
  

 

Rotsoord groener, meer verbonden en uitnodigend! 
 

Verbinding. Dat woord was het meest te horen op de bijeenkomst over de openbare ruimte op 

Rotsoord bij broedplaats DAAR. Zo’n 30 bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, 

pandeigenaren en ambtenaren kwamen 6 juni bijeen om na te denken over groen, routes, 

veiligheid en de verbinding met omliggende buurten. Verbinding is nodig, omdat Rotsoord nog 

te veel voelt als een gesloten plek, constateerden zij. De entrees van het gebied moeten 

uitnodigend worden, terwijl binnen Rotsoord ook meer verbindingen te leggen zijn, zoals 

groenere, voetganger- en fietsvriendelijke routes. Wel met een stoer karakter, passend bij de 

industriële sfeer die niet (verder) verloren mag gaan.  

 

Denken en doen, pitches en soep 

In drie groepen werden ideeën en ambities uitgewisseld, 

om vervolgens te kijken hoe dit zelfstandig of in een 

groter verband met elkaar opgepakt kan worden. 

Om het denken nog wat te stimuleren waren er eerst 

drie pitches over het industriële verleden, de 

meerwaarde van groen voor de stad en hoe je kleine en 

grote ingrepen in de openbare ruimte met elkaar kunt 

oppakken. Tussendoor kon men een kom soep nemen. 

  

 
Pitch van Arda van Helsdingen over meerwaarde  

van groen in de stad 

Het Stadsinitiatief:  

samen stad maken in de praktijk 

De bijeenkomst was georganiseerd als 

onderdeel van het stadsinitiatief van de 

Utrechtse Ruimtemakers, een groep 

betrokken stadsbewoners. Het 

stadsinitiatief heeft als ambitie om het 

samen stad maken, wat het stadsbestuur 

bij haar start verkondigde, ook echt in de 

praktijk te brengen, waaronder op 

Rotsoord. Eind maart was een groep 

betrokken partijen al bij elkaar gekomen 

om met elkaar na te denken over de 

ontwikkeling van Rotsoord. Hoe houden 

we met alle nieuwe ontwikkelingen het 

karakter van Rotsoord overeind? De 

openbare ruimte is één van de 

onderwerpen om samen met elkaar 

stappen te gaan zetten. 



 

 

 

 

 

Bij de presentatie van de ideeën valt op hoe het ene onderwerpen aan het andere verbonden is. 

Zo kan bijvoorbeeld het vervangen van de hekken bij LE:EN door groene heggetjes de straat 

Heuveloord een veiliger gevoel geven voor voetgangers. Het op De Trip plaatsen van een 

‘drooghuis’ voor bomen van Tafelboom of een expositieruimte voor de HKU maakt én De Trip 

leuker en laat zien dat verderop op Rotsoord nog meer te doen is. En door het autoparkeren bij 

de HKU niet haaks te doen maar schuin ontstaat er meer ruimte voor voetgangers.  

 

Essentie:   
1) verbinding en ontmoeting 2) meer groen 3) duidelijke entree 4) routes 5) meer ruimte voor 

voetganger en fietser 

 

Alle dromen op een rij: 

- Versterken van de entree naar het gebied 

- Herinrichting van de Helling gewenst op 1 niveau (a la De Trip), geen onderscheid 

tussen rijbaan en trottoir 

- Rotsoord meer open maken. Het voelt nu als een relatief gesloten gebied. Als je 

eenmaal ‘binnen’ bent is het er wel leuk, maar de buitenkant nodigt niet echt uit om er 

naartoe te gaan. 

- Rotsoord vergroenen. Verschillend groen op verschillende plekken in Rotsoord, niet 

overal hetzelfde 

- Groene long/ontmoetingsplek Nieuw Rotsoord 

- Koester het rommelige, ook bij de plekken die heringericht worden, niet te netjes 

- Veilige omgeving 

- Kan kleinschalig wonen bijdragen aan de veiligheid in het gebied?  

- Verbinding maken met het water 

- Aandacht voor routes door het gebied, inclusief kansen van de dwarse assen hierop 

richting Rivierenwijk (Rotsoordbrug), en ook richting het park 

- Historisch karakter in de routes zichtbaar maken 

- Groen als verbinding 

- STOER! (en daarmee karakter behouden/verder invullen) vgl. Westergasterrein 

- Meer bankjes/zitplekken 

- De stoeltjes zoals in de Jardin de Luxembourg in Parijs 



- 'Rotsoord Kwartier'? Rotsoord als culturele poort naar de stad 

- De wind! kunnen we daar met groen wat aan doen? Hangende tuinen, daktuinen 

- Kwekerij, vergelijking met Tolhuistuin A'dam 

- Briljantlaan, achterzijde Trip: daar moet nog iets mee... nu niet uitnodigend 

- Het gebied voelt op veel plekken nog niet als voetganger- en fietsvriendelijk. ‘Rotsoord 

is een bestemming, dus fietsen en wandelen zou centraal moeten staan’ 

- Eigen groente voor LE:EN 

- Beachvolleybalveld? (=ontmoeting) 

 

