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worden ingezet. Zolang deze maar met 
de verschillende lagen wordt afgebeeld.

De drie bovenste tredes mogen ook 
losstaand worden afgebeeld. De twee 
onderste tredes nooit, want dan verliest 
het zijn ritmische geheel.

Het tekst element mag losstaande 
worden afgebeeld. Het is dan niet 
toegestaan om deze een kleur te geven, 
enkel in zwart of in wit.
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Metrostations: op weg naar een klimaatadaptieve, groene 
en sociaal aantrekkelijke plek

Afbeelding: de 5 thema’s die samenkomen in het Sprout project waar deze handreiking uit ontstaan is.
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Hoe kunnen we samen de bestaande omgeving van de metro anders ontwerpen om een 
meer gezonde en aantrekkelijke omgeving creëren, zodat meer mensen de (CO2 neutrale) 
metro nemen? Sprout deed onderzoek naar 3 bestaande metrostations in Rotterdam. 
Hoe kunnen deze 3 stedelijke plekken toekomstbestendiger worden? Deze handreiking 
die wij ontwikkelden kan de basis zijn, die motiveert om gezamelijk te investeren in 
gemeenschappelijke doelen voor: vergroening, klimaatadaptatie en verandering.

Waarom deze handreiking?

Komende decennia zullen steden steeds meer te maken krijgen met 
heftige regenbuien en hittestress ten gevolge van de klimaatmutatie, 
veroorzaakt door menselijk handelen. Het reizen met de metro is een 
duurzame keuze. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen beseffen 
dat je als je de metro neemt een bijdrage levert aan CO2 vermindering 
en hoe kan de uitstraling van de metro-omgeving verbeteren 
zodat meer mensen zien dat de metro onderdeel uitmaakt van een 
toekomstbestendige manier van reizen die past bij een gezonde, 
klimaatadaptieve stad?

Van wie is de bodem?
Door in gesprek te gaan met de eigenaren én de gebruikers van de 
grond waarop, of waaronder het metrostration zich bevindt en te 
schetsen aan een duurzame toekomst, opent Sprout een nieuwe 
wereld. Van wie is die grond eigenlijk en hoe gaan we om met de 
bodem? Vaak wordt deze bedekt met harde functionele materialen. 
We zijn in gesprek over gemeenschappelijke belangen voor de 
partijen, maar ook over de groeiprocessen die op de langere termijn 
plaatsvinden. Welke rol heeft een Metrostation in deze natuurlijke 
processen en hoe zorgen we samen voor een duurzame transitie?

Sprout werkt met 5 thema’s:
       Filosofie
       Vergroening
       Klimaatadaptatie
       Mens
       Metro

We koppelen deze 5 thema’s aan elkaar en kijken waar 
gemeenschappelijke belangen elkaar kunnen versterken. 
Zo vinden we nieuwe targets die in de agenda’s van de 
verantwoordelijke organisaties kunnen worden opgenomen. 
Targets op het gebied van afkoppelen regenwater, 
vergroeningskansen en beheer, maar ook op het gebied van sociale 
ontmoetingsplekken, welzijn, beleving en nieuwe vormen van 
samenwerking. Wij zien het als onze rol om hier meer inzicht in te 
geven, een andere kijk op de toekomst te schetsen en op te roepen 
tot actie. ‘In dreams begins responsibility’ (W.B. Yeats), laten we 
samen deze dromen werkelijkheid laten worden!
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“Het oprekken van het denken over de relatie mens 
met de aarde, dat is de basis van Sprout”

Op maaiveld: Oosterflank

Reizigers per dag: 6.751*
 *gemeten in 2019

Ondergronds: Coolhaven

Reizigers per dag: 10.444*
*gemeten in 2019

Tuchinski 
Park

neerslag: waterdiepte bij 
T25  = -0,3 plaatselijk > -0.5

hittestress     
sterke hittestress

Opgetild: Slinge

Reizigers per dag: 22.472*
*gemeten in 2019

situatie zuid met omliggende partijen
onder: toekomstbeeld Slinge

situatie oost met omliggende partijen
onder: toekomstbeeld Oosterflank

centrum met betrokken partijen
onder: toekomstbeeld Coolhaven

neerslag: waterdiepte bij 
T25  = -0,3

hittestress     
extreem level 1

neerslag: waterdiepte 
bij T25  = -0,3

hittestress     
extreem level 1

3 x metrostation in Rotterdam, 
met telkens links de 
piekbelasting rondom het 
station van neerslag afgebeeld 
en rechts de hittestress op het 
gebied.

3 x overview per metrostation,
te zien is welke organisaties 
actief zijn rondom het 
metrostation en met wie Sprout 
verbinding is aangegaan en nog 
zal aangaan.

