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Introductie

Vertrekpunten Willemsplein

Aanpak Willemsplein

Het Willemsplein is één van de vier
BusinessCases die de Van der Leeuwkring en
AIR organiseren in het kader van het thema
‘privaat initiatief voor publieke ruimte’. Het
plein is in de Rotterdamse Stadsvisie niet
benoemd als VIP gebied, maar vanwege haar
centrale ligging en het grote aantal toeristen,
wel een ‘Very Important Plein’ voor de stad.
Echter, het Willemsplein is zichzelf
overkomen in de afgelopen periode. De
ontwikkelingen rond het plein vormen
aanleidingen om nú de regie voor dit plein te
pakken en het een ander gezicht te geven
vanuit de potentie die het heeft..

Het Willemsplein moet een welkom verblijf
bieden aan bezoekers en bewoners.

Devopia begeleidt de visieontwikkeling voor
het Willemsplein volgens drie stappen:
Analyse, Inspiratie en Creatie.

In opdracht van AIR is Devopia, een
adviesbureau voor locaties waar veel mensen
komen, gevraagd een visieontwikkeling te
organiseren met alle belanghebbenden. Als
input heeft AIR een interviewreeks
georganiseerd met 20 belanghebbenden en
betrokkenen rond het plein. Het hele traject
wordt ondersteund door de gemeente
Rotterdam en de CV Zalmhaven.
Doel van deze visieontwikkeling is een breed
gedragen en gerichte ontwerpopgave voor
het plein.
Deze bundeling doet verslag van dit traject
en introduceert de voorstellen waar het
traject in uitmondt.

Het grote aantal bezoekers van o.a. SPIDO
en Prachtig verdienen een plein met een
hogere verblijfskwaliteit dan nu het geval is,
zodat zij redenen hebben om langer te
blijven . Dan pas wordt Willemsplein een
aantrekkelijk visitekaartje voor Rotterdam.
Het plein moet ook uitnodigend zijn voor de
bewoners die er dichtbij wonen. Zij hebben
recht op buitenruimte waar je andere
mensen kan ontmoeten of gewoon een
frisse neus kan halen. Gewoon wat
binnenstedelingen graag doen in hun stad.
De bewoners en ondernemers, de markt en
de gemeente geven aan waar de kansen
liggen om dit te bereiken. Namelijk: zorg
voor meer sfeer en voorzieningen op het
plein én creëer een eigen identiteit.

ANALYSE
Zowel de wensen en ideeën van
belanghebbenden als de kenmerken van het
Willemsplein worden geanalyseerd, in
samenhang met gemeentelijke visies en
consumententrends.
INSPIRATIE
Devopia vertaalt de analyseresultaten naar
vier inspirerende visiethema’s die de input
vormen voor de ‘kick off’ met
belanghebbenden.
CREATIE
Op basis van Analyse en Inspiratie gaan de
deelnemers aan de ‘kick off’ samen aan de
slag. Zij gebruiken de ontwikkelen de vier
visiethema’s verder in woord en beeld.

Analyse:

Resultaten
INPUT
• Alle belanghebbenden zijn
geïnterviewd over hun relatie met het
Willemsplein en waar zij
verbeterkansen zien;
• Devopia heeft een uitgebreide
locatieanalyse verricht en aangevuld
met relevante consumententrends;
• Diverse referentiebeelden van pleinen
en iconen van steden zijn
geinventariseerd;
• Kernelementen uit de stadsvisie voor
de binnenstad en de ‘waterfronts’ zijn
samengevat.
• Diverse financieringsconstructies en
vormen van opdrachtgeverschap zijn
benoemd om de haalbaarheid zo reeël
mogelijk te maken.

RESULTATEN
• Het Willemsplein ligt centraal in de
stad op diverse verbindingen tussen
andere aantrekkelijke plekken.
• Het plein moet meer een plek in de
stad worden waar je wilt zijn en waar
meer te doen is.
• Het plein moet meer bieden voor de
buurt.
• Het maritieme karakter en de relatie
met de Maas moet verder worden
versterkt.
• Groen toevoegen voor meer
verblijfskwaliteit en leefbaarheid.
• Publieke en private financiering en
initiatief is nodig om het Willemsplein
aan te kunnen pakken.
• Selecteer welke soort touringcarbussen
waar op het kunnen plein blijven. Een
centrumplein verdraagt bussen
namelijk heel moeizaam.

Inspiratie:

4 visiethema’s
Op basis van de analysefase heeft
Devopia een viertal visiethema’s
gedefinieerd die in de ‘kick off’sessie
aan de deelnemers worden voorgelegd
Meer groen, minder stenen;
geef het plein menselijke maat en
comfort door zitmeubilair
en groen toe te voegen, ten koste van
het versteende oppervlakte
Iets bijzonders te zien;
complementeer het vergezicht vanaf het
plein met wat er te zien
is op het plein zelf.
Meer te doen;
voeg naast de huidige bestemmingen
(Spido, RPEX, Prachtig, hotels en
woningen) voorzieningen toe die
bezoekers een gastvrij onthaal bieden en
uitnodigend zijn voor de buurt.
Meer water;
breng het plein dichter bij de Maas en
de Maas dichter bij
het plein.

