
Wij hebben deze blauwe en groene
herinneringen en ideeën verzameld 
tijdens het WSR-Diner op 19 april 2018
onder fans van een groener, blauwer,
socialer en klimaatbestendiger Rotterdam. 

Bedankt allemaal voor het delen!!

1  Zwemmen in de sloot langs 
de West Varkenoordseweg. Nog 
geen 1,20 breed, maar kilometers 
lang. Angélique

2  Buitendijks wonen op het 
Noordereiland… de spanning of 
het water vandaag wel of niet 
over de kade klotst. Anne

3  De Noordsingel: hier ben  
ik opgegroeid. In de winter 
schaatsen. ‘s Zomers varen  
met de kano. Selma

4  De bijna dagelijkse wandeling 
met mijn oude vader door de Oude 
Plantage. Ruud

5  Eindexamenfeest aan
de Bergse plas. Batman

6  Onder de Willemsbrug
heb ik met mijn vrouw 
geschuild voor de regen. 
We hebben toen voor het eerst  
gekust. Dat is inmiddels 14 jaar  
geleden. Nu zijn we getrouwd en 
hebben een dochter. Bas

7  Op de Erasmusbrug staan,  
kijkend over de Maas en je als 
mens nietig voelen. Floor

8  Park Twee Heuvels was vroeger 
een moerasachtig gebied. Voor mij 
als kind prachtig.

9  Bij Zwaanhalspark een avondje 
langs het water van de Rotte zitten 
met vrienden en een wijntje.  
Het water, het klotsen, het staren 
geeft rust! Rokus

10  Skinny dippen in  
de Schie na warm bigband 
optreden in Overschie.
Kees

11  Genieten van de kinderen 
die eindeloos creatief met water 
spelen op de Speeldernis.
Josine 

12  Regentuin:  
vanmiddag heerlijk 
in het gras tussen
de narcissen gezeten. 
Waar kortgeleden 
nog een unheimisch 
parkeerterrein was.

13  Het uitzicht over de Maas vanaf 
de Van Brienenoordbrug, wanneer 
we op familiebezoek gingen.

14  Singel Lange Hilleweg. Uhm, hier 
ben ik door het ijs gezakt. Rob

15  Zuiderpark: mijn eerste water-
project in Rotterdam. John

16  Mijn verjaardag op 28 september. 
Normaal een koude dag, maar vorig 
jaar prachtig weer. Dus spontaan 
mijn verjaardag verplaatst naar het 
park bij de Euromast. Ballonnetjes 
opgehangen, kleedje neergelegd 
en taarten laten bezorgen. Chantal 

17   Recente herinnering.  
Gisteren was ik bij  

de kas van Buitenplaats  
Spangen. Fijne plek!

Paula

Dit plekkie vergeet ik never 
nooit meer...

18  Dit was fijn: Parkzicht en  
Zochers in het park bij de Euro-
mast. Parkzicht voor de geweldige 
muziek in meerdere zalen tegelijk. 
Zochers voor de rust met zicht 
op het park. Mine

19  Zonsondergang op het 
strandje bij Heijplaat.

20  Op de Rotte varen, warm 
weer, maar met een heerlijke 
wind in mijn gezicht. Irene

21  Liefst loop ik hier elke avond: 
lekker doorwaaien en rondkijken. 
Hoofd leeg en diep inademen. 
Jop

22  Op het Lido-dek van de SS 
Rotterdam geniet ik van het  
uitzicht over de Maas en skyline.
Diana

23  Boottochten op de Aqualiner 
met Hollandse luchten. Martine

24  Grote Kerkplein: groen, water-
berging, evenementen… een nieuwe 
superplek in de stad! Sander

25  Fietstochten
langs de Rotte
in de zomer.
 Joost
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watersensitiverotterdam.nlwatersensitive@rotterdam.nl  Op watersensitiverotterdam.nl vind je meer Rotterdamse routes en een digitale versie van deze. 

