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Let’s talk first about why
streets are important.
Cities are known by their street patterns and the recognizable physical forms
that they create.

Many people would recognize the street patterns of Paris, Rome, and San Francisco,
shown on these square mile maps (1.6 kilometres on a side). Fewer would likely
recognize Brasilia, in the lower right corner.

Not very much of Paris fits in a square mile, whereas most of central Rome does.
There are 504 intersections in the square mile of Rome. An intersection is where you
have a choice to go one way or another. You have choices: 504 choices.
A square mile of Paris near the Etoile has 281.
San Francisco, our city, has a little over 300 such choices in a square mile of its
downtown.

And then comes Brasilia. The square mile of Brasilia has only about 63 intersections.
If you know Brasilia, you know you don’t walk there, you drive.

If we showed you the square mile map of Venice, you’d see that almost all of Venice
fits. And that it has over 1700 intersections. There are so many that you often don’t
know where you are, but somehow you never get lost – or you love it when you do.

THE IMPORTANCE OF STREETS



If we compare the square mile of Rotterdam to San Francisco,
it has significantly fewer intersections.
And notice how wide the streets are!
Big streets, big blocks – but then small streets within the larger blocks!
There are many cities around the world with street patterns like Rotterdam’s.
The wide streets carry heavy traffic loads and it can be difficult for pedestrians
or vehicles to penetrate the large blocks created or to go from one area to another.
Often, the wide streets become very congested.

76 THE IMPORTANCE OF STREETS
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Portland Oregon may be the most walkable city in the United
States. The central area has small blocks – 61 metres on a side –
and not overly wide streets. Both vehicle and pedestrian traffic
can filter almost anywhere. It’s a very liveable city.

Savannah Georgia is an old city with a fine grain of streets and
regularly spaced small parks that were designed to be the
centres of neighbourhoods.

But, they are more than traffic carriers; more than for access to properties; more than places for utilities;
more than for the use of public safety vehicles.

In large measure streets constitute the public realm. They are places to walk, to see and meet people,
neighbours and strangers alike.
They are social places. They are political places, where people have the ability to demonstrate, to express
joy, to parade or celebrate, or express anger. Not so many years ago, in Eastern European countries,
where did the demonstrations took place? They took place in the streets! Try having a demonstration
in a privately owned shopping mall and you’ll likely be thrown out. The possibilities for public life are
limited there.

If, like in Portland, streets have many trees and greenery, they become ecological places.

In most cities, streets constitute between 25 and 35 percent of developed urban land.
That’s huge. More often than not, in most cities, more space is in streets than in any other land use,
except housing. And, streets are owned by the public. The public can decide how they can be used.
The public can design them.

THE IMPORTANCE OF STREETS

We tend to take streets
for granted.

Design them well,
and you will largely have
designed the city well.
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We were brought to Rotterdam to
observe streets; to identify some
plusses and minuses; to look at
what opportunities there may be;
to offer some options for possible
designs.

The idea that the Van der
Leeuwkring had was that we
could show our method and offer
it as an idea for how the people of
Rotterdam could look at the city’s
streets and think about them. The
kind of knowledge-building we do
involves simply going out and loo-
king at places – close looking,
spending time in the environment
that we’re thinking about, learning
from being in a place.

We used this method in
Rotterdam. We started with a
wonderful bicycle tour with the
folks from AIR. We stopped often
and talked about what we were
seeing. It takes a long time to go
around the city like that! Because
we do this in cities around the
world we have a repertoire in our
minds of different places that we
can compare to.

While observing, one of the
things we do is to measure. By
measuring a space with one’s
own body via pacing, one learns it
in a way that is very different than
what can come from looking at a
map or images of the space. We
always make a point, when we
first go out and explore a city, not
to take a camera with us. We just
go out and look, measure and
watch activities. When we pace a
space, we do it together so that
we can check each other because
we have slightly different paces.
When Jake walks, his pace is 3
feet. Elizabeth’s pace is 2.5 feet.
So without a lot of elaborate
equipment one can learn dimensi-
onal specificity about a place.

Elizabeth teaches a course at UC
Berkeley that is all about teaching
students to go out and look at
spaces and measure, and record
that knowledge in a sketch book.
As the knowledge of different pla-
ces builds up in this way, they will
be able to draw on it for their futu-
re design work.

From the measuring that we do
we can draw simple cross secti-
ons of what the public realm looks
like and what the relationships of
the buildings are to the public
realm. We do these drawings all
on the same scale, again so that
we can compare things to each
other.

When we have the time, we
sketch as well. The act of drawing
a place is an act of attention. It is a
way of really seeing that allows
one to remember the specificity
of a place.

Finally, while observing we
always ask ourselves, why is
something the way it is and could
it be better.

Our method
observing, drawing, designing

THE IMPORTANCE OF STREETS

San Francisco Boulevard, Sacramento, California.
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Requirements
for Great Streets

a place to walk with some leisure
physical comfort
definition
transparency
complementarity
maintenance
qualities that engage the eyes

A place to walk
with some leisure
People have to feel that a street is their realm. A good
balance between space for cars and space for pedestrians
is essential. When vehicles are given use of more than
half of the right-of-way they tend to overly dominate.
On neighbourhood streets in the Oude Westen area the
walks do not allow for leisurely walking. Over 70%of the
public right-of-way is given over to the automobile. People
are walking right next to the houses. One is confined in
that area and that can’t be fun.

We count. That’s what we do, like crazy. If you count the number of people on the
Avenida Florida, a pedestrian street in Buenos Aires you’ll get about 22 people
per meter of width per minute. At that pace you cannot go fast. You’ll bump into
people from time to time. When it gets to be under five it gets to feel vacant,
lonely.

On Coolsingel in some places there’s an ability for people to walk with some
leisure. At other places they’re constantly being forced around the kiosks, one
way or another. It’s a mixed bag at best.

REQUIREMENTS FOR GREAT STREETS
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Physical comfort
Physical comfort depends upon the local micro-climate-
temperature, solar conditions and wind. There is a
relatively small range of temperatures where the body is
comfortable. People hope to find shade when it’s hot.
When it’s cool they want the sun. Just watch how people
follow the sun. The best streets offer options for finding
both sun and shade. Designing for this involves thinking
about the shade effects of both buildings and trees.

