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INLEIDING INTEGRAAL PLAN GROW BOTU FASE 2

Ons integrale plan is bedoeld om BoTu een impuls 
te geven naar een veerkrachtige wijk. Zo’n traject 
bedenk je niet op kantoor om het vervolgens aan 
de wijk voor te leggen. Wij wilden samen met de 
wijk oplossingen bedenken en mogelijkheden on-
derzoeken. Dat kan alleen als je ervan uitgaat dat 
de wijk een enorm potentieel herbergt. 

Dat potentieel in BoTu moesten we vinden. Niet 
alleen van bewoners, ook van ondernemers, markt-
kooplieden, (vrijwilligers)organisaties en informele 
netwerken. En nog in korte tijd ook. Dat is de reden 
dat we naar manieren zochten om de diverse groe-
pen heel snel en direct te benaderen om hun kennis 
en ervaring te kunnen inzetten voor het plan. Om 
goed contact te onderhouden en relaties te kun-
nen opbouwen binnen de wijk, hebben wij ervoor 
gekozen om veelvuldig aanwezig te zijn in de wijk 
en daar een eigen ontmoetings- en werkruimte te 
creëren. In dit plan leest u over hoe we de bewoners 
en ondernemers hebben benaderd, hoe we hebben 
samengewerkt, hoe we hebben geluisterd naar hun 
verhalen, behoeftes en wensen. En hoe we hebben 
gediscussieerd over hun ideeën en oplossingen. Hoe 
we samen mogelijkheden voor een nieuw hart van 
BoTu hebben onderzocht. 

Bewoners en marktkooplieden hebben veel goede 
ideeën geopperd om drempels die zij ervaren in 
BoTu, te verlagen, potentieel uit de wijk te benutten, 
netwerken te versterken en economische vooruit-
gang voor de wijk te boeken. Al deze ideeën hebben 
we gevisualiseerd en aan zo veel mogelijk bewo-
ners voorgelegd. Wat vinden zij van de ideeën die 
zijn geopperd? Deze samenwerking met bewoners, 
ondernemers, marktkooplieden en organisaties heeft 
geleid tot een eerste concept voor het nieuwe hart 
van BoTu op het Visserijplein en Park 1943.

Het programma-idee zoals het er nu ligt, is geen 
vastomlijnd concept, waar alleen nog maar een 
klap op hoeft te worden gegeven. Het is een voor-
stel waarmee wij in fase 3 verder gaan. Samen met 
dezelfde groepen die we hebben gesproken in fase 
1 en 2 en samen met mensen die zich nog willen 
aansluiten, ontwikkelen we het plan verder. Totdat 
we een compleet stedenbouwkundig plan kunnen 
voorleggen, dat helemaal samen met gebruikers van 
de wijk is opgesteld. Zodat het tegemoetkomt aan 
hun wensen en hun de mogelijkheden en faciliteiten 
biedt om daadwerkelijk een veerkrachtiger wijk te 
worden.  
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1. IN CO-CREATIE MET BEWONERS 

Op advies van de Stichting Go Botu hebben we Ma-
rianne de Koning en Helma van den Bogert van De 
Verbindingskamer gevraagd ons te ondersteunen 
bij het co-creatietraject. Marianne en Helma zijn al 
een aantal jaar actief in de wijk, onder andere met 
een opdracht van de gemeente om de sociale co-
hesie in de wijk te verbeteren. Ze hebben inmiddels 
een groot netwerk dat we hebben kunnen inzetten 
om bewoners te betrekken bij onze activiteiten. 

In de BoTu Bazar staat een maquette van het Vis-
serijplein en omgeving en aan de wand hangt een 
groot whiteboard (6 x 3 meter) waar bewoners op 
kunnen schrijven, tekenen en plakken. Daarnaast 
hebben we veel beeldmateriaal opgehangen, zoals 
foto’s van hoe het er vroeger uitzag en allerlei in-
spiratiebeelden van markten, sporthallen, bibliothe-
ken, wijkcentra en parken. In de BoTu Bazar hangt 
ook een whiteboard droomwolk, waarop bewoners 
hun ideeën of wensen voor het nieuwe hart van de 
wijk kunnen beschrijven of tekenen.

1.2. Uitvoering workshops, interviews en enquête

Workshops
We zijn begonnen in de BoTu Bazar met het verza-
melen van ideeën door middel van het geven van 
workshops, waarin we samen met deelnemers aan 
de hand van beelden en de maquette in gesprek 
gingen met elkaar. We hebben hen gevraagd hoe 
de veerkracht van bewoners vergroot kan worden 
en welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Naast 
algemene workshops hebben we voor specifieke 
groepen workshops georganiseerd, zoals moeders, 
kinderen, jongvolwassenen, senioren, ondernemers 
en marktkooplieden. Bij de eerste workshop was de 
toeloop nog niet voldoende. Daarom hebben we de 
deur opengezet en mensen op straat uitgenodigd 

Traditioneel werken we in de vastgoedwereld met 
een vastomlijnd plan dat we achter gesloten deu-
ren maken en vervolgens voorleggen aan bewo-
ners. Dit noemen we participatie. In het geval van 
BoTu hebben we in fase 1A en 1B van de Open Op-
roep geen vastomlijnd plan voor BoTu gemaakt, 
maar een plan van aanpak hoe we samen met de 
wijk plannen willen maken voor een nieuw hart 
van BoTu. Dit plan van aanpak hebben we tijdens 
fase 2 meerdere keren aangepast samen met be-
woners, gebaseerd op gesprekken met bewoners. 
In dit proces (Social Impact by Design) maken we 
plannen - vanaf het opstellen van het program-
ma - samen met bewoners, organisaties uit de 
wijk en andere inschrijvers van de Open Oproep. 
De planontwikkeling vindt in alle openbaarheid 
plaats in onze werkruimte in de wijk met etalage 
en open dagen. We hebben de plannen tot nu 
toe in co-creatie met bewoners en ondernemers 
gemaakt.

1.1. BoTu Bazar: onze ontmoetings- en 
werkruimte in BoTu

In oktober 2019 zijn we begonnen om met be-
woners en ondernemers uit de wijk plannen te 
maken voor een nieuw hart van de wijk op het 
Visserijplein. Om de co-creatie goed te kunnen 
uitvoeren, hebben we een werkruimte geopend 
op de Schiedamseweg 127B, de BoTu Bazar huis-
kamer. Hier kunnen we samenwerken met bewo-
ners en op de dagen dat wij de ruimte niet nodig 
hebben, hebben we de BoTu Bazar aan de wijk ter 
beschikking gesteld: een huiskamer van en voor de 
wijk. Verschillende partijen maken hier nu gebruik 
van, zoals Geloven in BoTu, een initiatief van Nico 
van Splunter, die hier een pop-up beauty-salon 
organiseerde, een kerstdiner met kerstbingo en 
een verhalencafé. Momenteel organiseert hij er 
elke woensdagmiddag kinderactiviteiten. Daar-
naast worden er Nederlandse taallessen gegeven 
door Alsare. Ook andere deelnemers van de Open 
Oproep maken gebruik van de ruimte voor hun 
co-creatietraject. Zo gebruikt het team Krachtige 
Gezinnen de ruimte om gesprekken met de buurt 
te voeren. Zij hebben hun eerste pilot gehouden 
voor hun project Brood & Spelen, een broodbake-
venenemt in de BoTu Bazar.
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om binnen te komen en met ons in gesprek te gaan. 
De eerste workshop bleek een opstarthobbel, de 
andere vijf workshops werden wel goed bezocht. 
Tijdens deze workshops werd er veel ongenoegen 
over de wijk gespuid, er werd gediscussieerd over 
verschillende belangen en er kwamen veel mooie 
ideeën naar boven voor verbeteringen van het Vis-
serijplein en een nieuw hart van de wijk. 

Workshops op andere locaties 
Een deel van de workshops hebben we gehouden 
op andere locaties. Zo hebben we de ‘ouderkoffie-
ochtenden’ op de Valentijnschool en de Nicolaas-
school bezocht. We hebben een projectmiddag 
georganiseerd voor groep 7 van de Valentijnschool 
en we zijn op een vrijdagavond bij de Ayasofya 
Moskee op bezoek geweest.

Open huis en straatinterviews
Nadat we bij de eerste workshop mensen van de 
straat binnen hadden uitgenodigd, hebben we elke 
donderdag Open Huis gehouden en mensen geïn-
terviewd in 1op1-gesprekken. Daarnaast zijn we veel-
vuldig de straat op gegaan om in gesprek te komen 
met bewoners, marktkooplieden en ondernemers. 

Alle ideeën die we de eerste weken hebben verza-
meld, hebben we in een enquête gezet. We wilden 
turven hoeveel mensen bepaalde ideeën zien zitten. 
Omdat mensen zich niet altijd een voorstelling kon-
den maken van de mogelijkheden, hebben we de 
enquête met beelden gemaakt. Het visualiseren van 
ideeën hielp mensen om hun gedachten op gang 
te brengen en zelf met nieuwe ideeën te komen. 
Ook maakte de beeldenquête de gesprekken met 
mensen met een taalbarrière makkelijker. Voor meer 
informatie zie www.botubazar.nl/enquete.

Een impressie van het co-creatie-
traject kunt u hier zien.

Inzet bewoners
We hebben zo veel mogelijk mensen uit de wijk 
gevraagd om tegen een kleine vergoeding mee 
te werken aan onze activiteiten, bijvoorbeeld met 
catering en klussen. Zo is de BoTu Bazar geschil-
derd door mensen van Pameijer (ondersteuning 
van kwetsbare mensen in de samenleving). Enkele 
bewoonsters zijn gastvrouw in de BoTu Bazar en 
zij houden de ruimte schoon en netjes. Daarnaast 
hebben bewoners geflyerd en tijdens verschillende 
workshops de catering verzorgd.