3 x impressie door Sprout 
gemaakt om verbeelding aan 
te spreken om te dromen over 
hoe het metrostation er ook uit 
kan zien in zijn omgeving. Op 
naar realisatie!
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DO’S

Wit op zwart Zwart-wit Wit op kleur Wit op afbeelding

Het icoon kan ook als stijl element 
worden ingezet. Zolang deze maar met 
de verschillende lagen wordt afgebeeld.

De drie bovenste tredes mogen ook 
losstaand worden afgebeeld. De twee 
onderste tredes nooit, want dan verliest 
het zijn ritmische geheel.

Het tekst element mag losstaande 
worden afgebeeld. Het is dan niet 
toegestaan om deze een kleur te geven, 
enkel in zwart of in wit. Sprout heeft als doel de omgeving van metrostrations te transformeren tot aantrekkelijke, 

gezonde en groene plekken voor reiziger en omwonenden. Sprout is een initiatief van Katrijn 
van de Vrande en Tanja Lina, beide architect en wonend in Rotterdam. Zij ontwikkelen het 
project samen met de VPdelta en met het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET.  

     1.0 Sprout

De metro is een belangrijk en duurzaam vervoersnetwerk 
in wereldsteden, zoals Rotterdam. Een grote, diverse groep 
stadsbewoners maakt dagelijks gebruik van de metro. Rondom de 
metro-omgevingen zijn diverse (grond-)eigenaren, dat maakt het 
gesprek over de gezamelijke verantwoordelijkheid van water, groen en 
openbaar gebied uitdagend. 

1.1 Wat willen wij met Sprout bereiken?
Als partijen inzien hoeveel gemeenschappelijk profijt er is, om de de 
metro-omgeving naar een klimaatadaptieve aantrekkelijke plek om 
te vormen, ligt het eerder voor de hand om gezamenlijk te investeren. 
Hierdoor kan een verandering, die eerst een onmogelijke kostenpost 
leek, op de langere termijn een slimme en efficiënte investering worden. 
De verantwoordelijkheid voor een gezonde plek houdt dan niet op bij de 
grens van een bedrijf of instantie, maar wordt een gemeenschappelijk 
domein. We willen enthousiasme aanwakkeren voor de meerwaarde 
van zo’n gezond domein rond de metro en daarmee gepaard gaande 
een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. Sprout wil deze 
meerwaarde tonen in het ontwerp en komen tot een realisatie.

1.2 Transformatie metrostations
Sprout levert een vernieuwende bijdrage aan het debat over het 
intervisionair oppakken van de metro-omgeving die ingenomen 

wordt door verschillende instanties. Uit het rapport ‘OV-
knooppunten’ van Metropool R’dam Den Haag bleek, dat de 
reizigerswaardering bij 7 metro-stations in Rotterdam laag scoort. 
Sprout onderzocht 3 van de 7 metrostations, 1 in centrum Rotterdam, 
1 op Zuid en 1 in het oosten van de stad. Deze metrostations 
kenmerken zich ook door een verschillende typologie: metrostation 
Coolhaven waarbij de metro ondergronds ligt, Oosterflank met de 
metro op maaiveld en Slinge waarbij de metro bovengronds loopt. 
De omgevingen van alle drie de onderzochte metrostations zijn 
stedelijk, verouderd, weinig poreus (ruimte voor fauna en flora). De 
informatie is schematisch weergegeven op de vorige pagina. In deze 
beknopte handreiking wordt kort ingegaan op ons onderzoek en wil 
Sprout oproepen om over te gaan tot actie. 

1.3 Pilot Slinge
Metrostation Slinge is een uitgelezen kans voor een pilot project. 
Het station bevindt zich tussen de wijken Pendrecht en Tuinwijk 
en is een stenige plek met weinig aantrekkingskracht. Sprout deed 
onderzoek in de wijk en er is veel draagvlak om dit metrostation te 
transformeren naar een gezonde en aantrekkelijke ontmoetingsplek. 
Alle benodigde partijen zijn hierbij betrokken en geinteresseerd om 
aan te haken. Wat nu nodig is, is een gemeenschappelijke investering. 



