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Impressie van het Nelson Mandelapark

Inleiding
In de Rotterdamse Maashaven komt een groot park: het Nelson
Mandelapark. Beweging, ontspanning en ontmoeting staan hier centraal.
Grote bomen, grasvelden en twee opvallend hoge
heuvels met uitzicht over de Maashaven vormen het
hart van het park. Aan de oostzijde komt een levendige
stadsboulevard. Aan de westzijde vind je straks horeca
en zie je de schepen varen. Ook komt daar een vlonderpad, waar je twee keer per dag het stijgen en dalen
van het water en de bijzondere natuur ervaart. Voor de
Maassilo komt een waterplein, waar kinderen kunnen
spelen en dat ruimte biedt aan evenementen. Het park
nodigt uit tot sport en spel.
Het college heeft op 18 januari 2022 het masterplan
vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de
verdere ontwikkeling van het park. De vaststelling van
het masterplan was het startsein om in februari en
maart 2022 opnieuw met de omgeving in gesprek te
gaan. In het masterplan staat hoe het park eruit kan
komen te zien en welke activiteiten er een plek kunnen
krijgen. De volgende stap is een programma van eisen.
Dit gebruikt de gemeente om een gedetailleerd ontwerp
te maken voor het park.
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De gemeente was daarom benieuwd naar de wensen
van bewoners. Wat willen zij doen in het park? En wat is
daarvoor nodig?

Stadsprojecten
In de wijken rondom de Maashaven is een tekort
aan openbaar groen en ruimte om te bewegen.
Door de groei van Rotterdam-Zuid is daar juist
steeds meer behoefte aan. Een park heeft een
positieve invloed op de gezondheid van bewoners.
Daarnaast draagt het bij aan ontspanning, woon
tevredenheid en sociale contacten. Verder vermindert
een park hittestress, vangt het regenwater op en
verbetert het de luchtkwaliteit. Groei van de stad
moet daarom hand in hand gaan met de aanleg
van meer openbaar groen. Met die visie realiseert
de gemeente verschillende Stadsprojecten. Het
Nelson Mandelapark is er één van.
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Opzet
De gemeente heeft voor het participatietraject bewoners, ondernemers
en jongeren van 12 tot 18 jaar benaderd uit de directe omgeving
(Afrikaanderwijk, Bloemhof, Katendrecht en Tarwewijk). In februari en
maart 2022 is een reeks activiteiten georganiseerd om ideeën op te halen:

•

Online vragenlijst (10 februari tot 17 maart)
Via deze weg hebben meer dan 600 inwoners hun
reactie achtergelaten.

•

Straatinterviews (9, 16 en 23 februari)
Interviews in de aangrenzende wijken:
Afrikaanderwijk/Bloemhof, Katendrecht en
Tarwewijk. 40 bewoners werkten aan dit onderzoek
mee.

•

Inloopsessies (22, 23 en 24 februari)
Tijdens inloopsessies op centrale plekken in de
wijk konden inwoners een maquette van het park
bekijken en in gesprek gaan met medewerkers van
de gemeente. Middels een reactiekaart hebben 67
bewoners hun wensen en ideeën achter gelaten.

•

Workshop Urban Sports (4 maart)
Samen met lokale sportexperts is gekeken naar de
mogelijkheden voor het urban sports-gedeelte van
het park.

•

Online bijeenkomst (8 maart)
Livestream vanuit studio het Timmerhuis over het
masterplan. De ongeveer 30 deelnemers konden
vragen stellen via de chat en meedenken via
Mentimeter.

•

Jongerenchallenge (9 en 16 maart)
Tijdens workshops op twee middelbare scholen
hebben meer dan 50 jongeren hun wensen en
ideeën voor het park verwerkt in een ontwerp voor
het park.
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•

Stadslab Maashaven (17 maart)
Een speciale editie van het Stadslab Maashaven,
waarbij 50 ondernemers, bewoners, initiatiefnemers
en experts meedachten over de verdere invulling van
de ambities in het masterplan.

Via huis-aan-huisbrieven, de website www.rotterdam.
nl/nelsonmandelapark, sociale media en e-mails hield
de gemeente belanghebbenden op de hoogte van hun
mogelijkheden om mee te denken.
In dit reactiedocument zijn alle opgehaalde reacties van
belanghebbenden verzameld. Het is voor de gemeente
belangrijke inbreng bij het opstellen van het Inrichtingsplan. De eerste stap van het Inrichtingsplan is het
opstellen van een Programma van Eisen. Hierin staan
de eisen waaraan het nieuwe park moet voldoen en
het vormt de leidraad bij het maken van een voorlopig
ontwerp en een definitief ontwerp.
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Deelnemers aan de jongerenchallenge

Samenvatting
De gemeente wilde twee dingen weten: wat gaan inwoners in het park
doen en wat hebben zij daarvoor nodig? In totaal hebben ongeveer 650
mensen online gereageerd en is met ongeveer 250 mensen door middel
van straatinterviews, inloopsessies en workshops gesproken over het
Nelson Mandelapark. Over het algemeen zijn de meeste reacties zeer
positief: men is enthousiast over het park en bijna alle respondenten
geven aan er zelf ook heen te willen gaan.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid:
barrières wegnemen
De meeste mensen geven aan dat ze het park lopend
of fietsend gaan bezoeken. Er is daarom behoefte aan
voldoende fietsrekken. Er zijn zorgen over de toegankelijkheid van het park vanuit de Afrikaanderwijk en de
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Tarwewijk. Daar werpen de Maashaven Oostzijde en
de Brielselaan een flinke barrière op. Het idee om het
aantal rijbanen terug te brengen kan daarbij helpen,
maar er zijn wel zorgen dat dat weer tot sluipverkeer in
de omliggende wijken leidt.
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Maquette van het Nelson Mandelapark

Ontspanning en ontmoeting: een park
voor iedereen
Veel bewoners willen het park gebruiken om te ontspannen en te picknicken of barbecueën. Mensen zien
het park nadrukkelijk als een ontmoetingsplek. Daar
horen voldoende bankjes, picknick- en barbecueplekken
en toiletten bij. Ook een fontein en kinderspeelplaats
zijn vaak genoemd. Jongeren missen nu plekken om te
chillen in de omgeving. Zij hebben behoefte aan hangmatten of loungebanken. Er is ook behoefte aan horeca,
maar die moet wel betaalbaar zijn. Gedacht kan worden
aan door lokale ondernemers gedreven eetkraampjes
of foodtrucks als aanvulling op het paviljoen met horeca.

Beweging en sport: focus op wandelen,
hardlopen en urban sports
De keuze om veel ruimte te geven aan sport en beweging wordt omarmd. Mensen willen in het park vooral
wandelen en hardlopen, maar ook yoga, bootcamp,
skaten, voetbal en basketbal worden veel genoemd.
Wandel- en hardlooprondjes liggen daarom voor de
hand met daarnaast een focus op zogeheten urban
sports als bootcamp, skaten en panna.

Natuur en groen: diversiteit in soorten
Er is behoefte aan verschillende soorten bomen, planten
en bloemen, die het hele jaar door een aantrekkelijk
beeld geven. Daarnaast is behoefte aan grasvelden die
zich goed lenen voor ontspanning. Ook vaak genoemd
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zijn een pluktuin, moestuin of voedselbos, waar mensen
voedsel kunnen verbouwen of oogsten. Daarmee kan
ook invulling worden gegeven aan natuureducatie.

Activiteiten en evenementen: voorkeur
voor kleinschalig
Veel mensen staan positief tegenover kleinschalige
evenementen. Bij grote evenementen wordt gevreesd
voor (geluids)overlast. Een buitenpodium voor concerten,
theater en films wordt door jong en oud genoemd. Ook
kunstobjecten kunnen op veel instemming rekenen,
zeker als lokale kunstenaars daarin een rol spelen. Veel
mensen zien verder graag de geschiedenis van de haven
en de industrie terug in het park.