In San Francisco, if the wind gets over 9 miles per hour,
people become uncomfortable. Because tall buildings can
generate wind around them, strong enough to even blow
people over, when working on a general urban plan for the
city, we passed laws that required wind tunnel tests of
proposed high buildings.

Definition
The best streets have definition. They have boundaries
that communicate clearly where the edges of the street
are and that keep the eyes on and in the street, making it
a place. Definition comes from buildings or trees (or both).
Typically, street definition occurs when the vertical
defining element has a height that is at least half the width
of the total right-of-way.

The Meent, lined with five-story high modern buildings,
has definition. The narrow streets in the Oude Westen
area also have definition. Because it is the main street of
Rotterdam, Coolsingel should have definition, but it is
often lacking. The trees, which would typically help give
definition to a wide street, don’t do the trick, perhaps
because they are not close enough together or consistent
enough.

REQUIREMENTS FOR GREAT STREETS
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Transparency
A sense of transparency is a
quality found on the best streets.
Transparency is an ability to
understand what lies beyond
the face of the buildings or
walls that line the street. On a
commercial street, transparency
comes from storefront windows.
But transparency can be a subtle
business. Along residential
streets, front gardens and
porches can give a sense of
transparency about who lives

inside, especially if elements in them are expressive of an
occupant’s personality – the key for urban designers is to
provide a space at the interface between a building and
the public realm where personality can be expressed.

Along a narrow alley in Venice, lined with high walls, tree
branches come over the top of the wall and take your
mind into what must be there, a garden. And so you know
that there is open space behind the wall, and there’s a
kind of transparency that occurs.

This drawing (courtesy of Frank Ducote, a Vancouver urban designer) would be a
fine way of illustrating a required guideline for new development in Rotterdam
where transparency is desired. It should not be something that the city says it
would “like,” it should be a non-negotiable requirement.

Complementarity
The best streets have buildings that by and large comple-
ment each other. They are not the same but they express
respect for each other in the way they look and most
importantly in their height. Buildings along Strøget, the
main street in Copenhagen, have a wonderful, supporting
relationship with each other, and yet also delight with a
great deal of variety. In Malmö, Sweden, the modern
buildings in a new development along the waterfront have
complementarity but are clearly individual buildings.
Standout “look-at-me” designs that are not complementa-
ry with the rest of the street, are best left for public or
institutional buildings.

In Rotterdam, we were particularly struck by the comple-
mentarity of the modern buildings along the Meent.

REQUIREMENTS FOR GREAT STREETS



Quality and
Maintenance
Maintenance is very important for good streets, ones that
people feel comfortable being on. Clean windows, clean
doors, well-maintained buildings are noticed, and so is
poor maintenance. Maintenance of sidewalks, street
surfaces, and public infrastructure are things that the city
can control, and good maintenance of these public
amenities really makes a difference to people.

In Rotterdam, there’s the issue of the green water in
many canals. There may be reasons why it gets that way,
but leaving that way is simply not maintaining this
amazing public space. There’s a very simple way of
solving the problem. You just organize a compulsory green
water swimming contest for every one who’s in any way
responsible for the water. You’ll see how quickly it is
cleaned up!

1918

Qualities that
engage the eyes

Great streets have physical
characteristics that encourage
the eye to do what it wants to
do and must do, which is to
move. Human eyes construct
the whole picture of a
surrounding environment
through multiple glances. It is
very hard to hold focus on a
particular part of a scene for
long. Buildings with façade
details that cast shadows of
different lengths depending on
the time of day and are always
moving, provide interest for the

eye. Trees, in all seasons, move and cast moving shadows
that can create a tapestry on street and building surfaces.
interesting to the eyes. Interest keeps the eyes moving.

REQUIREMENTS FOR GREAT STREETS
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Qualities
that contribute
to Great Streets

trees
many buildings rather than few
clear beginnings and endings
special design features, details
places along the way
accessibility
density

Trees
Not all streets should have trees. However, if they’re
appropriate they give the most for the least expenditure of
money. But they have to be done right to have an impact,
which from our experience means planting them from 5 to
10 metres apart. Trees that are spaced wider than this
usually do not amount to much because they generally do
not create either a continuous overhead canopy or a
consistent “transparent fence” of tree trunks.
Importantly, trees should come all the way to street
intersections, not be held back for so-called traffic safety
reasons. So many great streets around the world have
trees that come to the intersection and this doesn’t make
the streets unsafe.

In 1928, the city of Vancouver said ‘we shall have trees and they’ll be the same
species for at least every block.’ They took this seriously and they’ve been doing
it ever since. Today, Vancouver has some of the best treed streets that you’ll see
in any city.

QUALITIES THAT CONTRIBUTE TO GREAT STREETS
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Clear beginnings
and endings
Many great streets have notable starting and stopping
points. The Columbus statue at the end of Barcelona’s
Ramblas provides a wonderful terminus. In Rotterdam,
the street-with-six-names meets the river at its southern
end, offering a real opportunity for a celebrated street
beginning/ending. Unfortunately, the ending today
provides little reference to the grand river that is the
lifeblood of the city.

Many buildings
rather than few
Generally, more buildings along a given length of street
contribute greater interest and diversity than do few
buildings. The vertical lines between the buildings catch
the eye. As well, more buildings mean more designers,
more ideas, and often more ownerships.

QUALITIES THAT CONTRIBUTE TO GREAT STREETS



Special design
features, details
Details can contribute substantially to the wonderfulness
of a street. Fountains, artworks, light fixtures, planters,
flowers, benches, paving, signs – especially if they are
uniquely designed – can all be important for creating a
special, and memorable sense of place. Fountains like
ones that can be found along streets in Nurnburg are fun.
They bring joy!
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Places along
the way
Along a fine street, there are likely to be pauses, stopping
places, especially if the street is long. Such places invite
gathering and social interaction. They do not have to be
large. Along a narrow street in a residential neighborhood
of Setagaya, Tokyo, there are small places to sit with finely
crafted wooden benches and tables. They can be as small
as a square metre.