P. 8

In dreams begins responsibility
(William B. Yeats)

De relatie van de mens met de wereld: links het uitnutten van de aarde, waardoor de mens zich buiten ‘de natuur’ stelt. 
Rechts het verdwijnen van de mens als centrale punt in het gehele wereldbeeld; toegaan naar denken in relaties.

na 17e eeuw anno 2022
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     2.0 Filosofie
Het gedachtegoed van filosoof Bruno Latour ligt aan de basis van het project. Hij beschouwt 
de mens als een onderdeel van de kritieke zone op aarde. De lucht, de bodem, de dieren, 
het water, zonlicht, beton, de bomen; het zijn allemaal gelijkwaardige onderdelen, ofwel 
actanten. Al deze actanten hebben invloed op elkaar, naast de mens die nu vaak nog een 
controlerende rol vervult. In de tijd waarin we nu leven, waarbij het decor van de wereld 
lijkt te verschuiven onder invloed van klimaatveranderingen, is het belangrijk om de relatie 
van de mens met de wereld centraal te stellen. Laten we de toekomst serieus nemen in elk 
ontwerpproces en in ons het dagelijks leven.
2.2 Achtergrond & vertrekpunt
Binnen het huidige filosofische debat is een verschuiving merkbaar; 
de mens is niet langer de controlerende, heersende partij staande op 
het statische decor van de aarde. De aarde wordt warmer, lucht wordt 
bevuild met ongezonde stoffen, het regenwater dreigt technische 
systemen te schaden. Als organisatie of als individu lijkt het zo 
overweldigend te zijn, dat het moeilijk is om in actie te komen.
Als we het besef vergroten van de aarde waarop we staan, in dit 
project beginnend bij de lokale grond op microschaal rondom het 
metrostation, zien we overkoepelende wensen. We kunnen ons 
denken oprekken en laten zien dat de wereld er weer anders uit 
kan zien. Honderd jaar geleden was de versteende metro-omgeving 
er niet, de afgelopen 70 jaar is er veel gebouwd en de bodem is 
afgedekt, maar waar dromen we van als we de toekomst mogen 
bepalen?

2.2 Inzichten
Uit het onderzoek rondom de 3 metro-stations blijkt dat de 
filosofische grondslag in de gesprekken met de diverse partijen 
enorm kan helpen om de kaders van hun takenpakket op te rekken. 
Juíst door de gemeenschappelijke inzichten en de verschuivingen 
in de wereld bespreekbaar te maken, ontstaat er een nieuwe 
basis voor samenwerking die verder gaat dan het stuk formele 
verantwoordelijkheid die tot nu toe op hield bij de grens van een 
gebied. In plaats van samenwerking uit de weg te gaan, bijvoorbeeld 
uit angst voor controleverlies, lijkt de tijd rijp om krachten te 
bundelen. 

In de transitie kunnen partijen door de samenwerking een nieuwe 
positie innnemen tussen de andere actoren in de wereld. Een positie 
waarbij ze onderdeel worden van een duurzaam netwerk.
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“Het ideaal is dat de buitenruimte zo ingericht is dat 
deze op zichzelf gezond is én dat deze gezonde keuzes 
stimuleert.”

Kunstwerk Metrostation Eekteweg (2018) Willem de Haan.
(beeldrechten voor deze publicatie gekocht bij kunstenaar)



P. 11

     3.0 Vergroening
Vergroening is dé manier om een stenige plek in de stad aantrekkelijk te maken voor 
mensen, maar ook voor insecten, vogels en het bodemleven. Door goed te kijken naar de 
kwaliteiten in de bodem en de condities van de plek gedurende de geschiedenis, leren we 
begrijpen welke stappen we nu kunnen doen voor een duurzame toekomst.
3.1 Bodem en gezondheid
Met het groeiende aantal reizigers zou je zeggen dat het onbegonnen 
werk is om ruimte over te laten voor groen. Tóch heeft het altijd zin 
om je af te vragen of het verharden van de gehele bodem rondom 
een metrostation, zoals bij Slinge het geval is, echt nodig is. Door dit 
beter te structureren en alleen te gebruiken wat je echt nodig hebt, 
inclusief de groeicijfers voor de komende 30 jaar, kan de overige 
bodem teruggegeven worden aan de natuur. Stadsnatuur die ingezet 
kan worden voor een prettige, gezonde reizigersbeleving, maar ook 
voor een habitat voor insecten, vogels en het bodemleven.

3.2 Wat we niet zien
Door te kijken naar de geschiedenis van de plek en door het uitvoeren 
van technisch grondonderzoek leren we veel over de bodem. 
Welke ruimte nemen we in voor de fundering van bebouwing, 
installaties, kabels en leidingen en ondergrondse waterbassins? 
Welk bodemleven is verstoord tijdens de aanleg van werken en wat 
betekent dit bijvoorbeeld voor de levensvatbaarheid van bomen? Is 
er sprake van puin uit de oorlog, of vervuilde grond door industrie? 
Hoe zag de plek er 100 jaar geleden uit en welke kwaliteiten had 
de bodem toen? Tot hoe diep reiken de bodemonderzoeken en 
wat weten we eigenlijk over de diepere lagen van de bodem? Deze 
inzichten helpen ons om op een realistische manier te werken aan 

een duurzame transitie. Door het onzichtbare te tonen komt er een 
bron van informatie boven, die keuzes bepalen voor de toekomst. 
Sprout wilt geen eenmalige ingreep inzetten die er anno 2023 mooi 
uitziet, we willen een verandering inzetten met een ontwerp dat 
verankert is in de nieuwe groene, levende natuurstad.