Beheer en veiligheid: voldoende ogen op
het park
Veel mensen zien voor de gemeente een rol weggelegd
als het gaat over het heel, schoon en veilig houden van
het park. Voldoende prullenbakken, goede verlichting
en onderhoud worden als onmisbaar gezien. Er zijn
zorgen over zwerfvuil en drijfafval door de westenwind.
En doordat er weinig ogen vanuit de omgeving op het
park zijn gericht, zien mensen veiligheid als aandachtspunt. Niet per se door een hek om het park te zetten,
maar eerder door sociale controle vanuit de omgeving
te organiseren. Een deel van de mensen wil daar ook
daadwerkelijk zelf aan bijdragen. Een parkstichting
wordt geopperd als mogelijke organisatievorm.
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Reacties

Online vragenlijst
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De online vragenlijst bestond hoofdzakelijk uit meerkeuzevragen over zes onderwerpen:
• het park in het algemeen
• recreatie
• beweging en sport
• kunst, cultuur en evenementen
• groen
• beheer
De hele vragenlijst is te vinden in de bijlage.
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De vragen

Grafiek 1: respondenten

15,4%

626 mensen hebben de online vragenlijst ingevuld. Van
de respondenten kwam 27,7% uit Katendrecht, 15,4% uit
de Tarwewijk, 12,3% uit de Afrikaanderwijk en 5,1% uit
Bloemhof. De overige respondenten (39,5%) kwamen
uit andere Rotterdamse wijken als Charlois, Delfshaven,
Centrum en Bergpolder of buiten Rotterdam.

27,7%

Respondenten

Overige
wijken en
buiten R’dam
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Uitkomsten
Algemeen

Recreatie

De overgrote meerderheid van de respondenten is
enthousiast over het park en wil het graag bezoeken
(95%). Hun belangrijkste redenen hiervoor zijn: wonen
in de buurt, behoefte aan groen en speellocaties voor
kinderen. Wel uiten minder enthousiaste respondenten
zorgen over het wegvallen van (een deel van) de haven,
drugsgebruik, sociale veiligheid en groenbeheer.

Veel respondenten willen het park gaan gebruiken om
te relaxen (86,2%) en te eten en drinken, bijvoorbeeld
door te picknicken of barbecueën (61,4%). Maar ook om
te bewegen of sporten (58,4%), mensen te ontmoeten
(45%) of de hond uit te laten (9,1%). Andere activiteiten
die genoemd worden zijn wandelen, fotograferen,
kinderen laten spelen en lezen.

Bereikbaarheid
De respondenten geven aan voornamelijk wandelend
(74,8%), fietsend (47,6%) of met het openbaar vervoer
(22,1%) naar het park te willen reizen. Zij geven daarbij
vooral aan dat er voldoende parkeerplekken moeten
zijn voor fietsen (53,4%), veilige oversteekplaatsen
(44,7%) en een ingang van het park dichtbij het metrostation (32,7%).

Grafiek 4: recreatie
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Grafiek 2: bereikbaarheid
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Grafiek 5: voorzieningen
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Grafiek 6: beweging en sport
100
80
60

wandelen

hardlopen

yoga

bootcamp

Voorzieningen
Naast bankjes (89,3%) verwachten de respondenten in
het park ook toiletten (63,7%), picknickvelden (62,1%) en
horeca (57,1%). Daarnaast is er interesse in een fontein
of vijver (51,8%) en een kinderspeelplaats (48,8%).
Deze behoeftes kwamen ook al terug in het eerdere
participatietraject eind 2019. Specifieke wensen van
een aantal respondenten zijn: zwemwater, voorzieningen
voor loslopende honden, een centrale post voor
handhaving, drinkwaterpunten, klimrotsen, een ‘zen’
gebied en een kabelbaan op de heuvels.

Beweging en sport
Het park wordt door de respondenten voornamelijk
gezien als een goede plek om te gaan wandelen
(87%), maar ook voor hardlopen (47,7%), yoga (29,3%),
bootcamp (24,8%), skaten (21,9%), voetballen (18,5%)
en basketballen (11,8%). Daarnaast geeft 17,1% van de
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respondenten aan graag een van de volgende sporten te
beoefenen: fitness (met apparatuur), dans, zwemmen,
weightball, beachvolleybal, padel, bolderen en tai chi.
De sportvoorzieningen moeten veelzijdig zijn, zodat
ze voor meerdere sporten gebruikt kunnen worden.
Tegelijk moet er ook een duidelijke afscheiding komen
tussen de verschillende sportgebieden. Zo is er
voldoende ruimte voor iedereen. Respondenten vragen
zich wel af hoe het gebruik van de sportvoorzieningen
wordt gereguleerd. “Wie het eerst komt, wie het eerst
maalt? Of komt er een mogelijkheid tot reservering?”
Een van de respondenten merkt op dat er bij de sportvoorzieningen rekening gehouden moet worden met
mindervaliden.
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Grafiek 7: Kunst en cultuur
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Grafiek 9: beheer
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De respondenten vragen de gemeente om te zorgen
voor voldoende prullenbakken, goed onderhoud van
het groen en goede verlichting. Ook onderstrepen ze
het belang van toezicht en veiligheid om drugs- en
alcoholoverlast te voorkomen. Een aantal respondenten
adviseert de gemeente om het park ‘s nachts te sluiten.
In het beheer ziet 59,4% geen rol voor zichzelf. 20,4%
wil helpen met schoon, heel en veilig houden, 14,4% wil
activiteiten en/of evenementen organiseren, 3,8% een
horecazaak starten en 5,5% wil een kunstobject maken.
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Grafiek 8: groen

Groen
In het park moeten zeker bomen (95,2%), grasvelden
(82,5%) en een bloemenweide (77,5%) terugkomen
volgens de respondenten. Ook zien zij graag een pluktuin (44,5%), moestuin of voedselbos (37,4%). Een aantal
uitgangspunten die de respondenten meegeven zijn:
diversiteit in bomen en planten, diversiteit in kleur en
grootte, groen dat luchtzuiverend is, een ‘jungle-vibe’ en
seizoensbloeiers (hele jaar door een divers beeld).

haven en
binnenvaart

14,4%

Een grote meerderheid is voorstander van kleine
evenementen, bijvoorbeeld met straatartiesten (62,4%).
Een buitenpodium is ook in trek (44,3%), waarbij een
gevarieerde voorkeur is voor de invulling: concerten
(49,4%), theater (34,3%) of een buitenbioscoop (56,2%).
48% van de respondenten ziet ook graag kunstobjecten
in het park. Er zijn echter ook respondenten die geen
voorstander zijn van kunst, cultuur of evenementen in
het park (11,6%). Voornamelijk (geluids)overlast speelt
hierbij een rol. Veel respondenten geven aan dat de
geschiedenis van het gebied terug moet komen in het
ontwerp. 58,8% ziet graag de haven en binnenvaart
terugkomen en 45,7% de oude industrie.
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Straatinterviews

Bereikbaarheid

Op drie momenten zijn er straatinterviews afgenomen
in de wijken rond de Maashaven. Zo bereikten we
mensen die niet snel een online vragenlijst invullen.
44 voorbijgangers deden mee aan het interview.

De respondenten gaven aan dat zij voornamelijk
lopend (52,3%), op de fiets (27,3%) of met het openbaar
vervoer (29,5%) naar het park willen reizen. Daarvoor
vragen ze vooral om voldoende parkeergelegenheid
voor de fiets, een ingang van het park bij de metro en
oversteekplaatsen.

Recreatie
De meeste geïnterviewden ziet het park als een plek
voor ontspanning (63,6%), terwijl veel mensen er ook
willen sporten (34,1 %), mensen ontmoeten (29,5%),
barbecueën of picknicken (31,8%).