Een van onze 
gastvrouwen: 
Elly
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mensen kwam met heel goede ideeën en dromen 
over ondernemingen, maar ze hadden geen idee 
hoe ze deze zouden kunnen door ontwikkelen. 
Daaruit is ons idee voor een BoTu Wijkincubator 
ontstaan (zie paragraaf 2.3). 

Veel ideeën zijn culinair gerelateerd. Culinaire 
diversiteit werd in een van de workshop zelfs als 
kracht van de wijk beschouwd en als kans om een 
verbindende factor voor de wijk te worden. Er zit 
veel culinair talent in de wijk. Tijdens onze open da-
gen kwamen bewoners ons spontaan home cooked 
maaltijden brengen of een visje van de markt. Ook 
hebben we samen met bewoners gegeten, erg ge-
zellig. We leerden elkaar zo beter kennen.

Verder hebben we van veel kinderen en jongeren 
gehoord dat ze iets met IT willen doen. Veel kin-
deren van de Valentijnschool zouden bijvoorbeeld 
graag leren programmeren. De bibliotheek zou daar 
een geschikte plek voor kunnen zijn. Ook kwam het 
thema ‘ontmoeten’ heel veel terug bij veel verschil-
lende mensen. Mensen denken dan aan samen eten 
en drinken, sporten en creatieve activiteiten. Ten 
slotte waren minder vuil en meer groen onderwer-
pen waar bijna iedereen over begon als we vroegen 
wat mensen van het Visserijplein vonden. 

MIDDELEN GEBRUIKT OM TE WIJK TE BEREIKEN
Om mensen uit te nodigen om mee te doen met 
ons co-creatieproces hebben we een aantal midde-
len gebruikt. Er zijn posters opgehangen in het wijk-
centrum, in winkels en horeca. Ook hangen ze voor 
het raam van de BoTu Bazar. Er zijn verschillende 
flyers verspreid om bewoners en ondernemers uit 
te nodigen voor de workshops en om langs te ko-
men op de inloopdagen. De flyers zijn huis-aan-huis 
verspreid in de omgeving van het Visserijplein en 
verder bij de ingang van de supermarkt, de ingang 
van de metro, het wijkcentrum, de markt en de 
BoTu Bazar. Op de website van BoTu Bazar staat alle 
informatie in meerdere talen (Nederlands, Engels, 
Arabisch, Frans, Turks). De url wordt op posters en 
flyers weergegeven. Op de website staat ook een 
online enquête die mensen kunnen invullen.
Via een Facebook-pagina voor BoTu Bazar bouwen 
we een online community op. Hier wordt informa-
tie gedeeld over de workshops (aankondigingen, 
uitnodigingen, impressies). We linken aan FB- 
pagina’s van groepen die al actief zijn in de wijk. 
Ook Instagram en Twitter zijn ingezet met meer-
dere hashtags. We hebben nu in totaal een klei-
ne 300 volgers via sociale media. We sturen een 
nieuwsbrief aan mensen die hebben aangegeven 
die te willen ontvangen. We informeren ze over de 
plannen en houden ze op de hoogte over wat er 
gebeurt en waar we mee bezig zijn. Ze kunnen zich 
elk moment afmelden.

RESULTATEN EN REACTIES
Bewoners vinden het in eerste instantie moeilijk 
te geloven dat wij hen naar hun mening vragen. 
Ze blijven vragen naar onze plannen. Pas nadat we 
benadrukken dat er geen plannen zijn, dat we echt 
willen weten wat zij graag zouden willen in de wijk, 
komen ze een beetje los. Dan nog blijft het voor 
veel bewoners heel moeilijk om iets te benoemen 
wat anders zou kunnen. Er zijn toch ook bewoners 
met heel specifieke wensen en ideeën. Om het 
draagvlak in de wijk voor deze ideeën te peilen, be-
sloten we via een beeldenquête te turven hoeveel 
mensen daar gebruik van zouden maken. Een aantal 
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Deelnemers aan de co-creatie

50% 7%43%

Leeftijd

0 - 15 jaar

15 - 25 jaar

25 - 45 jaar

45 - 65 jaar

65 jaar en ouder

Geen antwoord

39%

10%

13%

2%

12%

24%

Marokkaans 33%, 

Nederlands 24%, Turks 15%, 

Surinaams 12%, Anders 11%

Geen antwoord 5%

Chronisch ziek 

Ja 16%, Nee 57%

Geen antwoord 27%

Uitkering

WW 7%, WWB 14%, 

WIA/IAOW 7%, Wajong 2%, 

Pensioen 9%, Studiefinanciering 1%

Nee / Geen antwoord 60%

€Werk 

Ja 39%, Nee 39%

Geen antwoord 22%

Woning 

Sociale huurwoning 47%, 

Vrije sector huurwoning 11%, 

Koopwoning 17%

Geen antwoord 25%

Woning soort 

Appartement 45%, 

Eengezinswoning 16%

Geen antwoord 39%

Woonsituatie 

Alleen 18%, Samen met partner 14%, 

Samen met partner en kinderen 28%, 

Alleen met kinderen 10%, Bij ouders 5%

Geen antwoord 25%

Top 4:

Mathenesserweg 8%

Gijsinglaan 7%

Blokmakersstraat 4%

Bruijnstraat 3%

198 DEELNEMERS
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1.4. Hoe verder in fase 3

Nu onze bekendheid en ons netwerk in de wijk steeds 
groter wordt, ontdekken we steeds meer wat er 
speelt in de wijk, wie actief is, welk potentieel er is. In 
de volgende fase willen we dat gaan benutten door 
steeds meer werk door bewoners te laten doen, tij-
dens het ontwerpproces en straks tijdens de uitvoe-
ring en beheerfase. In fase 3 geven we met de ambas-
sadeursgroep het co-creatietraject verder vorm. We 
denken bijvoorbeeld aan het uitzetten van vacatures 
in de wijk. Dat kan beginnen als vrijwilligerswerk met 
een vrijwilligersvergoeding en uitgroeien tot een 
betaalde baan. Daarvoor gaan we ook samenwerken 
met Open Badges, een van de andere inschrijvers 
van de Open oproep. We willen bijdragen aan hun 
project door leer- en werkplekken aan te bieden voor 
mensen in BoTu tijdens ons ontwikkel- en bouwtra-
ject en later in de beheerfase. Via hun netwerk krijgen 
wij toegang tot mensen in de wijk die aan ons project 
kunnen meewerken. Dat begint met het beheer van 
de BoTu Bazar. Denk daarbij aan het gastheer of gast-
vrouw zijn, de boodschappen doen, schoonmaken 
enzovoort. Verder kunnen bewoners ons ondersteu-
nen bij de communicatie met de wijk. Verder werken 
we in fase 3 samen met alle stakeholders verder aan 
het stedenbouwkundige concept. Over alle pro-
gramma-onderdelen praten we door met bewoners, 
ondernemers, marktkooplieden, gemeente en maat-
schappelijke organisaties over de invulling.

   
Henry Daphne Maiko

   
Michael Ouafa Volkan

   
Yamila Musa 

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES INTERVIEWS, 
WORKSHOPS EN ENQUÊTES

Bewoners hebben aangegeven dat de markt een 
belangrijke plek is voor verse groente en fruit. Nie-
mand wil de markt weg hebben, maar een diverser 
aanbod is gewenst en ook een oplossing voor de 
vervuiling door de markt. Ook wordt een dak boven 
de markt geopperd, zodat de markt bij alle weers-
omstandigheden een prettige verblijfsplek kan zijn 
en er op dagen dat er geen markt is, andere activi-
teiten kunnen plaatsvinden, zoals sport, creativiteit, 
informatie en leren. Het gebouw dat er nu staat, 
Pier 80, mag wel weg. Men vindt het een lelijk, saai, 
verouderd gebouw. Maar veel bewoners hebben wel 
behoefte aan meer ontmoetingsruimte in de wijk 
met ruimere openingstijden en gezellige horeca op 
het plein, en activiteiten voor alle leeftijden. Er is veel 
culinair talent in de wijk dat beter benut kan worden. 
De bibliotheek heeft voor oudere kinderen weinig 
te bieden, er is behoefte aan goede studieruimte 
en computerplekken. Verder is bij de jeugd en jong 
volwassenen sport een heel belangrijk thema. De 
Johan Cruijf Court is vaak voorbij gekomen. Vrouwen 
hebben behoefte aan een sportaanbod speciaal 
voor hen. Verder worden veelvuldig genoemd: een 
groot tekort aan woningen (sociale en vrije sector), 
slechte kwaliteit huidige woningen, behoefte aan 
meer groen, een schonere en kleurrijkere uitstraling, 
minder parkeerdruk, en een veiliger omgeving. Een 
bewoner heeft ideeën om iets van al het plastic afval 
te maken wat nog bruikbaar is. Dus niet alleen recy-
clen, maar hergebruiken.

1.3. Ambassadeurs

Een bewoner die al bij drie workshops aanwezig was 
geweest, Kenneth, vroeg of hij ons kon helpen. Zo is 
het idee ontstaan om een aantal bewoners uit de wijk 
als ambassadeurs voor ons project te vragen. Deze 
bewoners reageerden hier enthousiast op en hadden 
zelf ideeën hoe ze dat konden invullen. Zij enquêteer-
den in de wijk en elke donderdag lunchten we met 
elkaar om bevindingen te delen. Zij vormden met hun 
enthousiasme en eigenheid een brug tussen ons en 
de wijk. We kwamen snel te weten wat er speelde in 
de wijk. De ambassadeurs besteedden er ongeveer 
een halve dag per week aan en kregen daar een vrij-
willigersvergoeding voor van € 25,- per week.

