
Ateliers Visserijplein 
Atelier 2 – Het programma voor de markt en de openbare ruimte op 

en rondom het Visserijplein 
12-11-2020, 18:00-20:30u @ Online (Zoom) 

 

 

Het doel van de avond: 

• Gezamenlijk beeld van de belangrijkste opgaven voor de markt op het Visserijplein; 

• Gezamenlijk beeld van de belangrijkste opgaven voor de openbare ruimte en het groen op en 

rondom het Visserijplein. 

 

Het programma van de avond: 

18.00    Welkom 

18.05    Hoe kan het nieuwe Visserijplein bijdragen aan de sociale stijging van BoTu?  

Presentaties van inspirerende voorbeelden van Guillem Colomer (COFO Architects), Kristian 

Koreman (ZUS Architecten) en Yffi van den Berg (Era Contour) 

18.20    Workshop: de markt op het Visserijplein 

• Wat gaat op dit moment goed/ niet goed? Welke kansen/ bedreigingen zien we? 

• Welke kansen zijn er om beter bij te dragen aan de sociale stijging van BOTU? 

• Wat betekent dat voor de nieuwe markt? 

19.00    Terugkoppeling uitkomsten 

19.15     Pauze 

19.30    Workshop: openbare ruimte en groen 

• Wat gaat op dit moment goed/ niet goed? Welke kansen/ bedreigingen zien we? 

• Welke kansen zijn er om beter bij te dragen aan de sociale stijging van BOTU? 

• Wat betekent dat voor de openbare ruimte en het groen van straks?  

20.10    Terugkoppeling uitkomsten 

20.20    Discussie: wat zijn de belangrijkste conclusies die we kunnen trekken? Wat is zo klaar als een 

klontje en waarover moeten we nog in gesprek? 

20.30    Afronding 

 

> De deelnemers werd vooraf per mail gevraagd een inspirerend plaatje op te sturen van een goed 

voorbeeld voor het Visserijplein.  

  

Presentaties met inspirerende voorbeelden voor het Visserijplein 

 

Kristian benadrukte dat de markt een plek is van kopen, maar ook zeker van ontmoeten en informeel 

samenkomen. De markt is namelijk veel meer dan een verkoopplaats, maar wat kan het nog meer 

zijn? Zijn voorbeelden: 

• Brussel ‘FOODMET’: plein met voormalig abattoir dat is getransformeerd naar een markt met 

zowel tijdelijke als vaste kramen en wat een veelzijdige en belangrijke plek is geworden voor 

eten/ voedsel. 



• Antwerpen ‘Vogelenmarkt’: markt met een hoog dak op palen die de markt alle dagen droog 

houdt. Dit ‘marktdak’ biedt meer mogelijkheden omdat het zowel beschutting biedt tegen de 

regen als tegen de zon/hitte. 

• Barcelona ‘Els Encants’: ook een ‘marktdak’ op palen, maar dan spiegelend. Ook hier weer 

combinatie van tijdelijke en vaste kramen waarvan de laatste een soort afsluitbare ‘mini 

winkeltjes’ zijn. Dit is voornamelijk een vlooienmarkt/ rommelmarkt. 

 

Guillem benadrukt dat de markt zorgt voor betaalbare producten en dat het daarmee een hele 

belangrijke economische, maar ook sociale positie heeft. Het plein zou zowel met als zonder markt 

een levendige plek moeten zijn, op alle dagen van de week. Zijn voorbeelden: 

• De Spanjaardstraat hoe deze vroeger was, toen de markt nog daar werd gehouden. Maar ook 

zonder markt en zonder tram was het een hele aantrekkelijke straat. 

• Mercat Sant Antoni: Barcelona heeft de ambitie om elke buurt zijn eigen markt te geven welke 

als centrum van de wijk fungeert. Op en rond de markt worden alle (dagelijkse) voorzieningen 

samengevoegd die je nodig hebt zodat er levendigheid ontstaat. Het is echt gericht op de 

voetganger. 

