haar 94ste
gewoond. Ik ben daarna nog twee keer verhuisd, eerst naar de Carnisselaan in de wijk Carnisse en later naar de Ogierssingel in de wijk
Lombardijen, altijd op Zuid. Op beide laatste adressen heb ik zo’n 20
jaar gewoond en op het laatste adres woon ik nog steeds.
Kortom, ik ben van Zuid en dat zal nooit meer anders worden.

Stadsbeeld

Waarom Organische Stad

De figuur op de vorige pagina laat het Stadsbeeld zien zoals ik dat
voor ogen heb en dat in feite niets anders is dan de huidige werkelijkheid, maar dan idealer, ambitieuzer.
Met Noord als Creative City.
Met een Dynamisch Centrum aan weerszijden van de Maas, verbonden met de Erasmusbrug.
Met Zuid als Organische Stad.

Bij de opstart van NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid)
concludeerden Deetman en Mans al dat het programma zo dicht als
mogelijk moest aansluiten bij het DNA van Zuid.
Dit DNA wordt bepaald door de agrarische roots van haar bewoners.
Veelal voormalige boerenarbeiders die hun geluk in de stad, in de
haven kwamen zoeken. Zuid werd niet voor niets de Boerenzij genoemd. De latere stroom immigranten kenden eenzelfde agrarische
achtergrond.

CREATIVE CITY - DYNAMISCH CENTRUM - ORGANISCHE STAD
De drieeenheid voor Rotterdam.
Uitgangspunt voor een ambitieus beleid.
Het ontbreekt in Rotterdam zeker niet aan ambitie, maar het beleid
daarbij is niet altijd even helder en inzichtelijk.

Zuid is een verzameling Tuinsteden en Tuindorpen, verbonden door
een groot stadspark het Zuiderpark.
De basis is al aanwezig!
De haven heeft zich uit de stad teruggetrokken.

Laat ik mij beperken tot Zuid.
Kop van Zuid, Katendrecht, Laan op Zuid, Terrastuinen, de Veranda, de
Stadionlocatie, de ontwikkeling rondom de havens, allemaal prachtige
ontwikkelingen, vaak ook stedenbouwkundige hoogstandjes, maar
wat ontbreekt is een leidend motief. Een motto waarin iedereen zich
kan vinden en zich ook kan thuisvoelen, van hoog tot laag van rijk tot
minder vermogend. Dat thema kan voor Zuid de Organische Stad zijn.

Of onze planeet nog kan worden gered zal in hoge mate afhangen van
de manier waarop de stad de klimaatveranderingen het hoofd kan
bieden. Rotterdam-Zuid kan voorop lopen in die wedloop. Allereerst
door haar DNA en op de tweede plaats door haar stedenbouwkundige opzet. Zij ligt op veel steden al voor, maar maak dan gebruik van
die voorsprong en ga vol voor de koppositie met groene, lommerrijke,
duurzame, klimaat- en energieneutrale ontwikkelingen.

GROEN - LOMMERRIJK - DUURZAAM - KLIMAAT- EN ENERGIE NEUTRAAL - FARMING THE CITY - URBAN BY NATURE

Wonen, werken, scholing, woonomgeving, recreatie met alles deze
ambitie uit gaan dragen en uit gaan voeren.
Een mooi begin zou de oprichting van een Duurzame Organische
Universiteit zijn, een kenniscentrum op al die thema’s die zojuist
langskwamen. Een ideeënbank op gebied van energieontwikkeling,
stadsontwikkeling/urban by nature, cityfarming .......

En dan op al deze aspecten de beste stad van de wereld willen worden. Bij iedere nieuwe ontwikkeling moet dat de leidraad zijn.
Ook bij ontwikkelingen als NPRZ of het pretpark bij de voormalige
vuilverbranding, ook bij de nieuwe stadionplannen. Feyenoord is dan
misschien niet meer de beste voetbalclub meer van de wereld, maar
wel de groenste, duurzaamste ......