Grafiek 11: recreatie
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Na het zien van de sfeerbeelden wilde de overgrote
meerderheid van de geïnterviewden (93,2%) het Nelson
Mandelapark gaan bezoeken zodra het gereed is.
Vooral de diverse mogelijkheden van het park en het
groene karakter speelden daarbij een belangrijke rol.
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Bankjes (79,5%) zijn een van de meest gevraagde
voorzieningen naast horeca (52,3%), toiletten (31,8%) en
picknick- (22,7%) of barbecueplekken (20,5%).

Grafiek 12: voorzieningen
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Van de 44 respondenten kwam 56,8% uit de wijken
rondom het park en 25% uit andere wijken of plaatsen,
zoals Kop van Zuid en Kralingen. 18,2% van de
respondenten kwam van buiten Rotterdam.
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Beweging en sport

Kunst, cultuur en evenementen

De geïnterviewden denken te gaan wandelen in het park
(61,4%), maar sporten als hardlopen (18,2%) en
voetballen (15,9%) scoren ook hoog. Hoofdzakelijk
vragen de geïnterviewden dan ook om een wandelroute
(57,1%) en een voetbalveld of pannakooi (20,5%).
Een kleine minderheid (13,6%) wil geen beweging of
sportactiviteiten in het park. Deze groep heeft dus ook
geen behoefte aan faciliteiten daarvoor.

Over de invulling van kunst, cultuur en evenementen zijn
de meningen verdeeld. Waar 13,6% liever geen activiteiten ziet, wil 47,7% graag grote of kleine evenementen
in het park. Denk daarbij aan concerten (20,5%), theater
(15,9%) of een buitenbioscoop/podium (27,3%).
Ook de identiteit van het gebied vinden heel veel
geïnterviewden belangrijk (90,1%). Zij zouden graag de
geschiedenis van de haven en binnenvaart (45,5%) of
industrie (34,1%) terugzien.

Grafiek 13: beweging en sport
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Grafiek 14: kunst, cultuur en evenementen
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Groen

Grafiek 15: groen

Groen is een belangrijk onderdeel van het park volgens
de geïnterviewden. 75% geeft aan graag bomen te zien,
maar ook grasvelden (70,5%) en bloemenweide (27,3%)
scoren hoog. Veel geïnterviewden zien ook graag een
pluk- of moestuin terug in het park (22,7%).
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De respondenten vragen de gemeente om voldoende
vuilnisbakken (54,5%), rustige plekken, voldoende
verlichting (40,9%) en toezicht en handhaving (38,6%) te
realiseren. In het beheer zien de meeste geïnterviewden
echter geen rol voor zichzelf (79,5%). Een enkeling is
bereid het park schoon, heel en veilig te houden (9,1%)
of activiteiten te organiseren (11,4%).
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Grafiek 16: beheer
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Straatinterviews rond de Maashaven
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Inloopsessies
Op 9, 16 en 23 februari waren er inloopsessies in de wijken rond
de Maashaven: de Afrikaanderwijk, Katendrecht, Bloemhof en de
Tarwewijk. Deze vonden plaats bij Galerie Niffo, House of Hope en
Cultuurwerkplaats Tarwewijk. Tijdens de sessies konden de bezoekers
een reactiekaart invullen. Daarop gaven ze antwoord op twee vragen:
wat wilt u doen in het park, en wat heeft u daarvoor nodig? In totaal zijn
er 67 reactiekaarten ingevuld.

Aandachtspunten op de reactiekaarten
•

•

De bezoekers willen het park vooral gebruiken
voor ontspanning (relaxen, zitten, genieten van het
uitzicht) en om te sporten (tafeltennis, volleybal,
badminton, voetbal, zwemmen, padel, hardlopen en
petanque).
Er zijn zorgen over zwerf- en drijfafval. De westenwind is een belangrijke factor om rekening mee te
houden bij de inrichting van het park.
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•
•
•
•

Geluidsdemping van de metro en omgevingsgeluiden.
Rekening houden met binnenvaartschippers, vooral
bij evenementen.
Sociale cohesie: niet alleen een park voor de rijken.
Veilige oversteekbaarheid aan de oostzijde van de
Maashaven.
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Bewoners bij inloopsessies
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Online bijeenkomst
Ongeveer 30 mensen namen deel aan de online bijeenkomst.
De meesten waren afkomstig uit Katendrecht (11). Tarwewijk en
Bloemhof waren niet vertegenwoordigd. 1 deelnemer kwam uit de
Afrikaanderwijk. Andere deelnemers kwamen uit andere wijken in
Rotterdam of buiten Rotterdam. Aan deze bijeenkomst namen geen
binnenvaartschippers deel.

Opzet bijeenkomst

Activiteiten en benodigdheden

Deelnemers konden het gesprek tussen de gespreksleider, projectleider en ontwerper live volgen. Tijdens de
uitzending was er voldoende ruimte voor interactie met
de deelnemers via de chat en Mentimeter. Tijdens de
bijeenkomst stonden twee vragen centraal: wat wilt u in
het park doen? En wat heeft u daarvoor nodig?

Zie de onderstaande wordclouds, waarbij de grootte van
het woord aangeeft hoe vaak het genoemd is door de
ongeveer 30 deelnemers.

Uitkomsten
Via de chat kwamen een paar vragen binnen. De deelnemers uitten hun zorgen over de bereikbaarheid van
het park, de drukke en onveilige wegen rondom het
park, het niet realiseren van (één van de) aanlegsteigers
voor de binnenvaart, de vorm van toezicht en
handhaving en de sombere uitstraling van de Maassilo.
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Ideeën voor het park uit de online bijeenkomst
1. Gezinsvriendelijk festival
2. Absoluut geen grote rustverstorende evenementen
3. (Groen)educatie op een spannendere manier dan
informatieborden
4. Veel biodiversiteit
5. Voorzieningen om het geluid van de metro te
beperken
6. Pannaveld
7. Zorg voor aanwezigheid van handhaving of verzorgers van het park
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8. Doorlopend ruimte voor nieuwe initiatieven vanuit
de wijken, flexibiliteit van de gemeente daarbij
9. Openluchtbioscoop
10. Tropische boulevard
11. De seizoenen laten spreken
12. Ruimte voor insectenhotels, pluktuinen en een
blotevoetenpad.
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Jongerenchallenge
Met leerlingen van Young Business School Rotterdam, Vrije School en
De Passie. De Jongerenchallenge had tot doel om scholieren van de
aangrenzende middelbare scholen te betrekken bij de nadere invulling
van het park.
In een eerdere fase van de participatie in 2019 werd al
duidelijk dat de scholieren weinig buitenruimte hebben.
De scholen zitten samen in een verzamelgebouw, met
een schoolplein op het dak. Dit is geen ideale situatie.
Er is behoefte aan meer buitenruimte. Hoe kan het park
een dagelijkse plek worden voor scholieren, een plek
voor sport en onderwijsactiviteiten? Wat willen scholieren daar doen en welke wensen heeft de school? De
Jongerenchallenge ging over het noordoostelijke deel van
het park, dat grenst aan Katendrecht en het metroviaduct.

Tijdens de eerste sessie brainstormden de leerlingen
in kleine groepen over wat ze in het park zouden willen
doen en wat je daarvoor nodig hebt. Hiervoor zochten
ze naar voorbeelden, die ze verzamelden op een digitaal
prikboard. Bij de tweede sessie gingen de leerlingen
aan de slag met eerder verzamelde inrichtingselementen.
Ze maakten in kleine groepen onder begeleiding van
een ontwerper een schetsontwerp voor het noordelijk
deel van het park. Welke elementen komen erin en kan
dat wel allemaal?