On a commercial street in San Francisco, in a neighbourhood with very little play
space, we found a vacant parcel between buildings and decided to make it into a
small park for kids. People said you can’t build a successful park on a commercial
street. But we did. Mural painters of the neighborhood got permission from the
owners to paint the sides of all the surrounding buildings. It became a very
special, much loved, and much used park.

QUALITIES THAT CONTRIBUTE TO GREAT STREETS
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The pavilions across the street from city hall, which block views of it from the square,
suggest that maybe Rotterdam’s public realm isn’t as cared for as should be.
This is a working city, an energetic city, a commercial city, and all of this is wonderful.
But there are places, such as the seat of this city’s government, where a public focus
and special attention is more than appropriate; where it should be expected and demanded.

Recommendations
for Rotterdam

RECOMMENDATIONS FOR ROTTERDAM

From our observations in the short time we’ve been in Rotterdam,
focusing on two streets and one neighborhood, and seeing as much
of the central area as the busy schedule would allow,
we offer the following recommendation:

Seek to give Rotterdam’s public realm a special sense of place
that defines the city

Three key ways to achieve a special sense of place for Rotterdam’s
public realm, which build upon the city’s existing physical structure, are:

Incorporate and Address theWater
Link the Parks
Celebrate the Streets

The first two are already incorporated in the vision plans that have recently
been prepared for the inner city – connecting existing parks and singles,
creating a continuous waterfront promenade through a linked network of
public spaces, and some ideas for major streets.
But more opportunities exist for streets, especially local streets.
They should be celebrated.

We have three recommendations for how to begin:

Create balance
Address the streets
Create a long range vision
and start to take immediate actions.

>
>
>
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CREATE BALANCE

By this wemean balancing how
the cross-section of street
rights-of-way are used, remem-
bering all the physical, design-
able qualities that together
make great streets. There are
three types of balance that
should be considered:

Balance between different
types of through movement.
We were quite amazed how
vibrant and exciting some of
Rotterdam’s streets are, with a
mix of bicyclists, pedestrians,
autos, and transit vehicles. But on
too many streets automobiles
dominate, with more than half of
the right-of-way given to their
use. Our sense of what makes
good cities leads us to the positi-
on that no city streets should be
given over to automobiles. There
should be some sense of balance
between movement types on all
streets, because the public realm
in streets should be conceptuali-
zed as primarily for people, not
vehicles.

Balance between through
movement and being in place.
Our observations suggest that
many of Rotterdam’s streets are
not designed to invite people to
linger and gather along them.
There are few benches and few
gathering spaces. Sidewalk cafes
exist in the center area, but aren’t
found often enough further out.
Because streets constitute most
of Rotterdam’s public realm, the
city should design that public
realm in a way that invites people
to come to it and to stay. Simply,
it means creating places along
streets where people can comfor-
tably sit.

Balance between hardscape
and greenscape.
Along with aesthetics, this has to
do with the need for cities to be
ecologically responsible, a world-

wide concern. Because streets
are owned by the city, the city can
make choices to use them to
work on ecological challenges.
Our observation of Rotterdam’s
streets is that often there is not a
good balance between hardscape
and greenscape, but rather too
much hardscape. Greenscape has
the benefit of cleaning the air and
allowing on-site water percolation,
which keeps run-off out of the
sewer system and allows aquifer
recharge. It is good to remember,
as well, that trees are often found
on great streets because of their
visual qualities and the shade they
offer.

ADDRESS THE STREETS

By this wemean ensuring that
buildings are designed to
directly address the street, par-
ticularly at the ground level,
with entries and characteristics
that give a sense of transparen-
cy. Guidelines to accomplish
this should be developed for
both new and existing buil-
dings. The work that city plan-
ners are currently doing in
regard to analyzing the plinths
of Rotterdam buildings is a
strong step in the right directi-
on.

New Buildings: create non-
negotiable requirements
For new buildings: create non-
negotiable requirements for how
buildings address the street. The
requirements should be based on

the city’s own assessment of
what it wishes to achieve, street
by street, or area by area. We sug-
gest that, once established, the
requirements be expressed in the
form of performance guidelines.
For example, on streets where
ground floor transparency is requi-
red, guidelines would show
examples of ways of meeting the
requirement, meant to inspire
creativity, rather than absolute
dimensional requirements. Most
importantly, once the city has
decided it wants certain relation-
ships between buildings and the
street, these things should not be
negotiable with developers.

Transform existing poor relati-
onships between the building
and the street
This is a more difficult goal to
achieve. For city owned buildings,
transformations could be tackled

in terms of highest priority and
serve as examples for privately
owned buildings. Incentives could
be created and examples of how
buildings achieve a better relati-
onship to the street could be illus-
trated.

We were dismayed to see how
some of the building complexes
along the lower part of the street
with six names fail to take advan-
tage of an incredible location
along the water inlet. The ground
floors of buildings facing the can-
als are for parking and garbage
cans, rather than for front doors
and main rooms, which would be
more appropriate in such a special
location. Likely, a transformation
of this building complex would
make the area more valuable for
residents and the public alike.

ADOPT A LONG RANGE
STREET VISION AND TAKE
IMMEDIATE ACTIONS

The planning and urban design
work for the public realm that
is being done by Rotterdam’s
city planners seems appropria-
te and well-directed. It should
be brought to a conclusion as

soon as possible, with an addi-
tional emphasis on street
design, and once completed
should be well-publicized so
that the whole community
knows what is intended and
where the city is going. At the
same time, it is important to
start on street transformation
projects that can serve as
examples and inspire others.

The community garden in the
Oude Westen neighbourhood is
an inspiring example of public
place-making. The community
itself created the garden, working
with the local housing corporati-
on. It speaks to the possibility of
finding synergies between com-
munities, development corporati-
ons and the government as a way
of getting things started.

