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PLINT (de; v(m); meervoud: plinten)
1. De plint is de eerste bouwlaag (of de eerste twee bouwlagen 
van een gebouw). Het is het gedeelte van het gebouw dat 
vanaf de straat zichtbaar is voor voorbijgangers, dat zorgt voor 
interactie tussen gebouw en straat. Een levendige plint met 
de juiste functionele, architectonische en ruimtelijke kwaliteit 
draagt direct bij aan de levendigheid van de stedelijke omgeving 
en het aantal mensen op straat.
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‘‘Hoewel de plint misschien maar 10% van 
een gebouw vormt, bepaalt het voor 90% 
de beleving op ooghoogte in het gebied.

Met de komst van ca. nieuwe 7.500 bewoners én 
de huidige 6.500 werknemers in het gebied zal er 
overdag, ’s avonds en in het weekend levendigheid 
in het Nieuwe Rivium ontstaan. Die levendigheid 
is, met het oog op de doelgroep, bepalend voor het 
succes van de nieuwe werk-woonwijk. Alleen een 
aangenaam en aantrekkelijk gebied trekt nieuwe 
bewoners, bedrijven en bezoekers; in dit document 
noemen wij deze groepen Rivium-gebruikers. 

Een prettig, leefbaar gebied is een plek waar veel te zien, 
te doen en te beleven is, waar veel mensen graag en 
gemakkelijk komen en waar men plezier heeft. De plint 
- de stad op ooghoogte - vervult daarbij een cruciale rol.

Wij hebben daarom met alle belanghebbenden een 
Plinten leidraad voor het Nieuwe Rivium opgesteld. 
Deze Plinten leidraad verwoordt de gezamenlijke 
ambities m.b.t. de plinten, geeft houvast bij het toetsen 
van de plannen en vertaalt onze kwaliteitsambitie 
naar de plinten als het gaat over de leefbaarheid 
van het Nieuwe Rivium, nu en in de toekomst.

De Plinten leidraad is geen statisch document, het 
is een streefbeeld dat in deze visie op  hoofdlijnen 
uiteen wordt gezet. In de loop van de tijd zullen echter 
nieuwe kansen en knelpunten zichtbaar worden. Dat 
vraagt om een flexibele aanpak.  De Plinten leidraad 
is een visie document en dus richtinggevend. Bij 
het beoordelen van de plinten van de initiatieven 
wordt gekeken naar de mate waarin deze bijdragen 
aan de binnen de Plinten leidraad opgestelde 
ambities en ze voldoen aan de in deze leidraad 
opgenomen ontwerpuitgangspunten voor de plinten.

VOORWOORD
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SCOPE

Om aan de wensen en behoeften van alle 
bestaande en nieuwe belanghebbenden 
te voldoen, onderscheiden we in het 
Nieuwe Rivium zeven hotspots: De Groene 
Boulevard, Woonhart met Marktplein, het 
Nieuwe Maasplein, Parkzone, Open zaal 
aan de Maas, Waterfront en de Creative 
Tech Campus. Elke hotspot heeft een eigen 
karakter (een sfeer, een identiteit), met 
als doel een interessant gebied te maken 
en de samenhang tussen werken, wonen, 
ontmoeten en verblijven te versterken. De 
initiatieven die momenteel spelen dragen 
voor een groot deel bij aan de totaal 
ambitie voor het gebied, maar we geven 

toch ook vast een doorkijkje naar 2030. In 
eerste instantie zal het grootste deel van de 
levendigheid, met het oog op de bekende 
initiatieven, ontstaan aan de Noord-Zuid-
as; aan een deel van de Rivium 1e straat en 
aan de gehele Boulevard vanaf de Rivium 
1e straat tot aan de Schaardijk. Daar vinden 
we drie van de zeven hotspots, namelijk 
het Woonhart met Marktplein, de Groene 
Boulevard en het Nieuwe Maasplein. Het 
Woonhart met Marktplein vormt de entree 
van het gebied; het Nieuwe Maasplein 
wordt één van de belangrijkste plekken 
met uitzicht op, en beleving van, het water
van de Nieuwe Maas. 

PLINTEN LEIDRAAD
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HOTSPOTS

Het Woonhart vormt een optimale mix 
van woningen, bedrijven, voorzieningen en 
horeca. Aan de voet van het Woonhart wordt 
gekeken naar een invulling van een gezellig, 
karakteristiek en ambachtelijk plein vol met 
terrassen, delicatessezaken en restaurants. 
Wellicht komt er zelfs die felbegeerde ‘rooftop’ 
bar... 

De centraal gelegen Boulevard wordt de 
openbare ruimte van het Rivium voor 
verblijf, ontspanning en ontmoeting. 
Minder ruimte voor verkeer, zoals auto’s, 
meer ruimte voor f ietsers en voetgangers. 
De Groene Boulevard biedt ruimte voor 
terrassen, wandelen, spelen en winkelen. 
Het is de verbinding tussen het plein en het 
water; een 24/7 prettig en leefbaar gebied. 
De Groene Boulevard dient niet alleen als 
centraal verblijfsgebied voor de nieuwe wijk, 
maar is tevens de verbindingsroute vanuit de 
wijk Fascinatio naar het water en de andere 
wijken rondom.

Het Nieuwe Maasplein maakt onderdeel 
uit van een bijzondere verbinding. Land 
en water komen hier samen, maar ook 
de Hollandsche IJssel en de Nieuwe 
Maas ontmoeten elkaar hier. Het Nieuwe 
Maasplein zorgt voor de verbinding tussen 
de nieuwe wijk en het water in het verlengde 
van de Rivium Boulevard. Zo wordt een f ijne, 
zichtbare plek om te recreëren gemaakt.

HET NIEUWE MAASPLEINWOONHART MET MARKTPLEIN

DE GROENE BOULEVARD
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EEN GEBIED MET EEN ZIEL, TOEN EN STRAKS 
De herontwikkeling van het Rivium vraagt om een nieuw gebiedsconcept dat recht doet 
aan het verleden, maar zich richt op de toekomst. Het gebied van het huidige Rivium was 
al sinds de 19e eeuw een belangrijk handels- en vervoersknooppunt. Ondernemerschap en 
durf, gesymboliseerd door onder andere Nederlands grootste zalmafslag, vierden hoogtij. In 
1999 introduceerde Rivium de eerste publieke, zelfrijdende shuttle service, de ParkShuttle; 
het laat zien dat innovatief ondernemen en Rivium gaan hand in hand gaan. Het Nieuwe 
Rivium brengt de oude ziel van ondernemerschap en durf weer tot leven; straks komen hier 
wonen, werken, ondernemen en verblijven op bijzondere wijze samen.