De leerlingen en docenten op deze scholen vormen een
belangrijke groep uit de omliggende wijken. Omdat één
op de drie bewoners in de wijken rondom de Maashaven
jonger is dan 25 jaar, is het belangrijk om jongeren te
betrekken bij de inrichting van het park. Hiervoor zijn
vier workshops georganiseerd met interactieve werkvormen die de verbeelding stimuleren. In totaal hebben
meer dan 50 jongeren hieraan deelgenomen.

Het resultaat zijn concept schetsontwerpen die de
leerlingen aan klasgenoten hebben gepresenteerd.

Het thema van deze tweedelige workshopreeks was
“Wat ga je doen in het nieuwe park?”. Aan de sessies
deed een selectie mee van leerlingen uit verschillende
leerjaren van iedere school.

T
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Van deze ontwerpen zijn posters gemaakt die weer
met alle leerlingen zijn gedeeld. Zo kon elke school een
favoriet ontwerp kiezen. 200 leerlingen van de YBSR en
150 leerlingen van de Passie hebben meegedaan aan
de Jongerenchallenge en hebben hun favoriete ontwerp
gekozen. De winnende schetsontwerpen zijn hieronder
te zien. Alle resultaten zijn als bijlage toegevoegd.

STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

SPORTIEF NELSON MANDELAPARK

GROTE GLIJBAAN
BASKETBALVELD

KLIMTOREN
BUITENFITNESS

VOETBALVELD

In dIt ontwerp kun je verschIllende balsporten
beoefenen en Is er een buItenfItness voor meer spIeren! heb je even geen zIn meer In fysIeke InspannIng
dan kun je vIa een grote glIjbaan zo de zandbak In
waar bankjes zIjn om lekker te chIllen!
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Young Business School Rotterdam (YBSR)
Young Business School Rotterdam (YBSR) is een kleinschalige, internationaal georiënteerde vmbo-school en
mavo met zo’n 400 leerlingen. YBSR werkt daarnaast
samen met het Rudolf Steiner College. Binnen YBSR
bevindt zich een afdeling voor vrijeschoolonderwijs
op vmbo-basis en –kader niveau: Vrijeschool de Kaap.
Hier zijn twee workshops gehouden met 20 jongeren in
de leeftijd van 12 – 15 jaar uit verschillende leerjaren.
Er zijn drie verschillende schetsontwerpen gemaakt,
allemaal met een eigen kijk op het park. De resultaten
zijn te zien in de bijlage.
De meeste leerlingen willen graag sporten. Basketbal
en voetbal zijn favoriet; zo wordt een Cruijff Court
genoemd. Daarnaast is skaten een veelgenoemde sport.
Ook fitness-toestellen zijn een wens. De twee pockets
langs de metro zouden een sportpark kunnen worden.
Heel duidelijk geven de leerlingen aan dat er voor
verschillende sporten, zoals basketbal en voetbal, eigen
velden moeten zijn. Anders ontstaat er ruzie. Dit is een
heel belangrijk punt voor de scholieren; zij zijn bang
voor steekincidenten die wel vaker zijn ontstaan door
ruzie om sportvelden.
Ook chillen staat hoog op de wensenlijst. Vooral met
ligbanken, een lounge met hangmatten, een zitzak-kuil
en ronde banken waar je als groep bij elkaar kan zitten.
Liefst dichtbij de scholen. Hier zou ook een klein buitenpodium kunnen komen. Verder waarderen de leerlingen
schaduw van bomen en een overkapping.
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“Een chillplek lijkt mij
erg fijn. Nu hebben we
helemaal niks.”
Er is op dit moment weinig te doen voor de leerlingen in
de omgeving. Ook is er geen mogelijkheid om te eten en
te drinken. In hun pauzes kunnen de leerlingen alleen
naar de supermarkt. Meerdere eettentjes en koffietentjes of een theetuin zoals de Turkse çay bahçesi,
waar je voor heel weinig geld een kopje thee kan
drinken en als groep samen kan zijn, missen ze. Dit zou
onder het metroviaduct kunnen worden geplaatst met
aangrenzende terrassen aan het park.
De scholieren die in de buurt wonen, geven aan dat
bewoners behoefte hebben aan moestuinen of een kas
waar je iets leert over planten en eten. Dit onderstreept
de school, die lessen geeft over gezond eten, maar
ruimte mist om met de scholieren praktisch aan de slag
te gaan.
Volgens de leerlingen willen veel bewoners van de wijken geen honden in het park. Een duidelijk gemarkeerd
hondenuitlaatgebied aan de rand zou een mogelijkheid
kunnen zijn om ook hondenbezitters tegemoet te
komen.
Het Nelson Mandelapark kan een positieve draai geven
aan de leefomgeving van de leerlingen. Zij zien het park
als een kans, net als de schoolleiding.
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Leerlingen missen betaalbare eet- en drinkgelegenheden. Ze opperden ideeën om onder het metroviaduct
foodtrucks te plaatsen die afhankelijk van het seizoen
ijs, koffie/thee of hotdogs aanbieden. Dit kunnen ondernemers uit de wijken zijn.
Praktische faciliteiten zoals toiletten en drinkwaterpunten worden ook genoemd.

De Passie
De Passie biedt regulier onderwijs (mavo, havo en vwo)
aan ongeveer 600 leerlingen. Aan de twee workshops
bij De Passie deden 30 leerlingen mee van 14 tot 18 jaar.
Een aantal van deze leerlingen dacht twee jaar geleden
ook mee over het park. De schoolleiding en de leerlingen
waren enthousiast dat zij weer waren benaderd en input
mochten geven.
De leerlingen hebben in groepen van vier tot zes
personen eerst hun wensen opgeschreven. Vooral het
gedeelte van het park dat grenst aan de scholen wordt
als chillplek gezien voor tijdens de pauzes. Dit kunnen
ronde, grote banken zijn, waar je als groep bij elkaar
kunt zitten, of een lounge met hangmatten of hangschommels. Aan de randen kunnen waterfonteintjes
voor verkoeling zorgen.

“Als er een skatebaan
komt, dan kom ik zeker
ernaartoe. Ook al zit ik
niet meer op school.”

De leerlingen hebben verschillende ideeën voor
activiteiten in het park. Bijvoorbeeld een buitenbioscoop
met zittrappen onder het viaduct en uitzicht over de
Maashaven. Ook is er interesse in een kleinschalig
podium voor schoolprojecten of kleine optredens.
Voor de wijk lijkt hen boot- of kanoverhuur een mooi
idee. Als educatieve plek opperen de leerlingen een
aquarium of een binnenvaartschip waar je meer over de
getijden en onderwaterwereld kunt leren. Dit zou een
samenwerking met Dierentuin Blijdorp kunnen zijn.

“Is er ook een plek in het
park waar wij wat kunnen
drinken? Het moet niet te
duur zijn. Anders is het
niks voor ons.”

De meeste leerlingen willen graag ruimte om te sporten.
Geliefde sporten zijn basketbal en voetbal. Naast een
basketbalveld en een voetbalveld is er ook interesse in
een pannakooi. Fijn als je ergens een voetbal of basketbal kunt lenen.
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“Geen honden in het park!”
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Workshop urban sports
Urban sports is een belangrijk element in
het Nelson Mandela Park.
Bewegen past bij een gezonde stad. In het masterplan is
er een eigen zone voor urban sports opgenomen. Urban
sports zorgt voor sportparticipatie en is populair onder
jongeren, ook op Zuid.
Rondom de Maashaven hebben zich de afgelopen twee
jaar meerdere sport-/fitnessclubs gevestigd; Goldpact
Crossfit en Fit for Free langs de Maashaven Zuidzijde
en Body Matrix op Katendrecht. Langs de Maashaven
Zuidzijde worden op initiatief van Goldpact in samenwerking met de gemeente buitentoestellen geplaatst.
Dansh is al jaren actief op Zuid met BMX-fietslessen op
een eigen gebouwde crossbaan in het Hefpark.
In een workshop met deze lokale sportexperts werden
de volgende vragen besproken: hoe gaat het onderdeel
urban sports eruitzien? Hoe geven we dit concreet
vorm? Welke faciliteiten zijn hiervoor nodig?