Celebrate the streets!
Recommendations for how to begin:

Allan Jacobs &
Elizabeth Macdonald

september 2010
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Workshop Stadsstraat
casus
‘Straat-met-de-zes-namen’

Workshop
Coolsingel

Workshop Buurtstraten
casi Bajonetstraat
en Sint-Mariastraat

Workshops
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De aantrekkelijkheid van het
stadscentrum, zowel voor de hui-
dige als toekomstige bewoners,
is een kwestie van stadsmilieus
en de verbindingen daartussen.
Goede verbindingen zijn van
essentieel belang om de binnen-
stad tot een hoogwaardig woon-
omgeving te maken. De straten
en routes zijn daarin van vitaal
belang; als onderdeel van het
woonmilieu, maar ook met een
functie die de directe bewoners
overstijgt. De kwaliteit van deze
verbindingen is in Rotterdam niet
overal vanzelfsprekend. Op veel
plaatsen is sprake van ontbreken-
de schakels in het stedelijk weef-
sel. Door daar ontwerpend aan te
werken wordt zichtbaar wat de
angel in de opgave is en welke
fysieke interventies daar op ingrij-
pen. De ‘Straat-met-de-zes-
namen’ is een centraal gelegen
maar ongeziene stadsstraat. Zij
slingert zich door zeer uiteenlo-
pende stadsmilieus met diverse
verbindingen van diverse kwali-
teit. Daarom is deze straat geko-
zen als casus voor deze work-
shop.

Aan deze workshop namen
betrokkenen vanuit de gemeente,
ontwerpers, vastgoedonderne-
mers, ontwikkelaars, bewoners
en studenten deel. In vier groe-
pen werden vier thema’s behan-
deld:

-Hoe kan het ontwerp van de
straat gebruikers, bewoners,
ondernemers en de publieke sec-
tor uitnodigen en uitdagen zélf
verbindingen te leggen, te inves-
teren en te programmeren in de
openbare ruimte?
- Hoe kan het ontwerp van de
straat continuïteit en diversiteit
van de Straat-met-de-zes-namen
benadrukken?
-Hoe kan het ontwerp van de

Deelnemers

Paul Achterberg
Atelier Quadrat, stedenbouwkundige
Peter Aubert
bewoner
Hans Baggerman
dS+V, verkeerskundige
Jan Bemelman
bewoner
Sjoerd Berghuis
Klunder architecten, architect 100Hoog
Hans Bootsma
Synchroon ontwikkelaars,
Van der Leeuwkring
Bart Dijk
OKRA, landschapsontwerper
Margriet Drijver
Com Wonen, Van der Leeuwkring
Jim Ekkelenkamp
dS+V, opdrachtmanager
Bureau Binnenstad
Dafne Foet
Concire, Van der Leeuwkring
Annemieke Fontein
dS+V, hoofd landschapsarchitectuur
Wijnand Galema
architectuurhistoricus
Elbrig de Groot
bewoner
Rob van Kalmthout
Proper Stok Ontwikkelaars,
Van der Leeuwkring
Sander Klaassen
dS+V, landschapsarchitect
Siwart Kolthek
lid Van der Leeuwkring
Pieter van der Kooij
Andries Geerse Stedenbouwkundige
Jan Laan
bewoner
Esther Langendoen
OBR, projectmanager Waterstadshavens
Anne de Leeuw
PMBR
Leonie Melchers
OBR, projectleider
stadsstraat Kruiskade
Miranda Nauta
PMBR, projectleider
stadsstraten Laurenskwartier
Harm Noordhof
PWS Rotterdam,
Van der Leeuwkring
Job Posner
Synchroon ontwikkelaars,
Van der Leeuwkring
Danielle Rossmeissl
LSI Project Investment, 100Hoog,
Van der Leeuwkring
Jan Willem Vader
adviseur stedelijke ontwikkeling
Renate Veerkamp
OBR, plintenaanpak
Robin von Weiler
Von Weiler Investments, Meent
Franz Ziegler
architect

straat eraan bijdragen dat de
Straat-met-de-zes-namen ingebed
wordt in het publieke domein van
de wijken Laurenskwartier en
Waterstad?
-Hoe kan het ontwerp van de
straat strategisch ingezet worden
de ruimte te vormen en te definië-
ren?

Na afloop van de workshop kon-
den een aantal conclusies getrok-
ken worden. De voornaamste
was dat de overheid niet de enige
actor in de ontwikkeling van der-
gelijke stadsstraten is. Zij heeft
een belangrijke rol bij het creëren
van goede randvoorwaarden. Dat
staat vast. Echter, door strate-
gisch ruimtelijke ingrepen te doen
nodigt zij private partijen, en dan
met name ondernemers, uit om
verder te investeren in de kwali-
teit van de openbare ruimte.
Daarnaast is het belangrijk om
met kleine, snelle ingrepen goede
intenties tastbaar te maken. Zo
wordt de potentie van de straat
op korte termijn blootgelegd voor
betrokkenen en publiek.
De balans tussen autoverkeer en
voetgangers is een belangrijke
factor in de beleving van straten.
Beiden zijn nodig voor de leven-
digheid en levensvatbaarheid van
de straat. In sommige delen van
de Straat-met-de-zes-namen ligt
het primaat bij de auto. Dit maakt
de straat weinig aantrekkelijk voor
ander, publiek gebruik. Ook ter
plaatse van de kruising met de
Blaak is deze balans zoek. Voor
voetgangers en fietsers is het
kruispunt een grote barrière. De
Blaaktunnel is hier mede debet
aan terwijl deze vanuit verkeers-
kundig oogpunt niet noodzakelijk
is. Wordt het tijd om wat gaten te
stoppen?

Workshop Stadsstraat
casus ‘Straat-met-de-zes-namen’

i.s.m. de Gemeente Rotterdam;
donderdag 23 september; Roodkapje, Meent 119-133
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Deelnemers