EEN NIEUW GEBIEDSCONCEPT 
Het overkoepelende gebiedsconcept – dat we hieronder introduceren – kwam tot stand 
door vier aspecten van het Rivium-gebied centraal te stellen:

1. De verbinding tussen wonen en werken.
2. De charme van het water.
3. De ziel van ondernemerschap.  
4.  De sociale cohesie.

Het nieuwe, gezamenlijk gedef inieerde gebiedsconcept is daarom:

Het gebiedsconcept – Rivium District: Pionierkwartier aan de Nieuwe Maas – is een visie op 
het Nieuwe Rivium en fungeert als een kapstok tijdens het ontwikkeltraject. Het schetst 
hoe mensen het nieuwe gebied zullen ervaren en geeft richting aan de ontwikkelaars, 
architecten, gemeente, bedrijven, ondernemers en bewoners bij het ontwerpen en invullen 
van Rivium District. Door dit gebiedsconcept wordt Rivium District een spannende stadswijk 
met aantrekkelijke contrasten bestemd voor mensen die lef hebben, creatief zijn en de 
mouwen opstropen; Rivium District is voor iedereen die het ritme van dit Pionierkwartier 
aan de Nieuwe Maas fascinerend vindt. 

De plintenstrategie is één van de belangrijkste, tastbare uitwerkingen van een 
gebiedsconcept: plinten zijn immers de verbinding tussen gebouwen en straten, tussen 
wonen en werken en tussen privaat en publiek terrein. Succesvolle, levendige plinten maken 
een gebied. In de Plinten leidraad wordt uiteengezet hoe de architectonische, commerciële 
en maatschappelijke rol van de plinten in Rivium District eruit gaat zien en hoe een 
volcontinue programmering de rol van de plinten gaat ondersteunen.

rivium district
pionierkwartier aan de nieuwe maas

CONCEPT
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DRIE PASSENDE KERNWAARDEN 
Het gebiedsconcept Rivium District hanteert drie kernwaarden die als uitgangspunt dienen 
tijdens de herontwikkeling en daarna:

Remix

ReVIVAL

ReDESIGN

Paradoxen en contrasten zorgen voor energie in een gebied. Wie oud & nieuw, groot & klein, hoog 
& laag, rust & reuring slim door elkaar mixt creëert chemie. Voeg daaraan toe een fraaie mix van 
verschillende stijlen en de kans om er te wonen, werken, ondernemen en ontmoeten, en Rivium 
District heeft een magnetische werking op eenieder die van onderscheidende gebieden houdt.

Net als toen staat pionieren in Rivium District weer centraal. Het historische en voor veel mensen 
waardevolle karakter van het gebied wordt nieuw leven in geblazen. De aantrekkingskracht van 
het water wordt optimaal benut. Oude ambachten en creatieve broedplaatsen worden in ere 
hersteld en innovatief ondernemen wordt flink gestimuleerd.

Mensen maken de stad. Rivium District verbindt mensen aan de Hollandsche IJssel en de Nieuwe 
Maas en tussen Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Rivium District krijgt een eigen karakter, 
met vooruitstrevende architectuur en nieuwe vormen van bestuur en bewonersinitiatieven die 
het gebied verder helpen ontwikkelen en de beoogde doelgroepen aantrekken. Het gebied 
wordt van bewoners, ondernemers en bedrijven samen.  

RIVIUM DISTRICT: PIJLERS EN PLINTEN LEIDRAAD 
Het gebiedsconcept – oftewel de identiteit van Rivium District – wordt aan de hand van drie pijlers 
uitgewerkt: architectuur, functionaliteiten en communicatie, met bij elke pijler de belangrijkste 
gebiedsonderdelen:

DRIE KERNWAARDEN

rivium district
pionierkwartier aan de nieuwe maas

ARCHITECTUUR & ONTWERP
Stedenbouwkundig
Buitenruimte
Gebouwarchitectuur 

FUNCTIONALITEITEN
Openbare voorzieningen
Commerciële voorzieningen
Plintstrategie en beheer 

COMMUNICATIE
Particitpatie stakeholders
Communicatie in het gebied
Marketing en programmering
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DE MENS CENTRAAL

03

COMMUNICATIE
Particitpatie stakeholders
Communicatie in het gebied
Marketing en programmering
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SOCIALE DUURZAAMHEID
Levendige plinten, straten en buurten zijn niet alleen van belang voor de waarde en stabiliteit 
van vastgoed, maar dragen ook bij aan geluk en gezondheid van de bewoners en mensen die 
in Rivium District verblijven. De gezonde wijk is onder andere een wijk waar men kan bewegen. 
Diversiteit in de woonomgeving stimuleert mensen om meer te wandelen en te fietsen omdat 
afstanden kleiner lijken. Een aangenaam gebied heeft een goede sfeer van verblijven, ondernemen 
en ontmoeten nodig; allemaal elementen die bevorderlijk zijn voor de sociale verbinding en 
onderlinge relaties van een gebied, en daarmee de sociale duurzaamheid.