3.3 Beheer
Als er over vergroening wordt gesproken, heeft dit direct gevolgen 
voor het beheer. Aan veel vergroeningsprojecten wordt niet eens 
begonnen omdat men op ziet tegen de nodige veranderingen in 
het beheer. Als de hele omgeving is ingericht voor veegwagens en 
dweilmachines, is het een kostbare investering om dit te veranderen. 
Wanneer men leert uit te zoomen en de nodige transitie onder 
ogen ziet voor de langere termijn, waardoor schade veroorzaakt 
door klimaatmutatie voorkomen kan worden, zal het besef van 
de noodzaak groter worden. Daarbij biedt juist het beheer van het 
groen enorme kansen voor participatie en eigenaarschap van sociale 
partijen. In Slinge liggen bijvoorbeeld kansen om een brede geveltuin 
aan te leggen als educatieve tuin i.s.m. de Kinderfaculteit Pendrecht; 
een initiatief van Stichting De Verre Bergen. Dit is slechts een 
voorbeeld van hoe het nieuwe groen zowel een oplossing kan zijn, als 
een middel voor educatie, ontmoeting en gezondheid.
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Huidige	situatie	rondom	metrostation	Slinge: een stenige plek gedicteerd door infrastucturen



P. 13

     4.0 Klimaatadaptatie
Sprout werkt aan het transformeren van Metrostations naar klimaatadaptieve en 
toekomstgerichte plekken, samen met betrokken partijen en VPDelta. Het moment is rijp 
om ontwikkelde producten en beproefde ingrepen vorm te geven en te realiseren. 

4.1 Kennisontwikkeling: VP Delta
Samen met VPDelta zijn de drie casestudies: Coolhaven, Oosterflank 
en Slinge bekeken en zijn er ondernemers van The Green Village 
(TUDelft) betrokken om voorstellen te doen voor de concrete locaties 
op piekbuien en hittestress. Modulair inzetbare oplossingen van de 
ondernemers zijn ingetekend en technisch doorberekend. 
Het blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om de ontwikkelde 
toepassingen van de ondernemers in te zetten voor de metrostations. 
De winst zit hem op veel plekken vooral in het slim combineren van 
verschillende toepassingen in een totaal ontwerp. Bijvoorbeeld:
1. Regenwater zolang mogelijk vasthouden met een groen dak
2. Zuiveren en hergebruik van regenwater door een schelpenbuffer
3. Regenwater opslaan in bassins voor bewatering vergroening
4. Infiltratiesystemen voor het ontlasten van het riool
Wat moeten we veranderen om de nodige producten toe te kunnen 
passen (financieel, beleid, onderhoud). De kunst is om te blijven 
praten, zodat we stap voor stap steeds verder komen in het opnemen 
van deze producten in het handboek voor de openbare Ruimte 
Rotterdam en als bruikbare tools voor gebouwen van de RET.

4.2 Pilot: Slinge klimaatadaptief
Kunnen we het dak van metrostation Slinge afkoppelen en via een 
regentuin leiden naar een wadi, waar we het water reinigen door  
een schelpenbuffer en daarna hergebruiken in tijden van droogte, of 

lozen op de singel? Sprout maakte hiervoor al een inspirerend beeld 
dat naast het afkoppelen van het dak óók gaat over het veranderen 
van de verkeerssituatie én over het vergroenen van de gevels en de 
grote naastgelegen parkeerplaats. Dit om de talloze kansen in beeld 
te brengen en mensen inzicht te geven in hoe de plek er ook uit 
zou kunnen zien. Voor de pilot nemen we een behapbaar deel: het 
afkoppelen van het dak. Dit doen we om aan te geven dat je niet alles 
in één keer hoeft aan te pakken, maar dat je kunt beginnen met een 
overzichtelijk deel. 

