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WORKSHOP 10 Groene Baten Planner Poort van Noord 
 Gespreksleider:  Maartje Visser (Gemeente Rotterdam) en Ton de Nijs (RIVM) 
 Deelnemers: Henk Koetsveld (Bewoners organisatie Kleiwegkwartier BOK), Margit van Schaik 

(Baltussen & Van Schaik), Henk Oosterling (Rotterdam Vakmanstad), Thomas 
Heerkens (Stichting Plezierrivier de Rotte), Mary Gerritse-Deijsselberg (Werkgroep 
Ommoordse Veld Open & Groen), Matthijs Willemsen (Strootman 
Landschapsarchitecten), Katalin Szántó (Gemeente Rotterdam) 

VERSLAG EN FLIPOVER VELLEN 
1 Hoe kan de Groene Batenplanner worden ingezet?  
 Als Teken en Rekentool. Dus niet enkel aan het einde van een proces om de kosten baten voor de ingreep door te 

rekenen, maar juist door hem al in de initiatieffase in te zetten. Door te tekenen ‘ideeën voor de plek te verzamelen’ 
en tegelijkertijd te rekenen, wat zou dat kosten en wie of welke partijen (publiek/ privaat/ sociaal) kan daar een 
bijdrage aan leveren. 

2 In welke fase van het planproces kan de Groene Batenplanner meerwaarde hebben? 
 In zowel de strategische fase, de tactische programmatische fase en de uitvoeringsgerichte ontwerpfase. 
3 Op welke schaal kun je de Groene Batenplanner inzetten; 
 Op de schaal van de Rotte als geheel; welke hoofd baten kan de Rotte hebben en welke partners, beleidsopgaven 

of programma’s kun je eraan koppelen? 
Of op de schaal van een plek; welke baten zou een plek kunnen hebben, welke partijen kunnen daaraan bijdragen, 
waar komt de financiering dan vandaan? 

4 Welke baten zouden voor de Poort van Noord interessant kunnen zijn? 
 • Als belangrijke fiets/wandel route de stad uit (gemeente Rotterdam -programma mobiliteit, programma 

rivieroevers) 
• Voor klimaatadaptatie, een mooie ligweide aan het water in tijden bij langdurige hitte (gemeente 

Rotterdam- programma WeerWoord voor klimaatadaptatie) 
• Als creatieve bouwplaats voor kinderen (De Stads uit! Ism hout en meubileringscollege) 
• Als ‘Vrijplek’; de poort van Noord is een mooie rest plek, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden waar 

normaal in de stad teveel overlast tegen wordt ondervonden. Zoals openlucht concerten (deels buiten, 
maar wel met de overkapping van de snelweg), pop-up cafés zomers, bierbrouwerij of foodtruck festival. 
Juist nu, bij de huidige ontwikkelmarkt en verdichting van de stad, is juist zoveel behoefte aan dit soort 
‘schuifruimte’. Wel belangrijk dat er geprogrammeerd wordt en eigenaarschap wordt gevoeld.  

5 Flipover 
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