EEN NIEUW PERSPECTIEF

Een aantrekkelijke gevel met een publieksfunctie maakt nog geen levendig gebied, dat doen 
de mensen. In het Nieuwe Rivium zijn dat bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers, 
oftewel de Rivium gebruikers. Hen stellen we dan ook centraal in de ontwikkeling van het gebied 
inclusief de plinten. Zij moeten zich op hun gemak voelen om bij te kunnen dragen aan een 
levendige, sfeervolle werk-woonwijk. Het is daarom van groot belang om tijdens het creëren van 
de plinten te sturen op de correlatie tussen de doelgroep en architectuur, de geschikte invulling 
en de juiste vorm. De steeds verdere opkomst van de belevingseconomie, en nieuwe generaties 
die belang hechten aan een hoge kwaliteit van leven, vragen om een andere aanpak bij het 
ontwikkelen en ontwerpen van plinten. Het aanbod moet voldoen aan de bewuste en onbewuste 
behoeften van de gebruiker en daarmee prettig en veilig aanvoelen.
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ROL VAN DE PLINT
Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de plint als belangrijke schakel tussen binnen 
en buiten. De juiste programmatische invulling op meerdere momenten van de dag, de 
uitstraling van de plint en de relatie met de openbare ruimte zijn hierbij van groot belang. 
Een bezoeker of bewoner van een gebied kijkt niet naar de losse invulling van gebouwen of 
openbare ruimtes. Hij of zij ziet en voelt het geheel. De vraag ‘wat is een goede plint?’ moet 
daarom op drie schaalniveaus worden beantwoord. 
1. Het totaalgebied: hoe ziet en voelt het gehele gebied?
Looproutes zijn belangrijk voor een afwisselende en rendabele invulling van plinten. 
Publiekstrekkers zijn nodig om ‘loopstromen’ op gang te brengen en te behouden. Het 
versterken van verbindingen naar parken en pleinen zorgt voor een volwaardig netwerk van 
openbare ruimtes. Hoeken van gebouwen spelen hierbij een cruciale rol. Deze moeten niet 
alleen qua invulling voldoen aan behoeften, maar ook wat betreft veiligheid en beeldkwaliteit 
kunnen deze een positieve bijdrage leveren. Naast de diverse looproutes is het gebied 
inclusief de plinten ook goed bereikbaar per OV (de Park Shuttle krijgt meerdere haltes, o.a. 
aan de Groene Boulevard), per f iets, per auto en, uiteindelijk, per water. 
2. Openbare ruimte: hoe ziet en voelt de openbare ruimte?
In de openbare ruimte moet sprake zijn van ‘loopplezier’; er is een goede balans tussen de 
f ietser en voetganger. Het moet voor Rivium-gebruikers aangenaam zijn om in het gebied 
te verblijven en te wandelen (klimatologische aspecten zoals wind, geluid, zon en schaduw 
spelen een rol). Er bestaat samenhang tussen stedenbouw, architectuur, buitenruimte en 
de invulling van de plint. Straten en pleinen kennen een menselijke maat, gebouwen én 
passende voorzieningen dragen bij aan de beleving en de levendigheid. We besteden extra 
aandacht aan de relatie tussen de plint en de aangrenzende openbare ruimte.
3. De plint als onderdeel van het gebouw: hoe ziet en voelt de plint?
Een goede plint betreft zowel de programmatische invulling (diversiteit aan- en samenhang 
tussen functies) als de fysieke vormgeving ervan (materiaalgebruik, uitstraling). Transparantie 
is een belangrijke vereiste, zodat men van binnen naar buiten maar ook zeker van buiten 
naar binnen kan kijken. Spiegeling en verlichting spelen hierbij ook een belangrijke rol; ook 
buiten openingstijden om moet men zich veilig en gezien voelen op straat.

CAPELS DNA
Capelle aan den IJssel kent meerdere gezichten: een dorpsgezicht, een stadsgezicht, 
‘groen’ en ‘blauw’. Capelle creëert wijken voor verschillende levensstijlen, waarbij goed 
wordt nagedacht welke invulling bij welke doelgroep past. Er wordt met name aandacht 
besteed aan de overgangszone tussen naastgelegen wijken. De gemeente Capelle aan 
den IJssel - opdrachtgever en aanjager voor de ontwikkeling van het Nieuwe Rivium - 
hecht veel waarde aan de leefbaarheid van het toekomstige gebied. Huidige inwoners 
van Capelle prijzen de hoge mate van leefbaarheid in hun gemeente, waarbij rust en 
reuring elkaar afwisselen. Om deze hoge kwaliteit ook in het Nieuwe Rivium te borgen 
wordt bij de toekomstige ontwikkeling de eindgebruiker centraal gesteld. De ervaring 
van de eindgebruiker is leidend bij alle te maken keuzes met betrekking tot de invulling 
en inrichting van de plint: wat ervaar je als mens wanneer je om je heen kijkt? Voel je 
je thuis? Is alles goed verbonden en te vinden? Wordt men geleid - of verleid - om rond 
te dwalen in het gebied? Wordt er oprecht nagedacht over de behoeftes van Rivium-
gebruikers? De toekomstige en gewenste ervaring van de bewoner, ondernemer, 
werknemer en bezoeker dient als leidraad tijdens het ontwerpproces te fungeren.

ROL VAN DE PLINT



14

04plintmodel



15

EEN NIEUWE DIMENSIE
De Plinten leidraad is geschreven vanuit het perspectief van de Rivium-gebruiker. Er is 
daarom vanuit ooghoogte naar het gebied gekeken. Wat ziet de gebruiker straks? Hoe 
beleeft de gebruiker het Nieuwe Rivium? Welke behoeften heeft de gebruiker van het 
Nieuwe Rivium en hoe geven we daar invulling aan?

PLINTMODEL
Om hier een duidelijk beeld van te schetsen, werken we met een uitgebreide versie van 
het plintenmodel zoals ontwikkeld door Marlies de Nijs bij het schrijven van “High-rise op 
ooghoogte”. Dit model wordt gebruikt om antwoord te geven op de vraag of een plint 
aantrekkelijk en levendig is. We voegen aan haar model het criterium gebruiker als apart 
onderdeel toe. 

PLINTMODEL

Ontwerp Invulling Gebruiker*
Aantal functies X X
Diversiteit functies X X
Openbaarheid X X
Toegankelijkheid X X
Transparantie X X
Geveldetaillering X X
Verticaliteit X X
Verfijning materialisatie X X
Openbare ruimte X X X
Flexibiliteit X X
...

*Aanvulling op model Marlies de Nijs

Voor de drie elementen (ontwerp, invulling en gebruiker) zijn uitgangspunten gevormd die  
aansluiten op de ambitie voor het Nieuwe Rivium. 
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‘‘ Als de menselijke maat ontbreekt, kan hoge 
dichtheid een groot probleem betekenen

PLINTMODEL

Het onderdeel ontwerp valt onder de ruimtelijke kaders voor de plinten, en dus onder 
stedenbouw, openbare ruimte en architectuur. Voor de ontwerpeisen, de gewenste 
beeldkwaliteit en andere elementen die met het ontwerp te maken hebben, worden 
verderop in de Plinten leidraad verschillende uitgangspunten benoemd. Deze gaan onder 
andere verder in op geveldetaillering, verticaliteit en materialisering.  

