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OUD-OOST

SOCIAAL

CAMBUURPLEIN

NIEUWE ONTWIKKELING

Prettige en vertrouwde volkswijk met speeltuintjes, 		
rustig, alles dichtbij.
Kindvriendelijk
Vijverparkje kenmerk van de buurt
Weinig groen in de wijk
Spelen is belangrijk voor alle generaties
Enig gevoel van onveiligheid
Lawaai
Veel forensen / ‘vreemd’ parkeren op Cambuurplein

Ontmoeting op Cambuurplein, iedereen kent elkaar
Wens voor meer diversiteit in de wijk
Cambuur Verbindt blijft actief
De Klomp is tijdelijke functie, wens om structureel te maken
100 vrijwilligers verbinden voor wijk
Sociale functie geeft meerwaarde | Aanbod activiteiten
belangrijk.
Diverse bevolkingsgroepen
Veel initiatieven
Saamhorigheid
Gebied ook richten op prettig milieu voor jongeren
Behoefte aan groen, werken aan Cambuurpark
Diversiteit in woningaanbod. Moet geen aanleunwijk worden.
Nieuwe publieke functie: bijvoorbeeld openlucht
zwembad
Ondergronds parkeren tbv verblijfskwaliteit of park
Leefbaarheid versterken
Bevoorrading winkels verbeteren
Wilhelminaplein 2.0.
Naam Cambuur verbinden: Cambuurwijk / Cambuurpark

Belangrijk voor omliggende wijken
Ontmoetingspunt in een volkswijk
Veel winkels, aanbod behouden of versterken
Verdeelde mening over Kermis

HISTORIE CAMBUUR

Voetbal stroomt door de aderen: relicten opnemen
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bestaand

hkb

cgcs

daad
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reacties | 3 PLANNEN
deels ondergronds parkeren

hkb

cgcs

+

vergroening Cambuurplein

maximale hoogte van 5 lagen

ruimtelijke opzet en speelse indeling

afzomen met kleinschalige winkels van de
supermarkten

transformatie Cambuurstadion met respect
bestaande structuur

openbaar en toegankelijk monument voor het stadion

goed ingespeeld op karakter en sociale aspecten

balans tussen wonen en recreatie

functiemenging en coöperatief gedachtegoed

handhaven van stadionprincipe

park en groenstructuur + water | goede balans

behoudt cambuurplein, ruimte voor markt

ondergrondse parkeergarage

sportgelegenheid

inspelen van plan op lokale karakter

ruimte voor toekomstige ontwikkeling

handhaven lichtmasten en herinneringsmuur

Geisoleerde parkwoningen

centrum waar jong en oud elkaar helpen

robuuste structuur

verspreiden van stoeltjes door de wijk heen

hoofdtribune als MFC gebruiken

parkeerboulevard is een goed compromis

daad

vergroening Cambuurplein met auto te gast

veel groen en water

ruimtelijke opzet

sloop stadion

markering middenstip met boom

bevoorrading supermarkten

afbeelding voetballers in woning gemetseld

deelauto’s

parkeren in binnenhoven en voordeur aan park

aanstellen van een buurtmanager (opbouwwerker)

behoudt van winkels

doorbraak stadion met LaPlace

netwerkcentrum met sportveld
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park en waterpartij zijn fors: Zamenhofpark is
dichtbij

-

ZIE IK GRAAG TERUG IN HET PLAN..
weinig verbinding met omliggende
groenstructuren en – corridors

vergroening en behoudt Cambuurplein

maximaal 5 bouwlagen

inpandig onderbrengen van bevoorrading heeft
negatieve effecten

betaald, ondergronds parkeren werpt mogelijk
een drempel

veel groen en water

ruimte voor ontmoeting

geen doorgang van Cambuurplein naar het park.

teveel laagbouw

afzomen van supermarkten met kleinschalige
winkels

transformatie stadion met respect bestaande
structuren

rekening houden met biodiversiteit bij plantkeuze

parkeergarage onder het plein

ruimte voor ontmoeting

waterpartij inruilen voor woningen

verkeersluw maken Coopmansstraat

veilige oversteek Coopmansstraat

de Klomp als buurtcentrum en ‘kloppend hart’

aandacht voor stadsboerderij: dieren,
zwemmen in natuurbad, boomgaard

organische vormen in het park

ruimte voor kunst en cultuur

door afsluiting plein én Ruyterweg 1-richting is
het lastig om richting blokhuispoort te rijden

veel hoogbouw | alleen appartementen

geen bebouwing op het plein

besloten, hoekig en versteend

geen parkeren t.b.v.winkelvoorzieningen

geen verbinding met de rest van de wijk en
omliggende wijken

stadionbebouwing handhaven geeft verloederde
indruk

seniorencomplex (kleinschalig) en hospice

wijkcoörporatie met voorzieningen

plan doet denken aan (mislukte) jaren ’70 en ’80
stadsuitbreidingen

stadion blijft erg ‘stadion’ – gemiste kans voor
transformatie met respect bestaande structuur

groen met ruimte voor water

stadionprincipe

park en duurzaamheid

bestaand groen integreren in het plan

geen bestaand groen opgenomen

te weinig verbinding van groen met omliggende
structuren en – corridors

groene architectuur

ondergrondse parkeergarage

handhaven van deel stadion: lichtmasten,
Cambuurwapen en middenstip

opwaardering Cambuurplein en groen Cambuurpark

park overbodig: Zamenhofpark ligt op loopafstand Cambuurveld nodigt uit tot gebruik door
hangjongeren
concrete invulling op sociaal gebied ontbreekt

gezamenlijke moestuin

te hoge appartementencomplexen

woontorens Archipelweg

vergroening Cambuurplein

groen en water

nadruk hoge segment

fantasieloos

grootschalig en stenig

voldoende waterberging ontbreekt

noten- en vruchtenbomen voor bewoners
(kiezen voor inheemse soorten)

intact laten van deel van stadion of andere
relicten

deelauto sympathiek maar onrealistische oplossing

verbinding met omliggende groenstructuren
ontbreekt

groene bestrating

sluis voor bevoorradingsverkeer

auto te gast – principe

wadi (graag combineren met moerasplanten)

aandacht voor biodiversiteit

statige woonblokken

ruimte om te sporten

deel hoogbouw om woningvraag op te lossen

verschillende woonclusters zorgt voor afstand
tussen buurtbewoners.

weinig sociale woningbouw

gesloten bouwblokken

inrichting Cambuurplein

park oogt klein

weinig herinnering aan Cambuurstadion

afbeelding voetballers in woning gemetseld
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visie | HKB

wonen aan
het park
verblijfsplein
de klomp

buurtpark
collectieve
tuin

wonen aan
het stadion
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visie | CGCS

wonen aan
het plein
verblijfsplein

wonen aan
het park

stadion

collectieve
woongebouwen
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visie | DAAD

wonen aan het
plein
wonen aan
het park

verblijfsplein

collectieve
voorziening
de klomp
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gedeelde | BOUWSTENEN

VERBLIJVEN OP CAMBUURPLEIN
STADION ALS INSPIRATIE
SOCIALE COHESIE
PARK
BOUWPROGRAMMA
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bouwstenen | SCHEMA
SOCIALE COHESIE

CAMBUURPLEIN

STADION

PARK
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In samenwerking met | NOO
NIEUW

Oud Oost

De Bewoners
&
Studenten
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