zichtbaar: afgekoppeld water, natuurlijke inrichtingselementen.
Wat minder zichtbaar is hoe de waarde van het park samen met
gebruikers in stand wordt gehouden.

Oranjepark

Score Waarden

Identiteit

4

15

Gastvrij en Bruikbaar

4

37

Gezond

4

16

Duurzaam

3

18

Samenvattend
Het park heeft een sterke identiteit doordat zowel verleden als
heden een plek hebben gekregen. Er zijn veel verschillende
gebruiksfuncties welke allemaal worden ondersteund door de
aanwezigheid van middelen en een aantrekkelijk comfortabele
omgeving. De betrokkenheid kan lastig zijn doordat het een
stadspark is, maar zou wellicht versterkt kunnen worden door
enkele functies plaatselijke netwerken op te laten participeren.
Dit verhoogt de dynamiek en daarmee de sociale waardevastheid
van het park. Het Oranjepark is een buitenruimte die voldoet aan
de waarden uit de Visie Openbare Ruimte.
Identiteit
Het park is rijk bedeeld met bijzondere beplanting, kunst en oude
historische structuren. Het oude landschap tekent zich af, maar
alledaags gebruik staat voorop. Het is duidelijk een plek waar
bewoners graag komen en blij mee zijn. Een plekje in het hart. Het
park heeft een sterke identiteit die verbonden is aan Vlaardingen.

Gastvrij en bruikbaar
Het park wordt drukbezocht en de verschillende functies die
worden aangeboden, worden allemaal gebruikt. Op hetzelfde
moment zijn er jongeren, kinderen, individuen en stelletjes in het
park. Er is plek voor iedereen. Het park is goed verzorgd, zowel in
aanleg als in beheer. Met een veelheid aan bankjes, bruggetjes,
gebruiksfuncties, gazons en fraai kijkgroen is de gebruikswaarde
van het park groot. En nodigt uit tot gebruik.
Er is verbinding binnen de groepen maar niet tussen de
verschillende gebruikersgroepen. Ze kunnen elkaar wél zien. Het
park nodigt uit tot actief gebruik, maar niet direct tot deelname
(weinig gedeeld eigenaarschap). Betrokkenheid is er en ook wordt
de ruimte door verschillende groepen gedeeld. Het is duidelijk hét
park van Vlaardingers.
Gezond
Het park nodigt uit tot buiten zijn en buiten bewegen. Er zijn
plekken om te bewegen, spelen en ook om rustig tijd buiten door
te brengen. De natuurlijke inrichting geven het groen een plek.
Duurzaam
De oude landschapsstructuren verbinden het park met de
geschiedenis van de stad. In het park is duurzaam beheer

Pieter Steynstraat

Score

Waarden

Identiteit
Gastvrij en
Bruikbaar

1

5

2

21

Gezond

1

5

Duurzaam

2

10

Samenvattend
De identiteit, gebruikswaarde en gastvrijheid zijn erg laag.
Eveneens geldt dit voor de aanwezigheid van de waarde ‘gezond’
en ‘duurzaam’. Deze ruimte voldoet niet aan de waarden uit de
visie openbare ruimte.
Identiteit
Het woonerf ligt tussen de huizen. Desondanks straalt de
privé-sfeer van de woningen niet af op het erf. Er is geen
betrokkenheid of trots met de plek zichtbaar. Het is een
nieuwbouw situatie waarbij ruimte is om van alles te laten
ontstaan, maar de aanleidingen of richtingen ontbreken. De
identiteit van dit erf is zwak.
Gastvrij en bruikbaar
Het ontbreekt aan aanleiding om hier te willen zijn. Er gebeurt
niets. De plaats is daardoor niet uitnodigend voor gebruik. De
inrichting zou de gebruiker en bewoner een beetje meer op weg
mogen helpen: wat kan en mag hier gedaan worden? Waarom wil
ik hier zijn? Wat is hier leuk?