Welke behoeftes heeft de gebruiker? Hoe ervaart de gebruiker de openbare ruimte en welke 
invloed heeft architectuur hierop? Zowel de onderdelen ontwerp als invulling spelen een 
belangrijke rol: een optimale beleving voor de Rivium-gebruiker is voor beide elementen het 
uitgangspunt. Daarnaast wordt ook apart aandacht besteed aan de specif ieke behoeften 
van de gebruiker. We richten ons op iedereen die het ritme van het gebied fascinerend vindt 
en daarom graag in het Nieuwe Rivium wil wonen, werken en verblijven.

Het onderdeel invulling heeft meer te maken met de ruimtelijke ordening, bedrijvigheid en 
levendigheid van het gebied. Ook speelt hier de economische haalbaarheid een belangrijke 
rol. We kijken naar verschillende behoeftes van de (potentiële) gebruiker, en maken 
onderscheid in commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Er is een zoneringskaart 
die de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de verschillende functies weergeeft op 
basis van de ambities zoals geschetst in het gebiedspaspoort. 

ONTWERP

INVULLING

GEBRUIKER
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ONTWERP

TOETSINGSKADER
In het gebiedspaspoort voor Het Nieuwe Rivium is opgenomen dat de plinten moeten 
passen binnen de ontwerpuitgangspunten van de Plintenleidraad. Het gaat daarbij om 
de ‘uitgangspunten ontwerp’, uiteengezet in de volgende pagina’s.  Ze worden gebruikt 
om toekomstige voorstellen voor plinten bij te sturen en te toetsen. Deze uitgangspunten 
en de uitgangspunten betreffende invulling en gebruikters kunnen door (potentiële) 
initiatiefnemers worden gebruikt voor het plintenontwerp. Tevens gebruikt het Q-team 
Rivium de Plintenleidraad bij de beoordeling van het ontwerp en de invulling van de 
plinten in plannen van initiatiefnemers..
 

Het Woonhart met Marktplein, de Groene Boulevard, het Nieuwe Maasplein en verwante 
straten hebben verschillende plintkarakteristieken, allen verbonden met de sfeer, schaal 
en functie van de betreffende wijkdelen en hun publieke ruimte. Dit komt tot uitdrukking 
in de specif ieke omgang met de functies, de toegankelijkheid, de gevelopbouw, de 
gevelmaterialisering- en detaillering, en de overgang van openbaar naar privé rond de 
betreffende plinten.

Bij het ontwerpen van een nieuwe, leefbare wijk of buurt dient men rekening te houden 
met een aantal aspecten. Ten eerste moet een ontwerp afgestemd zijn op de menselijke 
maat. Dat wil zeggen: compact en voetgangersvriendelijkheid. Ten tweede moeten er 
keuzemogelijkheden zijn (welke soort huizen, voorzieningen, werk en vervoer kiezen we), 
gemengd gebruik worden gestimuleerd (wonen, werken, recreëren en meer) en moet er 
worden gestreefd naar levendige openbare ruimtes (interactie, betrokkenheid, kunst en 
evenementen), allen met een eigen identiteit. Voorop staat dat een leefbaar gebied ook veilig 
moet voelen: openbare verlichting, zichtlijnen en openheid zijn daarom rand voorwaardelijk. 
Wat betreft de (openbare) verlichting wordt in een later stadium een lichtplan voor het 
Nieuwe Rivium opgesteld. 
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 ONTWERP

Functies (menging, flexibiliteit en openbaarheid)
Plinten kennen een menging en afwisseling van functies, met een aantal functies met 
publiek karakter.

- In de plinten van de wanden van de straten en lanen zijn ten minste twee functies 
aanwezig. In de wanden en de blokken van de Boulevard zijn ten minste vier functies 
te vinden. De facilitaire voorzieningen vallen hier buiten. 
- De plinten aan het Woonhart met Marktplein en het Nieuwe Maasplein worden, 
buiten entreeruimtes, volledig benut voor publieke functies. 
- Er is binnen de plint van elke straatwand een goede afwisseling tussen grotere en 
kleinere units. Aan het Woonhart met Marktplein bevinden zich voornamelijk kleinere 
units (met een gevelbreedte van ten hoogste. 15 meter). Op de blokhoeken bevinden 
zich altijd kleine units met een tweezijdige oriëntatie.
- Bergingen, nutsvoorzieningen, stalling van afvalcontainers, voorzieningen ten 
behoeve van laden en lossen en ontluchtingsintallaties worden binnen de bebouwing 
ingepast. Hiermee verbonden geveldelen beslaan ten hoogste 10% van een 
straatwand en ten hoogste 20% bij seperate torens.
- Woningen in de plint moeten gemakkelijk geschikt te maken zijn voor een andere 
functie.

Overgang publiek-privé (openbare ruimte) 
De plint maakt deel uit van een in functie en vorm samenhangende overgangszone 
tussen gebouw en buitenruimte.

- De intermediaire zone tussen gebouw en publieke buitenruimte kent samenhang in 
functie en expressie, gezien vanuit het gebouw en vanuit de publieke ruimte. 
- De intermediaire zone biedt ruimte voor annexatie.
- De breedte van de intermediaire zone moet bij de invulling van de plint aansluiten 
en is in verhouding met de functie van de openbare ruimte. De zone is in de straten 
gedef inieerd als 1-2 meter aan beide zijden van de gevellijn; aan de Groene Boulevard 
en het Nieuwe Maasplein is dat gedef inieerd als ten hoogste 3 m.
- Daar waar een hoogteverschil bestaat tussen gebouw of collectieve binnenruimte en 
de straat, dient de intermediaire zone als een overbrugging. Trappen liggen binnen de 
gevel of de intermediaire zone. 
- De intermediaire zone mag geen hoge, gesloten afschermingen bevatten. Indien bij 
terrassen windschermen nodig zijn, mogen deze de interactie tussen gebouw, terras 
en straat niet belemmeren. 
- Bij woningen wordt, door een specif iek ontwerp van de intermediaire zone, 
voldoende privacy gerealiseerd. Hierbij wordt geen afzondering gecreëerd omdat dit 
afbreuk doet aan levendigheid en sociale veiligheid. 
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Ruimte voor annexatie

Volledig benutten publieke functiesIntermediaire zone’s

Verschil korrelgrootte boulevard en straat

Nolli, overgang openbaar toegankelijk 
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ONTWERP

Toegankelijkheid (entrees)
De plinten hebben een hoge mate van toegankelijkheid en vele, herkenbare entrees.