Paul Achterberg
Atelier Quadrat, stedenbouwkundige
Hans Baggerman
dS+V, verkeerskundige
Matthijs de Boer
MDBstedenbouw, stedenbouwkundige
Florian Boer
De Urbanisten, stedenbouwkundige
Anouk van den Broek
dS+V, stedenbouwkundige
Jeroen Doorenweerd
Internationale Beelden Collectie Rotterdam, kun-
stenaar
Frank Faaij
Rotterdam Festivals
Annemieke Fontein
dS+V, hoofd landschapsachitectuur
Sander Geenen
PMBR, projectleider Coolsingel
Erik Go
hoofd MAB Studio,
Van der Leeuwkring
Peter van der Helm
Kraaijvanger Urbis, stadsontwerp
Huub Juurlink
Juurlink + Geluk, stedenbouwkundige
Sander Klaassen
dS+V, landschapsontwerper
Joke Klumper
dS+V, senior landschapsarchitect
Arjen Knoester
dS+V, senior stedenbouwkundige
binnenstad
Aerjen Koeneman
Multi Vastgoed,
Van der Leeuwkring
Miriam van Lierop
Gemeente Rotterdam,
programmamanager binnenstad
Dees Linders
Internationale Beelden Collectie Rotterdam,
hoofd projectbureau
HanMeyer
TU Delft, hoogleraar stedenbouw
Mark Rabbie
Vesteda,
Van der Leeuwkring
Ruud Reutelingsperger
Observatorium,
kunst en publieke ruimte
Jan Rutgers
Hilton Rotterdam Hotel, manager
Matthijs van Ruijven
dS+V, stedenbouwkundige
Astrid Sanson
dS+V, directeur Stadsontwikkeling
Mariet Schoenmakers
AM Concepts,
Van der Leeuwkring
Margriet Smit
Estrade Projecten,
Van der Leeuwkring
Renate Veerkamp
OBR, plintenaanpak
Catherine Visser
DaF-architecten, architect
Kees Vrijdag
Kamer van Koophandel,
Reindert van der Wal
dS+V, landschapsarchitect
Esther van der Werff
dS+V, stedenbouwkundige
Reinier Weers
Rotterdam Festivals

De Coolsingel is in alle opzichten
de centrale as van de stad
Rotterdam. Toch vormt zij ook
een waterscheiding tussen de
wijken aan weerszijden, het
Laurenskwartier en Cool, en is
haar karakter op zijn best divers te
noemen. Jacobs en Macdonald
zijn experts op het gebied van
boulevards. De meervoudige ver-
bindingen die voor sterk uiteenlo-
pende functies geschikt zijn: door-
gaand verkeer, verpozen, festi-
vals. Door ontwerpend naar de
Coolsingel te kijken kan de blik
van een expert-buitenstaander
nieuwe perspectieven opdiepen
uit de deelnemers; de potenties
van de Coolsingel worden zicht-
baar en bespreekbaar.
Ontwerpers, ontwikkelaars en
betrokkenen van de gemeente
bogen zich in 4 teams over de vol-
gende thema’s:

De relaties tussen
verschillende gebruikers
Kwaliteit van de buitenruimte
Intensiveren van het aantal
gebruikers en de mogelijke
looproutes
Welke elementen kunnen
vorm en richting geven aan
de transformatie

Beweging is bepalend voor het
profiel van de Coolsingel. Maar
hoe ga je hiermee om? Is het een
efficiënte Noord-Zuid verbinding
tussen Schiekade en
Erasmusbrug, of is het in potentie
een plek waar vaders en dochters
op zondagmiddag ‘with some lei-
sure’ kunnen wandelen?
Het lijkt bon ton om de Coolsingel
te omschrijven als een potentiële
stedelijke boulevard. Toch klon-
ken er ook veel tegengeluiden. Is
het karakter van de wijken aan
weerszijden van de Coolsingel
niet gebaat bij een slecht gedefi-
nieerde overgangszone? Moet de

Coolsingel niet behouden blijven
als sublieme stedelijke rij-erva-
ring? Heeft Rotterdam überhaupt
een stadsboulevard nodig?
Drie van de vier voorstellen in de
workshop zetten in op versterking
van de Coolsingel als een lineaire
verbinding. Het vierde voorstel
ging uit van de bestaande situatie
waarin rond de autonome gebou-
wen en bouwblokken (langzame)
verkeersstromen vloeien. In het
voorstel werd dit gegeven juist
versterkt door het karakter van elk
bouwblok nog te versterken en te
kiezen voor een asymmetrisch
profiel. Zo zou de Coolsingel een
keten worden van zeer diverse
buitenruimtes. Jacobs en
Macdonald hadden zichtbaar
moeite met dit uitgangspunt.
Welke bestemming en vorm het
voormalige verdedigingswerk ook
krijgt, wil het ooit wat worden dan
zal de stad een duidelijke keuze
moeten maken en deze zowel
ruimtelijk als programmatisch
tot op alle niveaus door moeten
voeren.

i.s.m. de Gemeente Rotterdam;
vrijdag 24 september; Postkantoor, Coolsingel 42

Workshop
Coolsingel
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Deelnemers

Wim van As
A3 Architecten
Paul Claessens
bewoner
Like Bijlsma
SUB office, architect
Wolbert van Dijk
bewoner, landschapsarchitect
Raquel van Donselaar
Bureau Hosper, stedenbouwkundige
Margriet Drijver
Com Wonen,
Van der Leeuwenkring
Paul Elleswijk
PWS,
Van der Leeuwkring
Raimond Fraanje
Woonstad Rotterdam,
Van der Leeuwkring
Erik Hoeflaak
Woonstad Rotterdam,
Van der Leeuwkring
Carol Hol
Concire,
Van der Leeuwkring
Astrid Karbaat
dS+V, Bureau Monumenten
Willem Klos
Woonstad Rotterdam,
Van der Leeuwkring
Arjen Knoester
dS+V, senior Stedenbouwkundige
Marc Lansink
Woonstad Rotterdam
Marjolein Masselink
BSD, deelgemeente Centrum
Jan van de Noort
bewoner / historicus
Bart van den Ouden
Cardo Architecten
Eireen Schreurs
SUB office, architect
Koen Struik
bewoner
Anja Verdiesen
Woonstad Rotterdam
Peter Vervoorn
Woonstad Rotterdam
Piet Vollaard
directeur en hoofdredacteur Archined
Olof van der Wal
KEI, Kenniscentrum stedelijke
vernieuwing
Tjeerd Wessel
Quist Wintermans, architect
Jeroen de Willigen
De Zwarte Hond, stedenbouwkundige
Joke van der Zwaard
bewoner / psychologe

Rotterdam zet met haar verdich-
tingsvisie in op het aantrekken
van 5000 nieuwe bewoners in de
binnenstad. Een belangrijk deel
hiervan moeten gezinnen met kin-
deren zijn. Het is deze categorie
bewoners die zich het sterkst
bindt aan hun directe woonomge-
ving en zorgt voor levendigheid en
diversiteit in de straat. Deze ambi-
tie staat of valt met de kwaliteit
van de woonomgeving. De vraag
die tijdens de workshop centraal
staat is de kwaliteit van stadsstra-
ten als ‘vitale organen’ van de
buurt. De Bajonetstraat en de
Sint-Mariastraat in het Oude
Westen dienen hierbij als casi.
Het resultaat is een aantal ont-
werpvoorstellen die locatiespeci-
fiek zijn, maar een verhaal vertel-
len dat ook voor andere locaties
toepasbaar is.

