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Een plek waarbij meerdere culturen, doelgroepen en leeftijden 
samenkomen, dat is het Havenplein aan de Gaesbeekstraat. Het 
havenplein is ontwikkelt vanuit het feit dat Tarwewijk een oude 
havenbuurt is. Zoals de naam al zegt wordt het nieuwe plein 
gebouwd met de uitstraling van een haven, deze uitstraling komt op 
meerdere manieren terug en maakt het plein straks ‘
’Instagrammable’’. Dit houdt in dat het plein een uniek en 
kunstzinnig herkenningspunt van de wijk wordt waar je leuke en 
unieke foto’s kan maken. 

Het nieuwe kunstige plein bestaat uit veel losse onderdelen die 
allemaal in het teken staan van de haven. Ook zal er geen stukje 
saai grijs plein over blijven. Het deel van het plein wat wordt 
gebruikt als schoolplein zal met behulp van schilderingen/streetart 
worden ‘’ontgrijst’’. Zo wordt dit het meest kunstzinnige plein van 
Rotterdam Zuid. 

Om een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid te creëren vind je op het plein 
straks betere en meer verlichting terug, deze 
verlichting vind je hangend in de bomen. Ook 
komen er meerdere bomen bij op het plein 
om zo een knusser en veiliger gevoel te 
maken. 

Het deel wat blijft als plein zal functioneren 
als waterberging, zo wordt het plein samen 
met de toevoeging van het vele groen een 
klimaatbestendiger plein. Behalve de 
stimulatie van klimaat wordt ook de sociale 
cohesie gestimuleerd, dit gebeurd met de 
informatieborden aan het 
elektriciteitshuisje. Hier kan je informatie 
lezen over de verschillende buren, culturen 
en leer je elkaar kennen voor je elkaar 
tegenkomt. 

Zo wordt het Havenplein het gezelligste, 
kunstzinnigste en meest innoverende plein 
van Tarwewijk.
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Omdat we in de toekomst 
meer moeten gaan fietsen 
komt er een grote 
belangstelling aan 
parkeerplekken voor fietsen. 
Deze parkeerplekken komen 
tegen de noordzijde van het 
plein. Dit worden 
bloembakken met gleuven 
waar je jouw fietswiel in kan 
doen zodat je je fiets kan 
parkeren 

Om het plein instagrammable en 
kunstzinnig te maken komt er een 
containerprint op de buitenkant van het 
muurtje. Ook komt er nog meer verlichting 
te hangen tussen de bomen dan dat er nu 
al hangt en komt er streetart op het 
waterberging plein. Hoe deze streetart 
eruit komt te zien valt nog te bepalen. Nu 
zijn de plannen om een sterk, idolisch 
persoon aftebeelden of om de leerlingen 
van de school iets te laten bedenken wat 
zij graag op hun plein willen zien. 

Een waterspeeltuin is de beste manieren om de 
visie over de havenuitstraling uit te 
werken. Het circulaire watersysteem komt langs 
speel hijskranen, dammen en steppingstones. 
De diepte van de waterstroom is voor een 
volwassenen tot scheenbeen hoogte. Een kind 
kan dus niet verdrinken in de speeltuin, door 
het gebruik van zand/schelpen paden, gras en 
water is het gehele noordelijke deel van het 
plein veiliger voor kinderen. 
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