Creatie:

Kick off; beelden en woorden van de groepen

Kick off
Op 30 oktober komen
vertegenwoordigers van de buurt, de
ondernemers, de Zalmhaven CV en de
gemeente bij elkaar in hotel Tulip Inn.
Daar zijn zij uitgenodigd om gezamenlijk
een basis voor een gedeelde visie te
creëren.
De deelnemers gebruiken hiervoor de
vier visiethema's om hun eigen ideeën
aan te scherpen en in beeld te brengen.
Deze inspiratiebron is aangevuld met de
interviewresultaten, een uitgebreide
analyse van het Willemsplein,
maatschappelijke – en
consumententrends, Rotterdamse
beleid, referentiebeelden van andere
pleinen, stedelijke iconen en mogelijke
financieringsconstructies.
Iedereen bevestigt de noodzaak om het
Willemsplein aan te pakken en herkent
de vier visiethema’s als denkrichtingen
die inspireren.

Tourist
Waterkunst
Erasmusbrug
Budget
Parkeren
Niveau verschil

Identiteit
Bezienswaardig
Comfort
Gezellig
Menselijke maat
Relatie met omgeving
Ontmoeting
Veel bezoekers
Verrassend
Beleving
Licht fontein
Wensplein
24/7

Openbare steiger in de maas
Steen waar je loopt, rest groen
Water als attractie

Creatie:

Resultaten Kick off
Tijdens de sessie kijken alle
belanghebbenden op een zeer positieve
manier naar de toekomst van het
Willemsplein. Er blijken meer
overeenkomsten in denkbeelden te zijn
dan verschillen. Iedereen vindt dat het
Willemsplein nu te weinig biedt voor wat
het zou kunnen bieden aan bezoekers
van de stad en bewoners van de buurt..
Kortom, er moet wat veranderen!

Meer relatie met de Maas:
Doe op het plein meer met water in
kunstwerken of andere
bezienswaardigheden. Maak de steiger
van Spido (of een nieuwe) publiek
toegankelijk. Maak de kade meer
uitnodigend om langs te gaan lopen of
zitten. Laat evenementen op de Maas
starten of eindigen op het Willemsplein.
Benut de positie in de stad:
Zorg dat het plein bekend wordt door
wat de bezoeker daar ziet en meemaakt.
Het Willemsplein ligt centraal in de
stad: in het web van centrum naar Zuid,
op de as van belangrijke
cultuurvoorzieningen, in een natuurlijke
loop van het park naar de Leuvehaven,
op een zichtlijn vanaf de Boompjes. Het
plein verdient dan ook een ‘icoon’
waardoor het een eigen identiteit krijgt:
een hoog waterobject, een bijzondere
lichtvloer, een ontworpen paviljoen of
losse ontworpen ruimteobjecten.

Menselijke maat:
Voeg groen toe zodat het plein meer
ordening en menselijke maat krijgt..
Waar mensen lopen blijft er steen, vul
het overige ‘groen’ in.
Verkeer en verblijf uit elkaar:
Zoneer het plein om duidelijk te maken
welk gebied voor bussen en auto’s is en
welk gebied voor mensen. De toestroom
van het gemotoriseerd verkeer moet
actief worden geleid, zodat de
leefkwaliteit van het plein en omgeving
ook in de toekomst wordt gewaarborgd.
Benut de huidige voorzieningen:
De gebouwen van Spido en RPEX
kunnen veel meer uitstralen van wat je
daar als bezoeker kan meemaken. De
routing op het plein naar deze
voorzieningen en naar Prachtig kan veel
beter, door bijvoorbeeld de ondergrond
te variëren en de weerszijden van de
brug meer met elkaar te verbinden.
Investeer in de leefbaarheid onder de
brug door bijvoorbeeld de ondergrond te
verbijzonderen en de belichting te
verbeteren.
De plinten:
Vul de plinten aan het Willemsplein
met publieke functies die zo lang
mogelijk over de dag en door het jaar
heen publiek aantrekken. Ruimtelijk
kunnen de plinten meer relatie met het
plein krijgen door bijvoorbeeld
overkappingen.