4.3 Gezamenlijke investering
De noodzaak voor de transformatie naar een duurzame, klimaat-
adaptieve metro-omgeving om zo te komen tot luchtverbetering 
(luchtclub), omgevingsverbetering (gezond 010), regenwaterberging 
(besparing Waterschap), meer sociale cohesie (educatieve klimaat-
inclusie Rotterdam), meer reizigers (branding RET) en een verkeers-
veilige plek (gemeente) is overduidelijk. Onze keuzes vormen onze 
identiteit. Door samen te investeren in tijd, kennis en financiën kan 
deze pilot gerealiseerd worden en als voorbeeldproject dienen voor 
andere metrostations. Sprout wil naast het ontwerpproces en realisatie 
met de partijen ook een tentoonstelling op Slinge opzetten om een 
groot publiek te betrekken en te informeren. Reizigers, buurtkinderen 
en medewerkers van de RET worden op een laagdrempelige manier 
onderdeel van het proces. Slinge is een perfecte ruimte om als foyer 
van de wijk een groene verandering in te zetten. 
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Verbindingskar:	Het ecologisch bewustzijn van de plek waar je staat, wordt bespreekbaar 
rondom de kar. Een minivoorbeeld van de grote werkelijkheid. 
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Sprout heeft een Verbindingskar ontwikkeld om de mens te betrekken in het verduurzamen 
van de versteende plekken. De overlappende fysieke ruimte rondom de metro wordt 
door deze Verbindingskar en gemaakte ontwerpbeelden bespreekbaar. Door kennis uit 
onderzoeken en kunde te delen worden gedeelde belangen en drijfveren zichtbaar.

     5.0 Mens

5.1 Agenda’s en rapporten
Juist het verbinden van mensen en meerdere agenda’s van 
verschillende overheidsinstellingen, organisaties en bewoners 
heeft de Verbindingskar het project een vliegende start gegeven. 
Het lokale ecologisch bewustzijn van ons mensen wordt 
bespreekbaar rondom de kar. Het gehalte van stikstof en fijnstof 
(zie DCMR, dienst centraal milieubeheer rijnmond) rondom bijv. 
Slinge is hoog. Hoe kan (bereikbaar) groen een bijdrage leveren aan 
verbeteren van thermisch comfort (zie www.wur.nl) en tegelijkertijd 
mensen meer laten bewegen (checklist gezond010 aug 2021)? 
Alle rapporten zijn in te zien op de Sprout site 
www.sproutenvironment.com.

5.2 De Verbindingskar
De kar wil bewustzijn en verantwoordelijkheid vergroten bij de 
reizigers en sociale partijen rondom de onderzochte stations, als ook 
bij de eigenaren en formele verantwoordelijke partijen van het gebied 
(gemeente, MRDH). De kar haalt informatie op (interviews, e.a.), 
legt uit (rapporten en folders in de vakjes van de kar) en maakt zo 
de beschikbare theorie op een praktische manier uitlegbaar. Tevens 
legt de kar op de aangedane locaties kansen bloot voor concrete 
toepassingen.

5.3 Mens en bodem
De kar is tevens een plantenbak en door de transparante zijkanten 
van de bak wordt de grond zichtbaar. In dit geval bestaat deze uit een 
zuiverende laag schelpen en vruchtbare grond. Deze werden voor de 
verbindingskar aangeleverd door EWB urban rainshell ism VPDelta. 
Het wordt gelijk duidelijk dat de plant afhankelijk is van deze bodem: 
biedt de bodem voldoende voedsel, is de vochthuishouding goed 
en is de grond niet vervuild? De plant neemt CO2 op uit de atmosfeer 
en zet dit door middel van zonlicht om in zuurstof en 
plantenbiomassa, zoals wortels en bladeren  
www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/klimaat-en-bodem-1.htm.
De kar is daarmee een minivoorbeeld van de grote werkelijkheid. We 
kijken vaak naar bezonning, wind en andere bovengrondse condities 
voor de inrichting van de buitenruimte, maar vergeten soms hoe 
belangrijk de bodem is. We weten dat deze bodem vol zit met kabels 
en leidingen die ons mensen bedienen van drinkwater, electriciteit en 
rioloering. We weten ook ook dat er in Rotterdam vaak sprake is van 
vervuilde grond, vanwege reststoffen van de mens uit het verleden. 
We zien steeds beter in dat mensen gelukkiger en gezonder worden 
van een natuurlijke groene omgeving. Laten we er samen voor zorgen 
dat de bodem ruimte geeft aan die veerkrachtige stadsnatuur.

http://www.wur.nl
https://gezond010.nl/checklist-gezonde-leefomgeving/
http://www.sproutenvironment.com
http://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/klimaat-en-bodem-1.htm
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Verbeelding	onder	en	bovengrondse	wereld:	de mens, verbindingskar, fauna, flora, leidingen en metronetwerk

Hoe koppelen we klimaatadaptieve opgaves 
rondom de metrostations aan reële kansen?
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Als stadmakers voelen wij ons mede verantwoordelijk voor de transitie van de stad naar 
een aantrekkelijke, gezonde en groene omgeving. Wij zetten daarom onze denk- en 
ontwerpkracht in om partijen te verbinden. Welke klimaatadaptieve opgaves liggen rondom 
de metrostations en kunnen we deze opgaves koppelen aan reële kansen? Hoe kan de RET 
gebruik maken van deze transitie en welke rol heeft de MRDH hierin? En de overheid?