- Functies op de begane grond hebben een directe eigen entree aan de straat. Boven- 
of achterliggende functies (kantoren, appartementen) hebben zoveel mogelijk een 
eigen entree of meerdere gezamenlijke entrees.
- Entrees en doorgangen naar open collectieve ruimtes zijn duidelijk herkenbaar, 
zijn opvallende onderdelen van het architectonisch concept van het gebouw en 
verhouden zich daarbij in de juiste maat en schaal.
- Gezamenlijke entrees en doorgangen naar collectieve open ruimtes zijn uitgewerkt 
als onderdelen van de plint. 
- Het aantal toegangen voor gemotoriseerd verkeer moet tot een minimum beperkt 
blijven. 
- Nooduitgangen, toegangsdeuren van facilitaire voorzieningen en gemotoriseerd 
verkeer zijn onderdeel van het architectonisch ontwerp van het gebouw en vormen 
een minimale onderbreking van de plint.

Transparantie  
De Plinten hebben een hoge mate van transparantie, wat een zichtbare relatie tussen 
plintactiviteit en straat garandeert.

- Er is een afwisseling van open en gesloten geveldelen. Deze verhouding 
moet passen bij het gewenste karakter van de omgeving en het type plint. Het 
glasoppervlak in de plint bedraagt ten minste 50% en ten hoogste 70% van de gevel. 
- Lange, ‘blinde gevels’ moeten worden voorkomen. Bij een teruggelegen gevel zijn 
zware kolommen niet gewenst. 
- Etalages hebben een overwegend open karakter; (rol)luiken zijn achter de etalage 
opgenomen. 
- Spiegeling van raamoppervlak wordt onderdrukt.
- Ramen aan de straat worden niet afgeplakt.
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Dieptewerking in de plintenVisueel verband gevelontwerp en buitenruimte

Spiegeling onderdrukkenDoorgangen begeleiden de overgang

Samenhang tussen plinten en de buitenruimte
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 ONTWERP

Gevelopbouw (hoogte, markering en geleding)
Binnen de gevelopbouw is de plint herkenbaar met een eigen grote hoogte en kleine 
schaal.

- De plint onderscheidt zich van het middendeel en de opbouw van de straatwand en 
is daarbij duidelijk gemarkeerd.
- De afwisseling in de plint is aan de straten groter dan de afwisseling aan de 
Boulevard. Over grote lengtes repeterende plintgevels zijn niet gewenst.
- De plint heeft een geleding die de gevel opdeelt in overzichtelijke eenheden, 
waarneembaar op het niveau van de voetganger. 
- De geleding moet een relatie hebben met de functies en omvang van de plint-units 
en is onderdeel van het architectonische concept van het gebouw. 
- Afwisseling in plinthoogte is gewenst voor een gevarieerd bebouwingsbeeld, 
passend bij de omgeving. Aan de gebouwwanden aan de Boulevard en het Maasplein 
is de plinthoogte 7 tot 9 meter; bij de straten is dat 6,5 tot 7 meter. De plinthoogte 
staat altijd verhouding tot het gebouwde volume. 
- Er is een zorgvuldige aansluiting op de naastliggende bebouwing.

Gevelmateriaal en -detaillering  
Met materiaal en detaillering van de gevel wordt ingespeeld op de beleving van de 
voetganger.

- De plint kent een rijkdom aan detaillering die, goed waarneembaar is bij de snelheid 
van voetgangers. De plint kent een grotere expressie en een kleinere schaal dan 
bouwdelen erboven. 
- Binnen de plint zijn verschillende warme en tactiele materialen te vinden, met 
behoud van een samenhangend gevelbeeld en met een eigen karakter en een 
eigentijdse architectuur.
- Gevels kennen reliëf ten gunste van gevelgeleding, beschutting en diepte- en 
schaduwwerking. Luifels kunnen hier onderdeel van zijn. 
- Toe te passen materialen zijn  robuust en bestand tegen weersomstandigheden. 
Ze moeten hun kenmerkende eigenschappen ook op langere termijn behouden en 
‘mooi oud worden’. 
- Reclame-uitingen zijn geïntegreerd in de gevel en moeten passend zijn bij het 
karakter van de gebouwen en de omgeving.ww
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UITGANGSPUNTEN 
ONTWERP

Hoge kwaliteit/tactiliteit in de plinten

Contrast tussen plint, middeldeel en opbouw 

Eigen karakter en eigentijds

Afwisseling in plaats van repetitie (collage)

Materiaal en sfeer is bepalend
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In eerste instantie ligt de nadruk op de plintinvulling van het Woonhart met Marktplein, de 
Groene Boulevard en het Nieuwe Maasplein. Overdag zal het gebied gebruikt worden door 
een combinatie van bewoners en werknemers. Na kantoortijden wordt verwacht dat vooral 
bewoners en bezoekers in het gebied verblijven. Het is niet realistisch om van tevoren een 
def initieve mix van functies te bepalen. Dit gebeurt samen met het plintenteam en is een 

continue proces dat afhankelijk is van verschillende aspecten en continue 
monitoren van ontwikkelingen en behoeften in de markt en in het gebied. 

INVULLING

VOORZIENINGEN
Wat betreft de invulling van de plint zijn verschillende opties mogelijk. We maken 
onderscheid tussen commerciële en maatschappelijke voorzieningen, met in totaal zo’n 
12.000 tot 15.000 m2 invulling. Daarnaast behoort ook wonen in de plint tot de mogelijkheden.  
Een voorwaarde hierbij is dat de relatie met de straat (de openbare ruimte) goed wordt 
aangegaan en onderhouden. 

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Rivium wordt een complete wijk met een 
hoogwaardig voorzieningenniveau. De 
gemeente neemt het voortouw voor de 
realisatie van onderwijshuisvesting en voor 
de ontwikkeling van vastgoed voor het 
faciliteren van ontmoeting, hulpverlening en 
ondersteuning binnen het sociaal domein. 
Vastgoed voor andere maatschappelijke 
voorzieningen zoals kinderopvang en 
eerstelijnszorg worden via de markt 
gerealiseerd. Hierbij heeft de gemeente een 
faciliterende rol; samen met marktpartijen 
wordt gezorgd voor voldoende betaalbaar 
vastgoed voor deze functies. 

Op basis van verschillende 
bevolkingsscenario’s is de verwachting dat 
over een aantal jaren behoefte bestaat aan 
basisonderwijs in Rivium District. Jaarlijks 
zal het aantal basisschoolkinderen in de wijk 
en de beschikbare onderwijscapaciteit in 
de omgeving hiervoor worden gemonitord. 

