Op weg naar Park Essenburg. 21 mei 2011, PlukTuin RFC-weg Rotterdam
Het nu nog gedroomde Park Essenburg tussen het spoor en de aandachtswijk Het Nieuwe Westen
kan zorgen voor nieuwe relaties in de groene structuur van de stad Rotterdam. Het toekomstige Park
verbindt de Heemstrasingel als onderdeel van het ‘Boulevardsysteem’ van Rotterdam City met de
rivier de Schie, de groenblauwe ader van de Nieuwe Maas de stad uit naar Midden–Delftland.

Groen en gezondheid
De eerste Rotterdamse Singels zijn aangelegd om de stad
schoon en gezond te maken. Stadsarchitect Rose bedacht
daarvoor in 1842 het ‘Singelplan’: De singels zijn groene
aders door de stad en zorgen voor schoon water.
De Heemraadsingel is een onderdeel van de ‘Groene
boulevards’ van Rotterdam City (zie Stadsvisie Rotterdam
2007).
Meer weten: Hetty Berens: W. N. Rose 1801-1877; Stedenbouw, civiele
techniek en architectuur. Nai Uitgevers

Leefbaarheid en groen
Buurtgroen is goed voor de leefbaarheid en brengt mensen
bij elkaar. Openbaar groen biedt mensen van verschillende
culturele achtergronden de ruimte om elkaar vrijblijvend te
ontmoeten. Deze vrijblijvende ontmoetingen zijn de eerste
stap om vaker met elkaar in contact te komen, voor elkaar en
de (groene) ruimte in de buurt verantwoordelijkheid te nemen
en dus voor het vergroten van de sociale cohesie.
Meer weten: Vreke, J., I.E. Salverda & F. Langers; Niet bij rood alleen:
Buurtgroen en sociale cohesie, Alterra rapport 2070

Groen en integratie
Samen werken in het groen brengt je in contact met de
natuur. Daardoor leer je voor jezelf en anderen zorgen en
ook jezelf beter kennen. In Rotterdam zijn verschillende
organisaties bezig te tuinieren met mensen die sociaal en
mentaal buiten de boot dreigen te vallen. Samen tuinieren
zorgt voor mentale gezondheid en integratie in de
samenleving.
Meer weten: http://rotterdam.voedselbank.nl en
www.milieucentrum.rotterdam.nl

Stadslandbouw
Veel mensen in de stad weten weinig van de herkomst van
hun eten. In de supermarkt liggen producten uit alle delen
van de wereld keurig verpakt. Stadslandbouw laat bewoners
van de stad zien waar de aardappelen, groeten en fruit
vandaan komen. Aardbeien uit eigen tuin zijn heerlijk!
Stadslandbouw gebeurt al op kleine schaal in Rotterdam.
Er zijn meer initiatieven in Nederland zoals in Almere.
Meer weten: www.eetbaarrotterdam.nl en
www.agromere.wur.nl/NL/Stadslandbouw

Bewonerszelfbeheer
In andere steden in Nederland beheren bewoners, al dan
niet in samenwerking met een hovenier, openbaar groen.
Dan kan verschillende vormen en gebeurt steeds in samenwerking met de gemeente. Een schoolvoorbeeld is Terra
Bella in de wijk Lanxmeer, Culemborg. Ook elders op de
wereld, zoals in Detroit USA, hebben bewonersgroepen al
veel ervaring met het zelf beheren van (openbaar) groen.
Meer weten: www.stichtingterrabella.nl en
www.detroitagriculture.org
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Groenblauwe ader in de stad
Door de klimaatverandering komen er grotere pieken en
dalen in de hoeveelheid regen. De Schie zorgt voor het
afwateren van een groot deel van Rotterdam en het
Delftland. Waterdieren, vogels en ook planten kunnen door
de rivier snel- en spoorwegen kruisen. Groen-blauwe aders
zorgen voor waterbuffers en verbindingen.
Meer weten: www.schielandendekrimpenerwaard.nl en
www.rotterdam.nl/waterloket

Route naar Delfland
De Schie is een belangrijke scheepvaartroute naar Delft en
verder. Langs de Schie loopt een wandel- en fietsroute die
een onderdeel is van een regionaal netwerk. Dat brengt je
overal in de stad en ook naar buiten zoals naar MiddenDelftland of de kust. Groenblauwe aders in de stad zorgen
voor economische en recreatieve verbindingen.
Meer weten: www.fietseninregiorotterdam.nl en
www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

Tuin aan de Maas
Tijdelijk groenbeheer komt op verschillende plekken voor in
Rotterdam. De Schie mondt uit in de Maas. Op de kop van
de Mullerpier ligt de Tuin aan de Maas. Daar doen de
bewoners van de nieuwbouw op de pier het zelf. Creatief
Beheer van Rini Bimans is een organisatie die bewonersgroepen helpt bij het zelf onderhouden van groen.
Meer weten: http://groups.google.com/group/tuin-eendracht-mullerpier en
www.creatiefbeheer.nl

Park aan de Maas
Rotterdam wil graag economisch in de lift en een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden aan internationale bedrijven
en kenniswerkers (expats). ‘Het Park’ aan de Maas is hèt
groene paradepaardje van Rotterdam met de Euromast
bekend in binnen- en buitenland. Expats houden van groen
in de stad. Niet alleen in een mooi stedelijk park maar vooral
in de directe woonomgeving.
Meer weten: Veer, P.M. en J. Luttik; Naar buiten! To the Great Outdoors,
Groen en internationale kenniswerkers in Nederland, Alterra rapport # 1940

De Nieuwe Maas
Het nu nog gedroomde Park Essenburg heeft verbinding met
de Schie. De Schie met de Nieuwe Maas. En zo is het
gedroomde park verbonden met de Zwitserse bergen en
Europoort; met de hele wereld. Net zoals de bewoners van
Het Nieuwe Westen overal hun culturele wortels hebben.

Meer weten:
Peter Veer, Projectleider Wetenschapswinkel Wageningen UR, pmveer@smc94.nl, 06-511 76 436 en
www.wetenschapswinkel.wur.nl/NL/projecten/projecten_2011/groenplan_rotterdam_delfshaven/
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