Bij deze workshop waren bewo-
ners, studenten, ontwerpers,
beleidsmakers en vertegenwoor-
digers van Woonstad aanwezig.
De laatsten zorgden voor achter-
grondinformatie en stelden de
agenda voor de dag:

-Wat zijn de zwakke en sterke
punten van de wijk?
-Hoe kunnen bewoners nauwer
betrokken worden bij (de zorg
voor) hun woonomgeving?
-Welke fysieke transformaties zijn
nodig om een gevoel van veilig-
heid en comfort te bevorderen?
-Welke interventies zijn nodig om
op korte, middellange en lange
termijn de aanwezige kwaliteiten
te versterken?

Gezamenlijk werd gezocht naar
de gedeelde belangen. Het klein-
schalige en rigide stratenpatroon
van het Oude Westen vraagt om
kleinschalige en intelligente inter-
venties. Het herverdelen van
entrees, het uitmeten van de

ruimte benodigd voor een gezon-
de openbare ruimte: elke centi-
meter telt. Ook de verkeerssitua-
tie, en dan met name het parke-
ren, is een belangrijk thema.
Verlaging van de parkeerdruk
geeft meer ruimte op straat.
Bewoners zouden uitgenodigd
moeten worden om zich deze
ruimte toe te eigenen. Zodat zij-
zelf de straat actiever kunnen
beleven. Bovendien ontstaat zo
ruimte voor ‘transparantie’. In het
verhaal van de Guest Urban
Critics is transparantie een
belangrijk thema. Het is de mate
waarin dat wat zich achter de
straatwand bevindt zichtbaar is of
vermoed kan worden. Het draagt
in belangrijke mate bij aan de
beleving van de openbare ruimte.
Dit kan heel expliciet zijn, door
grote ramen of deuren, maar ook
heel impliciet, door luifels, uit-
hangborden of een boom die zijn
takken lui over een muur laat han-
gen. Parkeren op straat is nu
goedkoper dan parkeren in een
van de garages in de wijk. Door dit
om te draaien kan al een begin
gemaakt worden met de aanpak
van het ruimteprobleem.
Bij het afronden van de workshop
is de teneur optimistisch. Het
Oude Westen heeft in veel
opzichten een goede ruimtelijke
structuur. Nu moet het beleid nog
zo ingericht worden dat deze
structuur ook optimaal gebruikt
wordt.

i.s.m. Woonstad Rotterdam;
zaterdag 25 september; buurtcentrum De Overkant, Adrianaplein 24

Workshop Buurtstraten
casi Bajonetstraat en Sint-Mariastraat

WORKSHOPS
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Amerikaanse import
Een week lang duurde het bezoek
van het echtpaar Allan Jacobs en
Elizabeth Macdonald aan
Rotterdam. Zij vertelden ieder die
het wilde weten wat ze vonden
van de straten in vele steden in de
wereld en van een paar in
Rotterdam. Vertegenwoordigers
van vele disciplines hoorden hun
aan. Daar zaten de vanzelfspre-
kende architecten, stedenbouw-
kundigen en landschapsarchitec-
ten bij, maar ook kunstenaars,
journalisten, bewoners, en vele
anderen. Waaronder gelukkig ook
een verkeerskundige.
Wat vonden al die Rotterdam-
mers van de opvattingen en
ideeën van het Amerikaanse
echtpaar?

Bloemetjes buiten
Wat in de reacties vooral opvalt, is
dat het echtpaar Jacobs en
Macdonald de blik en het hoofd
van het gehoor op de straten en
hun eigenschappen hebben
gericht. Geen straat van Rotter-
dam zal na het bezoek van de
twee er nog hetzelfde uitzien.
Zelfs deskundigen die hun straat
tot de laatste stoeptegel meen-
den te kennen waren enthousiast
en kwamen tot nieuwe inzichten
en ideeën. Tunnels werden
gedempt, fonteinen op kruispun-
ten geplaatst, blinde muren van
warenhuizen van ramen voorzien,
de geslotenheid van een sociaal
medisch centrum opengebroken.

Men was ingenomen door de vele
inzichten en ingangen die het
echtpaar bood. Van grote ingrij-
pende benaderingen op de lange
termijn die een straat over de hele
linie ingrijpend moeten verande-
ren, tot aan quick wins die al
direct resultaat opleveren. Zoals
het uitdelen van bloembollen aan
kinderen in het Oude Westen die
uiteindelijk in de geveltuintjes

terecht moeten komen. De voor-
stellen zijn even goed in andere
delen van de stad toe te passen,
zo meldde Paul Elleswijk van
woningcorporatie PWS over zijn
gebied Rotterdam-Noord. Terwijl
Anja Verdiesen van Woonstad in
het Oude Westen het heel verfris-
send vond dat zij nu eens een
keer de blik naar buiten kon rich-
ten. Ze is gewend om enkel van-
uit de woningen te denken. Tjeerd
Wessel van Quist Wintermans
kon zich vinden in die indruk van
Verdiesen. Hij wist wel iets wat in
aanmerking kwam voor snelle
verbetering: al die paaltjes en
andere frutsels waarmee de plein-
tjes en doorgangen in de wijk
mee opgesierd zijn. Dat mag wel
wat eenduidiger wat Wessel
betreft.