   
Kenneth Elsa Halima
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Daarnaast hebben we studenten bouwkunde en 
civiele techniek van MBO- tot TU-niveau ontmoet tij-
dens de workshops en de open dagen. Ze komen uit 
de wijk en willen graag inhoudelijk meewerken aan 
het project. We zijn met hen in gesprek hoe we hun 
co-creatie als een soort bijbaan kunnen inrichten. 
Zij doen daarmee relevante werkervaring op, ver-
dienen wat en worden meer betrokken bij hun wijk. 
Met twee andere bewoners zijn we een deelproject 
aan het uitwerken, een bedrijfsverzamelgebouw. We 
zijn al aan het zoeken naar (startende) ondernemers 
die hiervan gebruik willen maken. Hierover in hoofd-
stuk 2 meer. Zij kunnen ook een rol vervullen in de 
beheerfase. Daarnaast zijn we met een bewoner in 
contact die ons in de vervolgfase bij de social media 
kan ondersteunen. 

Verder werken we in fase 3 samen met alle stake-
holders door aan het stedenbouwkundige concept. 
Over alle programma-onderdelen praten we door 
met bewoners, ondernemers, marktkooplieden, 
gemeente en maatschappelijke organisaties over de 
invulling.

Toekomstig imago
Het Visserijplein is op dagen dat er geen markt is 
geen plek die mensen aantrekt. Om hier in samen-
hang met het park een favoriete verblijfsplek te ma-
ken voor bewoners en mensen van buiten de wijk, 
is nog een ander traject nodig naast de fysieke en 
sociale aanpak: zichtbaarheid. Door zichtbaarheid 

te creëren voor een leuke, mooie wijk met zijn unie-
ke eigenschappen en met nieuwe initiatieven wordt 
BoTu positief op de kaart gezet als aantrekkelijke 
verblijfsplek. Daarvoor heeft het gebied vanaf dag 
één nieuwe activiteiten nodig, een programma van 
ondernemende, creatieve, uitnodigende, tijdelijke, 
innovatieve activiteiten. Dit doen we samen met 
bewoners en ondernemers, maar ook samen met 
de gemeente en andere deelnemers aan de Open 
Oproep.

Om het Visserijplein in de nabije toekomst al le-
vendiger te maken zijn we aangesloten bij twee 
initiatieven. Een is het energiepaviljoen van IABR, 
waarover in hoofdstuk 2 meer. Een ander is een 
initiatief van het team Krachtige Gezinnen. Met hen 
willen we deze zomer een evenement organiseren 
op het Visserijplein en in Park 1943, waarbij we al 
een verbinding tussen deze twee gebieden tot 
stand brengen (zie hoofdstuk 2). Daarnaast gaan 
we bewoners stimuleren en faciliteren om andere 
(tijdelijke) initiatieven te ontplooien op het plein en 
in het park. Een van de ideeën is om een tijdelijk 
wijkrestaurant op het plein te realiseren. 

Op deze manier krijgt het Visserijplein en daarmee 
ook de wijk BoTu een ander imago. In plaats van een 
plek die je moet mijden, wordt het een plek waar je 
naartoe wilt gaan. Bewoners en ondernemers gaan 
dan ook zelf anders naar de wijk kijken. Dat is een 
belangrijke stap naar een veerkrachtiger wijk. 
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2. GROEN EN GEZELLIG HART VAN BOTU 

2.1. Hart van BoTu MarktPark

De uitkomsten van de workshops, straatinterviews 
en enquête hebben geleid tot een gebiedsvisie 
en programma. Samen met bewoners en onder-
nemers hebben we vastgesteld dat er in het hart 
van BoTu een grote kans ligt voor het maken van 
een inclusieve plek waar bewoners, ondernemers, 
cultuur, sport, spel en natuur bij elkaar kunnen 
komen. Het Grote Visserijplein oogt momenteel 
als een kale vlakte, waar het alleen tijdens markt-
dagen bruist, het is ook een plek waar ruimte is 
om dromen waar te maken. Een plek waar ver-
binding in en met de wijk versterkt kan worden. 
Waar ondernemers kunnen groeien, kinderen een 
weg naar de toekomst ontdekken en bewoners 
een perspectief op een (andere) woning hebben. 
Zo kan het een plek worden met een grote sociale 
impact op de hele wijk. 

Het bijzondere van ons co-creatieproces is dat de 
kennis, ervaring en intelligentie uit de wijk direct 
wordt omgezet in concrete toekomstperspectie-
ven. Zo zijn tijdens de workshops frustraties geuit 
over de status quo, maar vooral ook veel ideeën 
geopperd om het beter te maken. Een van de 

grootste kritieken was het gebrek aan leven op 
het plein tijdens niet-marktdagen en de barrière 
tussen het plein en Park 1943. Moeders durven hun 
kinderen niet de Grote Visserijstraat over te sturen 
omdat het onveilig is. Hier ligt de basis voor het 
idee van het Botu MarktPark. 
 
BoTu raamwerk
Het Visserijplein en Park 1943 liggen centraal en 
strategisch tussen het Dakpark en het gebied rond 
de Mathenesserbrug. De Grote Visserijstraat en in 
het verlengde daarvan de Schippersstraat vormen 
samen een vitale schakel tussen de verschillende 
buurten. Om dit beter tot zijn recht te laten ko-
men zou deze moeten functioneren als een groene 
langzaamverkeersboulevard. Dat betekent dat het 
gedeelte van de Grote Visserijstraat ter hoogte van 
het Visserijplein eenrichtingsverkeer zou moeten 
worden, een stadsstraat of een fietsstraat. 

De algehele verkeersstructuur in deze wijk moet 
kritisch bekeken worden en daarbij zou de grote 
verkeersstroom vooral over de Schiedamseweg en 
de Mathenesserweg moeten worden afgewikkeld.
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Verder zouden er zo veel mogelijk stadsstraten 
moeten komen om de voetganger en fietser meer 
ruimte te geven. Daarvoor is het nodig dat ook 
goed naar de verkeersdruk wordt gekeken. Zeker 
op marktdagen is het dringen in de straten. Van-
uit de marktkooplieden was dit een veelgehoorde 
klacht. Door het tekort aan parkeermogelijkheden 
missen ze klandizie en tegelijkertijd ontstaat door 
de grote hoeveelheid auto’s op straat een onaan-
trekkelijke openbare ruimte. Ook gaven ze aan dat 
langzaam verkeer meer omzet oplevert. 

Een idee is dan ook dat voor het toekomstige BoTu 
een grote e-parking onder het Visserijplein komt, 
waar bewoners en bezoekers kunnen parkeren of 
de beschikking hebben over een elektrisch deel-
voertuig. Zo zou de mobiliteit in de wijk in betere 
banen kunnen worden geleid en komt de toekomst 
van een schoner en energieneutraal BoTu in zicht. 
Hierover meer in paragraaf 2.7.

Het langzaam verkeer is minstens zo belangrijk. Daar-
om denken we op het niveau van straten en groen 
aan een netwerk van routes en adressen. Dit verbindt 
het park met zijn omgeving zodat er vanuit de ver-
schillende delen van de wijk vanzelfsprekende routes 
ontstaan en het park beter gebruikt kan worden. 

Botu MarktPark
Als de barrière tussen het Visserijplein en Park 1943 
niet meer bestaat, ontstaat het BoTu MarktPark. Een 
langgerekte, groene, openbare ruimte. Dit kan een 
centrale verblijfs- en ontmoetingsplaats zijn voor de 
wijk en omgeving. In het park is ruimte voor sport, 
spel, tuinieren en cultuur in een groene setting. De 
markt vindt dan plaats in het zuidelijke deel van het 
Visserijplein en maakt een verbinding met het com-
merciële programma van de Schiedamseweg. 

Het MarktPark is niet zomaar een park, maar een 
park waaraan we allerlei functies willen koppelen, 
zoals sport, ondernemersruimte, kennisinstellingen, 
horeca en volkstuinen. Deze kunnen een plek krijgen 
in de rand van het park. Door deze programma’s zo 
goed mogelijk te mixen en te verspreiden, ontstaan 
er in het park uitwisselingen en interacties. Het 
MarktPark kan zo de samenkomst zijn van verschil-
lende aspecten van BoTu die nu vaak los van elkaar 
bestaan. 

11



Ook de markt wordt dan gekoppeld aan het park, 
waardoor de verbinding met bestaande en nieuwe 
functies kan worden versterkt, zoals het wijkres-
taurant waar gekookt wordt met en voor de wijk. 
Uit de workshops bleek een grote behoefte om de 
culturele en culinaire diversiteit veel zichtbaarder 
te maken. Door de verschillende functies uit de wijk 
rondom het MarktPark te groeperen, kunnen ze 
vanzelfsprekender met elkaar in aanraking komen. 
De scholieren met de ouderen, de gezinnen met 
de ondernemers, de marktkooplui met de wijkkoks. 
Ook kunnen we hier en bij de markt (in de plint van 
het vastgoed) ruimte faciliteren voor andere sociale 
ondernemers. In principe kan iedere inschrijver voor 
Go BoTu een plek krijgen in de beoogde opzet. 