• Afrikaandermarkt: Hier is ruimte voor nieuwe initiatieven zodat mensen uit de omgeving hun 

talenten kunnen uiten op de markt. Ook worden er trajecten aangeboden om mensen lokaal aan 

het werk te helpen. Het is echt een huiskamer van de wijk. 

• Granby Street: Een straat in Liverpool waar de omwonenden zelf aan de slag zijn gegaan om een 

uiteenlopende programmering te bedenken voor op straat (placemaking) waardoor het nu een 

hele levendige en populaire plek is om samen te komen en te ontmoeten. 

 

Yffi gaat vooral in op de markt als ‘huiskamer’ van de wijk, waar je je veilig voelt en je ding kunt doen 

zonder oordeel. Haar voorbeeld: 

• 104 Paris: Dit is een oude hal in een slechte buitenwijk van Parijs waar vroeger veel problemen 

onder jongeren waren. Nu is de hal totaal getransformeerd en is het een plek voor iedereen (ook 

de jongeren) om zijn talenten te uitten of gewoon om te genieten van alles wat er te zien is. 

 

Toelichting workshops 

 

Brigitte vertelt dat een aantal zaken al vastligt, maar dat er ook nog een hoop speelruimte is die wij 

met elkaar kunnen gaan vullen. Ook is het goed om breder te kijken dan alleen het plein en in ieder 

geval ook te kijken naar de relatie met het park en de straten rondom doen. Wat al vastligt: 

• Nieuwbouw op het Visserijplein omvat in ieder geval: 

o Minimaal 90 middeldure woningen; 

o 3 gymzalen ten behoeve van de Nicolaasschool. 

• Markt: huidige omvang behouden; 

• Park 1943: omvang blijft gelijk, mogelijk beperkte aanpassingen t.b.v. aansluiting met nieuwe 

Visserijplein; 

• Pier 80: het bestaande gebouw blijft behouden; 

 

Met deze uitgangspunten zijn er nog veel keuzes te maken zoals de locatie, indeling en vorm van de 

markt en de benodigde voorzieningen. Ook ten aanzien van de logistiek en bereikbaarheid van zowel 

de markt als de openbare ruimte en de kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte en de 

verhouding groen/ verharding. 



Workshops ‘Programma: markt & openbare ruimte’ 

 

In 3 groepen uiteen onder leiding van Robbert & Mirthe, Dennis & Nadia en Brigitte & Willem: 

 

Eerst behandelen we het thema ‘Markt’. 

1. Online invullen van de Mentimeter; wat zijn nu de krachten/ positieve punten van de markt? Wat 

zijn de minder goede punten van de markt? Waar liggen kansen? En wat kunnen eventuele 

bedreigingen zijn voor de toekomst van de markt?  

Uitkomst = 4x een Wordcloud  

2. Gezamenlijk een sheet invullen met ruimtelijke ingrepen die bijdragen aan een betere kwaliteit 

van de markt.  

Uitkomst = tabel met ingrepen/ voorstellen om de markt de verbeteren. 

 

> Terugkoppeling uitkomsten: alle groepen komen weer samen en lichtten hun uitkomsten toe. 

 

Dan behandelen we het thema ‘Openbare ruimte en groen’. 

1. Online invullen van de Mentimeter; wat zijn nu de krachten/ positieve punten van de openbare 

ruimte? Wat zijn de minder goede punten van de openbare ruime? Waar liggen kansen? En wat 

kunnen eventuele bedreigingen zijn voor een goede toekomst van de openbare ruimte?  

Uitkomst = 4x een Wordcloud  

2. Gezamenlijk een sheet invullen met ruimtelijke ingrepen die bijdragen aan een betere kwaliteit 

van de openbare ruimte en het groen.  

Uitkomst = tabel met ingrepen/ voorstellen om de markt de verbeteren. 

 

> Terugkoppeling uitkomsten: alle groepen komen weer samen en lichtten hun uitkomsten toe. 

 

Ondertussen is Janita de tekenares bij alle groepjes langsgegaan om mee te luisteren met wat er 

werd gezegd. Dit heeft zij samengebracht op 1 tekening waarin de belangrijkste uitkomsten helder 

verbeeld worden.  