Maar start ook nieuw onderwijs op alle andere onderwijs niveaus,
zodat scholing en uitvoeringsdoelen op elkaar gaan aansluiten, want
dit zal een enorme invloed op de werkgelegenheid gaan krijgen.

ZUIDmarkt

Nieuw Smeetsland

Een aantal jaren geleden heb ik samen met QX Vastgoed een plan
ontwikkeld voor een Markthal op het knooppunt Pleinweg, Zuidplein
en Strevelsweg. Bij de presentatie van dat plan staken wij al de loftrompet over Zuid. Het deel van Rotterdam met de meeste potentie.
Nu enkele jaren later tekent het zich nog duidelijker af.

Een nieuw tuindorp aan een ecologische zône.
Energie neutrale woningen in een groene setting.
Een plan van mij uit 2010, dat door de crisisuitbraak niet werd gerealiseerd, maar dat nog steeds als een prima woonconcept kan worden
gezien. Kleinschalige woonclusters waar gezamenlijkheid en privacy
hand in hand gaan. Het beeld op de volgende pagina laat zien hoe
e.e.a. er uit had kunnen zien. Wonen aan hoven met gemeenschappelijke tuinen waar ook prima moestuinontwikkeling kan plaatsvinden.

Wilhelminapier met het Luxor, Hotel New York, Foto- en Filmmuseum,
diverse Scholen en Restaurants, Katendrecht met de Hoerenloper,
Walhalla, Fenixloodsen, Deliplein, de SS Rotterdam, Chinatown,
Afrikaandermarkt, Graansilo, Zuidplein, Zuidpleintheater, Zwembad,
Zuiderpark, Ahoy, Ikazia, Motorstraat e.o. Verzamelgebouw en nog
steeds graag de ZUIDmarkt.
Ahoy - 1,7 miljoen bezoekers per jaar.
Winkelcentrum Zuidplein - 12 miljoen bezoekers per jaar.
Metro- en busstation - 33 miljoen overstappers per jaar.
Het Zuiderpark - het grootste stadspark van Nederland.
De ZUIDmarkt kan nog steeds Dé Broedplaats voor internationaal
ondernemerschap voor de Organische Stad worden.
In de ZUIDmarkt kunnen lokale ondernemers, jongeren en kunstenaars/ontwerpers samenkomen om kennis, ervaring en ideeën uit te
wisselen. Deze uitwisseling zal leiden tot een vorm van culturele productie die de economische positie van de betrokkenen kan versterken
en die het culturele proces van bedenken en realiseren zichtbaar
maakt. Zo wordt deze markt een laboratorium voor ondernemerschap, cultuurproductie en dienstverlening.
Samen met de nieuw te stichten Universiteit vormen zij het vliegwiel
van de moderne klimaatbestendige stad en zal die stad als voorbeeld
voor stedelijke ontwikkelingen voor de hele wereld zijn.

Gasloos wonen met of warmtepomp, of stadsverwarming. Zonnecollectoren op de daken. Gebouwd met duurzame materialen.
Met een ecologische zône in het hart van het plan, deze zône draagt
bij aan waterberging en biodiversiteit. Bij uitstek een nieuwe wijk
waarin de nieuwe klimaatdoelen kunnen worden gerealiseerd.
Jammer genoeg heeft Havensteder gemeend een nieuw plan te ontwikkelen. Ik hoop van harte dat de duurzaamheidsdoelstellingen fier
overeind zullen blijven.
Ik heb er vrede mee dat de nieuwe generatie vorm gaat geven aan
de samenleving van morgen. Ik heb al eens eerder gezegd “Architectuur is voor mij altijd een middel geweest om de samenleving vorm te
geven” ik sta nog steeds achter die uitspraak.
Vormgeven aan de samenleving op Zuid is het vormgeven aan de Organische Stad geworden op een manier zoals ik twee bladzijden terug
heb omschreven. Ik hoop dat deze notitie daar een kleine bijdrage in
heeft kunnen leveren.