BoTu Talent Tornado 
De functies in de rand van het MarktPark komen 
voort uit de inventarisatie van wensen van bewoners 
en ondernemers en de kansen die wij samen zien in 
BoTu. Er zijn al startpunten om het talent van BoTu 
verder te ontwikkelen, zoals de Bouwkeet, de scho-
len en ook het Zelfregiehuis. Maar om de talenten 
op alle niveaus en in verschillende disciplines te kun-
nen begeleiden, moet het aanbod van en de samen-
werking tussen voorzieningen en plekken verruimd 
worden. Wij denken aan de Talent Tornado. Met de 
Talent Tornado wordt iedereen op haar of zijn niveau 
het perspectief geboden op een betere toekomst.
De Talent Tornado voorziet in voorzieningen om 
laag in te stappen. Via deze laagdrempelige plekken 
kun je stappen maken naar plekken voor co-living, 
co-working en co-making. Tot aan plekken zoals 
het BoTu Kenniscentrum of de BoTu Wijkincubator 
(waarover in volgende paragrafen meer). Op elke 
schaal en ieder niveau worden er mogelijkheden 
geboden. Afhankelijk van de behoefte in de wijk 
komt een nieuw programma eerder of later tot 
ontwikkeling. De eerste programmaonderdelen zijn 
in verschillende workshops met de bewoners en 
ondernemers al besproken. Deze zijn gebruikt om 
een eerste invulling van het MarktPark te visualise-
ren. We diepen dit in fase 3 samen verder uit om tot 
afgewogen keuzes te komen. Keuzes waar de wijk 
als geheel in sociaal-economisch opzicht beter van 
wordt. Ook in het vervolg blijft het een groeiproces 
waar we in gesprek met de buurt, de gemeente, 
de ambassadeurs en verschillende initiatiefnemers 
kijken hoe we ontwikkelruimte kunnen bieden. 

Talent Tornado

bewegen

cultuur

w
erk

culinair

wonen

BOTU
TALENT

kennis

S M L

werk

bewegen

wonen

kennis

cultuur

culinair
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Onder het dak kunnen op niet-marktdagen volop 
andere bezigheden worden georganiseerd, zoals 
buitensport en culinaire festiviteiten in het wijk-
restaurant. 

De BoTu Wijkincubator
BoTu bruist van de (potentiële) ondernemers, maar 
die moeten vaak uitwijken naar elders. Onderne-
mers hebben aangegeven behoefte te hebben aan 
begeleiding en ondersteuning. Daarom zijn we met 
Wolfpack en Open Badges in gesprek om hun idee 
in ons plan een plek te geven. Dit krijgt onder ande-
re vorm in de BoTu Wijkincubator. U leest hierover 
meer in paragraaf 2.3. 

De BoTu Markt
De markt is voor de identiteit van BoTu erg belang-
rijk, maar ook voor de economische structuur. De 
marktkooplieden vinden een impuls ook hard nodig. 
Door de markt grotendeels te overdekken met een 
luchtig dak krijgt de markt meer mogelijkheden om 
zich te onderscheiden en in een positieve spiraal 
terecht te komen. Het idee is nu om een dak te vor-
men met drie opgetilde gymzalen, gecombineerd 
tot één sporthal, die is bekleed met zonnepanelen 
voor de BoTu Batterij. De wens tot overkapping 
kwam sterk naar voren in de workshops met de 
marktkooplieden, die het overdekken als kans zagen 
voor een unieke en beter functionerende markt.

Variatie 01

Variatie 02
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ons in eerste instantie op mensen uit de wijk. Op de 
begane grond kunnen alle wooneenheden een pu-
bliek programma krijgen om de aansluiting met het 
MarktPark zo stevig mogelijk te maken. In paragraaf 
2.6 vertellen we u hier meer over. 

BoTu Wonen
Er is een grote behoefte om het huidige, dominan-
te, sociale segment aan te vullen met middeldure 
huur en koop, dat bedoeld is voor starters, gezinnen 
en senioren, maar ook voor specifieke beroepsgroe-
pen als hulpverleners en leraren. Hierbij richten we 

Variatie 03

Variatie 04
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actie met nieuwe vormen van energie(opwekking). 
Het idee is nu om het paviljoen midden in het park 
te plaatsen op de kruising van een aantal belangrij-
ke routes. Daarmee koppelen we de verschillende 
sport- en speelplekken en de verschillende doel-
groepen in het park. De bedoeling is om er een 
inclusieve plek voor BoTu van te maken, die de 
energietransitie op een positieve manier beleefbaar 
maakt en stimuleert. 

BoTu Energiepaviljoen
Het meest concrete pilot-project is het BoTu Ener-
giepaviljoen. Met onder andere het Zelfregiehuis, 
de Parkraad, de Speeltuinvereniging, Creatief 
Beheer en de IABR hebben we vergaande afspra-
ken gemaakt om tot een gezamenlijk paviljoen in 
het park te komen. De bedoeling is om er een klein 
flagship van de energietransitie van te maken, waar 
bewoners en ondernemers worden geholpen met 
de energietransitie door educatie, skills en inter-
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2.2. BoTu Markt 

Markt weer centrum van de wijk
De markt op het Visserijplein is belangrijk voor men-
sen met een kleine portemonnee die er goedkoper 
boodschappen kunnen doen. Tegelijkertijd staat de 
markt onder druk. Veel plekken staan leeg, onder-
nemers geven aan dat er te weinig wordt verdiend. 
En bewoners geven aan dat de markt overlast geeft 
met straatvuil (veel plastic) en er rommelig uit 
ziet. Er is nauwelijks beleving, het is geen prettige 
verblijfsplek. Op dagen dat er geen markt is, oogt 
het plein desolaat. Er wordt onvoldoende gebruik-
gemaakt van deze centrale plek die juist zoveel zou 
kunnen toevoegen aan de wijk. 

Markten zijn van oorsprong plaatsen waar mensen 
terechtkunnen om te starten met ondernemen. 
Het is laagdrempelig omdat er relatief lage kosten 
mee gemoeid zijn en je bereikt meteen een groot 
publiek. Ook waren markten het centrum van de 
stad. Daar was het levendig, kwamen mensen bijeen 
om elkaar te ontmoeten, zaken te doen en werk te 
vinden. Er was binding met de wijk doordat mensen 
er werkten en er diensten werden ingekocht. Deze 
dynamiek willen we terugbrengen en verder ver-
sterken door aan te sluiten op de nieuwe economie.  

Wensen marktondernemers
We hebben aansluiting gezocht bij de werkgroep 
Rotterdam Marktstad (gemeente Rotterdam), die 
voornemens heeft om ruimte te maken voor een 
aangepaste programmering, waardoor de markt 
naar een hoger plan getild kan worden. Die aanslui-
ting is essentieel omdat de afdeling markten gaat 
over de branchering, vergunning en het onderhoud 
van de markt. 

Ook hebben we gesprekken gevoerd met markt-
ondernemers en ze in BoTu Bazar uitgenodigd om 
mee te denken over een andere invulling van de 
markt. Daar zijn onderstaande ideeën uit gekomen 
(dat grotendeels overeenkomt met de bevindingen 
van de werkgroep Rotterdam Marktstad). In fase 3 
continueren we het gesprek om de plannen samen 
verder uit te werken. 

Bewoners gaven tijdens straatgesprekken en de 
enquête aan de groentemarkt het belangrijkste te 
vinden, maar ook interesse te hebben in een stof-
fenmarkt en in stalletjes met culinaire gerechten. 
Ook deze wens nemen we mee naar fase 3. 
 

VOORSTEL VOOR PROGRAMMERING MARKT

1 Publiek. We gaan een breder publiek aantrekken. 
De wijk heeft en krijgt bewoners die variëteit en 
kwaliteit zoeken (bewoners in Le Midi, de Hudsons 
en M4H). Ook voor dat publiek en voor publiek van 
buiten de wijk moet de markt een aantrekkende 
werking hebben. Dit is essentieel voor de omzet 
van de marktkooplieden, het imago van de markt 
en daarmee het voortbestaan van de markt.

2 Aanbod. De kwaliteit van het aanbod staat onder 
druk. Wij brengen meer diversiteit op de markt 
met ruimte voor biologische producten, vegan. 
Ook moet er ruimte komen voor hoogwaardige 
(en betaalbare) kant-en-klaar maaltijden, exotische 
groenten en fruit. Om dit aanbod verder aan te 
scherpen gaan we in gesprek met De Wijkkeuken 
(’t Gemaal), Zelfregiehuis, Swan en Oogstmarkt.

3 Binding. Door samenwerking en uitwisseling te 
zoeken met wijkondernemers, hen plaatsen op de 
markt te bieden en plekken voor ontmoeting te 
creëren op en rondom de markt, versterken we de 
binding met de wijk.  

4 Werk. Dit wordt een markt waar banen worden 
gecreëerd. Met Open Badges stimuleren we dat 
mensen werk vinden op en rondom de markt.

5 Lab. Beginnende ondernemers kunnen vanuit 
de BoTu Wijkincubator (zie 2.3) op de markt hun 
producten testen. De wijkincubator is van belang 
omdat die het nieuwe ondernemerschap, de lokale 
verankering en begeleiding van beginnende on-
dernemers stimuleert. De Wijkincubator heeft een 
aanjagende en positieve werking op de markt en 
op ondernemingen in de omgeving.

6 Verblijfsplek. Met meer beleving, betere voorzie-
ningen en meer langzaam verkeer blijven mensen 
langer op de markt, waardoor ze er meer gaan 
uitgeven.

7 DNA. De markt moet ook een merk worden waar-
in het DNA van de wijk prominent naar voren komt. 
Dat DNA is benoemd in de verschillende sessies in 
BoTu Bazar. Eten blijkt een centrale en bindende rol 
te vervullen. De markt leent zich bij uitstek om dit 
uit te dragen en te versterken. Daarom gaan we in 
fase 3 activiteiten organiseren om een aanzuigen-
de werking te creëren voor de markt en het hele 
MarktPark, ook naar bezoekers van buiten de wijk.
Martkpark.
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FYSIEKE INGREPEN

1 Door een overkapping kan een deel van de 
markt de gehele week actief zijn, en kan er dus 
meer omgezet worden. De marktplek kan de 
gehele week een functie hebben.