 

Volgende keer worden de andere twee puzzelstukjes ingevuld: ‘voorzieningen’ en ‘wonen’. Het 

laatste atelier gaat over ‘Ontwerp’: hoe gaan alle puzzelstukjes samenvallen? 

 

Volgende keer: 26 november 

 

Inspirerende voorbeelden + toelichting over de thema’s Wonen en Voorzieningen: Nick de 

Redelijkheid (wonen), Thyrza (wonen voor jongeren) Sandor Csenki, Erik Vrieling, Willem Beekhuizen. 

 

Ook willen we iedereen vragen om één of meerdere plaatjes mee te nemen of op te sturen van 

goede of inspirerende voorbeelden voor het Visserijplein.  

> mailen naar Jochem en/of Marleen 

 

Melva had dit keer een inspirerend voorbeeld: het ‘Maankwartier’ in Heerlen. Een hele mooie, 

groene overkapping van een openbare plek. 

 

Bijlage: Uitkomsten workshops atelier 2 12 november 2020 



 

 

Deelnemers atelier 2 Visserijplein 12 november 2020 

   

 Naam Namens 

1 Angela Renfurm  Bewoners, Parkraad 

2 Brigitte de Wit  Gemeente Rotterdam 

3 Dennis Ezendam Gemeente Rotterdam 

4 Dick van Wageningen Bewoners, speeltuin BoTu 

5 Erik Vrieling Architecten Cie 

6 Guillem Colomer COFO Architects 

7 Ivo Montijn WMO Radar 

8 Janita van Ginneken - Van Dijk Flatland Agency 

9 Jochem Huijsmans Gemeente Rotterdam 

10 Kristian Koreman ZUS Architecten 

11 Lydia Pees Bewoners, Visserijstraat 

12 Marianne van den Anker  

13 Marleen ten Vergert Gemeente Rotterdam 

14 Melva Rosaria Bewoners, BoTu12 

15 Mirthe Janssen Gemeente Rotterdam 

16 Nadia Dijkstra Gemeente Rotterdam 

17 Nick Redelijkheid Havensteder 

18 Robbert de Vrieze Bewoners, Delfshaven Coöperatie 

19 Ronald van Dijk Markt 

20 Sandor Csenki Bewoners, BoTu12 

21 Thyrza Hoorn Van den Bruele 

22 Willem Beekhuizen Bewoners, Parkraad 

23 Yamina Ayadi Bewoners, BoTu12 

24 Yffi van den Berg Era Contour 

25 Zico Lopes Bewoners, Visserijstraat 

 



Uitkomsten workshops atelier 2 Visserijplein 
12 november 2020

















Markt

1. Basiswaarden moeten op orde zijn: veilig en schoon. Ook m.b.t. 

wet- en regelgeving m.b.t. de markt en goede handhaving valt er 

een wereld te winnen. 

2. De markt is méér dan alleen de markt. De markt zou niet alleen voor 

je boodschappen moeten zijn. Juist een mix van functies maakt de 

plek interessant en zorgt voor aantrekkingskracht

3. Belangrijk dat de markt inclusief is. Voor alle inkomens, voor alle 
leeftijden en voor alle culturen

Heel belangrijk om de markt te behouden; van grote waarde voor de 
wijk. 

















Openbare Ruimte

1. Ook hier moet eerst de basis op orde zijn: een schone en veilige openbare 

ruimte. Belangrijk dat er sociale controle is. Het park is nu slecht doorwaadbaar; 

belangrijk om de langzaam verkeersroutes te verbeteren

2. Park en plein zijn onlosmakelijk verbonden. Het Park is een groot goed in een 

dichtbevolkte woonwijk. Als het Visserijplein bebouwt wordt, is het nog 

belangrijker om de kwaliteit van de omliggende openbare ruimte te verbeteren.

3. De programmering van het plein en het park komt heel nauw. Wellicht is een 

klein koffie- of vistentje denkbaar, maar op grotere schaal is het niet wenselijk 
om bebouwing in het Park te maken. 

Interessant om naar bijv. de Heemraadssingel te kijken m.b.t. programmering 
(park, speeltuin, speelveld, skatebaan, plein, kiosken voor koffie en vis) 


