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De	  stad	  Rotterdam	  is	  overal	  dichtbij.	  Het is het centrum van het centrum. 
Omgeven	  door	  belangrijke	  districten	  als	  het	  Museumpark,	  de	  Kop	  van	  
Zuid,	  het	  uitgaanscentrum	  en	  het	  Maritieme	  District	  en	  gelegen	  tussen	  
drukke	  doorgaanswegen	  en	  prominente	  ontwikkellocaties	  zoals	  de	  
Coolsingel	  en	  Westblaak,	  ligt	  ons	  Cool-‐Zuid.	  In	  de	  luwte	  van	  de	  dijken,	  uit	  
het	  zicht	  van	  de	  onoplettende	  langsloper,	  maar	  op	  een	  plek	  waar	  alle	  
voorzieningen	  die	  het	  stedelijk	  hart	  begeert	  binnen	  handbereik	  zijn:	  
winkels,	  cafés,	  kunst,	  cultuur,	  onderwijs,	  rustplekken	  en	  vergezichten. 
	  
Met	  de	  komst	  van	  nieuwe	  woontorens,	  zal	  Cool-‐Zuid	  zich	  gaan	  
ontwikkelen	  tot	  een	  hoogwaardig	  stedelijk	  woongebied.	  Er	  komen	  500-‐
1000	  nieuwe	  woningen	  bij	  in	  de	  wijk,	  nu	  zijn	  het	  er	  ruim	  1400.	  Sinds	  2016	  
zijn	  in	  het	  Stadslab,	  met	  de	  direct	  betrokkenen,	  de	  gewenste	  
ontwikkelingen	  voor	  de	  wijk	  in	  kaart	  gebracht.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  
twee	  publicaties:	  ‘Ons	  verhaal	  van	  het	  Baankwartier’	  in	  2016	  en	  	  
‘Ons	  verhaal	  van	  Cool-‐Zuid’	  in	  2017.	  	  

	  
Naar	  een	  toekomstbestendig,	  stedelijk	  
woongebied	  in	  de	  luwte	  van	  het	  centrum;	  
groen,	  gezond,	  zorgzaam	  en	  verbonden.	  
	  
De	  inzet	  van	  ons	  Stadslab	  voor	  de	  periode	  2018-‐2020:	  het	  hele	  gebied	  
Cool-‐Zuid	  optillen	  naar	  een	  hogere	  leefkwaliteit	  door	  te	  zorgen	  voor	  
goede	  verbindingen,	  een	  gezonde	  lokale	  economie,	  veilige	  straten,	  
betrokken	  bewoners,	  goede	  woningen	  voor	  iedereen	  en	  ter	  plekke	  van	  ’t	  
Landje	  een	  prachtig	  pleinpark.	  Een	  door-‐en-‐door	  groen	  woongebied	  in	  de	  
luwte	  van	  het	  centrum,	  met	  een	  hoge	  leefkwaliteit	  en	  ruimte	  voor	  een	  
diverse	  bevolking.	  Een	  stadswijk	  met	  programma	  dat	  de	  behoeften	  van	  de	  
wijk	  overstijgt	  en	  met	  een	  stedelijke	  functie.	  



	  
Nu	  in	  2018	  de	  daadwerkelijke	  hoogbouw	  van	  de	  woontorens	  begint,	  
willen	  we	  de	  resultaten	  van	  het	  Stadslab	  graag	  concreet	  maken.	  	  
Het	  verhaal	  van	  Cool-‐Zuid	  ligt	  er	  en	  is	  het	  uitgangspunt.	  Voor	  de	  jaren	  
2018-‐2020,	  zijn	  lokale	  prioriteiten	  benoemd:	  Prioriteiten	  2018-‐2020	  
	  

2018-‐2020	  Werken	  aan	  lokale	  prioriteiten	  	  
en	  bouwen	  aan	  een	  Lokale	  Omgevingsvisie	  
(LOVI)	  voor	  Cool-‐Zuid.	  	  
	  
Er	  is	  een	  kwaliteitsslag	  noodzakelijk	  om	  de	  wijk	  toekomstbestendig	  te	  
maken.	  Samen	  met	  bewoners,	  ondernemers,	  gemeente	  en	  ontwikkelaars,	  
willen	  we	  praktisch	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Enerzijds	  door	  het	  uitvoeren	  van	  
ingrepen	  en	  experimenten	  in	  de	  wijk,	  waarbij	  we	  leren	  wat	  er	  mogelijk	  is	  
en	  wat	  goed	  werkt.	  Daarnaast	  door	  het	  organiseren	  van	  bijeenkomsten,	  
waarin	  we	  met	  alle	  betrokken	  partijen	  een	  Lokale	  Omgevingsvisie	  (LOVI)	  
voor	  de	  wijk	  willen	  realiseren.	  Gedragen	  door	  de	  bewoners	  en	  
ondernemers	  die	  er	  thuis	  zijn.	  
	  