Gewenste faciliteiten
•

•

•

•

•

•

•

•

Apparaten/toestellen: het is belangrijk om toestellen
te plaatsen waar verschillende oefeningen op
mogelijk zijn. Kinderen hebben vooral veel aan
touwen en ringen.
Multifunctionaliteit: maak elementen die zowel
actief (bijv. voor freerun) als passief (zitten, chillen)
kunnen worden gebruikt. In het Zuiderpark zijn een
paar goede voorbeelden te vinden.
Vlakke ondergrond: maak een vlakke ondergrond
die groot genoeg is voor groepslessen (max 30
personen). Qua type ondergrond is er geen
duidelijke voorkeur.
Pumptrack: op een pumptrack (verharde baan) kun
je o.a. steppen, crossfietsen en skaten. Hiervoor heb
je een ruimte nodig van ca. 30 x 30 meter.
(BMX-)fietsen door het park: een fietsroute door het
park moet duidelijk gescheiden zijn van voetgangers
met kleuren of patronen. Een baan van 1 tot 1,5
meter breed is voldoende. Eventueel kunnen lage
relingen scheidingselementen zijn. Die zijn ook leuk
voor andere urban sporters.
Groepsgrootte: groepslessen in de open lucht variëren van 6 tot 30 personen per groep. Het is belangrijk
dat meerdere groepen tegelijk kunnen sporten.
Opschaalbaarheid/flexibiliteit: de
faciliteiten voor urban sports wil je kunnen
opschalen als dat nodig is. Houd daar rekening mee
in het ontwerp.
Overige gewenste voorzieningen: tappunten met
drinkwater en timers.
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“Rotterdam loopt achter
op het gebied van urban
sports in vergelijking met
andere steden. Het Nelson
Mandelapark is de
perfecte aanleiding voor
een inhaalslag!”

Aandachtspunten Organisatie en Beheer
Werving en organisatie
Een aantal deelnemers is van plan om openbare clinics
te organiseren. Zo kun je op een laagdrempelige manier
leden werven en mensen aan het bewegen krijgen.
Promotie en informatie vanuit een centrale plek (bijv.
parkmanagement) hiervoor zou enorm helpen om een
bredere doelgroep aan te spreken.

Beheer van materiaal
Een aantal deelnemers is van plan eigen materiaal mee
te nemen. Er wordt geopperd om klein materiaal in
gezamenlijk beheer te houden zoals in een Duimdrop.

Reserveringssysteem
Een reserveringssysteem voor sommige faciliteiten is
wenselijk tijdens drukke periodes (voorjaar/zomer). Dat
heeft wel coördinatie nodig.

Betrek ervaringsdeskundigen/gebruikers
Er is al veel ervaring en kennis opgebouwd.
Tegenwoordig ontwerpen en bouwen urban sporters
op professionele wijze zelf de faciliteiten. Maak daar
gebruik van! In Eindhoven is een Urban Sport Park
aangelegd waar omwonenden en toekomstige
gebruikers een groot aandeel hebben gehad in de
inrichting van het park. Dat is een mooi voorbeeld.

Sportevenement
Het lijkt de sportexperts geweldig om een sportevenement te organiseren. Bijvoorbeeld het WK
Beachvolleybal of professionele freerun-wedstrijden.

Albeda Sportcollege
Het sportcollege geeft verschillende vakken die in de
publieke ruimte plaatsvinden. Deze opleiding en
leerlingen kunnen we betrekken bij de sportieve
programmering van het park.
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Stadslab Maashaven
Het Stadslab brengt sinds 2017 bewoners, ondernemers en
geïnteresseerden bij elkaar om vanuit gemeenschappelijke waarden
de Maashaven te ontwikkelen. Twee jaar geleden, in 2019, hebben
zij al meegedacht over het park. De bijeenkomst bestond uit een plenair
gedeelte en een workshop gedeelte. Tijdens de interactieve workshops
reflecteerden de deelnemers aan de hand van onderstaande thema’s en
vragen op het masterplan.

Veiligheid en beheer

Praktische aandachtspunten zijn:

Hoe houd je het park veilig?

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Het park is kwetsbaar; door zijn ligging is het
grotendeels onttrokken aan sociale controle.
Een hek om het park is geen optie volgens de
deelnemers.
Ontwerp, toezicht en handhaving zijn belangrijk.
Geen lage begroeiing in het park om bewoning door
daklozen te voorkomen.
Goede verlichting en cameratoezicht, bijvoorbeeld
langs de centrale route en bij het paviljoen.
Bij het voetbalveld kan worden gewerkt met
verlichting gekoppeld aan sensoren die werken tot
uiterlijk middernacht.
Belangrijk om rekening te houden met de veiligheid
van kinderen die bij het water spelen. Een hek is
daarvoor echter niet de oplossing.
Verkeersveiligheid: een trap of lift vanuit het metrostation direct aan de parkzijde laten uitkomen. En
goede oversteekplaatsen verderop in de Tarwewijk.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Hoe wordt het park beter bereikbaar vanuit de
aangrenzende wijken?
•
•

•

Wie beheert het park? En wat is daarbij van belang?
•

•
•

•

Deelnemers zijn enthousiast over een stichting
waarin ondernemers en bewoners participeren om
het beheer en het toezicht vorm te geven.
Het gebouw dat nu bij de Maassilo staat kan wellicht
een rol krijgen in het beheer.
Afval in het park is een aandachtspunt. Zorg voor
voldoende prullenbakken en extra afvalcontainers
tijdens evenementen.
Goed om ook het afval uit de Maashaven op te
vangen dat richting het park drijft of waait (wellicht
kan een machine dat doen).
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Bevoorrading van de horeca
Routes voor hulpdiensten
Parkeerplaatsen voor de ondernemers in de
Maassilo.

•

•

De toegang vanuit Katendrecht zit goed.
Vanuit de Afrikaanderwijk is de verbinding met
de Paul Krugerstraat cruciaal; zorg voor een brug,
tunnel of stoplichten. Vanuit de Tarwewijk is de
verbinding niet ideaal. Mogelijke oplossing kan een
betere toegankelijkheid van de kade bij het Balkon
aan de Maas zijn.
Herinrichting van de Maashaven Oostzijde met
minder rijbanen is discussiepunt. Liever zien de
deelnemers alternatieven, zoals langzamer rijden,
stoplichten of smallere rijbanen.
Vrachtverkeer van en naar de naastgelegen fabriek
en de Maassilo rijdt in de toekomst dwars door
het plein voor de Maassilo. Het is belangrijk dat de
Maassilo goed verbonden is met het park, maar het
plein moet veilig zijn.
Vanaf de metro moet je eenvoudig het park in
kunnen, bijvoorbeeld door een afdaling van het
platform direct het park in.
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“Qua toegankelijkheid
moeilijke plek, zo
omsloten door barrières.”