Conceptueel of concreet?
"Je moet groot denken, maar klein
ontwerpen". De ideeën van
Jacobs en Macdonald richten zich
vooral op praktische, heel concre-
te verbeteringen van straten. Het
zijn geen pasklare oplossingen
voor alle straten over de hele
wereld, het zijn niet meer dan
aanwijzingen die voor elke straat
weer een andere uitwerking ver-
langen. Daar hoefde de vragen-
steller in Zaal Staal zich niet druk
over te maken. Toch lijkt die direc-
te benadering van Jacobs en
Macdonald haaks te staan op de
conceptuele aanpak van veel

Kijken, meten, berekenen
Rotterdam aan het werk met Jacobs en Macdonald

architecten en stedenbouwkundi-
gen. Wat vinden zij daarvan?
"Niets mis mee. Je hebt niet per
se concepten nodig om iets te
verbeteren of te ontwikkelen",
meldt Daphne Foet, conceptionist
van bureau Concire. Zij kan het
weten. "Voorstellen voor concrete
verbeteringen kunnen net zo
goed tot belangrijke verbeterin-
gen leiden. Je moet soms het een
doen en soms het andere."
En die voorstellen zijn er geko-
men gedurende de workshops. In
groten getale.

Moesten voor sommige van die
voorstellen dan wel hele straten
op de schop, de meeste waren
simpel uit te voeren en even mak-
kelijk te onderhouden. Gerben
Wigmans, directeur Buitenruimte
van Gemeentewerken, was ook
daarom bijzonder te spreken over
wat hij te horen had gekregen. Hij
had veel eenvoudig uit te voeren
én te onderhouden voorstellen de
revue zien passeren.

Enkel straten

De Rotterdammers die het
Amerikaanse bezoek hebben
meegemaakt kennen nu de eer-
ste beginselen van 'straatkunde':

hoe je ernaar moet kijken, hoe je
ze moet meten, welke berekenin-
gen je er op los kunt laten. Voor
sommige deelnemers en bezoe-
kers is dat een vreemde gewaar-
wording. Architecten, stedenbou-
wers en projectontwikkelaars
houden zich gewoonlijk bezig met
de gebouwen waar de straten je
heen brengen. Zo zonder die
gebouwen, of buurten, bleek niet
altijd even goed voor te stellen.
Iemand die zich juist heel goed in
dat denken over de straat kan ver-
plaatsen is Robin von Weiler. Met
strakke hand voert hij de regie
over 'zijn' Meent. Die winkel- en
woonstraat dient als schoolvoor-
beeld hoe je de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van een straat
bevordert voor iedereen die ervan
gebruikmaken wil. Hij vond de
denkbeelden van Jacobs en
Macdonald een eyeopener. Het is
altijd bijzonder gedreven mensen
te ontmoeten die met passie over
een vak praten."

Slechts bij één bijeenkomst lukt
het om het echtpaar nagenoeg
niet over straten te laten praten.
In een klein gezelschap wordt de
plintenaanpak van de gemeente
tegen het licht gehouden. In een
uur werd er geen stoep verbreed
of boom geplant. Dat is een hele
prestatie, al was het onbedoeld.

De DNA van Rotterdam
Zo veel straten en steden ook de
revue passeerden tijdens de pre-
sentatie van Jacobs en
Macdonald, een bepaald soort
wegen kwam niet aan bod: de
waterwegen. En daar is
Rotterdam nu juist zo uitbundig in
voorzien. De rivier die de stad
haar naam heeft bezorgd, de
Rotte, meandert haast onopge-
merkt door de binnenstad. Met de
straat met de zes namen, van
Pompenburg naar Maasboule-
vard, legt die Rotte een prachtige

vlecht. Wie weet dat? Wie ziet de
rivier? Wie maakt er gebruik van?
Wie geniet ervan? Op die vragen

leverden de workshopdeelne-
mers heel wat boeiende en inspi-
rerende antwoorden. De
Amerikaanse gasten waren
enthousiast over de ideeën en
mogelijkheden die werden aange-
reikt.

Hoe lang is jouw stap?
De meetlust van het echtpaar
levert mooie momenten op.
Iemand heeft het over de
Champs-Élysées en plukt losjes
uit zijn geheugen dat die boule-
vard maar liefst acht banen breed
is. "Ten" (tien) corrigeert Jacobs
hem kortaf.

Voor het meten van de straten
gebruiken Jacobs en Macdonald
simpelweg hun eigen passen.

Hoe worden de methode, inzichten, voorstellen en reacties van de Guest Urban Critics ontvangen
door de Rotterdammers die ze ontmoeten? Sluit hun expertise aan op reëel levende vragen en
behoeftes? Zet het aan tot nieuwe gedachtes en nieuwe acties? AIR vroeg Paul Kortman
(FirmaWoord en Daad)om aan het programma deel te nemen en te registreren wat de ontvangst
van Jacobs en Macdonald in Rotterdam is.
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Jacobs heeft zelf twee passen
nodig om een meter te halen,
Macdonald twee-en-een-half.
De foto van Jacobs die een pas
neemt op de Mathenesserlaan
levert een gedenkwaardig
moment op. Het is net of Jacobs
zijn ware aard toont. Hij is bezig
met zijn inleiding. De beamer laat
de foto zien. Net op het moment
dat hij iets wil betogen, gaat hij in
de lichtstraal van de beamer staan
en spreidt de armen om zijn
betoog kracht bij te zetten. Op zijn
zwarte shirt zien we hem de
straat oversteken.

De akoestiek van workshops
De aanpak van het bezoek van
Jacobs en Macdonald was anders
dan de vorige keer. Toen werd er
vooral gediscussieerd, deze editie
moesten de workshops vooral
actief zijn. In de geest van de gas-
ten, bewonderd om hun tekenin-
gen, moesten ook de workshop-
deelnemers aan de schets. Een
enkele deelnemer maakte er een
in detail uitgewerkt meesterwerk
van, maar zo'n expert bevond zich
niet in alle groepen. Bij een work-
shop werd het echtpaar een beet-
je zenuwachtig van dat getalm en
vreesden zij zelfs het ergste.
Gelukkig hadden zijn vrouw en
Jacobs zich vergist, en kwam het
allemaal nog op zijn pootjes
terecht.
Opmerkelijk was de akoestiek tij-
dens twee van de workshops; de
rumoerige achtergrondgeluiden in
Roodkapje en de luide galm van
het oude hoofdpostkantoor aan
de Coolsingel. Door die galm was
de inleiding van Allan Jacobs
vanaf de in rijen opgestelde stoe-
len nauwelijks te verstaan. Men
besloot de stoelen naar Jacobs
toe te schuiven. Het leverde een
even knus als devoot schouwspel
op.

