
Visie op het Minervaplein. 

Het Minervaplein bestaat sinds de bouw van het prachtige aanpalende 

wooncomplex, winkels en zorgboulevard. 

Voordien was er de Minervalaan, er bestond geen Minervaplein in Rotterdam.  

Overigens was er aan de Minervalaan voor de winkels een grasstrook met een 

rozenperk en bomen. 

Het Minervaplein bestaat sinds het jaar 2010. 

Destijds de idee: Creëren van ruimte voor ontmoeting, houden van festiviteiten 

maar ook een eventuele markt. Een vrije busbaan voor een goed openbaar. 

Het ontwerp is door bewoners in samenspraak met deskundigen gemaakt. Ik 

kan me herinneren dat er veel tijd aan is besteed in de vorm van o.a. overleg en 

uitstapjes naar andere pleinen ter oriëntatie.   

Destijds, we spreken over inmiddels meer dan 10 jaar geleden, een prima plan. 

 

Nu met de ogen van 2021: 

De tijd en normen zijn veranderd, mede door meer kennis over de 

buitenruimte en het inrichten daarvan. 

De klimaatcrisis heeft dit denken versneld. 

Ik heb een aantal aspecten gedefinieerd m.b.t. het Minervaplein: 

- De kijk van 2021 op het plein. 

- Vergroening 

- Veiligheid 

- Behoud van zitmeubilair, lichtplan en riool 

- Relatie met andere gedeeltes van de wijk 

- Plan van aanpak 

 

Hoe kijk je anno 2021 tegen het plein aan: 

Het is een grote stenen vlakte met een paar bomen. 

De stenen houden de warmte vast en stralen daardoor een enorme warmte uit. 

Al het regenwater wat op de stenen vlakte valt stroomt nu zo het riool in, dat 

wil je anno 2021 niet i.v.m. wateroverlast. 

De bestrating laat geluid makkelijk resoneren. Het is daardoor een enorme 

klankkast geworden. 

 

Dat alles kunnen we veranderen met: 

 

 



- Vergroening: 

Groen geeft koelte.  

Groen houdt water vast.  

Groen is een streling voor het oog zeker i.c.m. met heesters welke bloeien. 

Groen geeft meer ruimte voor biodiversiteit.  

Vergroening is wat we nodig hebben i.v.m. de klimaatcrisis. 

Dus het effect van vergroening van het plein is dan niet alleen lokaal maar kan 

ook een klein steentje bijdragen aan oplossing voor de opwarming van de 

aarde.. 

 

 

- Veiligheid 

Ofschoon je er niet mag fietsen of op de scooter mag rijden wordt dat toch 

veelvuldig gedaan en dat laatste met grote snelheid …  Dat levert onveilige 

situaties o.a. op bij de hoek van het kinderdagverblijf aan 

Minervaplein/Ajaxstraat maar ook rondom de busbaan. 

Het diagonaal fietsen van Junolaan naar Ajaxstraat kan onderbroken worden 

door het aanbrengen van groenregio’s op het plein wat ervoor gaat zorgen dat 

het fietsen en/of scooter rijden belemmerd wordt. De groenstroken gaan dus 

meer veiligheid opleveren. 

Overigens op een begeleidende foto van het artikel in de Havenloods waarin 

deze bijeenkomst wordt aangekondigd lijkt te zien dat fietsers de busbaan 

nemen. 

Misschien moet dat, hetgeen nu verboden is, verkeerstechnisch gefaciliteerd 

worden. 

 

- Behoud van zitmeubilair, lichtplan en riool. 

Het moet mogelijk zijn de groene zones aan te brengen met behoud van door 

de bovengenoemd elementen.  

De bestaande zitelementen zijn van hoge kwaliteit en zijn duurzaam, daarnaast 

zijn ze zorgvuldig uitgekozen en daaraan hoeft niets veranderd te worden. 

Hetzelfde geldt voor de verlichting. 

Ook de plekken van afwatering kunnen m.i. blijven bestaan. 

Door alle elementen te behouden kunnen de kosten laag blijven en zoals 

genoemd: De specifieke kwaliteiten van de elementen worden behouden. 

 

 

 



- Relatie met andere gedeeltes van de wijk. 

Het groen wat er is op de Amazonelaan, te weten van de Cliostraat tot aan het 

Minervaplein en wat vervolgens verder gaat op de Minervalaan vanaf het 

Minervaplein tot aan de Achillesstraat, en dus onderbroken wordt door het 

Minervaplein krijgt bij vergroening een verbinding. 

Hierdoor ontstaat een landschappelijke continuïteit.  

 

- Plan van aanpak 

Kennis:  

Hulp van deskundigen is gewenst. Wellicht de oorspronkelijke architect of 

inrichter of de destijds betrokken bedrijven van het plein. 

Te weten: Stijlgroep Landscape and urban design. 

                   Buitenom Rotterdam. 

Kosten:  

Subsidie:  Tegelwippen..  

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meer-groen-in-de-stad/ 

Onderhoudsarm groen door specifieke beplanting. 

Eigen aanpak:  

- Een eventueel te vormen Groenteam Minervaplein. 

- Medewerking van de Pameijerstichting 

 

Overigens: 

Er dient voldoende ruimte op het plein te blijven voor festiviteiten, speelruimte 

en andere activiteiten. 

 

 

 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meer-groen-in-de-stad/