	  
	  
De	  aandacht	  die	  ons	  Stadslab	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  heeft	  gegenereerd,	  
is	  niet	  onopgemerkt	  gebleven	  in	  de	  wijk	  en	  de	  stad.	  Cool-‐Zuid	  beschikt	  
over	  een	  grote	  groep	  betrokken	  bewoners	  en	  ondernemers.	  We	  zijn	  erg	  
blij	  dat	  een	  afvaardiging	  hiervan,	  samen	  met	  verschillende	  afdelingen	  
van	  de	  gemeente	  en	  een	  aantal	  culturele	  en	  maatschappelijke	  
organisaties,	  zijn	  opgestaan	  om	  samen	  met	  het	  ontwerpteam	  de	  
verantwoording	  op	  te	  pakken.	  In	  het	  zo	  gevormde	  kernteam,	  verdelen	  
we	  de	  taken	  en	  werken	  in	  onderling	  overleg	  aan	  de	  prioriteiten.	  
	  
De	  Gemeente	  heeft	  ondertussen,	  met	  de	  opgave	  om	  in	  2019	  een	  nieuw	  
bestemmingsplan	  en	  Gemeentelijke	  Omgevingsvisie	  (GOVI)	  te	  formuleren,	  
een	  grote	  uitdaging	  voor	  zich.	  Input	  en	  terugkoppeling	  vanuit	  de	  wijken	  is	  
daarbij	  zeer	  gewenst.	  Cool-‐Zuid	  brengt	  vele	  complexe,	  stedelijke	  opgaven	  
samen.	  Het	  Stadslab	  en	  de	  Gemeente	  geloven	  dat	  de	  wijk	  een	  
experimenteer-‐ruimte	  kan	  vormen	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  deze	  visie.	  



 

Ons	  team	  mag	  worden	  aangevuld;	  
we	  horen	  graag	  of	  er	  prioriteiten	  zijn	  
waarmee	  je	  aan	  de	  slag	  wilt	  gaan.	  	  
	  
Je	  hiervoor	  opgeven,	  kan	  door	  te	  mailen	  naar:	  mail@cool-‐zuid.nl	  
	  
Ons	  kernteam	  bestaat	  heden	  uit	  de	  volgende	  deelnemers:	  
David	  Dooghe;	  bewoner,	  stedebouwkundige,	  organisatie	  Stadslab	  	  
Talea	  Bohlander;	  bewoner,	  industrieel	  ontwerper,	  organisatie	  Stadslab	  	  
Jan	  Nass;	  bewoner,	  fotograaf	  en	  beheerder	  Waalse	  Kerk	  	  
Wibo	  van	  Gennip;	  bewoner	  en	  Schiedamsedijk	  Alliantie	  	  
Menno	  Rosier;	  cultuurscout	  Rotterdam	  	  
Ine	  Jans;	  programma	  manager	  Cool-‐Zuid	  vanuit	  gemeente	  	  
Kjille	  Meijer;	  gebiedsnetwerker	  Centrum	  vanuit	  gemeente	  	  
Joke	  Mulder;	  bewoner,	  docent	  Hogeschool	  	  
	  
	  
Prioriteit	  2018-‐2020	   Trekker	   Toelichting	  
Stadspark	  pleinpark	  ‘t	  Landje	   David	  Dooghe	  

Talea	  Bohlander	  
Groen	  en	  waterberging	  
Co-‐productie	  met	  gemeente	  

Gebied	  rond	  nieuwe	  woontorens	  	  
Mobiliteit	  en	  infrastructuur	  

Ine	  Jans	   Goede	  invulling	  plinten	  
Alternatieven	  auto	  

Aantrekkelijke	  dijken	  
verbonden	  met	  de	  wijk	  

Wibo	  van	  Gennip	   Aansluiten	  bij	  Coolsingel	  
Oost-‐west	  verbindingen	  

Wijkfuncties	  en	  voorzieningen	  	  
voor	  alle	  bewoners	  

Kjille	  Meijer	  
Menno	  Rosier	  

Sociaal	  centrum	  
Cultuur	  koppeling	  

Prettige	  woonstraten	  
Gezonde	  wijk	  

Joke	  Mulder	   Vergroenen	  
Gezondheidsvoorzieningen	  

	  
	  
Zie	  voor	  meer	  informatie:	  Website	  Cool-‐Zuid	  
	  
	  
Het	  Stadslab	  verstuurt	  een	  nieuwsbrief,	  aan	  wie	  die	  zich	  hiervoor	  heeft	  
aangemeld	  of	  eerder	  betrokken	  was	  bij	  het	  Stadslab.	  Afmelden	  van	  deze	  
nieuwsbrief	  is	  altijd	  mogelijk,	  dmv	  de	  link	  onderaan	  de	  nieuwsbrief	  of	  	  
door	  een	  email	  te	  sturen	  aan:	  mail@cool-‐zuid.nl	  
	  
	  
Rotterdam,	  juni	  2018	  