Ronde 2 Doen  

Entree 

- Kan de Helling nu al bestemd worden als voetgangersgebied, ook voor fietsers en 

bestemmingsverkeer, zoals bij De Trip? Dus aan beiden entrees van de Helling 

verkeersborden plaatsen (actie Carla: checkt mogelijkheden) 

- Kan de route over Heuveloord tussen de Trip en voormalige glashandel onmogelijk 

gemaakt worden voor auto’s? (actie Carla: checkt mogelijkheden) 

- Uitnodigende entree, evt met muurschildering op kopse gevel van politiebureau om 

entree Rotsoord te markeren en projectie op gevel van het Kade gebouw op De Trip = 

zichtlijn vanaf station (actie door Marijke/Joris) 

 

Groen  

- Bakken met groen voor de gevels van De Trip (actie door ondernemers, bewoners, 

Jebber) 

- Inrichten binnentuin van De Trip (actie: Jebber en ondernemers) 

- Bloemen aan verlichtingsmasten a la Binnenstad (NB: zijn de meningen van de 

Rotsoorders over verdeeld, nader overleg nodig!) 

- Hekwerk van LE:EN vervangen door haagjes, zodat die kant een meer vriendelijke 

uitstraling krijgt (actie door LE:EN) 

- Tiny forest (Joost onderzoekt mogelijkheden) 

- Route over De Trip richting kavel voormalige glashandel begeleiden door bakken met 

groen (gemeente iom Rotsoorders) 

- Verder uitwerken verbinding bestaand groen/groene long met en in het gebied (Frank 

Stroeken) 

 

Routes 

- Routes door het gebied (bewoner) 

- De straat Heuveloord nodigt nu niet uit om doorheen te wandelen, voelt wat onveilig 

aan. Tegelijkertijd: een van de meest authentieke stukjes Rotsoord door Watertoren en 

arbeidershuisjes. (gemeente iom Rotsoorders) 

- Waterkant/route (Jeroen Marseille) 

- Straat Rotsoord voor Pastoe/Ondix: verbreden stoepen, versmallen straat, parkeren 

schuin ipv haaks? (gemeente iom Rotsoorders) 

- De Helling vormgeven als een mooie entree van het gebied met groen en goede 

verlichting; is lange termijn, na bouw Hotel (gemeente iom Rotsoorders) 

- Drijvende tuinen in de Vaartsche Rijn (af te stemmen met RWS ) 

 

 

 



 

Overig 

- De huidige inrichting van de openbare ruimte voelt veel te aangeharkt en de materiaalkeuze 

is veel te steriel, dit mag wel wat rauwer en industriëler, met verroest staal of andere 

materialen.  

- Tankstation – dat mag gewoon blijven zitten. Heeft een functie voor de buurt. En is ook een 

ontmoetingsplek.  

- Plaatsen van een drooghuis van Tafelboom of een exporuimte van de HKU (allebei knipoog 

naar andere gebruikers in het gebied). Of boomstammen als zitjes.  

- Meer nadruk op cultuur: autoluw rond het park (Tolsteegplantsoen) en bijv. een skatebaan 

rond het park, voor jongeren 'zodat ze gezien worden!' 

 

VERVOLG 
 

Naast een flink aantal concrete acties, zie in de lijst hierboven een aantal zaken dat al opgepakt 

gaat worden, bleek er uit de pitches tijdens de plenaire afsluiting energie te zitten op een aantal 

grotere vraagstukken: 

- de routes door het gebied 

- de entrees op Rotsoord, met name vanaf de stationkant 

- het gebruik en de route langs de waterkant 

- het groen in het gebied ook in relatie tot het al bestaande groen, Nieuw Rotsoord 

 

We gaan graag met jullie verder op deze onderwerpen in het grotere verband, en ook de 

concrete acties. We nodigen je uit om kenbaar te maken op welk onderwerp en op welke wijze 

jij wil bijdragen; waar moet jouw naam bij?! Wij zorgen er voor dat we in het kader van het 

stadsinitiatief daar samen gezamenlijk op doorwerken en dat er logische  verbindingen worden 

gelegd met gemeentebeleid en ambtenaren die een specifieke rol hebben in de openbare ruimte 

van Rotsoord, zodat deze werelden bij elkaar komen en elkaar versterken. 

 

HKU 

HKU heeft aangegeven dat er de mogelijkheid is vraagstukken aan te dragen als 

studieopdrachten voor hun studenten in nieuwe schooljaar. Hieronder een eerste aanzet van de 

drie vraagstukken die wij willen oppakken samen met de studenten. Aanvullingen  zijn welkom. 

Elke opdracht vraagt ook om een opdrachtgever! 

- Vormgeven stoere/mooie/duidelijke entree van Rotsoord 

- Routes door het gebied, verhelderen verschillende functies, prettige routes die passen 

bij het karakter van rotsoord, met duidelijk onderscheid langzaam/snel, etc. 

- Het groene in het gebied, ook in relatie tot de bestaande groene plekken  

 

Vervolgbijeenkomst september  

Gemeente werkt ondertussen ook de verschillende ideeën uit en betrekt daarbij de verschillende 

Rotsoorders (ondernemers, eigenaren, bewoners) 

    

 