Deelnemers aan het Stadslab

Stadsnatuur en water
Welke soort natuur vindt u het belangrijkst in een
park?
•

Hoe kan het ontwerp van het park rekening
houden met bezoekers op de fiets of de scooter?
•

•

•
•
•

•

•

Parkeerzones voor fietsen en scooters op de koppen
van het park en onder de metrobaan realiseren.
Sommige deelnemers willen hun fiets liever
meenemen het park in, bijvoorbeeld met kleine
kinderen of bagage.
Plekken voor deelscooters zijn belangrijk. Vooral
jongeren maken steeds meer gebruik van leenscooters. Parkeerplekken plaatsen op de plek waar
je de doelgroep verwacht.
Met een tweerichtingsfietspad naast het park hoef je
niet om te fietsen.
Hoe ga je om met specifieke doelgroepen?
Zorg voor toegankelijkheid van het park voor
doelgroepen als rolstoelgebruikers en
slechtzienden. De paden moeten eenduidig zijn en
niet te veel shared spaces.
Met een skateroute vanuit het centrum kan het park
binnen de skaterscommunity een nieuwe hotspot
worden.
Het Nelson Mandelapark en het Rijnhavenpark
kunnen elkaar aanvullen in activiteiten.
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•

•

Volgens sommigen mag er meer wilde natuur in
het park. Zodat kinderen hutten kunnen bouwen,
boomklimmen en spelen met takken. Voorbeeld is
het Eiland van Brienenoord.
Het idee van een getijdenpark is in het masterplan te
weinig aanwezig. Krijgt de natuurontwikkeling in het
getijdengedeelte last van drijfafval?
Scheepvaart heeft invloed op de natuur – waterstroom, golven, afval, olie van schepen. Hoe gaan we
hier mee om?

Hoe kan het park zorgen voor meer biodiversiteit?
•

•
•

•

Waar is plek voor watervogels die willen landen?
Kan dat in het getijdengebied? Nestgelegenheid is
mogelijk bij het paviljoen of op toiletgebouwen.
Tussen gras en bomen plekken creëren voor
insecten (insectenhotel).
Algemene wens: zorg dat het park niet alleen
bomen en gras heeft, maar ook zorgt voor meer
biodiversiteit.
Een groene verbinding tussen Maashavenpark en
andere parken zoals het Rijnhavenpark is waardevol.
Maak daarbij gebruik van wat er al is aan groen en
parken: creëer een netwerk van park naar park.
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“Waar gaan de kinderen
de dieren en plantjes
ontdekken?”

Deelnemers aan het Stadslab

Evenementen, kunst en cultuur
Welke rol kan kunst spelen in het park?
•
•

Hoe zorg je voor goed (groen)beheer van het park?
•

•

•

•
•
•
•

Groenbeheer door vrijwilligers gebeurt al in
Rotterdamse parken. Het Essenburgpark en het
Dakpark (Bospolder-Tussendijken) zijn qua beheer
en doelgroep interessante referenties voor het
Nelson Mandelapark.
‘Ploggen’ - combinatie tussen joggen en zwerfafval
opruimen - is een wereldwijde trend geworden.
Mensen die houden van een schone omgeving doen
dat vrijwillig.
Voedseltuinen geven levendigheid en sociale
dynamiek. Het zijn plekken voor ontmoeting en
(voedsel)educatie voor kinderen. Dit moet
toegankelijk zijn, liever geen hekjes eromheen.
Zorg voor een beheerder.
Zijn er mogelijkheden voor natuureducatie in het
park?
Een boswachter of parkwachter kan kinderen iets
leren over de natuur.
Een kleine kinderboerderij kan ook. Als voorbeeld
wordt Kinderboerderij de Molenwei (Wielewaal)
genoemd: een combinatie van dieren en planten.
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•
•

•

Het park kan een voortzetting van de beeldenroute
van de Coolsingel zijn.
Kunst kan helpen om de plek identiteit te geven.
Zeker als ontwerpers van het park kunst vanaf het
begin een plek geven.
Maak nieuwe kunst die bij deze plek past en betrek
de wijken en lokale kunstenaars hierbij.
Lichtkunstprojecten moeten goed worden afgestemd met de parkverlichting en gevelverlichting
van gebouwen. Bij het horecapaviljoen kan kunst
worden geïntegreerd in het gebouw. Kunst kan ook
een speelobject zijn, zoals de parelketting in Het
Park.
Geef kunst en educatie een prominente plek in het
park. Een interessant onderwerp is de relatie land
– water – land. Een uitkijktoren zou het park een
gezicht geven.

“Eetbare tuinen geven
meer levendigheid en
sociale dynamiek.”
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Wat voor soort evenementen ziet u in het park
plaatsvinden?
•

•

•
•

•

•

Een Nelson Mandela Festival, waar de culturen
uit de omliggende wijken samenkomen met
eten, wereldmuziek en andere culturele uitingen.
Afstemming van de evenementen in het park met de
programmering van de Maassilo is cruciaal.
Bij grote evenementen voorzien deelnemers weerstand van omwonenden. Zij hebben dan het gevoel
dat hun park wordt afgenomen. Een oplossing is om al
in het bestemmingsplan de borging van de programmering mee te nemen inclusief rusttijd voor gras.
De ondergrond voor evenementen moet duurzaam
en bestendig zijn.
Voor evenementen kun je vaste spanning- en
aansluitpunten maken, zodat er geen generatoren
nodig zijn. Deze spanningskasten kunnen dan zelfs
kunstobjecten zijn.
Openbare toiletten en waterpunten in het park
zorgen enerzijds dat mensen langer blijven, maar
tegelijk scheelt het aan- en afvoer van toiletten voor
festivals met vrachtwagens.
Water draagt geluid; dat moet goed onderzocht
worden.

zien een stichting die voor de programmering
verantwoordelijk is, zoals bij Spoorpark Tilburg, als
een goed middel om voor een divers programma te
zorgen dat afgestemd is op de omgeving.

“Is het een wijkpark of
een stadspark? “

Initiatieven, sport en placemaking
Kunnen initiatieven uit de omgeving een plek krijgen in het park? Wat is daarvoor nodig?
•

•

“Nelson Mandela Festival,
alle culturen uit omliggende wijken komen samen.”

•

•

Hoe zorg je voor goede programmering?
•

•
•

Er is grote behoefte in de wijken aan een park
in de buurt. Bewoners uit de Tarwewijk, de
Afrikaanderwijk en Bloemhof vragen om een andere
programmering dan bewoners uit Katendrecht.
Er moeten daarom verschillende plekken zijn die
verschillende doelgroepen aanspreken.
Een slim aanbod aan vaste faciliteiten kan drempelverlagend zijn voor lokale programmering.
Bijvoorbeeld vaste aansluitpunten voor karren die
geen vaste vergunning hebben, zoals een tijdelijke
koffie- of loempiakar. In het park moet ruimte
zijn voor wijkspecifieke activiteiten, waarbij de
wijkbewoners een rol spelen in de programmering.
Is het een wijkpark of een stadspark? Of allebei? Een
parkkwartiermaker kan helpen met het organiseren
van een lokale programmering. De deelnemers
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•

•

Jeugd (met name uit de Tarwewijk) heeft behoefte
aan activiteiten als fitness (buiten), buitengaming
voor jongens en dansen voor meiden. Houd er
rekening mee dat meiden behoefte hebben aan een
zekere mate van visuele beschutting.
Een programmabudget biedt een financiële basis
voor programmering en activiteiten. Een parkorganisatie kan activiteiten aanjagen. Ook is het
belangrijk dat bestaande initiatieven in de wijken
meer samenwerken en duidelijk communiceren
richting de omgeving.
Kaap Workout is een voorbeeld waarbij havengerelateerde kunstobjecten en sporttoestellen in
één zijn gerealiseerd. Dit idee kun je doortrekken
naar het nieuwe park.
Een basisinfrastructuur in het park voor water en
elektriciteit maken evenementen gemakkelijker te
organiseren.
In de wijken is behoefte aan studioruimte voor
jongeren (muziek en dans). Het aanbieden van
binnenactiviteiten, bijvoorbeeld bij het paviljoen,
zorgt ook in de wintermaanden voor aanloop naar
het park.
Probeer niet alles vast te leggen”, zorg voor ‘free
space’ die op basis van voortschrijdend inzicht kan
worden ingevuld.

“Bied vrije ruimte en leg
niet alles vast.”
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“Kijk goed wat er al
aanwezig is aan kunst en
programmering in de
publieke ruimte en parken
in de omgeving.”