Deze keer geen kant- en klare route, maar een doe-het-lekker-zelf routekaart. 
Met groen en plekken aan het water, waar Rotterdammers mooie herinneringen aan hebben. 
Of die ze juist gráág onderhanden zouden willen nemen. Pik er wat plekkies uit en zap 
door de stad!

1  Stad aan de rivier: getijde-
parken langs de rivier. Dat zou ik 
willen.

2  M4H kan nog een stuk groener 
en water sensitiever!

3  De Schieweg. Wat mij betreft 
zou de autosnelweg wel weer 
vervangen mogen worden door 
een mooie waterweg. Selma

4  Maak van Park 1943 een  
waterpark. Sander

5  Minder zeeschepen in de haven; 
meer schone lucht.Batman

6  Wat een stenen! De hittestress 
op de Kop van Zuid is iets waar we 
echt wat aan moeten doen. Bas

Dit plekkie wil
ik weleens onder
handen nemen!

7  Laten we de waterkwaliteit 
van de Kralingse Plas blijvend  
verbeteren!

8  Rozentuin: zijn naam weer in 
ere herstellen. Susan

9  Het Lage Land is het laagste 
punt van Nederland. De toekomst 
ligt hier! Watermanagement gaat 
een groot issue worden komende 
jaren. Tom

10  Ik zou wel zonder obstakels langs 
de Rotte willen kunnen wandelen 
of fietsen; van Zoetermeer naar de 
Maas. Floor

11  Schiemond: de wijk ligt zo mooi 
aan het water. Veel mensen weten 
dat niet! Hoe laten wij dat zien?

12  Dak Hofbogen: 
dit kan 2 km dakpark 
worden, met veel ruimte 
voor wijkinitiatieven. 

13  Betere zwemmogelijk-
heden in de Zevenhuizerplas 
aan de kant van Nesselande. 
Josine 

14  Bij Rotterdam-airport liggen er 
veel kansen om klimaatadaptatie 
toe te passen.

15   Essenburgstraat
mag minder stenig 

en groener!

16   Zoveel
mogelijk groene

daken maken!
Rianne

17  In wijken als Lombardije zijn er 
volop kansen om bodemdaling en 
rioolvervanging aan te grijpen om 
de buurt kwalitatief beter te maken.

18  Singel Lange Hilleweg natuur-
vriendelijker maken. Rob

19  De parkeerplaats bij Hogeschool 
Rotterdam, locatie Academieplein, 
mag wel vergroend en verblauwd 
worden! Martine

20  Katendrecht kan een levendige, 
watersensitieve buurt worden. 
Hopelijk voor alle soorten mensen. 
Hiltrud

21   Wij willen een groen
dak op de Hofbogen!

22  Schoon zwemwater!  
Om te beginnen in de Schie!
Rokus

23  Laten we een mooie, groene 
verbinding maken vanuit de stad: 
naar de Van Nelle-fabriek en verder 
tot in Midden-Delfland.  
Kees
 
24  Meer zwemmen, ook dicht bij de 
stad. Meer spetters! Jop

25  Crooswijkse bocht moet snel 
wakker gekust worden! Sander

26  Oude Westen: alle daken groen 
en veel meer geveltuinen en 
straatgroen!

27  Plein voor de Peperklip  
(Feyenoord): dit is een plein met 
veel steen en veel potentie. H.

28  De Heemraadsingel is prachtig, 
maar de straten er omheen zijn 
heel erg stenig. Bloedheet in de 
zomer en ongezellig. Vooral de 
Middellandstraat mag een fijne 
boulevard worden met groots 
groen. Chantal

29  Een waterbergend dak voor 
Rotterdam Centraal!

30  Waterspeeltuin in Ommoord.
Ilse

31  Doorgaan met het vergroenen 
van het Oude Westen: het werk is 
nooit af! Anne

32  Schoner water in de Kralingse 
Plas, zodat je kunt zwemmen  
zonder parasietenbeten.  
En schonere singels: nu ruikt 
de Bergsingel echt ranzig.  
Sabina
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