Harde noten

"Play it hardball!", "Don't negotia-
te!" Heel af en toe lijkt het alsof
we met een onversneden red-
neck uit de Heartlands van doen
hebben. Een keer is Jacobs' stem
luider; hij is dan een beetje boos.
Bij een workshop wil een van de
deelnemers een straat aan het pri-
vate initiatief overlaten. Dat vond
hij helemaal geen goed idee! Dat
leidt alleen maar tot hebzucht:
"Therefore I've lived to long."

Voor het overige is Jacobs steeds
de innemende man die van zijn
zeer deskundige liefde voor de
straat op vele manieren blijk
geeft.
Wat Jacobs met die krasse oneli-
ners vooral bedoelde, was dat je
enkel met een niet aflatende vast-
beraden en doortastende houding
je uiteindelijke doel zal bereiken.
Hij gaf als voorbeeld het Urban
Design Plan van San Francisco dat
Macdonald en hij door een heel
slimme promotie en het overwin-
nen van veel weerstanden uitein-
delijk erdoor hebben gekregen. Zo
werkt het ook in Rotterdam, stelt
Jacobs. Om dat vreselijke pavil-
joen voor het stadhuis weg te krij-

gen kan je niet vroeg genoeg
beginnen. Al duurt de pacht nog
vijftien jaar (wat helaas ook echt
zo is). En die vragensteller dan die
zijn liefde bekent voor al die rare
kiosken en paviljoens in de bin-
nenstad? Die moet dat zelf maar
weten, vindt Jacobs. De vragen-
steller is geen toerist die zich laat
afschrikken door die lelijke
gebouwtjes.

Auto's uit…
Het lijkt wel of de twee
Amerikaanse gasten een uitge-
sproken hekel aan auto's hebben.

Alles wordt ingezet om het auto-
gebruik te laten afnemen. De
deelnemers aan de workshop
over de Coolsingel doen goed hun
best: er worden autobanen weg-
gehaald, snelheidverminderende
trilzekere straatstenen aanbevo-
len, auto's, fietsers, trams en
voetgangers over dezelfde weg
geleidt. Iedereen lijkt het allemaal
heel gewoon te vinden. Niet
iedereen. Er is een spelbreker die
het kan weten. De verkeerskundi-
ge Hans Baggerman van dS+V
Rotterdam. Voor de aantrekkelijk-
heid van de stad is bereikbaarheid

een belangrijke overweging, want
dat is goed voor de economie van
een stad. Waar je ook voor kiest,
het is altijd een ingewikkelde
afweging.

…Bomen in
Het was veelvuldig duidelijk dat
bomen een belangrijke rol spelen
in de plannen van Jacobs en
Macdonald. Ze geven straten een
meer menselijke maat, kunnen te
brede wegen een prettiger aange-
zicht geven en bezorgen al snel
een veel beter gevoel. De foto
van de lanen in Vancouver met
ieder één soort boom erin maakte
veel indruk.
De aanwezige landschapsarchi-
tecten bloeiden hoorbaar en zicht-
baar op; overal doken bomenrijen
op, werden perkjes aangelegd en
bestrate of betegelde trambanen
omgevormd tot grasbanen. Zelfs
het Hofplein werd niet gespaard.
Er verrees zo veel groen in de
voorstellen dat Jacobs bij de laat-
ste workshop in het Oude
Westen er toch maar even op
wees dat bomen niet altijd moe-
ten. Een ander moment was hij
even bang dat er bomen gekapt
zouden worden. Hij had dat ooit
een keer voorgesteld en er heel
veel spijt van gekregen. Dat nooit
meer. Gelukkig kon men hem
geruststellen: deze bomen waren
de best verplaatsbare bomen van
alle. Ging altijd goed. Wij doen in
Rotterdam niet anders dan
bomen verplaatsen. Nooit een
probleem mee gehad.
Het enthousiasme over het plan-
ten van bomen overal wordt door
sommigen getemperd. Er is
namelijk al een woud, in dit geval
onder de grond. Dat van de kabels
en leidingen. Dat woud zit het
planten van bomen regelmatig
stevig in de weg.

Waar was Beasley?

Een jaar geleden was Larry
Beasley de gast van de Van der
Leeuwkring. Beasley is de voor-
malig directeur Planning van
Vancouver die het centrum van
die stad op een aantrekkelijke en
vaak geprezen manier heeft ver-
dicht. Dacht Rotterdam vorig jaar
nog aan 5.000 nieuwe inwoners
in de binnenstad; Beasley kwam
uit op 50.000. Om zoveel mensen
in het stadshart met plezier te
laten wonen, moest er nog wel
het een en ander gebeuren.
Wat precies kon het best aan
Jacobs en Macdonald gevraagd
worden. Had Beasley gelijk? Past
het echtpaar goed bij zijn ideeën?
Dat vonden de meesten wel. Wil
je meer mensen voor bewoning
naar je stad lokken of ze vasthou-
den, dan zal je meer moeten doen
om de stad aantrekkelijker te
maken. Jacobs en Macdonald
geven aanzetten, niet meer dan
dat. Het is aan de professionals
van de verschillende disciplines
om er plannen van te maken die
aansluiten op de specifieke situa-
tie waarin die straat zich bevindt.

Op korte termijn
Moet het echtpaar nog een keer
terugkomen om hun ideeën ver-
der te detailleren en uit te diepen?
Daarover verschillen de menin-
gen. Er zijn er die de eendaagse
wasbeurt voor de hersenen voor-
lopig voldoende vinden om mee
vooruit te kunnen. Anderen zijn
dusdanig enthousiast dat zij zich
wel iets kunnen voorstellen bij
een nieuwe schrobbering van het
brein.
Hoe groot de impact van de
ideeën van Jacobs en Macdonald
precies is? We kunnen het snel
genoeg weten. Binnen twee
weken was een bar te realiseren
van de lelijke loze ruimte onder de
parkeergarage van V&D.
En? Staat hij er al?

KIJKEN, METEN, BEREKENEN




