Goed
klimaat
voor vernieuwing
Benthemplein
Het stenige Benthemplein is in
samenwerking met de omliggende
scholen Zadkine College en
Grafisch Lyceum, het Hofpleintheater, David Loyd-sportcentrum
en aanliggende kerk omgevormd
tot een mooi stadsplein met ruimte
voor water, sport en groen. Als het
heel hard regent, wordt het water
opgevangen in speciale bassins
op het plein. Een verdiept sportveld
loopt pas bij extreme weersomstandigheden onder water en functioneert dan als extra buffer voor
overtollig water. Zodra het weer
droog is, wordt het water afgevoerd
en vallen deze delen weer droog.

Florian Boer: “Waarom stoppen we veel geld in ondergrondse systemen om wateroverlast op te vangen? Maak iets boven de grond, waar
je ook lol van hebt als het niet regent.” En zo gebeurde het.
Noord als locatie voor het nieuwste waterplein is niet
toevallig. “Er zijn wel meer plekken in Rotterdam waar
wateroverlast een probleem is, daar had het ook gepast.
Maar hier was een kale en lege plek, het Benthemplein,
waar mensen uit de buurt zélf al iets mee wilden. Vooral
de studenten van het Zadkine College, zij hadden dat
zelfs bij wethouder Bolsius aangekaart. Wij vonden dat
het waterplein een plek moest worden die je lekker kunt
gebruiken.” Een andere bepalende factor was de politiek
in Noord. “Portefeuillehouder Nils Berndsen heeft zijn
nek uitgestoken voor dit plan. Het is een experimenteel
concept en dat durft niet iedereen aan.”
“De studenten wilden iets. Dan moesten ze er ook een
mening over hebben en de ruimte krijgen, vond ik. Zij en
gebruikers van de andere omliggende gebouwen hebben vanaf het begin meegedacht over het ontwerp. Het
concept waterplein bepaalt de richting, hoe je dat inricht
is vrij. Ik wilde participatie en geen inspraak. We legden
dus geen plan voor om op te schieten, maar vroegen om
ideeën.” Daar kwam veel uit, onder andere dat één bassin ook een skatebaan moest zijn. “Overigens was die al
in gebruik nog voordat de verf erop zat. Als de bouwvakkers weggingen, kwamen de skaters. Fantastisch! Wat
we hadden bedacht werkte. Daar werden we zó blij van!”
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Politieke durf en betrokken gebruikers van het plein met
uitgesproken ideeën maakten dat in Noord het klimaat
goed was voor dit vernieuwende concept. “Daardoor
kwam een verborgen plein tot leven met een prominente
rol voor water, groen en jongeren.”