Om een onderwijslocatie op termijn 
beschikbaar te hebben, wordt in overleg 
met de ontwikkelaars de benodigde ruimte 
gereserveerd. Ditzelfde geldt voor een 
ontmoetingsplek en voor de locaties welke 
betrekking hebben op hulpverlening en 
ondersteuning.

‘‘ Blurring; de harde klassieke scheiding tussen 
horeca en retail vervaagt steeds meer
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INVULLING

Op de zoneringskaart (pagina 27) staan de beoogde locaties voor de genoemde voorzieningen 
aangegeven. In de bouwenvelop wordt per ontwikkellocatie een voorkeurslocatie voor 
dergelijke voorzieningen aangegeven, verdere afspraken hierover worden in de anterieure 
overeenkomst vastgelegd. We streven ernaar om binnen drie maanden na oplevering 
minstens 30% van de plint gevuld te hebben, en binnen zes maanden 80%. 

COMMERCIËLE VOORZIENINGEN
Op basis van de resultaten van het DPO onderzoek (2019) is er in het Nieuwe Rivium 
supermarktruimte met een totale oppervlakte van 2.000 m2 BVO. Daarnaast is er ruimte 
voor overige dagelijkse voorzieningen (bijv. een ambachtelijke bakker, slager of groenteboer) 
en niet-dagelijkse voorzieningen (een f ietsenmaker of bloemenwinkel). Naast de potentiële 
ruimte voor (niet-) dagelijkse voorzieningen binnen de detailhandel, ontstaan er met de 
komst van bewoners ook kansen voor o.a. de horeca sector. Binnen de zoneringskaart is 
rekening gehouden met wind-, zon-, en geluidsfactoren met betrekking tot de beste locaties 
voor restaurants en terrassen. Daarnaast is ook de toenemende interesse voor horeca van 
toepassing op de nieuwe woon-werkwijk. De beoogde doelgroep eet vaak buiten de deur 
of haalt eten af. De trend van blurring biedt kansen voor het Nieuwe Rivium; door het grote 
aantal werknemers in het gebied ontstaan er ook kansen voor winkel-horeca-combinaties, 
lunch-voorzieningen en werkateliers. Daarnaast is er in het Nieuwe Rivium ruimte voor 
boutique hotels (max. 15 kamers) en voor twee hotelformules; één zakelijk en één toeristisch 
georiënteerd. Tenslotte wordt in het gebied ruimte geboden aan sport- en spelvoorzieningen 
en aan culturele voorzieningen.

24/7 REURING
De hoeken aan de 1e straat/Rivium Boulevard 
zijn strategische punten. Dit zijn de entrees  van 
de wijk en vormen de eerste contactpunten 
voor bezoekers. Niet alleen het ontwerp maar 
ook de invulling en een bijzondere uitstraling 
is cruciaal. Wat betreft horecavoorzieningen, 
zien we graag openingstijden van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat. Zo kunnen overdag 
werknemers van het aanbod gebruik maken, 
in de avonduren geldt dat voor bewoners 
en bezoekers. Om het terras ook tijdens de 
koudere maanden open te stellen, stimuleren 
we het gebruik van heaters.  Worden er 
schermen of sesses gebruikt dan dienen 
deze constructies dienen transparant te zijn.
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Op de linker pagina is de stedenbouwkundige zoekruimte geschetst voor de benodigde 
functies voor het Nieuwe Rivium. Deze functies zijn o.a. gebaseerd op de behoefte van Rivium-
gebruikers. De mogelijkheden, weergegeven in de zoneringskaart, tonen de ideale zonering bij 
het uitontwikkelen van de wijk. In de tussentijd kunnen locaties van tijdelijke initiatieven afwijken 
van de gestelde zonering zoals in de kaart geschetst.

De zoneringskaart is tot stand gekomen door rekening te houden met stedenbouwkundige 
randvoorwaarden voor leefbaarheid en concentratie en bevat een combinatie van uitkomsten 
van diverse creatiesessies waarin ook ontwikkelaars hun voorkeuren konden aangeven. 

Alle drie de genoemde hotspots worden in deze kaart zodanig ingevuld dat de gestelde ambities 
behaald kunnen worden. Voor het Woonhart met Marktplein geldt dat hier met name horeca- en 
commerciële voorzieningen gepland staan. De inrichting en grootte van terrassen die hiermee 
gepaard gaan, worden in een later stadium verder uitgewerkt. 

Wat betreft de maatschappelijke voorzieningen waar de gemeente een verplichting voor heeft, 
zijn in de kaart de potentiele locaties aangewezen. Met betrokken initiatiefnemers/ontwikkelaars 
worden afspraken gemaakt over de daarbij behorende prijzen. Wonen kan in principe overal in 
de plinten, met uitzondering van het Woonhart met Marktplein. Zie daarvoor de kleinere kaart, 
waarbij het lichte deel de ruimte voor wonen, kantoren en/of kleine bedrijvigheid in de plinten 
aangeeft en het donkere deel enkel kantoren en bedrijvigheid. 

LEGENDA

ZONERING

Opties zichtlocatie ketenhotel

zoekruimte schoolreservering

zoekruimte restaurants/cafés

horeca, boutiquehotel, filmhuis, centrum voor cultuur/levensbeschouwing

opties zichtlocaties ketenhotel

primaire locatie detailhandel

zoekruimte supermarkt

zoekruimte sportzaal, fitness, huis van de wijk

zoekruimte zorgpraktijken, zorgcentra, apotheek, werkplaatsen, ateliers
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KAART ZONERING
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 GEBRUIKERS

‘‘ Een goed ontworpen openbare ruimte 
bevordert de kwaliteit van leven van álle 
bewoners en gebruikers, zowel nu als in de 
toekomst.