2 Horeca in de plint van het vastgoed zorgt voor 
binding met de fysieke omgeving en zorgt er-
voor dat mensen langer op de markt blijven. 

3 Circulair afval inzamelen (inzamelen zodat het 
gerecycled kan worden) en afval opwerken via 
een grondstoffenstation (i.s.m. Afrikaanderwijk 
Coöperatie, Delfshaven Coöperatie, GroenCol-
lect en Open Badges.

4 Energie opwekken via zonnepanelen.
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2.3. BoTu Wijkincubator 

Waarom een wijkincubator?
Werk is belangrijk voor de wijk. Voor het inkomen, 
het ontwikkelen van capaciteiten, levendigheid en 
sociale contacten. Eenmansbedrijven zijn verreweg 
de snelstgroeiende vorm van ondernemerschap. 
Sinds 2010 is dit aantal in BoTu gegroeid van 400 tot 
ruim 900. Dit is driekwart van het totaal aantal be-
drijven en meer dan gemiddeld in Rotterdam (cijfers 
gemeente Rotterdam, onderzoek 010). Deze eenpit-
ters vormen aan de ene kant een kwetsbare groep 
(‘gedwongen’ zzp’ers). Aan de andere kant kunnen 
ze een bron van ontwikkeling van de ondernemers 
zelf zijn en van de wijk als geheel. Tijdens bijeenkom-
sten bleek dat bewoners vaak goede ideeën hebben 
voor ondernemingen, maar niet weten hoe ze deze 
kunnen opzetten en laten groeien. Bovendien valt 
op dat mensen hun ideeën vaak baseren op voor-
beelden die zij nu om zich heen zien, wat kan leiden 
tot verdringing en ‘meer van hetzelfde’. Vaak zijn de 
ideeën ook gebaseerd op kwetsbare verdienmo-
dellen. Dit kan anders. Maar ondernemers hebben 
daarbij ondersteuning nodig.  

Er is dus veel ondernemerschap in de wijk. Om de 
wijkeconomie te versterken is het essentieel om 
ondernemers te vinden en te begeleiden. Hiervoor 
is de BoTu Wijkincubator opgericht. Dit onderne-
mingslab heeft een programma ontwikkeld langs 
twee lijnen:

1. van wijk naar bedrijf: ideeën en business-con-
cepten die verder gebracht kunnen worden tot 
ondernemingen;

2. bedrijven (inclusief corporaties) met ideeën, op-
lossingen en business-concepten die bijdragen 
aan een positieve ontwikkeling van de wijk.

Doelen BoTu Wijkincubator
De wijkincubator heeft als doel om:
– wijkbewoners die ondernemer willen worden, te 

begeleiden bij hun persoonlijke en economische 
ontwikkeling; 

– een ander soort ondernemerschap te stimuleren, 
die verder gaat dan het huidige aanbod in de 
wijk en meer gericht is op innovatie en sectoren 
die in de toekomst gaan groeien. Met Open Bad-
ges is eerder al een aantal ideeën en concepten 
ontwikkeld met de wijk, zoals een klusbus voor 
de wijk, een wijkbatterij, een klusjesplatform, 
een mengvorm van huur- en koopwoningen, een 
bezorgdienst door wijkbewoners, Open Badges 
voor informeel leren en een wijkinstallatiebedrijf. 
Deze laatste twee zijn inmiddels gelanceerd als 
onderneming;

– werkgelegenheid te creëren: nieuwe onderne-
mingen creëren werkgelegenheid;

– de positie van wijkbewoners te versterken door 
business cases te ontwikkelen, die daaraan een 
bijdrage leveren.

Starten in BoTu Bazar
De incubator groeit in drie fasen en creëert zo een 
olievlek door de wijk. 

Fase 1: we starten met een programma vanuit Botu 
Bazar 
In de Botu Bazar maken we voor verschillende doel-
groepen een specifiek programma (scholier, stu-
dent, werkloos, huismoeder et cetera). In een work-
shop wordt getest of een persoon eigenschappen 
heeft om ondernemer te worden. Als die potentie 
er is, dan zijn er verschillende route-opties, afhan-
kelijk van de persoonlijke situatie. De route wordt 
bepaald en begeleid door verschillende coaches. 
 
Fase 2: startende ondernemers krijgen een plek in 
leegstaand vastgoed in de wijk.

Fase 3: de ondernemers groeien door naar het 
pand in het MarktPark. 
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Samenwerken 
1.  Voor ondersteuning met specifieke expertise 

(administratie, communicatie et cetera) werken 
we, waar mogelijk, met ondernemers uit de wijk.

2.  Het programma wordt in de eerste plaats inge-
vuld met bestaande begeleidingsprogramma’s, 
zoals van de World Startup Factory, Regionaal 
Bureau Zelfstandigen (RBZ, programma waarbij 
je kunt starten met behoud van uitkering), ECE 
(beoogd) en Techgrounds (beoogd), Hoge-
school Rotterdam, 42workspace.

3.  Kennis, netwerk en toegang tot kapitaal wordt 
verder geborgd door samen te werken met de 
Rabobank, World Startup Factory, Voor Goed en 
het daaraan gekoppelde Social Impact Fonds.

Kwartiermakers
Wesley dos Santos (lokale ondernemer bekend van 
Diversite, iKapitein en winnaar van de Aardig On-
derweg Award 2019) wordt het gezicht van de BoTu 
Wijkincubator. Hij zal zijn netwerk in de wijk inzetten. 
Het beheer van de wijkincubator wordt verzorgd 
door Maria Renes, een bewoner die enthousiast is 
om zich in te zetten voor de wijk. Beiden worden on-
dersteund door Wolfpack, dat als kwartiermaker de 
wijkincubator zal vormgeven en als schakel fungeert 
naar het stedelijk netwerk van kapitaal, coaches en 
ondernemingen.

Gedeeld eigenaarschap 
Belangrijk onderdeel van het concept is gedeeld 
eigenaarschap. We willen dat de ondernemers die 
waarde toevoegen aan de wijk en daarmee aan het 
vastgoed, daar ook van kunnen profiteren. We gaan 
op zoek naar een model waarbij we toe- en uittre-
ding eenvoudig en transparant kunnen organiseren. 
Samen met experts gaan we een constructie uit-
werken in fase 3. 

COMMUNITY

BUSINESSTECH

Wesley Maria
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2.4. BoTu Kenniscentrum

Kinderen in de wijk geven aan in de huidige biblio-
theek niet veel heil te vinden. Ze zijn op zoek naar 
een plek waar een uitgebreidere skill-set wordt 
onderwezen en gestimuleerd. Zo noemen ze zelf 
het leren programmeren, zodat ze later sneller een 
baan in de IT kunnen bemachtigen. 

Het BoTu Kenniscentrum is een moderne biblio-
theek die kennis van de straat combineert met 
slimme nieuwe technieken. De nieuwsgierigheid 
wordt aangewakkerd door gastoptredens van suc-
cesvolle ondernemers, wetenschappers en kun-
stenaars, die hun kennis en ervaring delen. Er zijn 
hobby- en leesclubs en het centrum vormt een 
plek van samenkomst voor jong en oud. 
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2.5. BoTu Sport en spelcentrum

In de wijk is al veel ruimte voor sport en spel, maar 
bepaalde sporten voor jongeren zijn niet aanwezig 
en uit straatgesprekken kwam de wens naar voren 
voor sportaanbod voor vrouwen. Ook mist er soms 
nog afstemming over het gebruik van de ruimtes. 
Met de uitbreiding van de scholen moeten er drie 
nieuwe gymzalen bij komen in de wijk en kunnen 
de bestaande sportzalen een nieuwe plek krijgen 
aan en in het park. Zo wordt de mogelijkheid om 

binnen en buiten sporten te combineren vergroot. 
Ook wordt er ruimte gemaakt voor basketbal en 
urban sports zoals bmx en freerunning. Het dak van 
BoTu Markt kan het gehele jaar ruimte bieden voor 
buiten sporten en spelen. Als het nieuwe paviljoen 
midden in het park er komt, worden de speeltuin-
vereniging en de bestaande sportvelden beter met 
elkaar verbonden en kan het toezicht en de orga-
nisatie van de bestaande sport- en speelplekken 
worden verbeterd. 
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2.6. BoTu Wonen

In Rotterdam, Delfshaven en BoTu zijn er veel wo-
ningzoekenden die niet in aanmerking komen voor 
een sociale huurwoning omdat ze daarvoor te veel 
verdienen. Dit zijn bijvoorbeeld hulpverleners en 
leraren. Maar ook jongeren en jongvolwassenen 
uit de wijk die met hun ouders in een sociale huur-
woning wonen, maar zelf (straks) te veel verdienen 
voor een dergelijke woning. BoTu zou plek moeten 
bieden aan mensen met beroepen die hard nodig 
zijn in de wijken. Daarnaast is het voor sociaal-eco-
nomische netwerken essentieel dat kinderen bij 
hun ouders in de buurt kunnen wonen als ze dat 
willen, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

Een goed voorbeeld daarvan is Emre. Zijn groot-
ouders zijn als gastarbeiders vanuit Turkije naar 
Nederland gekomen en wonen in Bospolder. Emre 
heeft eerst met zijn ouders bij zijn grootouders in 
huis gewoond. Nu heeft het gezin een eigen sociale 
huurwoning. Emre heeft op de Valentijnschool en 
de Nicolaasschool gezeten en is lid van de Ayasofya 
Moskee, waar hij heel actief is in de jongerenorgani-
satie. Emre is eerstejaars student aan de TU in Delft. 
Als hij is afgestudeerd, wil hij graag een eigen huis 
dicht bij zijn vrienden en familie in BoTu. Hij zal na 
zijn studie al snel te veel verdienen om in aanmer-
king te komen voor een sociale huurwoning. Zijn 
neef, ook hoog opgeleid, moest de wijk al verlaten 
en woont nu in Vlaardingen.