Haalbaarheid:
Met de term ‘groeibriljant’ willen de
deelnemers dat het Willemsplein zijn
eigen groeipad inslaat. Vanuit een
gezamenlijk idee zijn belanghebbenden
zelf aan zet om dit tot een interessante
en dynamische plek in de stad te
maken. Maar: het plein krijgt pas echt
een impuls als gemeente, marktpartijen,
ondernemers en bewoners gezamenlijk
aan de slag gaan. De financiële
bijdragen voor het nemen van de
vervolgstap moeten van private en
publieke partijen komen. Het proces
wordt in blijvend overleg met
belanghebbenden gedaan. Ook de
architect Ben van Berkel heeft
aangegeven om hieraan een bijdrage te
willen leveren.

Na de ‘kick off’:

visie en identiteit
In de ‘kick off’ sessie spreken de
deelnemers af om de resultaten samen
te vatten in een visie voor het
Willemsplein . Deze visie definieert
Devopia naar drie elementen: de
functie, waarde en betekenis die het
heeft voor de mensen die er (gaan)
komen. Deze elementen zijn samen te
vatten in één identiteit.
Ook spreken de deelnemers af om drie
ambitieniveaus te definiëren om zo als
een groeipad (‘groeibriljant’) de visie te
gaan realiseren.
De functie voor het Willemsplein is: een
welkome kennismaking en een (uit)zicht
op Rotterdam voor toeristen; deelnemen
aan het Rotterdamse stedelijke leven
voor bewoners.
De waarde voor toeristen is het kunnen
combineren van een aantal Rotterdamse
vrijetijdsbestedingen op één plek. Voor
de buurt is de waarde een stedelijke
buitenplek op loopafstand.
Toeristen, Rotterdammers en
buurtbewoners krijgen straks een plek
met een eigen betekenis, zodat zij
ervaren waar zij zijn (‘sense of place’) en
zich daardoor onderdeel voelen van de
stad Rotterdam.

De identiteit is samen te vatten als:

WILLEMSPLEIN:
een Rotterdams centrumplein
aan de Maas

A

Aangenamer Willemsplein!
PROGAMMERING
Voor een aangenamer Willemsplein
voegen we meer zitgelegenheid,
groenvoorzieningen en meer licht toe.
• Bezoekers zullen aan beide kanten van
de brug gaan komen;
• Bezoekers worden meer uitgenodigd
naar de entrees van Spido, RPEX en
Prachtig;
• Er komt een onderscheid tussen de
parkeerplaats voor de bussen en het
verblijfgedeelte ;
• Bezoekers kunnen aan de kade zitten
en genieten van het uitzicht;
• Onder de brug is meer licht en in de
ondergrond is een markering die
bezoekers richting de entrees van
Spido, RPEX en Prachtig leidt;
• Er komt sfeer met boompjes en
groenperken.
• Het plein wordt meer een terras aan
het water;
• Er komen zitbanken tegen de
betonnen randen van de brug;
• Er komt een glooiende grasheuvel
tegen de zijkanten van de brug;
• Er zijn uitdagende speelplekken voor
kinderen.

BETROKKENHEID & FINANCIERING
Financiering komt van de huidige
exploitanten op het plein (Spido, RPEX,
Prachtig én de gemeente (als verhuurder
en als verantwoordelijke van de
openbare ruimte). De verbeteringen
worden dan gezamenlijk gefinancierd
onder regie van de gemeente. Er zullen
afspraken worden gemaakt over de
samenwerking en de stappen van de
ontwerpopgave tot en met de realisatie.
Bewoners en overige marktpartijen
worden geconsulteerd gedurende de
totstandkoming.
BIJDRAGE DEVOPIA:
Devopia kan deze samenwerking
organiseren en de benodigde afspraken
tussen partijen begeleiden. Ook de
ontwerpopdracht kan zij definiëren.
Deze ontwerpopdracht is uitstekend in
te passen in de vorm van een prijsvraag
voor Rotterdamse ontwerpers.

B

Uniek Willemsplein!
PROGRAMMERING
De programmering voor een aangenamer
Willemsplein (onder 1) wordt uitgebreid
met een icoon waardoor het plein een
uniek karakter krijgt.
• De relatie met de Maas wordt benut en
vertaald in een maritieme
bezienswaardigheid van niveau;
• Er is iets bijzonders te beleven op het
plein;
• Het plein krijgt de bekendheid die het
verdient en de Erasmusbrug ‘landt’ op
een plek met een eigen betekenis.;
• De ondergrond van het Willemsplein
kan het icoon worden door
bijvoorbeeld een lichtspel of
waterpartijen;
• Kunstobject(en) met een grote impact
kunnen op het plein komen;
• Waterfontein, lichttoren of anderszins
krijgen een plek op het Willemsplein
en zijn vanaf de brug en verdere
zichtlijnen zichtbaar.

