
input

leveren via

digitale

enquete

bouwlogistiek is

hierbij een extra

complexiteit

Zie je in ZOHO zit-ting

Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën 

De NASZOHO Community Bouwfase 

Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën  Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën 

Ruimte voor alle

Rotterdammers 

Vraag:

gebouw van

aannemer, wat

gebeurd

hiermee?

Directeur horeca

vakschool heeft

veel ideeën voor

de wijk 

Kans: toewijzen

van woningen, 

aan mensen uit

de  Agniesebuurt

buurt  

Kijken of dit een

mogelijkheid is om

mensen in de buurt

te houden en het in

de buurt wonen van

familie

Zijn er kansen

voor starters

binnen

ZOHO?

ZOHO is

interessant door:

loop afstand,

familie, centrum 

Meerdere

generaties

in 1 wijk 

Kansen geven aan

de ondernemers

die er al zijn. ook

door faciliteren van

locatie 

DUMBO in

NY! Hipste

wijk in NY 

Een gedreven en

ambitieuze 

wijkraad, die de

wijk met elkaar

verbind

Functie voor de

community

manager of het

ZOHO beraad  

Een community

bouwen die op

de lange termijn

wordt voortgezet

De NAS zal pas

een probleem

worden als het

wordt gesloten 

Zorg voor goede

organisatie en

begeleiding en

dan zal het goed

gaan 

Geef de mensen van de

NAS een betekenis in de

wijk zodat ze ook

kunnen bijdragen. ZO

worden ze een

volwaardig onderdeel

van de community   

Bijvoorbeeld

een wijktuin, of

onderhoud

publieke

ruimte  

Voortzetting van

goede

samenwerking

met de NAS is

belangrijk 

Behoud de

structuren van de

wijk! Ook de

mensen! Het

heropbouwen zal te

lang duren

Vraag ook

aan de

jongeren wat

zij willen!

Hoeveel

herrie komt

er en hoe

gaan ze

bouwen? 

Zorg voor

zo min

mogelijk

overlast

Duidelijkecommunicatievooraf  

Huur

communicatie 

1 centraalaanspreekpunt 

Geef de gebruiker

ruimte voor

flexibiliteit en

bewegelijkheid; en

ga dit gesprek op

terugkerende basis

aan 

Blijf met

elkaar in

gesprek 

behoefte aan

duidelijkheid

(per mail,

nieuwsbrief

etc.)

Behoud laad-

en los

gelegenheid

voor

ondernemers

ga en blijf in

gesprek met

ondernemers

behouden van

huidige

ondernemers

houdt

ingangen van

gebouwen /

bedrijven vrij

geluidsoverlast

bereikbaarheid

van bedrijven

met de fiets en

te voet. Sluit

geen wegen af.

Als toekomstige

bewoner voorkeur

voor compacte

bouwtijd en

oplevering van

openbare ruimte

rondom de woning.

hoe betrek je

minder

digitaalvaardige

mensen?

opties

ketenpark: los

of in een

bestaand

pand

maak

informatie

visueel in het

gebied!

Bestaande

bewoners ook

gebruik laten

maken van de

mobility hub

lokale whatsapp

groepen

inzetten in de

communicatie

Hoe bereik en

betrek je

omwonenden

en specifieke

jongeren?

wanneer start

de bouw en

daarmee

wellicht

overlast?

welke

voorzieningen

zijn voor

iedereen

toegankelijk?
wat staat vast

en waar is

nog input op

mogelijk?

Wat gebeurt

er met de

NAS?

welke

gebouwen (en

functies)

verdwijnen er?

en welk

programma

is daaraan

gekoppeld?

bouwhoogte ten

aanzien van

bezonning

bestaande

woningen

Samenvatting sessies

Dakpark 

Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën 

Inclusieve

openbare ruimte 

Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën 

Overig/algemeen

Dromen 

Kansen  Zorgen

Ideeën 

Waar komt

er een hek

op het

dakpark?

Bij zonsondergang

wondt het dak prive.

Bewoners hebben

allemaal een balkon,

een relatie met het

park.  

Ja zal alleen vanuit

de kernen van de

gebouwen het park

in, niet van de tuinen

( dit is alleen

informeel) 

Hoe voorkom

je een 'gated

community'?

Voorkomen

door collectief

gebruik, en

relatie met de

buren 

Zorg dat het

geen 'splitsing' 

wordt tussen

openbaar en

bewoner 

Introduceer

bijvoorbeeld

moestuinen zodat je

en synergie hebt

tussen verschillende

bewoners 

Hoe kan je de

functie van het

dakpark breed

weergeven, niet

alleen voor de

bewoners. 

Zie de functies

als onderdeel

van de

agniesebuurt 

Hoe meer

mensen er

gebruik van

maken hoe

vrijer het wordt 

Beheer van

'sleutel', als

optie om de

openheid te

garanderen

Hoe kan groen

functioneren op

straat niveau en

niet alleen op

park niveau?

Straat beelden

worden groener

dan dat ze nu zijn

maar het blijft een

stad

maaiveld is

stedelijker qua

programmering 

het dakpark

wordt

groener en

speelser 

Wat is het

gebruik/functie

van de trap? 

De onderste lagen

is een

geterasseerd

landschap, het

groen loopt over in

het landschap

Groen

voorziening

wordt

verwerkt in

architectuur 

Het wijk gevoel is

ook onderdeel van

het plan, dus er

mag verbinding zijn

tussen bv trap en

woning 

Idee: mensen die

hoger wonen kunnen

worden losgekoppeld

van het park door een

gemeenschappelijk

prive dakterras

bovenop. 

