
Huidige situatie Visie pleinen
Mutifunctioneel
Om de pleinen te verbeteren en uiteindelijk dus aantrekkelijk te maken voor de buurt, moeten de plein-
en aansluiten op alle belangen en interesses van de verschillende doelgroepen in de buurt. Dit zijn dus 
alle doelgroepen, van jong tot oud. Dit betekent dus dat de pleinen multifunctioneel ingericht moeten 
worden. Dat zal zich bijvoorbeeld voordoen als speeltuinen en andere speelvoorzieningen voor de kin-
deren uit buurt, sportvoorzieningen voor jongeren en een heerlijke zitplek in de zon voor ouderen.   
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Kwalitatief verblijven
Uit de analyse van de huidige situatie kwam naar voren dat Plein 1 enige vorm van verblijfsruimte heeft 
als speelplein, terwijl Plein 2 eigenlijk vooral wordt gebruikt door mensen om van a naar b te komen 
met enkel wat verblijfsruimte bij de tafeltennistafel met de vier banken. Om de pleinen aantrekkelijker 
te maken voor de buurtbewoners en het levendiger te maken, wordt er ingezet op het creëren van na-
drukkelijke verblijfsruimte op de pleinen. Dit zal worden bereikt door voldoende voorzieningen te real-
iseren op de pleinen die het aantrekkelijk maken om een langere tijd op de pleinen te verblijven. Hier-
bij moet worden gedacht aan voorzieningen zoals zitmogelijkheden , schone grasvelden, beplanting en 
speelvoorzieningen. Door de pleinen op deze manier in te richten zullen mensen langer op de pleinen 
blijven hangen en komt er meer sfeer en levendigheid naar de pleinen.

Sport en recreatie
De Gemeente Rotterdam zet sterk in op het toegankelijk maken van sport voor alle Rotterdammers. 
Sporten is erg belangrijk voor een gezonde levensstijl, om deze gezonde levensstijl te stimuleren in de 
buurt moeten er meer sportvoorzieningen komen op de pleinen. Verder is ook erg belangrijk om voldo-
ende sportvoorzieningen in de buurt te hebben voor gezinnen die niet voldoende financiële middelen 
hebben om zichzelf of hun kinderen aan te melden bij een sportvereniging. Deze sportvoorzieningen 
moeten dus bruikbaar zijn voor iedereen uit de buurt en eventueel mensen daarbuiten. Daarbij is het 
ook belangrijk dat er meer kwalitatieve sportvoorzieningen komen voor de verschillende initiatieven die 
allerlei sportactiviteiten organiseren voor de buurt. Deze sportvoorzieningen moeten zich voordoen in 
sportveldjes en buiten fitnessvoorzieningen.

Vergroening
Het is uiterst belangrijk om beide pleinen te vergroenen. Zo zal deze vergroening de leefbaarheid van de 
wijk vergroten en krijgt het een beter uiterlijk. Daarbij is het in het kader van klimaatverandering erg be-
langrijk om de omgeving te vergroenen. Hiermee kan namelijk de grotere hoeveelheid neerslag worden 
opgevangen, terwijl het in de zomer juist zorgt voor verkoeling op straat. Omdat een grote hoeveelheid 
groen op de pleinen gewenst is, zal dit wel functioneel gebruikt moeten worden. Anders wordt er veel 
kostbare ruimte onbenut gelaten. Veel groen op de pleinen zorgen ook voor een aantrekkelijke en moo-
ie omgeving.