FINANCIERING
Voor het toevoegen van een icoon gaan
de CV Zalmhaven, Vesteda en de
gemeente financieel bijdragen. Wonen
aan de Maas en dichtbij het
Willemsplein wordt immers bekender en
aantrekkelijker. Hier kan voor de
ontwerpopdracht de
prijsvraagconstructie voor Rotterdamse
kunstenaars of designers worden
gehanteerd, waarbij belanghebbenden
een rol hebben in de jurering.
BIJDRAGE DEVOPIA
Devopia kan in vervolg op realisatie van
ambitieniveau A, hier dezelfde rol
spelen. De twee ambitieniveaus zijn
prima samen uit voeren. Alle
belanghebbenden zien de
verbeterkansen realiteit worden. En alle
partijen doen mee in financiële zin
en/of in betrokkenheid.

C

Geheel nieuw Willemsplein!
PROGRAMMERING
De voorgaande ambitieniveaus worden
verder uitgebreid met aantal nieuwe
exploitaties en structurele aanpassingen
van het plein, op het gebied van de kade
en de afwikkeling van het verkeer.
• Verkeer en verblijf wordt structureel
gescheiden;
• Plinten in nieuwe en bestaande
gebouwen worden aangepast zodat er
meer ruimtelijk verband ontstaat met
het plein via grote transparante puien
en een overkapping richting het
Willemsplein;
• Plinten krijgen een invulling die
dagelijks aantrekkelijk is voor publiek;
• Meer horecavoorzieningen op en rond
het plein worden toegevoegd zodat het
Willemsplein echt een stadsplein
wordt;
• Designwinkels en galeries krijgen een
plek in de plinten van het plein, als
voorposten van het
Scheepvaartkwartier;
• De kade wordt aangepast waarbij de
Maas dichterbij wordt gebracht en
toegankelijk gemaakt voor verblijf;
• Een paviljoen (Rotterdam
informatiepunt, horeca, retail) wordt
toegevoegd op het plein met een
geheel eigen ontwerpidentiteit.

BETROKKENHEID & FINANCIERING
Voor de grootste stap vooruit kan dit
ambitieniveau voor een echt ander en
nieuw Willemsplein zorgen. Hierbij is
een integrale regie nodig op wat er op en
om het plein heen gebeurt. De
gemeente zal delen van het openbare
gebied moeten herbestemmen voor
exploitatie en vastgoedpartijen dienen
zich te committeren aan uitgangspunten
die de inrichting van hun plinten
bepalen. Op basis van herbestemming
van een deel van het plein in private
ruimte, wordt financiering gegenereerd
uit exploitatie, waarbij de gemeente voor
herinrichting van het publieke gedeelte
zorgt. Opbrengsten uit de
herbestemming worden gebruikt voor
aanpassingen van het publieke gedeelte.
Zo zorgt de gemeente voor het
aanpassen van de kade en de scheiding
tussen verkeer en verblijf.
BIJDRAGE DEVOPIA
Devopia kan op basis van de
herbestemming van een deel van het
plein, exploitaties aantrekken en zo
nieuwe financieringsruimte organiseren.

Aanbevelingen voor vervolg

Tot slot…

Devopia adviseert om nu ambitieniveau
A (aangenamer Willemsplein) en B
(uniek Willemsplein) te gaan realiseren.
Ook wordt verder geanalyseerd hoe met
de touringcarbussen wordt omgegaan.
De bussen zijn nu een te groot obstakel
voor vernieuwing van het plein. Zo krijgt
het plein meer menselijke maat en
comfort, en tegelijkertijd kan een
bijzondere plek met identiteit in de stad
worden. En dat is wat alle
belanghebbenden tenslotte graag willen.

Iedereen vindt dat het Willemsplein
meer voor mensen kan zijn. Iedereen
vindt dat er meer regie moet zijn op de
ontwikkelingen op en rond het
Willemsplein. Daarom is nu het moment
voor partijen om de handschoen op te
pakken en opdracht te geven voor een
beter Willemsplein.

• De gemeente wordt opdrachtgever, het
traject wordt publiek en privaat
gefinancierd.
• Eerst wordt de integrale
ontwerpopgave voor een aangenamer
en uniek Willemsplein (ambitie A+B)
gedefinieerd en een prijsvraag
uitgeschreven voor Rotterdamse
ontwerpers. In de jury zijn
belanghebbenden en de architect Ben
van Berkel vertegenwoordigd.
• De gemeente financiert als
opdrachtgever, het proces tot en met
het ontwerp. De private partijen
financieren mee in de uitvoering.
Afspraken over dit ‘commitment’
worden vooraf aan het ontwerpproces
gemaakt.
• Het ontwerp wordt onderdeel van de
definitieve afspraken met betrokkenen
omtrent hun financiering en
betrokkenheid.

Zo bepalen de belanghebbenden van het
Willemsplein weer de toekomst van dit
plein en wat er allemaal om heen
gebeurt. Het Willemsplein is immers te
belangrijk voor Rotterdam, de buurt en
haar bezoekers om ‘het zichzelf te laten
overkomen’.
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