 6.0 Metro

6.1 Strategie MRDH
Het MRDH omschrijft zelf: “De noodzaak om vooral stedelijk 
te bouwen betekent juist dat je de omliggende regio groen en 
bereikbaar moet houden. De landschappen zijn de ‘longen van de 
stad’ met economische waarde. Ze bieden ruimte voor recreatie 
en groen wonen.” Slinge is bij uitstek een voorbeeld van een 
verbinding van de stad met omringende groene longen (denk aan 
gehele Krimpenerwaard, zuidelijke eilanden, Zuiderpark, maar 
ook aan het gehele groene landschap rondom de Oude Maas). Veel 
mensen parkeren bij Slinge en nemen daar de metro naar de stad. 
Ook in Pendrecht en Zuidwijk zelf zijn investeringen gedaan op het 
gebied van nieuwe groene woningen. Het metrostation zelf blijft 
achter op deze ontwikkeling en voelt erg stenig aan. Met een groene 
metamorfose zou metrostation Slinge het startpunt kunnen worden 
van deze groene longen van de stad.

6.2 Geschiedenis Slinge
Het lijkt wellicht onbegonnen werk, maar als je terug kijkt in de 
geschiedenis zul je zien dat het nog niet zo heel erg lang geleden was 
dat dit hele gebied nog een groot weiland was. Wat was de waarde 

eigenlijk van het weiland voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit? Zou het 
lukken om een stukje van deze waarde terug te krijgen, te vergroten, 
door in de transitie ruimte te laten aan het ontwikkelen en stimuleren 
van het leven dat zich nog in de bodem bevindt? En wat kunnen 
we daar aan toevoegen en ontwerpen, zodat het aansluit op alle 
verkeersbewegingen en het functioneren van het metrostation. 

6.3 Van onveilige plek naar groene foyer van de wijk
De signalen die verkregen zijn in interviews en gesprekken 
met experts (TUDelft, Hoogheemraadschap en GGD) maar 
ook omwonenden en reizigers wijzen allen hetzelfde uit: een 
onveilige, versteende, te hete/te natte plek verlaagt het welzijn van 
(economisch zwakkere) bevolkingsgroepen en zet niet aan tot het 
nemen van de metro. Reden genoeg om te investeren in groene 
ontmoetingsplekken die zorgen voor verkoeling tijdens een hittegolf, 
regenwater opvangen en gebruiken voor bloeiende planten en 
bomen. Zo kan een onveilige plek veranderen in een groene foyer, 
waar de wijk trots op is en waar je, zelfs als je niet met de metro hoeft, 
tóch graag afspreekt voor een drankje of een praatje. 
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Een gezonde en vriendelijke Metro-omgeving 
met ruimte voor ontspanning en vergroening

Principe cirkeldiagram met organisaties die aan Sprout verbonden zijn 
en waarmee Sprout verdere samenwerking wil aangaan op het gebied 
van klimaat, vergroening en gezondheid. 
Sprout staat open voor nog te verbinden stichtingen of organisaties voor 
kennis en financiering

uw organisatie?

Checklist Gezonde Leefomgeving 2

Het thema gezonde buitenruimte 
en wat dit betekent voor de  
inrichting van de stad is een nog 
relatief nieuw thema.

De gemeente Rotterdam wil graag een gezonde stad 

zijn en gezond leven voor alle inwoners bevorderen. 

Ruimtelijke keuzes hebben daarbij grote impact. Deze 

kunnen de verschillen in gezonde levensverwachting in 

gebieden in Rotterdam verkleinen. Met het oog op 

gezondheid in ruimtelijke keuzes werken we aan een 

gezonde leefomgeving, in de wijk, op straat en in en 

rondom gebouwen.  Het ideaal is dat de buitenruimte 

zo ingericht is dat deze op zichzelf gezond is én dat 

deze gezonde keuzes stimuleert. Zodat een gezonde 

leefomgeving en keuze beschikbaar is voor iedereen. 

Toegankelijk en voor de hand liggend op alle plekken 

waar Rotterdammers wonen, leren, werken, recreëren, 

zich verplaatsen en verblijven.