Welke sportbeoefening is het meest gewenst in
het park? Wat is daarvoor nodig?
•

•

•

•

Zorg dat er plek is voor andere sporten dan de
populaire balsporten. Houd rekening met multi-inzetbaarheid, groepstrainingen en goede verlichting.
Durf als gemeente ook keuzes te maken; bijvoorbeeld voor de skaters-community in Rotterdam. Je
mag best inzetten op specifieke doelgroepen! Let op
de functionaliteit. Wees als gemeente niet bang voor
overkappingen.
Het masterplan stelt nu twee speelplekken voor
aan de noord- en zuidzijde van het park. Waarom
niet één centrale speelplek zodat kinderen vanuit
Tarwewijk en Katendrecht elkaar daar ontmoeten?
Hoe kunnen we tijdens de aanleg van het park alvast
iets organiseren en de wijken erbij betrekken?
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Deelnemers aan het Stadslab

•

•

De ruimte onder de metrolijn langs Maashaven
Zuid-Oost leent zich goed voor tijdelijke activiteiten.
Kun je de betonnen constructie slim gebruiken voor
een soort basisinfrastructuur? Het lijkt een geschikte
plek voor foodtrucks – zeker in de zomermaanden.
Gebruik de periode die nodig is voor het inklinken
(12 maanden) voor placemaking-activiteiten. Je hebt
dan een grote (zand)vlakte waarop je van alles kunt
doen!
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Vervolg
Dit reactiedocument wordt gedeeld met alle mensen die hebben
meegedacht en is te raadplegen voor andere geïnteresseerden.

Gesprek tijdens een inloopsessie

De gemeente gebruikt de meningen en suggesties
bij het maken van een programma van eisen voor het
Nelson Mandelapark. Op basis daarvan maakt de
gemeente een voorlopig ontwerp.
Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Houd dan onze website in de gaten: rotterdam.nl/nelsonmandelapark. U kunt zich hier ook aanmelden voor
informatie via e-mail.
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Bijlagen
Vragenlijst (online)
Over het Nelson Mandelapark
In de Maashaven komt een park: het Nelson
Mandelapark. Het park wordt maar liefst zeven hectare
groot, dat is ongeveer 10 voetbalvelden. Grote bomen,
grasvelden en twee hoge heuvels met uitzicht over de
Maashaven vormen het hart van het park. Er komen
meerdere mogelijkheden om te wandelen en hard te
lopen en samen met omwonenden wordt invulling
gegeven aan zogeheten urban sports, zoals bootcamp,
skateboarden, voetbal en basketbal. Voor de Maassilo
is een waterplein waar kinderen kunnen spelen en is
ruimte voor kleine en grote evenementen. Tegelijkertijd
blijven de ligplaatsen voor de binnenvaart en het
karakter van de haven behouden. Vanaf de horeca aan
de westzijde is straks zicht over de haven en de scheepvaart. Daar komt ook een vlonderpad, waar je twee keer
per dag het stijgen en dalen van het water ervaart en
van de natuur kunt genieten. Aan de oostzijde komt een
levendige stadsboulevard. Het park is goed bereikbaar
vanuit de omliggende wijken.
Mede op basis van de inbreng van onder andere
omwonenden in 2019 is een masterplan gemaakt. De
volgende stap is een plan voor de inrichting van het
park.
De gemeente is daarom benieuwd naar uw wensen voor
het Nelson Mandelapark. Wat wilt u graag doen in het
park en wat is daarvoor nodig?

2) Hoe zou u naar het park toe gaan?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Lopend
• Op de fiets
• Met de scooter
• Met de auto
• Met het openbaar vervoer (metro, bus, tram enz.)
• Anders:

3) Wat heeft u nodig om het park goed te kunnen
bereiken?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Parkeerplekken voor de fiets
• Parkeerplekken voor de auto
• Ingang park bij de metro
• Oversteekplaatsen
• Niets
• Anders:

Recreatie
[Sfeerimpressie]

4) Wat doet u het liefst in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Relaxen
• Bewegen/sporten
• Mensen ontmoeten
• Eten en drinken (bijvoorbeeld picknicken of
barbecueën)
• Hond uitlaten
• Anders:

5) Welke voorzieningen verwacht u in het park?
[Overzichtstekening Nelson Mandelapark]

1) Zou u het Nelson Mandelapark willen bezoeken?
•
•
•

Ja
Nee
Weet ik nog niet

Toelichting vraag 1
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Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Bankjes
• Horeca
• Toiletten
• Kinderspeelplaats
• Picknickveld
• Barbecueplekken
• Waterpartij
• Niets
• Anders:
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Beweging en sport
[Sfeerimpressie]

6) Welke vorm van beweging of sport zou u willen
doen in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Wandelen
• Hardlopen
• Voetbal
• Basketbal
• Skaten
• Bootcamp
• Yoga
• Anders:

7) Wat heeft u in het park nodig om te kunnen
bewegen of sporten?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Wandelroute
• Hardlooprondje
• Freerunparcours
• Voetbalveld
• Pannakooi
• Basketbalveld
• Skatebaan
• Grasveld
• Anders:

Kunst, cultuur en evenementen
[Sfeerimpressie]

8) Wat ziet u graag terug in het park op het gebied
van kunst, cultuur en evenementen?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Concerten
• Theater
• Grote evenementen (zoals zomercarnaval)
• Kleinere evenementen (zoals straatartiesten)
• Buitenbioscoop
• Buitenpodium
• Modeshow
• Kunstobjecten (beelden enz.)
• Markt
• Niets
• Anders:

Natuur
[Sfeerimpressie]

9) Wat voor groen ziet u graag terug in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
•
•
•

Bomen
Grasveld
Bloemenweide
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•
•
•

Pluktuin
Moestuin of voedselbos
Anders:

10) Ziet u graag de geschiedenis van het gebied
terug in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Ja, van de haven en binnenvaart
• Ja, van de oude industrie
• Nee, geen behoefte aan
• Anders:

11) Waar moet de gemeente extra aandacht aan
besteden als het gaat om een schoon, goed onderhouden en veilig park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Voldoende prullenbakken
• Goede verlichting
• Onderhoud van het groen
• Toezicht
• Niets
• Anders:

12) Wilt u iets betekenen voor het Nelson Mandelapark?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Nee, ik zie geen rol voor mezelf
• Ja, helpen met schoon, heel en veilig houden
• Ja, activiteiten en/of evenementen organiseren
• Ja, horecazaak starten
• Ja, kunstobject maken
• Anders:

13) Wilt u nog iets anders tegen de gemeente zeggen over het Nelson Mandelapark?
14) In welke wijk woont u?
•
•
•
•
•

Afrikaanderwijk
Bloemhof
Katendrecht
Tarwewijk
Anders:

Afronding
Bedankt voor uw medewerking. De gemeente verzamelt
alle reacties en gaat daarmee een ontwerp maken
voor het park. Als u meer wilt weten over de plannen,
dan kunt u naar een van de inloopsessies gaan of de
online bijeenkomst bijwonen. Kijk voor meer informatie
hierover op www.rotterdam.nl/nelsonmandelapark
Wilt u door de gemeente Rotterdam per e-mail
op de hoogte worden gehouden over het Nelson
Mandelapark? Laat dan hier uw e-mailadres achter:
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Vragenlijst
(straatinterviews)
Pitch Nelson Mandelapark (voorafgaand
interview)
In de Maashaven komt een park: het Nelson
Mandelapark. Het park wordt maar liefst zeven hectare
groot, dat is ongeveer 10 voetbalvelden. Grote bomen,
grasvelden en twee hoge heuvels met uitzicht over de
Maashaven vormen het hart van het park. Er komen
meerdere mogelijkheden om te wandelen en hard te
lopen en samen met omwonenden wordt invulling
gegeven aan zogeheten urban sports, zoals bootcamp,
skateboarden, voetbal en basketbal. Voor de Maassilo
is een waterplein waar kinderen kunnen spelen en is
ruimte voor kleine en grote evenementen. Tegelijkertijd
blijven de ligplaatsen voor de binnenvaart en het
karakter van de haven behouden. Vanaf de horeca aan
de westzijde is straks zicht over de haven en de scheepvaart. Daar komt ook een vlonderpad, waar je twee keer
per dag het stijgen en dalen van het water ervaart en
van de natuur kunt genieten. Aan de oostzijde komt een
levendige stadsboulevard. Het park is goed bereikbaar
vanuit de omliggende wijken.
Mede op basis van de inbreng van onder andere
omwonende in 2019 is een masterplan gemaakt. De
volgende stap is een plan voor de inrichting van het
park. De gemeente is daarom benieuwd naar uw wensen
voor het Nelson Mandelapark. Wat wilt u graag doen in
het park en wat is daarvoor nodig?