De identiteit van een wijk (het karakter en de sfeer) wordt voor een groot deel bepaald 
door de aantrekkelijkheid van de wijk en de eenduidigheid hiervan. Het belang van de 
menselijke maat keert terug. Mensen wensen geen anonieme instanties met ondoorzichtige 
producten en diensten. Dichtbij, transparant en begrijpelijk zijn nu en in de toekomst 
belangrijke waarden. Klein is het nieuwe groots. De beleveniseconomie maakt plaats 
voor de betekeniseconomie. De menselijke behoefte aan betekenisvol handelen bepaalt 
steeds meer het gedrag en in het bijzonder het economisch handelen van gebruikers. Men 
is op zoek naar het onderscheidend vermogen en de ‘ziel’ van een gebied. De wens om 
te verbinden wordt sterker om verschillende redenen, waaronder economisch voordeel, 
veiligheid en geborgenheid, interesses of levensovertuiging. Die verbindingen hoeven 
zeker niet permanent te zijn, want ook de behoefte aan ‘alleen zijn’ is aanwezig in het 
komend decennium. De community doet zich veelal in verschillende vormen voor. Denk 
aan wijkbeveiliging, gezamenlijke groenvoorziening en onderhoud. De plinten en openbare 
ruimtes zijn ideale plekken voor deze nieuwe ontmoetingen en verstevigen de sociale 
duurzaamheid. 



29

GEBRUIKERS

Rivium-gebruikers hebben diverse woon-
werk-leefbehoeften. Niet het huis, maar 
het leven in en rondom een woning maakt 
deel uit van de vraag van de gebruiker. De 
marktvraag ontwikkelt zich rondom woon- 
en leef-arrangementen. Voor grote groepen 
mensen is de scherpe scheiding tussen werk 
en privé weggevallen. De woning als werkplek 
is vanzelfsprekend geworden. In de wijk zijn 
collectieve voorzieningen voor bewoners 
beschikbaar, variërend van zakelijke 
ontmoetingsplekken voor zelfstandigen 
en een moderne huismeester (deze neemt 
pakketjes aan en onderhoudt de binnentuin). 

Of een virtueel zorgloket. Delen is het nieuwe 
bezitten. Woningen en verblijfsruimten, 
tuinen, vervoersmiddelen en kantoor- 
en werkruimten stelt men aan elkaar 
beschikbaar. Op de zoneringskaart worden 
de potentiële locaties voor verschillende 
type voorzieningen weergegeven. Zoals af 
te lezen in de zoneringskaart is de invulling 
verdeeld in verschillende behoeften van 
huidige en toekomstige gebruikers. Deze 
zijn: wonen, werken, leren, ontmoeten, 
eten, drinken, entertainment, winkelen, 
verblijven, sporten (huis van de wijk) en een 
gezondheidscentrum.

Bij het ontwikkelen van goede plinten en het creëren van sociale cohesie spelen een 
aantal universele menselijke behoeften een rol. Hieronder vallen een gevoel van veiligheid, 
geborgenheid, verwondering en gemak. In zowel het ontwerp als in de invulling van de 
plint dient hier rekening mee gehouden te worden. Op die manier bezorgt men Rivium-
gebruikers een prettige ervaring en zorgt men dat mensen vaker terugkomen. Om dit 
te kunnen realiseren krijg je met veel variabelen te maken. Denk bijvoorbeeld aan wind 
(-hinder), zon en schaduw, maar ook laden en lossen, afvalverwerking en geuren spelen een 
belangrijke rol. 
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GEBRUIKERS

PARTICIPATIE
Om samen het gebied te ontwikkelen is de inzet om een club, (Club R.), op te richten met 
daarin een afvaardiging van belanghebbenden. Dat zijn o.a. bewoners, omwonenden, 
Capelse (maatschappelijke) organisaties, Park Management, ontwikkelaars, ontwerpers, 
ondernemers en een afvaardiging van de gemeente (bijv. accountmanager en/of 
gebiedsregisseur). Het beeld is om Club R. te betrekken bij de verdere ontwikkeling van 
het Rivium District, waaronder de invulling van de plinten, maar ook bij initiatieven die de 
levendigheid in het gebied vergroten en bij het stimuleren van andere bewoners initiatieven. 
Een aan te stellen Plint Coördinator treedt op als; de oprichter en trekker van Club R. Samen 
met de leden wordt dan een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe vaak de Club 
bij elkaar komt, wat zij met elkaar bespreken en hoe de organisatiestructuur eruit moet 
zien. Evenredig aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk, wordt dus ook gewerkt aan de 
ontwikkeling van de club. Van klein naar groot. Het idee is om begin 2022 een effectieve 
samenwerking te zijn gestart. 

Een voorbeeld van een goed werkende vereniging met (potentieel) eenzelfde doel als dat 
van Club R is RCD (RotterdamCentralDistrict).
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05 HOE GAAN WE 
DAT DOEN?
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Bij de start van de gebiedsontwikkeling is experimenteerruimte nodig om te ervaren hoe 
de plinten zich ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. Regie en 
monitoring zijn gewenst. Voordat de eerste plinten van de nieuwbouw gevuld zijn opgeleverd 
zijn we een aantal jaar verder. In ieder geval tot die tijd wordt er aandacht besteed aan 
tijdelijke initiatieven die zorgen voor levendigheid in het gebied. Dit kunnen initiatieven 
vanuit de wijk, vanuit de markt of vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel zijn. Hierbij valt 
te denken aan festivals, (sport-)evenementen maar ook aan foodtrucks of het tijdelijk vullen 
van leegstaande panden met bijv. ateliers. 

Voor de realisatie van de reeds bekende initiatieven, is een indicatief tijdspad geschetst. Op 
basis van dat tijdspad is een inschatting gemaakt van het aantal bewoners/gebruikers per 
periode. Per periode vindt monitoring plaats op de levendigheid en voorzieningen binnen 
het Nieuwe Rivium. In onderstaand overzicht is dit schematisch weergegeven.

PLINT-REGIE
Er zijn drie vormen van plint-regie die kunnen zorgen voor de programmering 
en levendigheid van de plint inclusief de aangrenzende openbare ruimte:
1. Plint coördinator
2. Plint regisseur
3. Plint BV

PERIODE  1: 
2020-2022

PERIODE 2: 
2023-2025

PERIODE 3:
 2026-2030

Indicatie orde van 
grote aantal 
woningen 
opgeleverd

Circa 800 Circa 3.500-4.000 Circa 5.000

Indicatie orde van 
grote m2 voorzienin-
gen in plint gereali-
seerd

13.000 m2, waarvan 600 
m zichtbaar

Concept Tijdelijke initiatieven Nieuwe Maasplein
Groene Boulevard
Woonhart met Markt-
plein

Rivium District

Need to have 
voorzieningen

Daily
“Pionier initiatieven”

Supermarkt
Horeca
(maatschappelijke) 
Voorzieningen

Nice to have
voorzieningen

Pop-up initiatieven Pop-up initiatieven Pop-up initiatieven

Monitoring plinten 
en voorzieningen

Plint coördinator* Plint regisseur*
(mogelijk passend 
vervolg)