In de Volkskrant stond deze week dat hoogleraar Zef Hemel een
romantisch toekomstbeeld heeft geschetst voor de binnenstad van
Amsterdam. De binnenstad zou moeten transformeren tot een monumentale tuin. “Een agora, een klassieke marktplaats waar Amsterdammers samenkomen en elkaar ontmoeten”.
Hier kun je zien dat het scheelt dat je hoogleraar bent in plaats van
gewoon architect. Zef Hemel krijgt voor deze gedachte veel publiciteit, terwijl ik al jaren her en der mijn plannen voor een Lommerrijk
Zuid promoot en daar nauwelijks publiciteit en aandacht voor weet te
genereren. Wil Zef Hemel Amsterdammers laten samenkomen en elkaar ontmoeten, ik wil met de lommerrijke gedachte Zuid haar eigen
identiteit geven en een duidelijke kapstok om veel ontwikkelingen om
die gedachte heen aan op te hangen. Groen verbindt op Zuid omdat Groen in het DNA van de Zuidstedelijke Rotterdam is verankerd.
Vrijwel alle zuiderlingen hebben voorouders met een groene agrarische achtergrond waren het eerst de immigranten uit de landelijke
provincies die naar Zuid trokken, later waren dat de immigranten uit
de landelijke streken van Spanje, Italië, Turkije, Marokko en overige
Afrikaanse landen. Zuid werd ook van oudsher niet voor niets de boerenzij genoemd. In feite een geuzennaam!
Groen is momenteel synoniem aan duurzaam, in die brede zin wil ik
groen in dit verband ook zien. Groen als boom struik en plant, maar
ook als duurzame ontwikkeling op gebied van energie, stedenbouw
en volkshuisvesting. Dus lommerrijk daar waar het gaat om alles wat
groeit en bloeit en duurzaamheid ten aanzien van alle andere ruimtelijke en energetische ontwikkelingen. Met de term Urban by Nature
wordt in feite min of meer hetzelfde bedoeld en communiceert zowel
nationaal als internationaal, niet onbelangrijk als je ook een voorbeeldrol wil gaan vervullen

De tien geboden voor Zuid:
01. Richt op zuid een Groene Hogeschool op voor duurzame ontwikkeling. Als afgeleide daarvan ook hogere, middelbare en lagere opleidingen. Als locatie stel ik de Stadionlocatie voor, een prima gebied om
sport en onderwijs op een campusachtige wijze met elkaar te verbinden. Ook een goed moment om van het nieuwe stadion een duurzaam maatschappelijk verantwoord project te maken. (ONDERWIJS)
02. Stel een aparte projectgroep voor zuid samen, vergelijkbaar met
ontwikkelingen als Kop van Zuid en Hart van Zuid; Groen op Zuid zou
de werktitel kunnen zijn, verantwoordelijk voor de lommerrijke ruimtelijke ordening, samen met alle Corporaties die op Zuid actief zijn.
(ORGANISATIE)
03. Energietransitie op Zuid, hoe komen we zo snel als mogelijk op
Zuid van het gas af. Lommerrijk, maar ook energieneutraal dat is dé
doelstelling. Zuid als speerpunt en proeflokaal voor deze klimaatneutrale ontwikkelingen.
Samen met de Hogeschool, de Projectgroep Groen op Zuid en alle
Energiemaatschappijen moet het opstellen van een handvest dé
uitdaging van de eeuw worden, waarmee Rotterdam, maar Zuid in
het bijzonder zich wereldwijd op de kaart gaat zetten. (ENERGIE &
MILJEU)
04. Breidt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid met deze ambitieuze opgave uit. Marco Pastoors doet binnen het huidige kader zijn
best, maar het helpt Zuid er niet bovenop. Ambitie met Identiteit zal
Zuid bijzonder maken. Een plek met allure en perspectief. De stad met
toekomst voor iedereen. Een stad met toekomst voor de tuinman, de
ingenieur, de monteur, voor de doener en de denker. Een Groene stad
voor een gezondere bewoner. (OVERHEID)
05. Draag Groen op Zuid uit naar de bevolking. Na de SRMW (Stichting Raad voor Maatschappelijk Welzijn), IOR (Instituut Opbouwwerk
Rotterdam), RIO (Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning) is het
nu tijd voor GROEN (Gezondheid, Recreatie, Onderwijs en Natuur)
een nieuw platform om ook de bewoners mee te krijgen voor dit
Duurzaam Groene Ideaal. (PARTICIPATIE)