3) Wat heeft u nodig om het park goed te kunnen
bereiken?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Parkeerplekken voor de fiets
• Parkeerplekken voor de auto (eventueel toelichting
onder anders geven)
• Ingang park bij de metro
• Oversteekplaatsen
• Niets
• Anders:

4) Wat doet u het liefst in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Relaxen
• Bewegen/sporten
• Mensen ontmoeten
• Eten en drinken (bijvoorbeeld picknicken of
barbecueën)
• Hond uitlaten
• Anders:

5) Welke voorzieningen verwacht u in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Bankjes
• Horeca
• Toiletten
• Kinderspeelplaats
• Picknickveld•
• Barbecueplekken
• Waterpartij
• Niets
• Anders:

[Overzichtstekening en sfeerbeelden laten zien]

6) Welke vorm van beweging of sport zou u willen
doen in het park?

Instructie interviewers: vragen stellen en spontane
antwoorden invullen (meestal meerdere antwoorden
mogelijk). Zo nodig helpen met antwoordopties.

Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Wandelen
• Hardlopen
• Voetbal
• Basketbal
• Skaten
• Bootcamp
• Yoga
• Geen
• Anders:

1) Zou u het Nelson Mandelapark willen bezoeken?
• Ja
• Nee
• Weet ik nog niet
Toelichting vraag 1
• Jouw antwoord

2) Hoe zou u naar het park toe gaan?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Lopend
• Op de fiets
• Met de scooter
• Met de auto
• Met het openbaar vervoer (metro, bus, tram enz.)
• Anders:
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7) Wat heeft u in het park nodig om te kunnen
bewegen of sporten?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Wandelroute
• Hardlooprondje
• Freerunparcours
• Voetbalveld
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•
•
•
•
•
•

Pannakooi
Basketbalveld
Skatebaan
Grasveld
Niets
Anders:

8) Wat ziet u graag terug in het park op het gebied
van kunst, cultuur en evenementen?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Kunstobjecten (beelden enz.)
• Concerten
• Theater
• Grote evenementen (zoals zomercarnaval)
• Kleinere evenementen (zoals straatartiesten)
• Buitenbioscoop
• Buitenpodium
• Modeshow
• Markt
• Niets
• Anders:

12) Wilt u iets betekenen voor het Nelson Mandelapark?
•
•
•
•
•
•

Nee, ik zie geen rol voor mezelf
Ja, helpen met schoon, heel en veilig houden
Ja, activiteiten en/of evenementen organiseren
Ja, horecazaak starten
Ja, kunstobject maken
Anders:

13) Wilt u nog iets anders tegen de gemeente zeggen over het Nelson Mandelapark?
Jouw antwoord

14) In welke wijk woont u?
•
•
•
•
•

Afrikaanderwijk
Bloemhof
Katendrecht
Tarwewijk
Anders:

Afronding interview
9) Wat voor groen ziet u graag terug in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Bomen
• Grasveld
• Bloemenweide
• Pluktuin
• Moestuin of voedselbos
• Niets
• Anders:

Bedankt voor uw medewerking. De gemeente verzamelt
alle reacties en gaat daarmee een ontwerp maken voor
het park. Als u meer wilt weten over de plannen, dan
kunt u naar een van de inloopsessies gaan of de online
bijeenkomst bijwonen (geef hier desgevraagd meer
informatie over).
Wilt u door de gemeente Rotterdam per e-mail
op de hoogte worden gehouden over het Nelson
Mandelapark? Laat dan hier uw e-mailadres achter:

10) Ziet u graag de geschiedenis van het gebied
terug in het park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Ja, van de haven en binnenvaart
• Ja, van de oude industrie
• Nee, geen behoefte aan
• Anders:

11) Waar moet de gemeente extra aandacht aan
besteden als het gaat om een schoon, goed onderhouden en veilig park?
Meer dan 1 antwoord mogelijk
• Voldoende prullenbakken
• Goede verlichting
• Onderhoud van het groen
• Toezicht
• Niets
• Anders:
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Resultaten jongerenchallenge – YBSR/Vrije School
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STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

SPORTIEF NELSON MANDELAPARK

GROTE GLIJBAAN
BASKETBALVELD

KLIMTOREN
BUITENFITNESS

VOETBALVELD

In dIt ontwerp kun je verschIllende balsporten
beoefenen en Is er een buItenfItness voor meer spIeren! heb je even geen zIn meer In fysIeke InspannIng
dan kun je vIa een grote glIjbaan zo de zandbak In
waar bankjes zIjn om lekker te chIllen!
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STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

URBAN NELSON MANDELAPARK

HANGMAT LOUNGE

HONDEN UITLAATPLEK

GRAFFITIWAND
SKATEPARK

BASKETBALVELD

In dIt ontwerp kun je losgaan In een speel – en skatepark.
leef je uIt op de graffItIwand!
lekker snacken, luIeren en chIllen kan bIj de foodtruck of rondom een bbQ!

Reactiedocument Nelson Mandelapark 2022

32

E
W

T
N

O

3
PR

STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

SMAAKVOL NELSON MANDELAPARK

BUITENBIOS
FOODTRUCK/
BETAALBAAR ETEN

GEEN HONDEN

THEETUIN

MOESTUIN/KAS

In dIt ontwerp Is een turkse theetuIn waar je lekker
kunt chIllen. bIj dIverse tentjes kun je Iets te eten
halen. workshops over tuInIeren worden gehouden
In de verschIllende moestuInen.
s’avonds kan je fIlm kIjken In de buItenbIos.
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Resultaten jongerenchallenge – De Passie
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STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

COOL NELSON MANDELAPARK

FOODTRUCK
WATERFONTEIN

BOMEN
VOETBALVELD

CHILLPLEKKEN

in dit ontwerp kun je even afkoelen in de waterfontein of met een ijsje in een ligstoel onder de vele bomen in het park.voor de sportievelingen zijn er
basket -en voetbalveldjes.
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STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

KLEURRIJK NELSON MANDELAPARK

RONDE ZITBANKEN

IJSCOCAR

HANGMAT LOUNGE

BASKETBALVELD,
ZELF ONTWORPEN

PANNAKOOI

in dit ontwerp kan je met je vrienden Chillen op de
grote ronde banken of in een hangmat in de lounge.
ook kan je voetballen op het veld of de pannakooi
of basketballen op het zelf ontworpen veld.
vergeet niet een ijsje te pakken bij de lokale ijsmaker!
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STEM OP JE FAVORIET ONTWERP!

NATUURLIJK NELSON MANDELAPARK

BOOTVERHUUR
RONDE BANKJES

SCHOMMEL
WATERFONTEIN

BUITENPODIUM

in dit ontwerp kan je een bootje huren en op het
water. of liever bij de waterfontein afspreken in de
speellounge met sChommels en banken van hout. ook
kan je op het grasveld piCkniCken en luisteren naar
een buitenConCert.
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