 
Emre

Voor deze en andere doelgroepen willen we koop- 
en huurwoningen realiseren in het middensegment: 
150 vrije sector huurwoningen met huren vanaf 
€ 737 en 90 koopwoningen vanaf € 185.000. Daar-
bij willen we bij toewijzing voorrang geven aan 
mensen uit de wijk, mensen met een beroep in 
de hulpverlening of het onderwijs en mensen die 
een sociale huurwoning achterlaten. Zo helpen we 
bestaande sociale netwerken in stand te houden, 
halen we leraren en hulpverleners naar de wijk en 
bevorderen we doorstroming in de sociale sector, 
waardoor er weer sociale huurwoningen vrij komen 
voor mensen die deze hard nodig hebben. 

Daarnaast willen we 60 sociale huurwoningen 
realiseren voor senioren. Er is in BoTu relatief al veel 
sociale huur, maar veel woningen zijn kwalitatief 
slecht en niet geschikt voor senioren. Er wonen ou-
deren in portiekwoningen zonder lift. Als ze slecht 
ter been worden, kan dit leiden tot eenzaamheid. 
Ouderen die minder mobiel zijn, hebben een wo-
ning nodig waar ze met een rollator uit de voeten 
kunnen of thuiszorg kunnen krijgen. Dit vraagt 
om moderne woningen met Woonkeur. Wij zijn 
hierover in gesprek met Havensteder. Zij hebben 
aangegeven interesse te hebben om 60 senioren-
woningen toe te voegen aan hun portefeuille. Dit 
gaan we in fase 3 verder met ze uitwerken.
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2.7  BoTu Mobiliteitshub

Bewoners ervaren de verkeers- en parkeerdruk in 
de wijk als erg hoog. In veel steden, met name bij 
jongeren, verschuift de behoefte van autobezit naar 
autogebruik. Onze partner We Drive Solar biedt 
een elektrisch mobiliteitsconcept en tegelijkertijd 
een duurzaam energiesysteem. Mobiliteit op kracht 
van de zon.

Het biedt de wijk toegang tot een elektrisch wagen-
park dat wordt afgestemd op de vraag in de wijk: 
van kleine auto tot gezinsauto tot elektrische auto. 
Het mobiliteitsaanbod wordt compleet gemaakt 
met e-bikes en laagdrempelige toegang tot open-
baar vervoer in samenwerking met lokale OV-aanbie-
ders. De auto’s en fietsen worden opgeladen door 
zongestuurde laadpalen die energiebalancering, 
snelladen én ontladen van auto’s mogelijk maken. 

Dit mobiliteitsconcept biedt een aantal voordelen 
voor de bewoners van BoTu:
–     de verkeers- en parkeerdruk in de wijk wordt 

verlaagd, dit is in andere wijken al uitgevoerd 
en aangetoond

–     de luchtkwaliteit verbetert
–     bewoners krijgen toegang tot goedkope  

mobiliteitsoplossingen
–     in de toekomst kan de auto als wijkbatterij  

fungeren, waarbij de wijk profiteert van de  
mogelijkheid goedkope energie op te slaan.

De herontwikkeling van het Visserijplein en Park 
1943 biedt de mogelijkheid dit mobiliteitsconcept 
te integreren in de wijk. Daarnaast kan er een 
parkeergarage gebouwd worden, die de auto’s in 
het hart van de wijk uit het straatbeeld haalt. Uit 
de enquêtes en straatgesprekken blijkt dat bij het 
onderwerp mobiliteit een parkeergarage op 1 staat 
bij bewoners. Als tweede belangrijke punt noemen 
zij verbeterde OV-verbindingen en als derde een 
bewaakte fietsenstalling. Ook voor het delen van 
mobiliteit (auto, fiets en scooter) is grote belang-
stelling, vooral als daardoor kosten kunnen worden 
gedeeld en er minder parkeerdruk ontstaat.  

In samenwerking met het Energiepaviljoen van de 
IABR willen we eind van de zomer een pilot starten 
met twee elektrische deelauto’s gekoppeld aan het 
energiepaviljoen. 

Wereldprimeur bi-directionele 
laadpaal en Renault, Utrecht, 
maart 2019
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3. PARTNERS

Gezinnen kunnen ook een belangrijke rol spelen in 
het op de kaart zetten van het gebied. Daarnaast 
hebben tijdens het proces van fase 2 actief met el-
kaar overlegd en bevindingen van onze samenwer-
kingen met de wijk gedeeld.Deze samenwerking 
zetten we we in de volgende fase graag voort.

Wijkorganisaties
Er zijn veel organisaties actief in de wijk. Ook in 
en om het Visserijplein en het park. Met een aantal 
hebben we al overleg gehad, waaronder de Par-
kraad, de Speeltuinvereniging, het Zelfregiehuis 
en het VEC. Dit zijn eerste verkennende gesprekken 
geweest. Dit gaan we in de volgende fase verder 
uitbouwen.

Havensteder
Met Havensteder zijn we in gesprek over de re-
alisatie van 60 seniorenwoningen in het sociale 
huursegment. We hebben contact met de driehoek 
voor Delfshaven, Marcel Hogervorst, Osman Kömbe 
en Jos Pleune. Hiermee vervolgen we het gesprek 
in de volgende fase.

Delfshaven Coöperatie 
Met Milja Kruijt van Delfshaven Coöperatie hebben 
we gesprekken gevoerd over de aanpak van het 
co-creatietraject. Met Patrick Boel hebben we ge-
brainstormd over onze wijkincubator. In de volgende 
fase praten we graag met hen verder hoe we de 
plannen samen met de wijk verder kunnen uitwerken.

Gemeente
Met Stadontwikkeling hebben we begin december 
en begin januari eerste verkennende gesprekken ge-
voerd. We hebben de eerste uitwerkingen van idee-
en die we in de wijk hebben opgehaald, voorgelegd 
aan de stedenbouwkundige en de landschapsarchi-
tect onder leiding van Paulien Campagne. Zij gaven 
aan dat deze locatie nog geen project is voor hen 
en dat ze er daarom nog niet veel tijd aan hadden 
besteed en er nog geen heel uitgesproken visie 
op hadden. We hebben informeel van gedachten 
gewisseld. In de volgende fase zien we graag dat de 
samenwerking met de gemeente intensiever wordt 
en dat zij meer tijd aan deze locatie kan besteden. 
Dit is essentieel voor de uitwerking van de plan-
nen. Eind januari is er een gesprek geweest met Jos 
Melchers en Lissete Groen van Stadsontwikkeling. In 
dit gesprek zijn de uitgangspunten van de volgende 
fase besproken.

Een plan voor een nieuw hart van de wijk is veel-
omvattend. Hierbij is samenwerking met heel veel 
belanghebbenden nodig. Veel partners zijn al ge-
noemd. Hier beschrijven we de samenwerking tot 
nu toe en hun rol in het vervolgproces. 

Bewoners 
We hebben bijna 200 bewoners gesproken. Hun 
rol is in de verdere ontwikkeling van het plan heel 
belangrijk. We betrekken hen dus ook bij het verder 
uitwerken van de plannen in de volgende fase. Dat 
blijven we doen in onze werkruimte de BoTu Bazar 
aan de Schiedamseweg. Veel bewoners zijn heel 
enthousiast over de plannen en denken dat een 
herontwikkeling van het Visserijplein en het park 
een heel positieve impuls voor de buurt kan zijn. 
Natuurlijk is er ook een aantal bewoners met zor-
gen. Met name of het leven in de buurt niet te duur 
wordt voor ze. En er zijn een paar mensen die aan 
het Visserijplein wonen en geen bebouwing voor 
de deur willen. Zij hebben deelgenomen aan de 
workshops. We zullen hen ook in het vervolgtraject 
blijven uitnodigen om mee te denken en we geven 
hun de ruimte om hun ideeën in te brengen.

Ondernemers 
We hebben verschillende ondernemers gesproken, 
marktkooplieden, winkeliers van de Schiedamse-
weg en startende ondernemers. Zij denken dat een 
aanpak van het Visserijplein op de lange termijn 
een positief effect heeft op de economie van de 
wijk en daarmee de sociaal-economische status. 
Samen met hen gaan we ideeën voor de markt ver-
der uitwerken in fase 3.

Overige inschrijvers
Binnen ons plan is er overlap met Open Badges 
en de Circulaire Markt. Wolfpack heeft heel inten-
sief meegewerkt aan het onderdeel Markt en de 
Wijkincubator binnen onze plannen. Ook zien we 
veel mogelijkheden om met Open Badges samen 
te werken in de volgende fasen door gebruik te 
maken van hun netwerk in de wijk en hun werk- en 
leerplekken te bieden. Daarnaast zagen wij direct 
de synergie tussen onze ideeën en de plannen van 
Krachtige Gezinnen. Hun concept biedt een enor-
me toegevoegde waarde aan ons programma voor 
het Hart van BoTu en wij kunnen met Wijkrestau-
rant en Incubator hun programma’s Brood & Spe-
len en Talentontwikkeling faciliteren. De beoogde 
participatie-kunst-evenementen van Krachtige 
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4. BUSINESS CASE

ploitatie van het MarktPark. Dat wil zeggen dat de 
opbrengsten en de kosten van de gehele ontwik-
keling in balans zijn. Om de haalbaarheid hiervan 
te onderzoeken hebben we een van de mogelijke 
toekomstscenario’s wat verder ingevuld en gede-
tailleerde berekeningen gemaakt. Daarin hebben we 
een bandbreedte voor de residuele grondwaarde 
van de individuele onderdelen opgenomen. Een 
samenvatting daarvan vindt u in de bijlage van dit 
document. De gedetailleerde berekening bespreken 
we graag met de afdeling Stadsontwikkeling in het 
vervolggesprek dat gepland staat medio maart na 
doorgang naar fase 3. Reden hiervoor is dat deze 
berekening concurrentiegevoelige informatie bevat 
en er uitgangspunten in staan ten aanzien van lopen-
de onderhandelingen, waaronder onder andere met 
Havensteder. Havensteder is naast deelnemer in de 
Stichting GoBoTu tevens beoogd afnemer van de 
sociale huurwoningen.

