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een nieuw activiteiten centrum 
voor de Beverwaard

hoe kan een architectonisch 
ontwerp bijdragen aan de 
leefbaarheid in de wijk?  



/ 53inhoud presentatie 2

1. introductie 

2. probleemstelling 

3. conclusie onderzoek 

4. ontwerp



/ 53waar ligt de Beverwaard? 3 / 54



/ 53mijn eerste kennismaking met de Beverwaard 4

onderzoek  
‘Gezond IJsselmonde’

onderzoek naar de 
speelvoorzieningen  
in de Beverwaard



/ 53Imago Beverwaard? 5



2) probleemstelling



/ 53de Beverwaard heeft een negatief imago in Rotterdam

1)   kwetsbaarheid van de bewoners 

2)   steeds minder wijkvoorzieningen 

3)   geen publiekstrekkers in de wijk

7



/ 53daardoor gaat de leefbaarheid achteruit in de wijk 8

1)   grote groep bewoners is niet zelfredzaam 

2)   steeds minder plekken voor ontmoeting



3) conclusie onderzoek



/ 53uitgangspunt voor het idee van een ontwerp 10

“Beverwaarders willen meer gezelligheid in de wijk” 

 - artikel Metronieuws februari 2016  



/ 53wat kan de bewoners van de Beverwaard verbinden? 11

1)   sporten 

2)   koken en eten 

3)   activiteiten organiseren



/ 53divers programma met verschillende gebruikers en functies 12

basketbalzaal 
met tribune

workshopruimten

wijkcentrumBSO gezondheidscentrum

zaaltje voor yoga-/vechtsportkeuken en kantine

theaterzaal

speel-/knutselruimten

fitness

spreekkamers en 
behandelruimten

fitnessruimte

fysioruimtebibliotheek met leesplekken



/ 53hoe kan het ontwerp uitnodigen en ontmoeting faciliteren? 13

1)   zichtbaarheid 

2)   laagdrempeligheid



/ 53Frank van Klingeren (Nederlands architect - 1919-1999) 14

De Meerpaal (Dronten) ’t Karregat (Eindhoven)

openbaarheid, ontklontering, hinder en ontmoeting



/ 53kortom: 15

Het ontwerp moet een gebouw zijn dat de 
Beverwaarders verbindt, waar ze elkaar kunnen 
ontmoeten en die goede voorzieningen biedt in de wijk.  
Zodat de Beverwaarders een gezellige wijk hebben, 
zelfredzamer en minder kwetsbaar worden.



4) ontwerp
stedelijke inpassing:                              
waar moet het gebouw komen? 

ruimtelijke elementen:                            
hoe maken we het uitnodigend voor 
bezoekers om elkaar te ontmoeten?



/ 53opgezet in de jaren 80 met relatief goedkope woningen voor gezinnen 17



/ 53oorspronkelijke opzet Beverwaard jaren ‘80 18

gracht

voorzieningenwonen

singels

 gracht 
 (Oude Watering)

park



/ 53impressie van het winkelcentrum 19

• relatief grote 
schaal van de 
gebouwen 

• veel gesloten units 
ivm leegstand



/ 53het centrale park 20

• enorme schaal ten opzichte van 
de kleine omliggende 
bebouwing 

• veel achterkanten 
• weinig sociale controle



/ 53ingreep in de stedelijke situatie 21



/ 53winkelcentrum 22

1) verdichten van het winkelcentrum door 
een deel te slopen 

2) door een plein toe te voegen met café en 
koffiebar welke een sleutelfunctie vervult 
voor het organiseren van evenementen



/ 53uitgangspunt stedenbouwkundige ingreep: 23

inhaken op het grachten-as van het winkelgebied 
zodat deze beter fungeert als ontmoetingsplek  