Plint BV*
(mogelijk passend 
vervolg)

TIJDSPAD & PROCES

*zie voor toelichting pagina 30 en 31



33

PERIODE  1: 
2020-2022

PERIODE 2: 
2023-2025

PERIODE 3:
 2026-2030

Indicatie orde van 
grote aantal 
woningen 
opgeleverd

Circa 800 Circa 3.500-4.000 Circa 5.000

Indicatie orde van 
grote m2 voorzienin-
gen in plint gereali-
seerd

13.000 m2, waarvan 600 
m zichtbaar

Concept Tijdelijke initiatieven Nieuwe Maasplein
Groene Boulevard
Woonhart met Markt-
plein

Rivium District

Need to have 
voorzieningen

Daily
“Pionier initiatieven”

Supermarkt
Horeca
(maatschappelijke) 
Voorzieningen

Nice to have
voorzieningen

Pop-up initiatieven Pop-up initiatieven Pop-up initiatieven

Monitoring plinten 
en voorzieningen

Plint coördinator* Plint regisseur*
(mogelijk passend 
vervolg)

Plint BV*
(mogelijk passend 
vervolg)

PLINT COÖRDINATOR

Het is van belang om vroegtijdig reuring in en rondom het Nieuwe 
Rivium te genereren. Dit trekt niet alleen potentiële bewoners aan, 
maar ook potentiële ondernemers. Tijdelijke initiatieven (in het kader 
van placemaking) kunnen hier zeker aan bijdragen. Dit kunnen korte 
of lange termijn activiteiten zijn, denk hierbij aan eendaagse festivals of 
het voor langere periode toestaan van foodtrucks. De plint coördinator 
is hiervoor verantwoordelijk. Het is goed om de plint coördinator een 
vast aanspreekpunt te laten zijn voor huidige én toekomstige bewoners 
en ondernemers. Tevens doet de plint coördinator een voorstel voor 
het in te richten WOP van het Nieuwe Rivium. Iedere wijk in Capelle 
aan den IJssel wordt door een dergelijk orgaan vertegenwoordigd, 
dus ook voor de nieuwe werk-woonwijk aan de rand van de stad is 
dit een vereiste. Met het bestaan van het huidige ParkManagement 
zal gezamenlijk gezocht worden naar de juiste samenstelling van 
vertegenwoordiging.

Daarnaast draagt de plint coördinator bij aan de toetsing van 
initiatieven m.b.t. de Plinten leidraad en de daarin gestelde ambities. 
Dit doet de plint coördinator vanuit de ambtelijke werkgroep Rivium. 
Na vaststelling van het Gebiedspaspoort 2.0 treedt de functie van plint 
coördinator in werking.
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PLINTREGISSEUR

Zodra de rol van plintregisseur in werking treedt, logischerwijs bij het 
opleveren van de eerste plinten, vervangd deze de functie van plint 
coördinator. De plintregisseur is verantwoordelijk voor het borgen van 
de Plinten leidraad, bij zowel bekende als potentiële initiatiefnemers. 
Hij of zij regelt de invulling op gebiedsniveau en zorgt voor voldoende, 
hoogkwalitatieve en wenselijke invulling van maatschappelijke en 
commerciële voorzieningen. De plintregisseur biedt ook ruimte 
aan startende ondernemers en andere initiatieven die zorgen voor 
levendigheid en het voorkomen van leegstand. De functie van 
plintregisseur is een passende mogelijkheid voor de periode die na 
2020 wordt bezien.

PLINT BV

Het verkennen waard is de mogelijkheid om in de toekomst het 
verhuur en beheer van de plinten van de gebouwen in het Nieuwe 
Rivium (of voor een geselecteerd aantal hotspots) over te laten 
aan een nieuwe, op te richten entiteit, een zogenoemde ‘PlintBV’. 
De PlintBV heeft de functie van programmamanager waarin de 
eerder genoemde rollen van Plint Coördinator (fase 1) en Plint 
Regisseur (fase 2) worden verweven (fase 3). De PlintBV handelt als 
tussenpersoon tussen enerzijds de eigenaar van het vastgoed en 
anderzijds de huurders van bedrijfsruimtes in de plinten. Voor een 
langere looptijd kan er één integrale huurovereenkomst gesloten 
worden, hetgeen de eigenaren ontzorgd. Voor het Nieuwe Rivium 
kan de PlintBv ook fungeren als beheerder/toezichthouder van de 
geprivatiseerde stoepen en terrassen langs de plinten. Een en ander 
zal in de toekomst gezamenlijk worden verkend. 
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IN SAMENWERKING MET:

Jeroen de Jong, Roelant ten Kate, Eveline Berghout, Merel van der Zwaan, Erik 
Hommel, Chantal van Hemert, Andjela Kraljevic Merel Schot, (allen Gemeente 
Capelle aan den IJssel), Lot Frijling (Yellow Concepts) en Karen Welp (Stipo).

Janneke den Ouden (Plintmanager Zuidas, Amsterdam), Marius Drissen (Stichting 
Hello Zuidas), Robin von Weiler (De Meent, Rotterdam), Renate Veerkamp 
(Plintenstrategie Rotterdam) en Jeroen Laven (Partner bij Stipo).

Daarnaast hebben de betrokken ontwikkelaars en hun architecten input geleverd 
voor de uitgangspunten m.b.t. ontwerp en invulling.

BRONNENLIJST

• De spontane stad, Gert Urhahn (2011)
•  Een stad om in te bewegen, Vliegerprojecten (2014)
•  Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie, RIVM     
 (2015)
•  Cities for people; Jan Gehl (2010)
•  Life between buildings, Jan Gehl (2011)
•  City at Eyelevel, Hans Karssenberg & Jeroen Laven (2016)
•  Highrise op ooghoogte, Marlies de Nijs (2016)
•  Plintontwikkeling als instrument voor wijkontwikkeling en   
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•  De plint verdient een podiumplek (Jos Sentel, 2018)
•  Plintenstrategie Binnenstad Rotterdam (2018)
•  Plintenstrategie Zwolle Hanzewalk (2018)
•  Stationsgebied op ooghoogte, handboek voor plinten (2017)
•  Toekomstvisie Wonen in 2030, Obvion (2019)
•  De steden van de toekomst, Planbureau voor de Leefomgeving  
 (2018)

MET DANK AAN...



36

rivium district