Conclusie van de uitkomsten van deze berekening is 
dat een positieve grondexploitatie inclusief bouw- 
en woonrijp maken haalbaar is. Daarbij zijn wel veel 
aannames gedaan die in de volgende fase verder 
uitgewerkt moeten worden met de gemeente. 

Daarnaast willen we bij de verdere uitontwikke-
ling van het plan een maatschappelijke kosten-ba-
ten-analyse opnemen in de businesscase. Ook 
daarvoor bespreken we graag de uitgangspunten 
met de gemeente.

PROGRAMMA
Het plan MarktPark, zoals dit tot dusver is uitge-
werkt, bestaat uit een kavel groot 43.993 m², be-
staande uit het park en het Visserijplein, voor een 
groot deel ingericht als park en een bouwprogram-
ma van: 

–     een overdekte markt
–     een wijkrestaurant 
–     een sporthal op het dak van de markt
–     een sportcentrum met een sportschool en twee 

gymzalen
–     een wijkincubator
–     een bibliotheek
–     60 sociale huurwoningen
–     150 middeldure huurwoningen
–     90 middeldure koopwoningen

Het precieze programma, de situering van de onder-
delen binnen het plangebied, de vormgeving en de 
fasering ervan worden in fase 3 verder uitgewerkt 
met de bewoners, de gemeente en andere stake-
holders. Dit is ook onderhevig aan de veranderende 
behoeften van de wijk in de komende jaren. 

Positieve grondexploitatie
Zoals besproken met de afdeling Stadsontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam is het uitgangspunt 
voor onze businesscase een positieve grondex-

Een mogelijk toekomstscenario voor het Marktpark
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5. PLANNING

AANBESTEDINGSPLICHT
Verder moet onderzocht worden welke delen van 
het plan aanbestedingsplichtig zijn. Delen van het 
plan zouden gerealiseerd kunnen worden zonder 
dat de gemeente gehouden is aan te besteden, 
indien de gemeente bereid is de grond voor (delen 
van) het plan te verkopen. Over de onderdelen die 
wel aanbestedingsplichtig zijn, maken we graag 
afspraken met de gemeente hoe ze deze vorm wil 
geven binnen de gebiedsontwikkeling als geheel.

Ons inziens staat het aanbestedingsrecht op geen 
enkele wijze deze ontwikkeling in de weg. Zodra 
met de ontwikkeling één of meerdere overheidsop-
drachten zijn gemoeid, zal (Europees) moeten wor-
den aanbesteed. De private delen van de ontwikke-
ling én de verkoop van grond vallen niet binnen de 
reikwijdte van het aanbestedingsrecht. De ontwik-
keling kan eenvoudig worden vormgegeven in een 
publiek deel, waarbij één of meerdere (Europees) 
aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten wor-
den aanbesteed en vergeven, én een privaat deel, 
waarbij geen sprake is van de vergeving van één of 
meerdere overheidsopdrachten en evenmin sprake 
is van een (Europese) aanbestedingsplicht.

Onze planning is van een groot aantal factoren 
afhankelijk. De belangrijkste beschrijven we hier.

SAMENWERKING GEMEENTE
Samenwerking met de afdeling Stadsontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam is essentieel om van 
dit plan een succes te maken. Om verder te kunnen 
met de planontwikkeling onderzoeken we graag 
samen met de gemeente vanaf fase 3 de mogelijk-
heden om afspraken over een dergelijke samen-
werking met de gemeente te maken. Afhankelijk 
van het moment van overeenstemming met Stads-
ontwikkeling van de gemeente Rotterdam over de 
samenwerking om het MarktPark verder te ontwik-
kelen, kunnen we van start met het vervolg van de 
planontwikkeling. Teneinde de bewoners niet te 
lang in de wacht te zetten hopen we daar op korte 
termijn uit te komen met de gemeente.

VISIE STADSONTWIKKELING 
Het delen van de visie op het gebied van de afde-
ling Stadsontwikkeling, zoals aangehaald in het ge-
sprek afgelopen 20 januari met Stadsontwikkeling 
is nodig om te voorkomen dat we een plan ontwik-
kelen met de buurt, dat niet strookt met de visie 
van de gemeente. Dit zou een verspilling zijn van 
tijd van de bewoners en ons team en de financiële 
investeringen die wij daarvoor moeten doen. Ook 
zou het teleurstelling bij de bewoners kunnen be-
werkstelligen, wat we willen voorkomen. Daarnaast 
is dan het winnende plan van de Europan bekend. 
Stadsontwikkeling heeft aangegeven in maart te 
willen onderzoeken of en hoe de twee plannen te 
verenigen zijn. Wij gaan graag in gesprek met de 
winnende partij over mogelijke samenwerking.
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TIJDPAD
Voor verdere uitwerking van de plannen zien wij 
de volgende planning voor ons. Mocht het lukken 
binnen drie maanden een samenwerkingsovereen-
komst met de gemeente te sluiten, dan kunnen we 
in juni 2020 van start met de verdere planontwikke-
ling. Het eerste project, het energiepaviljoen, zal al 
deze zomer gerealiseerd worden. 

De planontwikkeling van de overige projecten inclu-
sief het wijzigen van het bestemmingsplan zal een 
jaar of twee duren. Vanaf 2022 kunnen de verschil-
lende onderdelen van het plan gefaseerd gereali-
seerd worden. Het gehele MarktPark zou voor 2028 
gerealiseerd kunnen zijn. 

DE BEWONERS
De bewoners hebben een grote invloed op het 
proces en wat ons betreft inspraak in de fasering 
van het plan. Dit is al met een aantal bewoners 
gecommuniceerd. Aan de ene kant willen ze het 
plan zo snel mogelijk realiseren. Aan de andere 
kant moeten de voorzieningen die nu op het Vis-
serijplein aanwezig zijn, geen hinder ondervinden 
van de realisatie van het project. De markt, de bieb, 
het wijkcentrum en de gymzalen moeten tijdens de 
gehele realisatie open blijven. Dit vergt een zorg-
vuldige afstemming met de buurt.

Afspraken 

maken over 

samenwerking 

met gemeente

Ontwikkelingen

Realiseren

Maart 2020 Juni 2020 2028

EP KCSC BIW M+
WR W

Parkeergarage + Mob hub

Marktpark

Beheer

EP IABR

BC

Wonen

KC

BI

M

WR

OP NAAR EEN VEERKRACHTIG BOTU IN 2028!
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SAMENVATTING INTEGRAAL PLAN GROW BOTU FASE 2

In dit integrale plan leest u hoe we hebben samen-
gewerkt met bewoners, ondernemers en markt-
kooplieden in BoTu en tot welk resultaat dat heeft 
geleid. Het concept zoals het er nu ligt, is geen 
vastomlijnd plan. Het is een voorstel waarmee wij 
in fase 3 verder gaan. Samen met dezelfde groe-
pen die we hebben gesproken in fase 1 en 2 en 
samen met mensen die zich nog willen aansluiten, 
ontwikkelen we het plan verder. 

Hoofdstuk 1 In co-creatie met bewoners

Uw vraag D: Beschrijving van hoe je met lokale 
bewoners hebt samengewerkt in fase 2

Traditioneel werken we in de vastgoedwereld met 
een vastomlijnd plan dat we voorleggen aan bewo-
ners (participatie). Voor BoTu hebben we een plan 
van aanpak gemaakt over hoe we samen met bewo-
ners, organisaties uit de wijk en andere inschrijvers 
van de Open Oproep plannen konden maken voor 
een nieuw hart van BoTu. In fase 2 hebben we de 
plannen in co-creatie met bewoners en onderne-
mers gemaakt. 

Werkruimte in de wijk
In oktober 2019 zijn we gestart met het proces van 
co-creatie voor een nieuw hart van de wijk op het 
Visserijplein. Om de relatie met bewoners uit de 
wijk te kunnen uitbouwen en de co-creatie goed te 
kunnen uitvoeren, hebben we een werkruimte ge-
opend op de Schiedamseweg 127B, de BoTu Bazar 
huiskamer. Hier hebben we workshops gehouden en 
1op1-gesprekken gevoerd. De planontwikkeling vindt 
in alle openbaarheid plaats in onze werkruimte in de 
wijk met etalage en open dagen. 

We hebben de BoTu Bazar aan de wijk ter beschik-
king gesteld: een huiskamer van en voor de wijk. 
Verschillende partijen maken hier nu gebruik van. We 
hebben bestaande netwerken gebruikt om bewo-
ners te betrekken bij de planvorming. En we heb-
ben diverse middelen ingezet om bewoners erbij 
te betrekken en om hun ideeën te laten uiten, zoals 
maquette, whiteboard, inspiratiebeelden, visuele en-
quête met beelden. We hebben verder gebruikge-
maakt van posters, flyers, website in meerdere talen, 
Facebook, Instagram, Twitter en nieuwsbrief. 