/ 53principe opzet ontwerp in drie hoofdvolumes 24

wijkcentrum en BSO 

sportcentrum 

gezondheidscentrum 
1

2
3

1

2

3



/ 53principe organisatie programma 25

entree sportcentrum en 
gezondheidscentrumsportza

al

entreehal

entree wijkcentrum

entree BSO



/ 53plattegrond beganegrond 26

entree 
gezondheids
centrum

indoor hardloopbaan

entreehal

basketbalzaal

entree 
BSO

BSO

workshop

fitness

keuken en  
koffiebar

bar/balie
leestafel met 

kranten en tijdschriften

terras



/ 53plattegronden verdiepingen gezondheidscentrum 27

wachtruimte

yoga en  
vechtsportruimte

vergaderruimte

laboratorium 
en 
onderzoeksruimte

administratie

spreekkamers huisartsen

eerste verdieping

derde verdieping



/ 53plattegrond eerste verdieping wijkcentrum 28

theater/filmzaal

leesplekken

lesruimte



/ 53plattegrond tweede verdieping wijkcentrum 29

bibliotheek 
met leesplekken



/ 53ligging in het park en bovenwijkse benadering sportcentrum 30

P

P



/ 53benadering van het sportcentrum vanuit het park 31



/ 53nieuwe verbinding tussen plein winkelcentrum en park 32



/ 53de bouwblokken sluiten aan op de bestaande winkelgracht 33



/ 53bestaande gevel van het winkel-/woonblok 34

winkelplint



/ 53aanhaken qua volume hoogte op het bestaande winkelblok 35

zuidgevel



/ 53koffiebar met open keuken als centraal punt op het bestaande plein 36



/ 53materiaal gevels 37

oostgevel

referentie: Stadsgehoorzaal Vlaardingen



/ 53zuidgevel uitzichtpunt op de singel 38



/ 53theaterzaal met uitkijk over het park 39



/ 53Herman Hertzberger (Nederlands architect - 1932) 40

Montessori College 
Oost (Amsterdam)

Centraal Beheer (Apeldoorn)



/ 53opgestelde ruimtelijke elementen vanuit het onderzoek 41

1) diversiteit hoogtes van muurtjes en 
afscheidingen

2) verschillende plafond-hoogten

3) zittreden en tribunes voor 
gezamenlijke aandacht

4) verbinden van verdiepingen door 
middel van doorkijkjes

5) ankerpunten in de ruimte

6) elementen in het interieur



/ 53bar en balie als ankerpunt in de entreehal 42

referentie: koffiebar BK City



/ 53trappen als ruimtelijke elementen 43

referentie: Dok Bibliotheek Delft



/ 53trappen als ruimtelijke elementen 44



/ 53verbinden van verdiepingen door middel van doorkijkjes 45



/ 53verschillende hoogten van de ruimte 46



/ 53uitdagende elementen in het interieur: de indoor hardloopbaan 47

referentie: Kube House MVRDV



/ 53zicht op de sporthal 48

referentie: Thusong Service 
Centre Kaapstad



/ 53verbinden van ruimten doormiddel van doorkijkjes 49



/ 53hoe wordt het gebouwd?: gevelfragment 50



/ 53klimaat: zonnepanelen en bomen als natuurlijke zonwering in de zomer 51

PVT cellen

grijswatersysteem toiletten

nachtventilatie

bomen als natuurlijke 
zonwering in de zomer

sportzaalentreehal



/ 53conclusie 52

met het ontwerp wil ik de voorzieningen in de wijk een impuls geven, 
op voorwaarde dat: 

• de aantrekkelijkheid van de faciliteiten vergroot wordt, 
• dat er een programma wordt aangeboden wat ook mensen uit de omliggende wijken naar de 

Beverwaard trekt en bindt en 
• het een toegankelijke ontmoetingsplek is midden in de wijk 

op deze programmatische, organisatorische en ruimtelijke wijze worden 
de faciliteiten voor de Beverwaard beter benut als plek voor 
ontmoeting, netwerken en voor het ontplooien van activiteiten



zijn er nog 
vragen?
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