Ipv alleen een

gemeenschappelijk

dakpark 

meerwaarde aan

het blok prive

dakterras voor

bewoners op de

gebouwen

Tip! kijk is naar de

gevangenis op de

noordsingel (semi

openbare ruimtes) 

TIP: De

groene

kaap!

Kwalite
it k

omt door de

toevallig
e ontmoeting

op straat niveau

daarvoor is
 het nodig

om 'fy
siek' ergens voor

stil d
te staan 

De tribune kan
een interessante
plek zijn om tegebruiken voorontmoeting 

Etaleren van

ideeën

binnen

ZOHO 

Zorg voor ruime

stoepen; zeker

in de nieuwe

1.5m

maatschappij 

Tips

Experimentele

buitenruimte? 

Dit moet

worden

gecureerd 

Voorkom

wildgroei! maar

mooi om kunst in

de wijk van de wijk

te hebben  

Gaat over het

creëren van

eigenaarschap 

Dit is graag

gewild maar

moeilijk te

implementeren

Waar zit deeigendoms
grens? 

Bijvoorbeeld graffiti

op een muur! O
f

plekken voor

muurschilderingen 

Klimaatadaptieve

elementen binnen

de wijk 

De

rotterdamse

stijl

Ook een

verwijzing in

het

masterplan 

Dit soort

sessies

vaker

doen!!! 

Het leidt tot

nieuwe

verassende

ideeen, iedereen

wordt

geinspireerd!

de stad van

de toekomst

is gelaagd!

Heel tof ontwerp. Ik vraag me af of er een

connectie gemaakt wordt tussen indoor

(verticaal) spelen en de outdoor ruimte ?

Een stuk van de tribune als glijbaantje

afwerken lijkt me ook leuk of meteen een

deatthride ? Ook heel mooi dat er een

groot stuk autoluwe zone is, ik droom er

altijd van dat je daar dan

bevestigingspunten hebt om shelters aan

te hangen en gezamenlijk wat

sport/spelmateriaal te bergen. Succes !

Hoe vangen jullie geluidsoverlast op ? Ik

blijf volgen vanop afstand.
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Die blijft in ZOHO

maar zal

verplaatsen naar

een andere locatie

(waarschijnlijk de

Teilingerstraat)

"P
u
b
lie

k
e
 r
u
im

te
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ls
 p

le
k
 o

m

c
u
lt
u
u
r 
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n
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o
lit

ie
k
 t
e

m
a
k
e
n
"

"De Vrijstraat"

Hoe wordt

eigenaarschap

geregeld met

een gemeente?

"L
ong te

rm
 c

om
m

itm
ent"

" Het DNA van ZOHO" 

duidelijke

visuele

signing

tijdens de

bouwfase

flyers huis aan

huis werken,

maar kan dat

nog wel? nee-

nee sticker

Samenwerken

met de horeca

vakschool, als

ideaal voorbeeld

van inclusiviteit 

en waar

komen

werkruimtes

terug?

kan ik een

bijdragen

leveren aan

nieuwe

voorzieningen?

hoe lang kan ik

nog blijven

zitten op mijn

huidige locatie?

o.a. ZOHO

hub maar ook

buitenruimte

op vaste

plekken in

het gebied

informatie

delen

Voorbeeld: het

Cruyff court;

vraag de

jongeren om

inspraak 

"D
e N

AS is
 e

en

waard
evol o

nderd
eel

van d
e b

uurt"

circulair bouwen

/ inzetten CLT als

bouwmethodiek

flexibiliteit in

ruimte, planning

en fasering

bewust

inbouwen

wat is de

maximale

bouwhoogte?

zorg voor

korte lijntjes

met de

ontwikkelaar

Huidige

leegstand

duidelijke

visuele

signing

tijdens de

bouwfase

ZOHO hub

waar

iedereen

binnen kan

lopen

lengte

bouwtijd

versus

flexibiliteit

"Een gemeenschappelijk

maar p
riv

e dakterra
s

bovenop het g
ebouw voor

bewoners"

bouwoverlast

komt er ook

van andere

projecten in de

omgeving

richt plekken

tijdelijk in

samen met

bewoners en

ondernemers

Hoe breder de

betrokkenheid

hoe opener het

dakpark blijft

Beheer

stichting 

Er zijn veel

publieke tuinen

gesloten, wat

kunnen we

daarvan leren

Tuin van Noord

als voorbeeld

voor semi

openbare

ruimte 

Exposeren op

straat; creeren

van beleving

in de wijk 

Diversiteit(buiten je
eigen

bubbel) 

Uitdaging; niet vóór

de gebruikers

ontwikkelen maar

mét de gebruikers 

ontwikkelen 

Wat houdt

de ZOHO

community

voor jou in?

is er ruimte voor een

wooncooperatie, en

waarom alleen op

initiatief van de stad

en niet op uitnodiging

van de ontwikkelaar

In hoeverre is

er ruimte

voor een

woon

coöperatie?

Als er veel vraag

naar is zou dit een

optie zijn. Dit wordt

meegenomen om dit

wat verder uit te

zoeken

geef (deels) voorrang aan

de bewoners van de

omliggende buurten, zo

creer je doorstroming in de

wijk, kunnen kinderen bij

hun ouders in de buurt

blijven wonen en bouw je

aan een netwerk

'lange

lijnen' en

structuren

behouden

Voortbouwen

op wat er al is,

het DNA van

ZOHO   

Een plek waar

mensen voor

langere tijd

blijven wonen

Demografische

diversiteit:

mensen die echt

kiezen en

investeren in de

plek  

Zoek de

verbinding

tussen oud en

nieuw; dit gaat

niet goed in

crooswijk 

samenbrengen

van mensen in

de buurt 

ddd


