
Jouw mening telt: Geef een reactie !

kijk voor meer informatie op www.mathenesserdijk.info/atelier-spangesekade 

of volg: Bewonersinitiatief Atelier Spangesekade op Facebook

mail:  ipspangesekade@gmail.com 

1e Spangesekadedag, zaterdag 28 mei 2011

Atelier Spangesekade presenteert: Inrichtingplan Spangesekade

 Thema 1: WATER

1: MAAK EEN GROENE OEVER

1: WATER ALS RECREATIE

2: WATERTAXI MEERT AAN IN DELFSHAVEN

1: NIET COMMERCIËLE PICKNICK KADE

De  Schie is een van de weini-

ge plekken in Rotterdam waar 

je heel dicht bij het water kunt 

komen. Deze kwaliteit wordt op 

de Spangensekade nog niet 

volledig benut. Wij vinden, dat 

hier verandering in moet ko-

men. 

Deze foto´s laten mogelijkhe-

den zien, om de situatie te ver-

beteren.

De kansen, die het water biedt, 

hebben wij op deze fotomonta-

ge in beeld gebracht. 

Schie

Woongebouw Schiezicht

Wij willen de kwali-

teiten van het water 

beter benutten ! 
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 Thema 2: Kade

5: BUURT ACTIVITEITEN OP KADE

2: NIET PARKEREN MAAR RECREËREN

1: NIEUWE PLEISTERPLAATS

3: KADE ALS GALERIE

De kade is nu uitsluitend be-

stemd voor het verkeer: rijden 

en parkeren.

Er is echter genoeg ruimte, om 

de kade ook op andere manie-

ren te gebruiken. Wij willen ook 

verblijfsgebieden maken.

Deze foto´s tonen onze visie op 

het gebruik van de kade.

De fotomontage laat zien, hoe 

de kade als verblijfsgebied ge-

bruikt kan worden. 

Schie

Woongebouw Schiezicht

Wij willen verblijfsgebieden maken op de kade! 
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 Thema 3: Gebouw

5: TRAP VAN WONING NAAR KADE

3: RESTAURANT OP KADE

5: BALKON AAN KADE 5: TRAP VAN WONING NAAR KADE

4: WERKEN ONDER JE WONING

Het woonblok Schiezicht heeft  

weinig relatie met de kade. Va-

nuit de woningen is de kade 

niet te bereiken, de plint is in 

een zeer slechte staat. 

Door het gebouw op te knap-

pen en wellicht te verbouwen of 

uit te breiden zal ook de kwa-

liteit van de kade worden ver-

hoogd. 

De foto´s laten zien, op welke 

manier dit kan. 

Op de impressie is te zien, hoe 

de relatie van het gebouw met 

de kade versterkt kan worden. 

Schie

Woongebouw Schiezicht

Wij willen de relatie van het gebouw met de kade 

versterken. 

4: TIMMERWERKPLAATS 4: ATELIER