Gezondheid mag, kan en moet een belangrijk punt zijn/

worden in gebiedsplannen, woningbouwprojecten, en 

herinrichtings plannen. Deze checklist gaat je daarbij 

helpen. Hierin staat beschreven wat er mogelijk is en 

welke keuzes er gemaakt kunnen worden om een 

gezonde leefomgeving te creëren. Niet alles zal altijd 

mogelijk of van toepassing zijn, maar we laten je graag 

zien wat de mogelijkheden zijn.

1
2

3
4

5

67

9

8

1.  Gezond voedsel is zichtbaar  
in de buitenruimte.

2.  Er zijn zitplekken voor ouderen/
ouders aanwezig bij kleinschalige, 

rustige spelaanleidingen voor kinderen.

3.  Aan voorzieningen die aantrekke-
lijk zijn voor jongeren om te 

bewegen is gedacht. Skaten, skeeleren, 
steppen, work-out, parcours, etc.

4.  Speel- en verblijfsplekken zijn 
rookvrij.

5.  Openbare moestuinen en 
stadslandbouw maken gezond 

voedsel in de omgeving zichtbaar.

6.  Door bijv. kunst of iets dat de 
aandacht trekt wordt een  

aanleiding gecreëerd voor mensen  
om in gesprek te gaan.

7.  Groen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van de straat of buurt.

8.  Bankjes, toiletten en  
watertappunten zijn aanwezig.

9.  In de buitenruimte zijn beschutte 
plekken ingericht, zonder zicht op 

het verkeer. In het groen ervaart men 
minder hinder van geluid.
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Bron:	Checklist Gezonde leefomgeving, Gemeente Rotterdam
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Sprout heeft deze handreiking gemaakt met als doel op te roepen tot actie. Laten we de 
klimaatadaptieve opgaves koppelen aan de kansen die we signaleren voor een gezonde en 
vriendelijke metro-omgeving met ruimte voor ontspanning en vergroening!

     7.0 Oproep Sprout

7.1 Actieplan Slinge
De roep om iets te doen, vanuit Huis van de Wijk, omwonenden, 
reizigers was duidelijk hoorbaar tijdens het empatische 
veldonderzoek dat Sprout deed met de Verbindingskar. 
Organisaties nodigden de verbindingskar uit en de hoop dat er 
eindelijk iets zou gebeuren op deze plekken is groot. Met name 
bij Slinge liggen grote kansen. Laten we gewoon beginnen en stap 
voor stap toewerken naar een groene foyer voor de wijk, waar je 
je longen kunt vullen met gezonde lucht en omgeven bent door 
groen.

7.2 Oproep om te veranderen
Door zowel op beleidsniveau als op beheerniveau de juiste 
vragen te stellen wakkeren we een gemeenschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel aan. We hebben het nodig dat 
individuen vanuit alle hoeken in de organisaties een intrinsieke 
motivatie krijgen om te willen mee veranderen. Dit kost tijd, 
aanmoediging, inspiratie en een lange adem. Wij gaan ervoor, 
doen jullie mee?

7.3 Oproep om te verbinden
Verbinden agenda’s van stakeholders, doe internationaal
onderzoek en maak overstijgend beleid op dit soort meervoudig 

complexe gebieden! We hebben ons verdiept in diverse agenda’s van 
stakeholders en er blijken grote overlappen te zijn op het gebied van 
klimaat, vergroening en gezondheid. Laten we alle kennis bundelen 
en samenwerken! Dat vraagt altijd eerst om een tijdsinvestering, 
maar als we gericht op zoek gaan naar de overlap in elkaars 
werkzaamheden kan dit enorme winst opleveren voor alle partijen. 
Daarnaast is het ook nog eens leuk en leerzaam om te weten welke 
belangen er nog meer spelen buiten je eigen takenlijst. 

Wie betrekken we? Doe jij ook mee? Sluit je aan! 
Wat is onze intentie: verandering van steen naar leven. Wat voegt het 
project toe: veerkrachtige metroplekken waar mensen betrokken 
en trots zijn op de foyer van de wijk. Hoe meten we resultaten? 
onderzoek nu en over 10 jaar.

Stappenplan:
vooronderzoek en team vorming jan - sep 2022 (afgerond)
handreiking, publicatie en website sept 2022
tentoonstelling Slinge medio 2023
plan voor ontwerp jan 2023 - juni 2023
financiering ontwerp inschrijven jan - juni 2023
uitvoer plan start nov 2023
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Changi Airport, Singapore
Een extreem voorbeeld van het 

samenkomen van groen & transport uit 2019.

Metro Alma, Brussel
Voorbeeld van groen en openbare ruimte uit 1982.

Via Verde, Mexico City 
Verticale tuinen die vervuiling en smog 

kunnen absorberen.

