
Tussentijd Banierstraat 62 
presentatie ideeën 30.06.2010 

en 30.08.2010



© 2010 JagerJanssen architecten BNA 2 | 22

Agniesebuurt
bestaand

In deelgemeente Rotterdam 
Noord ligt de wijk Agniesebuurt. 
De voormalige hofpleinlijn splijt 
de wijk fysiek doormidden. De 
wijk zelf valt uiteen in een viertal 
buurten [Agniesebuurt, Zomer-
hofkwartier, Helipoort en Raam-
poortkwartier]. 

Rotterdam

Agniesebuurt

Agniesebuurt

Zomerhofkwartier

Helipoort

Raampoortkw.
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Vijverhof
1750 – ca. 1900

Aan de Schiekade lag een aan-
tal zomerverblijven, heerlijkhe-
den en buitenplaatsen waaron-
der de Vijverhof.
Buitenplaats Vijverhof wordt al 
in 1750 genoemd in ‘De Rot-
testroom’, een gedicht van Dirk 
Smits.

Vijverhof

lokatie



Vijverhof
1750 – ca. 1900



Vijverhof
1750 – ca. 1900

Dirk Smits 
[1702–1753]
Natura et Arte



ontspannen
groen
wandelen
ontmoeten
ontsnappen aan 
drukte
rust
buitenplaats
natuur
tijdelijk verblijf
heggen
water
vlakbij de stad
flora en fauna

Vijverhof
1750 – ca. 1900
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Agniesebuurt
na 1900

HEULBRUGRVS BIJKANTOOR

SINT FRANSISCUS GASTHUISTEILINGERSTRAAT

ruimte op straat
minder auto’s
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Agniesebuurt
na 1900

NOORDSINGEL

BANIERSTRAAT

STEENACHTIGE PLEINEN [EUDOKIA]

VIJVERHOFSTRAAT: HOFBOGEN

eenzijdig woningbe-
stand
weinig lucht/ruimte
armoedig
platte gevels
steenachtig
aangeplakte balkons
overal auto’s
weinig hiërarchie
weinig sociale cohe-
sie
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VERKEERSAS

ZONE HOOGBOUW?

VERKEERSAS

voetgangers

HOFPLEINLIJN

VERKEERSAS
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Vijverhofstraat [primaire ontsluiting]

Agniesestraat [primaire ontsluiting]

ZÔNE TUSSEN BANIERSTRAAT/HOFPLEINLIJN: 

MEER LAGEN BOUWEN WELLICHT DENKBAAR
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hofpleinpromenade

Banierstraat [primaire ontsluiting]

Agniesebuurt
toekomst

legenda

 slopen fase 1: 2016–2018

 slopen fase 2: 2018–

 slopen fase 3: 2018–

primaire ontsluitings-
assen [langsparkeren]
dwarsassen [thema-
tisch] als langzaam 
verkeers doorsteek: 
meer detail
meer lucht
koop/huur verhou-
ding beter
hofpleinpromenade



Agniesebuurt
toekomst

benutten tweede 
maaiveld van hof-
pleinpromenade
diverser woonaan-
bod, diverse woon-
milieus
hoftypologie



GRAND CAFÉ VAN RAVESTEIJN

Agniesebuurt
toekomst

hergebruik bestaan-
de faciliteiten
gezinnen, starters, 
sociale stijgers
community vorming: 
meer sociale cohesie



< 1900 > 1900 heden tussentijd toekomst

ontspannen
groen
wandelen
ontmoeten
ontsnappen aan 
drukte
rust
buitenplaats
natuur
tijdelijk verblijf
heggen
water
vlakbij de stad
flora en fauna
Arte et Natura

ruimte op straat
minder auto’s

eenzijdig woningbe-
stand
weinig lucht/ruimte
armoedig
platte gevels
steenachtig
aangeplakte balkons
overal auto’s
weinig hiërarchie
weinig sociale cohe-
sie

langs- en dwarsassen
hoftypologie 
meer lucht
hofpleinpromenade
tweede maaiveld
diverse woonmilieus
diverse [doel]groe-
pen
hergebruik [stations]
community vorming: 
meer sociale cohesie

brug verleden – toe-
komst
alvast op kleine 
schaal een positieve 
start van de komen-
de ontwikkelingen
kwaliteiten van de 
plek naar boven ha-
len, waar mogelijk 
versterken
lokale waarden van 
weleer doen nog 
steeds opgeld
stimuleren van com-
munity-building
ruimte voor experi-
ment



tussentijd

brug verleden – toe-
komst
kwaliteiten van de 
plek naar boven ha-
len, waar mogelijk 
versterken
lokale waarden van 
weleer doen nog 
steeds opgeld
stimuleren van com-
munity-building
alvast op kleine 
schaal een positieve 
start van de komen-
de ontwikkelingen
ruimte voor experi-
ment



Vijverhofstraat

Hofpleinpromenade

Banierstraat

Tussentijd
Banierstraat 62

Buren:

“Geen specifieke behoefte, doe maar een student, 
dan zijn de hangjongeren weg”

Er blijkt een sterke sociale cohesie tussen een 
aantal bewoners rondom nummer 80.

Een paar dagen later heeft een aantal buren er 
over gesproken: “studenten. Dat geeft rust. Geen 
buurthonk of iets dergelijks, dat trekt ongewenste 
bezoekers aan.”

privé tuinen

speelplaats

parkeren

Leenbakker

[voormalig] RVS



Vijverhofstraat

Hofpleinpromenade

Banierstraat

Tussentijd
Banierstraat 62

alvast op kleine 
schaal een positieve 
start van de komen-
de ontwikkelingen
pand als experiment
groene oase

autoloze dwarsassen
[ook niet parkeren]

langzaam verkeersroute 
ensceneren

uitbreiden huidig 
speelplaatsje tot 

plek aan langzaam 
verkeersas; belendende 

panden hierop 
betrekken

dubbel parkeren? 
Daarna streven naar 
parkeren op eigen 

terrein



Vijverhofstraat

Hofpleinpromenade

Banierstraat

Tussentijd
Banierstraat 62



Tussentijd
Banierstraat 62

Banierstraat

buurtoase van, voor 
en door bewoners, 
met toezichtloge
thema voorstel:  
urban agriculture icm 
educatie
van kwekerij naar 
kwekerij ;-)

toezichtloge [bg] en 
avondtoegang

verdiepingen: 
experimentele 
programmering

petanque oid

middels [mooi] hek ‘s 
avonds beheersbaar

mini kinderboerderij

straatvoetbal oid

moestuintjes



impressie



impressie



referenties
totaalidee

SAMEN DOEN ROMANTISCH

CREATIEF BEHEER EDUCATIEF



referenties
programma

HOTEL TRANSVAAL ONDERNEMERS

KAS OP DAK EDUCATIEF

Keizer Culinair
Kookpunt
Branco
Mevrouw Meijer
Zino Puur
Horeca Vakschool
Grafisch Lyceum
Theater school
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