Co-creatie met bewoners, ondernemers en 
wijkorganisaties 
We hebben diverse workshops gehouden in de 
BoTu Bazar en op andere locaties voor het verza-
melen van ideeën. Samen met diverse groepen 
deelnemers gingen we in gesprek over hoe de 
veerkracht van bewoners vergroot kan worden en 
welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Hier kwa-
men veel mooie ideeën uit voor verbeteringen van 
het Visserijplein en een nieuw hart van de wijk. We 
hielden elke donderdag Open Huis en zijn veelvuldig 
de straat op gegaan om in gesprek te komen met 
bewoners, marktkooplieden en ondernemers. We 
hebben daarnaast zo veel mogelijk mensen uit de 
wijk gevraagd om mee te werken aan onze activitei-
ten. Een aantal bewoners werpt zich op als ambas-
sadeurs en helpt onder andere met enquêteren en 
het beheer van de huiskamer. Daarnaast hebben we 
samenwerking gezocht met andere inschrijvers van 
de Open Oproep, zoals Open Badges, team Krach-
tige Gezinnen en de Circulaire Markt. Open Badges 
heeft heel intensief meegewerkt aan de onderdelen 
Markt en de Wijkincubator. 

Resultaten en reacties 
Bewoners vinden het eerst moeilijk te geloven dat 
wij hen naar hun mening vragen. Ook vinden veel 
bewoners het moeilijk om te benoemen hoe het 
anders zou kunnen. Er zijn ook bewoners met heel 
specifieke ideeën. Culinaire diversiteit werd als 
kracht van de wijk beschouwd (DNA) en als kans om 
een verbindende factor voor de wijk te worden. Ver-
der werden veel ideeën geopperd over ontmoeten, 
meer groen en minder vuil. 

Hoofdstuk 2 Nieuw hart: BoTu Marktpark 

Uw vraag A: Gedetailleerde uitwerking van 
integraal ontwerp/voorstel

Ideeën uit de wijk vertaald naar gebiedsvisie 
en mogelijke toekomstscenario’s
De uitkomsten van de workshops, straatinterviews en 
enquêtes hebben geleid tot een gebiedsvisie en mo-
gelijk programma. Samen met bewoners en onder-
nemers hebben we vastgesteld dat er in het hart van 
BoTu een grote kans ligt voor het maken van een in-
clusieve plek waar bewoners, ondernemers, cultuur, 
sport, spel en natuur bij elkaar kunnen komen. Dit kan 
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een plek worden voor iedereen uit de wijk. Hier kun 
je wonen, ondernemen, werken, leren, ontmoeten 
en sporten. Een plek die bewoners perspectief biedt 
om te groeien binnen al deze domeinen. Een plek die 
bestaande netwerken versterkt en nieuwe opbouwt. 
Een plek die de wijkeconomie stimuleert. Een plek 
die de veerkracht van BoTu vergroot.

Integratie van plein en park (groen, ontmoeten, 
levendig)
Om dit te bewerkstelligen zou de Grote Visserij-
straat moeten functioneren als een groene lang-
zaamverkeersboulevard. Door de barrière van de 
verkeersader weg te nemen, ontstaat ruimte voor 
de integratie van markt en plein, het BoTu MarktPark. 
Een langgerekte, groene, openbare ruimte,  een    
levendige verblijfs- en ontmoetingsplaats voor de 
wijk. De markt is in het zuidelijke deel van het Visse-
rijplein en maakt een verbinding met het commerci-
ele programma van de Schiedamseweg. In het park 
is ruimte voor sport, spel, tuinieren en cultuur in een 
groene setting. Aan de randen van het park willen 
we functies koppelen, zoals sport, ondernemers-
ruimte, kennisinstellingen, horeca en volkstuinen. 
Door programma’s te mixen en te spreiden, ontstaan 
er in het park uitwisselingen en interacties. Hier is 
ook ruimte voor talenten om zich op alle niveaus te 
ontwikkelen. De eerste programmaonderdelen zijn 
in verschillende workshops met de bewoners en 
ondernemers besproken. Ideeën waar de wijk als ge-
heel in sociaal-economisch opzicht beter van wordt. 

De BoTu Markt 
De markt is voor de identiteit van Botu erg belang-
rijk, evenals voor de economische structuur. De 
marktkooplieden vinden een impuls nodig en heb-
ben de grote wens tot overkapping, zodat de markt 
meer mogelijkheden heeft om zich te onderschei-
den. Onder het dak kunnen op niet-marktdagen vol-
op andere bezigheden worden georganiseerd, zoals 
culinaire festiviteiten in een nieuw wijkrestaurant. 
De marktkooplieden en bewoners hebben ideeën 
aangereikt voor aangepaste programmering. 

De Wijkincubator voor ondernemers
(Potentiële) ondernemers in BoTu hebben aan-
gegeven behoefte te hebben aan begeleiding en 
ondersteuning. Samen hebben we plannen voor de 
Botu Wijkincubator gemaakt. De wijkincubator heeft 
onder andere als doel om wijkbewoners die on-
dernemer willen worden, te begeleiden, een ander 
soort ondernemerschap te stimuleren, werkgelegen-
heid te creëren en de positie van wijkbewoners te 
versterken door businesscases te ontwikkelen, die 
daaraan een bijdrage leveren. 

Het educatieve Energiepaviljoen
Met meerdere partijen (onder andere de IABR) heb-
ben we afspraken gemaakt om een BoTu Energiepa-
viljoen in het park te creëren. Hier worden bewoners 
en ondernemers geholpen met de energietransitie 
en nieuwe vormen van energie(opwekking). 

Het BoTu Kenniscentrum
Kinderen en jongeren hebben behoefte aan een mo-
derne bibliotheek met studieruimte en toegang tot 
computers. Het BoTu Kenniscentrum is zo’n moder-
ne bibliotheek die deze mogelijkheden biedt. Ook 
heeft de jeugd behoefte aan sportaccommodaties 
binnen en buiten. Die kunnen we bieden met nieu-
we gymzalen, de ruimte onder het dak van de BoTu 
Markt en het nieuwe paviljoen in het park. De speel-
tuinvereniging en de bestaande sportvelden worden 
beter met elkaar verbonden. 

Wonen voor het middensegment 
Er is grote behoefte aan middeldure huur- en koop-
woningen. We richten ons in eerste instantie op 
mensen uit de wijk, bijvoorbeeld jongvolwassenen 
die (straks) te veel verdienen en daardoor geen 
woning kunnen krijgen in de buurt waar zij opgroei-
den, dicht bij hun ouders (want vooral sociale huur). 
Daarnaast willen we moderne, sociale huurwoningen 
met Woonkeur realiseren voor senioren.

Mobiliteitshub
Voor parkeren in de buurt van de markt en het park 
is het idee om een grote e-parking onder het Vis-
serijplein te maken met opties voor autodelen en 
elektrisch rijden (laadpalen). Onze partner We Drive 
Solar biedt een elektrisch mobiliteitsconcept, tevens 
duurzaam energiesysteem. Mobiliteit op de kracht 
van de zon.

Ruimte voor bewonersinitiatieven 
Het MarktPark is een plek waar allerlei functies 
samen komen. Hier is ook veel ruimte voor bewoner-
sinitiatieven (bijvoorbeeld in het wijkrestaurant waar 
gekookt wordt met en voor de wijk, op de markt, in 
het park en in ruimtes in het nieuwe gebouw). Het 
MarktPark kan zo de samenkomst zijn van verschil-
lende aspecten van BoTu, die nu vaak los van elkaar 
bestaan. Uit de workshops bleek een grote behoefte 
om de culturele en culinaire diversiteit veel zicht-
baarder te maken. Door de verschillende functies uit 
de wijk in en rondom het MarktPark te groeperen, 
kunnen ze vanzelfsprekender met elkaar in aanraking 
komen. 
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Hoofdstuk 3 Onze partners

Uw vraag B: Lijst met partners die nodig zijn 
voor de realisatie van het voorstel

In hoofdstuk 3 vindt u alle partners met wie we 
hebben samengewerkt. De belangrijkste partners 
zijn de bewoners. We hebben bijna 200 bewoners 
gesproken. We betrekken hen ook bij het verder 
uitwerken van de plannen in de volgende fase. Ook 
met de ondernemers en marktkooplieden gaan we 
verder. Met een aantal (sociale) organisaties uit de 
wijk hebben we verkennende gesprekken gevoerd. 
Verder hebben we gesprekken gevoerd met Ha-
vensteder, Delfshaven Coöperatie en de gemeente. 
De gemeente (Stadsontwikkeling) gaf aan dat er 
nog geen visie is voor deze locatie. In de volgende 
fase zien we graag dat de samenwerking met de 
gemeente intensiever wordt en dat zij meer tijd aan 
deze locatie kan besteden. 

Hoofdstuk 4 Businesscase 

Uw vraag C: Eerste overzicht businesscase
/verdienmodel

Het precieze programma, de situering van onder-
delen binnen het plangebied, de vormgeving en de 
fasering ervan moeten in fase 3 nog verder worden 
uitgewerkt met de bewoners, de gemeente en 
andere stakeholders. Hoofdstuk 4 geeft een eerste 
opzet van de businesscase van dit gebied, die laat 
zien dat een sluitende grondexploitatie haalbaar is. 
Dit is uitgangspunt bij de verdere uitontwikkeling 
van het nieuwe hart van BoTu.

Hoofdstuk 5 Planning

Uw vraag E: planning voor nadere uitwerking 
en implementatie

In hoofdstuk 5 staat een globale planning. Een ver-
dere uitwerking van het plan zal een jaar of twee in 
beslag nemen. Vervolgens zal de gefaseerde bouw 
vijf tot zes jaar duren. In 2028 zou het MarktPark ge-
heel gerealiseerd en operationeel kunnen zijn. 

30