Gezond
De plek is door gebrek aan gebruiksfuncties niet aantrekkelijk om
buiten te zijn. Er is veel verharding en geen natuurlijke
inrichtingsmaterialen. Het geheel is erg stenig. Er zijn wel enkele
speelobjecten, maar niet op een wijze waarmee verblijven een
aantrekkelijke optie wordt. Waarschijnlijk is het hartje zomer
bloedje-heet. Er zijn wat groene plantvakken, maar het geheel
heeft geen groene uitstraling.
Duurzaam
De manier waarop het erf ligt tussen de huizen, de maat en de
afwezigheid van auto’s zijn allemaal gunstige factoren voor het
ontstaan van betrokkenheid. Zowel vanuit de groep als
individueel zie je weinig betrokkenheid met de ruimte. En dat
wordt gemist. De ruimte heeft de betrokkenheid nodig om tot
leven te komen, om betekenis te krijgen.. Nu is het een kale
vlakte.
Oplosrichtingen
Oplossingen kunnen gezocht worden in manieren om individuele
betrokkenheid bij de ruimte te stimuleren. Een inrichting waar
verblijfskwaliteit, participatie, groen en duurzaamheid centraal
staan, kan van deze ruimte een ruimte maken die waarde aan het
wonen toegevoegd. Die maakt dat er een plek ontstaat waar
bewoners graag buiten zijn, kinderen graag spelen en mensen
elkaar kunnen ontmoeten.

Touwbaan

Score

Waarden

Identiteit

4

18

Gastvrij en Bruikbaar

4

35

Gezond

4

15

Duurzaam

4

22

Samenvattend
De touwbaan heeft een sterke identiteit door gebruik van de
oude historische structuur en constructie. Het is een vriendelijke
groene ruimte die open staat voor diverse vormen van gebruik en
betrokkenheid. De ruimte voldoet aan de waarden uit de visie
openbare ruimte.
Identiteit
De naam verwijst naar de oorspronkelijke functie. De
langgerektheid en de overkapping maken deze oorspronkelijke
functie zichtbaar. Nu is dit de drager van een aantal groene
oppervlakten. De mening oud-nieuw is geslaagd. De oude
touwbaan heeft als groene open ruimte een nieuwe functie in een
dichtbebouwd stuk Vlaardingen gekregen.
Gastvrij en Bruikbaar
Het groen is bruikbaar door de banken. De overkapping nodigt uit
om marktjes, buurtbarbecues en spontane ontmoetingen te
organiseren. De inrichting is zodanig dat veel groepen zich
welkom voelen. Het gras nodigt uit om met een kleedje fijn van
de zon te genieten.
Het is een echte buurtplek. De ruimte is pas net aangelegd op het
moment dat we de vragenlijst gebruikten. Het is dus moeilijk met

stelligheid iets te zeggen over de betrokkenheid van de buurt.
Wél is zichtbaar dat de ruimte het midden houdt tussen een plek
ván de buurt en een plek voor de buurt. De buurt zou, zeker
omdat de oude constructie veel kansen biedt om spil in nieuwe
activiteiten te worden, een actieve rol kunnen krijgen.
Duurzaam en Gezond
Het hergebruik van een historische structuur en het vele groen en
de vriendelijke inrichting maken het een aantrekkelijke groene
oase. Van bewuste aandacht voor duurzaamheid en buiten
bewegen is echter minder sprake.

de beschutte, maar toch centrale ligging geven
de plek een prettige beslotenheid.

Het is een echt
buurtplekje waar
bovendien de school
veel gebruik van maakt.
Betrokkenheid op deze
plaats ligt dan ook voor
de hand.
Randvoorwaarde is wel
dat de middelen het
gewenste gebruik van
de buurt en of de school

Gastvrij en Bruikbaar
De plek mist voorzieningen om spel of verblijf
goed te ondersteunen. Alhoewel de open ruimte
eigenlijk al het denkbare gebruik toelaat, en
iedereen er ook welkom is, leidt dit toch tot
onhandige situaties (modder en dominantie van
voetbal wanneer er gevoetbald wordt doordat de
rondvliegende ballen ander gebruik hinderen).
beter ondersteunen.
Van Gansvoortstraat