06. Op Zuid, een nieuw weekblad dat deze success story op de voet
gaat volgen. Op Zuid zal de plaats moeten gaan innemen van weekbladen als Havenloods, News Paper of het Zuiden. Tevens dient
ruimte te worden vrijgemaakt voor een wekelijkse uitzenddag bij
Radio Rijnmond en TV Rijnmond. Eén dag alleen aandacht voor de
vergroening van Zuid. (COMMUNICATIE)
07. Groen op Straat, analoog aan het idee van Creatief Beheer, Tuinman M/V, wil ik dat deze aanpak over heel Zuid wordt uitgerold.
(CREATIE)
08. Laat ontwikkelende partijen meedoen in het ontwikkelen van
groene plannen. Tenders, besloten prijsvragen of meervoudige opdrachten, alleen de plannen die passen in de ambitieuze groene opzet
maken nog kans van slagen. Neem als overheid de regie weer in handen, daar waar het gaat om het opstellen van de randvoorwaarden
voor de Ruimtelijke Ordening. (MARKT)
09. Zoek aansluiting met de Zuid omringende landelijke gebieden,
zowel voor recreatie als voor land- en tuinbouwontwikkelingen. Kijk
ook met name welke nevenactiviteiten daarbij de stad binnengehaald
kunnen worden. Gezonde voeding levert gezonde mensen, maar
ook buitensporten is zoveel gezonder dan fitness op de sportschool.
Verbind de parken met de buitengebieden zodat het groen in elkaar
overloopt. (GEZONDHEID)
10. Vier het GROEN. Vier de Lente, de Zomer, de Herfst en de Winter.
Maak van die dagen grote manifestaties. Een mooie plek om dit te
doen is er al, de Kuip, dé plek om op Zuid een groen wit groen feest te
vieren. Daarnaast kan het gehele jaar door de Kuip als ontmoetingsplek worden ingericht om alle plannen te presenteren en ten toon
te stellen. De Kuip zou daarnaast ook een uitstekende plek voor het
Nieuwe Boymans kunnen zijn. (PROMOTIE)

Hiermee moet Zuid weer een tijdje vooruit kunnen.
Ambitie, gekoppeld aan een duurzame visie op de toekomst van dit
prachtige stadsdeel. Alle goeie dingen die Rotterdam internationaal
op de kaart hebben gezet komen voor het grootste deel al van Zuid;
de Haven, Feyenoord, Kop van Zuid, Ahoy en zo zijn er nog veel meer
zaken op te noemen, zie ZUIDmarkt.
Deze duurzame visie zal tevens een enorme boost betekenen voor
scholing en werkgelegenheid. Het gebeurt allemaal ook onder een
noemer waar iedereen zich bij thuis voelt, jong en oud, arm en rijk,
wit en zwart, hoog- en laagopgeleid.
Op Zuid!

LEVEN IS LIEFDE
EN LIEFDE IS LIJDEN
TUSSEN LEVEN EN LIJDEN
KAN EEN WERELD VAN LIEFDE LIGGEN
LEVEN LOST ZICHZELF OP
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