Musee de Quai Branly, Parijs 
Jean Nouvel 2006. Te zien zijn de planten die ook onder de 

constructie van het museum (gelijkend op Slinge) door lopen.
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Zonder alle partijen die met ons meegedacht hebben, zouden we niet staan waar we nu zijn: 
Websites:
www.sproutenvironment.com
www.vpdelta.nl
www.ret.nl
www.rotterdamsweerwoord.nl
duurzaam010.nl/Rotterdamgaatvoorgroen
www.wshd.nl 

Literatuur:
• Kwaliteitsbeleving OV-knooppunten, I&O research 2019
• Herinrichting Stationsbeleving, RET 2022 
• Latour, B. (2017) Oog in oog met Gaia. Octavo
• Latour, B. (2018) Waar kunnen we landen. Octavo
• Morton, T. (2018) Ecologisch wezen. Ten Have
• Bos, R. ten (2017) Dwalen in het antropoceen. Boom

Inspiratiebronnen:
Checklist Gezonde leefomgeving, Gemeente Rotterdam
groen_in_de_wijk.pdf
gezond010.nl/satellieten/groen-gezond/
network.thehighline.org/projects/
https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/klimaat-en-bodem-1.htm
 
ontwerp huisstijl Sprout: Thijs Bos, Radijs Ontwerp 
ontwerp handreiking: Meike de Regt - Sloover, Grafische Praktijken 
i.s.m. Katrijn van de Vrande en Tanja Lina.
Tijdens het maakproces van deze handreiking is filosoof Bruno 
Latour overleden (1947- 2022) zie voor een mooie documentaire 

Met dank aan: Lesly Broekaart, Joost van Rossum, Maaike Versnel, 
Maddy Bolhuis (RET); Marjan Kreijns, Robert van Roijen, Emilie 
Buist (VPDelta); John Jacobs (R’dams Weerwoord); Maurice Hamels 
(Waterschap Hollandse Delta); Joke Drijfhout, Amy Kragt, Diana 
Filipov, Kaj Fabrij (Gezond010); Rosemarie van Ham (incl. climate 
gemeente R’dam); Peter Volken Smidt, Wouter Kamphuis, Jeroen van 
Kesteren, Katelien v.d. Berge (gemeente R’dam); Frank Bloem (The 
Snifferoo); Demet Voute (Stadstaal); Maria de Krijff, Siham Nahari 
(Kinderfaculteit Pendrecht) ondernemers Aquaflow, Bufferblock, 
Rainshell (Ger Pannekoek), Aquabase, Rainaway (Fien Dekker), 
Swaansinfra;  Bas Woudstra (Stichting de Verre Bergen);  Irene 
Jack, Theo Noordermeer (Woonstad); Dirck Slabbekoorn (sociaal 
ondernemer), Jasper Droogers (Huis-Hout), Jutta Hinterleitner, 
Maarten Tas (Stimuleringsfonds Crea-tieve Industrie). 
En speciale dank aan onze afstudeerder Watermanagement Vanessa 
Correia Gomers voor haar expertise en enthousiasme.

Sprout team en redactie van deze handreiking:

Colofon

Katrijn van de Vrande; architect, 
adviseur omgevingskwaliteit & 

filosoof

Tanja Lina; architect, 
bouwkundig ingenieur & 

stadmaker.

http://www.sproutenvironment.com
http://www.vpdelta.nl
http://www.ret.nl
http://www.rotterdamsweerwoord.nl
https://duurzaam010.nl/app/uploads/2020/08/Rotterdamgaatvoorgroen_Actieplan.pdf
http://www.wshd.nl
https://openresearch.amsterdam/image/2020/2/13/groen_in_de_wijk.pdf
https://gezond010.nl/satellieten/groen-gezond/
https://network.thehighline.org/projects/
https://www.wur.nl/nl/dossiers/dossier/klimaat-en-bodem-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TI2soMDuUkg
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kick off Sprout 30 november 2021 
Partners en partijen 

Waar staan we virtueel vandaag: metro station Slinge

onderzoek met 3 stations        - plek Slinge                        -  overview plein Slinge

STADSTAAL

1: Coolhaven
2. Oosterflank
3. Slinge

1.

2. 

3.

partijen die willen 
financieren ntb

Tentoonstelling 
op Slinge ‘bouwen 
vanuit de bodem’
november 2023

september 
2022

Pilot Slinge: een klimaatadaptief 
metrostation als impuls voor een 
inclusieve, gezonde toekomst!

Uitvoer 2023

Beeld: Ontspruiten van het project Sprout: klimaatadaptieve metro verbindt mens en omgeving

januari 2021