Veiligheid
Om de twee pleinen succesvol te maken is veiligheid een belangrijke factor. Zonder veiligheid zal je je 
niet graag op het plein begeven of laat je je kinderen daar niet spelen. Veiligheid kan zowel fysiek als 
sociaal zijn. Zo zullen de pleinen goed afgesloten worden van het verkeer, zodat kinderen er veilig kun-
nen spelen. Maar tegelijkertijd zullen de pleinen wel overzichtelijk worden gehouden vanaf de straat 
en vanuit de woningen, zodat er voldoende toezicht is op de pleinen en iedereen zich veilig kan voelen. 
Door voldoende verlichting op de pleinen te installeren voelt men zich ook veiliger als hij of zij zich hier 
’s avonds bevindt.
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Het Ontwikkelplein is voor iedereen uit de buurt, van jong tot oud. Zo is er voor iedereen wat te doen. 
Het plein heeft namelijk een groot voetbalveld, een tafeltennistafel, een fitplaats, bankjes en andere 
speelmogelijkheden. Het plein is multifunctioneel en kan tijdens schooltijden nog steeds worden gebruikt 
als schoolplein en is buiten schooltijden nog steeds bruikbaar als een aantrekkelijk plein voor iedereen uit 
de buurt. Zo zijn de fitplaats en paaltjes in het midden van het plein ook multifunctioneel. De fitplaats  kan 
namelijk door kinderen worden gebruikt als klimtoestel, maar ook als sportvoorziening voor iedereen uit de 
buurt om zo in conditie te blijven. De paaltjes kunnen als speelvoorziening worden gebruikt door kinderen, 
maar ook als zitplek. Het plein heeft ook veel groen in de vorm van gras, bomen, heggen/struiken. Dit om 
zo het plein een beter uiterlijk te geven, maar ook om beter regen op te vangen na een regenbui, zodat het 
plein niet onder water komt te staan. Om het overzicht te bewaren op het plein zijn er niet te veel bomen op 
het plein, hierdoor is er toezicht op het plein en kunnen buurtbewoners hun kinderen in de gaten houden en 
kan iedereen die zich op het plein bevindt zich veilig voelen. Richting de ingang van House of Urban arts zijn 
gekleurde tegels gelegd, om zo duidelijk te maken dat hier een creatieve broedplaats is waar mensen uit de 
buurt elkaar kunnen ontmoeten. 

Materialisatie
Het voetpad is gemaakt van tegels met groen ertussen, dit om zo 
veel mogelijk water in de bodem te laten zakken en geeft een groen 
uiterlijk aan het plein. Het Sportveld is gemaakt van kunstgras met 
een waterdoorlatende ondergrond. Zo kan er veilig worden gespeeld, 
en loopt er water goed weg. De ondergrond van de fitplaats is ge-
maakt van rubberen tegels, om zo het comfort tijdens het trainen te 
versterken. Ook deze moeten waterdoorlatend zijn.
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Ook het Harmonieplein is een plein voor iedereen uit de buurt, met voor iedereen wat wils. Met 
verschillende speelplekken, zitplekken, een open grasveld, een pannaveldje en een veld dat kan worden 
gebruikt als voetvolley- en volleybalveld is het een erg aantrekkelijk plein. Het plein is helemaal omgeven 
door heggen, om zo het plein af te schermen van de straat en het verkeer. Het plein heeft met veel gras, 
bomen en heggen/struiken veel groen. Aan de kant van de woningen is er voor gekozen om het plein zo veel 
mogelijk open te houden, om zo net als bij het Ontwikkelplein overzicht te houden op het plein en iedereen 
zich dus veilig kan voelen. Een klein vijvertje op het plein kan helpen bij het opvangen van water tijdens 
een regenbui en geeft een leuke sfeer aan het plein. Al met al is het Harmonieplein een veelzijdig plein dat 
net als het Ontwikkelplein gebruikt kan worden als schoolplein, maar daarbuiten ook nog aantrekkelijk en 
bruikbaar is voor iedereen uit de buurt om te spelen, sporten, recreëren en ontmoeten. 
Materialisatie
Het voetpad is gemaakt van tegels met 
groen ertussen, dit om zo veel mogeli-
jk water in de bodem te laten zakken en 
geeft een groen uiterlijk aan het plein. 
De sportvelden zijn gemaakt van kunst-
gras met een waterdoorlatende onder-
grond. Zo kan er veilig worden gespeeld, 
en loopt er water goed weg. Rondom de 
speelplekken wordt een laagje houtsnip-
pers aangelegd. 
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