Score

Waarden

Identiteit

2

12

Gastvrij en Bruikbaar

3

27

Gezond

2

10

Duurzaam

2

15

Samenvattend
De plek heeft een in potentie sterke identiteit als hybride
tussen schoolplein en buurtplantsoen. En kan aantrekkelijk
zijn om te spelen én om ’s avonds nog even in het zonnetje
te zitten. Door zowel gebrek aan betrokkenheid als een
gebrek aan inrichting, heeft de plek niet de buurtfunctie die
het kan hebben. De plaats voldoet niet aan de waarden uit
de visie openbare ruimte.
Identiteit
Het plein voor de school heeft een dubbele functie: het is
zowel een schoolplein als een buurtplantsoen. Voorheen
was het beiden nét niet. Het intensieve spelen op het niet
verharde oppervlak, leidde tot veel inloop van zand en
modder in de school, waardoor het én niet prettig spelen
was, maar ook het groene is door het spelen kapot. De
mooie bomen geven de plek een bijzonder karakter. En ook

Gezond
Op de plek kunnen buurtbewoners even buiten zijn of een
balletje trappen. Dit geldt ook voor de schoolkinderen. De
plek is aantrekkelijk om buiten te zijn en buurtgenoten op
een prettige manier te ontmoeten. De inrichting doet groen
aan door de grote bomen.
Duurzaamheid
Er is weinig verharding en weinig bewust gebruik gemaakt
van duurzame of natuurlijke inrichtingselementen. De
mogelijke betrokkenheid van de omwonenden werd in de
oude situatie niet benut.
Doorkijk ná de herinrichting
Met de herinrichting wordt de bruikbaarheid van het plein
vergroot. Er wordt een ruimte gemaakt voor voetbal en een
ruimte die gelegenheid biedt voor ontmoeting. Dit komt de
gastvrijheid en bruikbaarheid ten geode. De potentie van
de plek wordt daarmee benut. Als de bruikbaarheid van de
plek toeneemt, kan ook de betrokkenheid met de plek
vergroten. In de nieuwe situatie is ook weinig bewuste
aandacht voor duurzaamheid. In de nieuwe situatie
ondersteunt de plek het buiten zijn, de waarde
‘gezondheid’ sterker dan voorheen.

De Loper

Score

Waarden

Identiteit

3

16

Gastvrij en Bruikbaar

4

35

Gezond

3

11

Duurzaam

2

14

Samenvattend
De Loper heeft een sterke identiteit maar door de latere
traminpassing is deze ter plaatse van de Ster onder druk
komen te staan. Met banken, de activiteiten en de
verzorgde uitstraling is het plein gastvrij en bruikbaar. Ook
is zichtbaar dat de winkeliers betrokken zijn. Deze ruimte
voldoet aan de waarden van de visie openbare ruimte.
Identiteit
De Ster is een kunstwerk in winkelgebied ‘de Loper’. De
Ster, een bijzonder kenmerkend kunstwerk, staat op het
plein dat wordt omzoomd door winkels. Op het plein zijn
bankjes, bomen en er is plaats voor de markt. Midden over
het plein loopt de trambaan. Hierdoor valt het plein uiteen
in twee delen. Het is te zien dat deze trambaan pas later is
ingepast; het stukje met de Ster is nu afgesneden van de

rest van het plein en de maatverhoudingen raakten
daardoor uit balans.
Gastvrij en Bruikbaar
Het plein is verzorgd. Met banken en bloemetjes wordt het
geheel aangekleed. Ook de uitstallingen voor de winkels
geven het plein een levendig karakter. De sokkel van de
Ster is aantrekkelijk om op te gaan zitten.
Gezond
De open ruimte biedt kansen voor gezellige activiteiten en
ontmoeting. Het plein stimuleert buiten zijn, maar niet
bijzonder gericht op beweging of gezondheid.
Duurzaam
De winkeliers zijn betrokken bij het plein. De bloemetjes die
zijn opgehangen en de afwezigheid van zwerfvuil, laten zien
dat het plein actief wordt beheerd. In de materiaalkeuze en
de hoeveelheid verharding is geen bijzondere aandacht
voor duurzaamheid zichtbaar.

