
 

 

VERSLAG PARTICIPATIE MONUMENTENDAG – 10 SEPT 2022 
 
Datum  : 10 september 2022 
Project  : De Glasfabriek 

 
 
AANLEIDING 
De afgelopen periode heeft De Glasfabriek gewerkt aan de volgende ontwerpslag van het stedenbouwkundig 
masterplan. Dit document is een vervolg op het schetsontwerp dat in april gepresenteerd is tijdens de 
Burendag en wordt ook wel voorlopig ontwerp genoemd. 
Op basis van dit voorlopig ontwerp van het masterplan worden gesprekken met de gemeente gevoerd om te 
komen tot een bestemmingsplan als wettelijke basis om de verdere ontwikkeling op te pakken.  
We hebben de openstelling van De Glasfabriek tijdens Open Monumentendag op 10 september aangegrepen 
om omwonenden van het gebied en geïnteresseerden in de ontwikkelplannen te informeren over de in het 
voorlopig ontwerp masterplan opgenomen ideeën en hen de gelegenheid gegeven hierop te reageren.  
In dit verslag gaan wij in op hetgeen wij gepresenteerd hebben en de reacties die we hierop ontvangen 
hebben.  
 
OPZET 
Via verschillende offline en online media is de 
openstelling en mogelijkheid om reactie te geven 
kenbaar gemaakt en zijn geïnteresseerden 
uitgenodigd deel te nemen aan rondleidingen op 
locatie. Hierbij krijgen de planonderdelen ‘openbare 
ruimte en ontsluiting’, ‘wonen’ en ‘werken en 
voorzieningen’ bijzondere aandacht.  
 
Ingeschrevenen voor de nieuwsbrief van 
www.deglasfabriek.com hebben deze uitnodiging 
per digitale nieuwsbrief ontvangen.  
Via persberichten zijn de lokale media en de 
gemeente (schiedam24; S’DAM, gemeente, AD, 
SchieTV) geïnformeerd en uitgenodigd hun lezers 
uit te nodigen.  
Tevens is deze uitnodiging via de sociale media 
(Facebook, Instagram) onder de aandacht gebracht.  
  
 
 
 
 
MEEGENOMEN UIT BURENDAG 
Alvorens in te gaan op de thema’s uit en de reacties op het masterplan, informeren wij u hierbij eerst 
over hetgeen wij hebben gedaan met de feedback vanuit het SO/Schetsontwerp (Burendag, april 
2022) en hoe we hier in het VO/Voorlopig ontwerp masterplan rekening mee hebben gehouden.  

 

http://www.deglasfabriek.com/


 

Nadere planuitwerking (VO) naar aanleiding van input omwonenden SO-participatie 
april 2022 
▪ Wens voor achterom Rotterdamsedijk  
Er is ruimte gezocht in het plan om een achterom, c.q. brandgang, in het plan toe te 
voegen waarmee de woningen aan de Rotterdamsedijk - welke momenteel geen toegang 
vanuit openbaar gebied tot de achtertuin hebben - dat in de toekomstige situatie wel 
krijgen. 
 
▪ Hoogteverschil tuinen Rotterdamsedijk en terrein De Glasfabriek  
Dit is een bekend punt en gezien de benodigde bodemsanering op het Glasfabriekterrein 
een terechte vraag. De bij het vorige punt genoemde ruimte achter de bestaande woningen 
aan de Rotterdamsedijk biedt de kans om dit hoogteverschil in het landschap op te lossen 
en daarmee ook aspecten als afwatering van regenwater op te vangen. 
  
▪ Positie hoogteaccent VROM-terrein  
In de nadere uitwerking van het plan is het hoogteaccent op een andere plek 
gepositioneerd waarmee deze op grotere afstand van de bestaande woningen aan de 
Rotterdamsedijk komt te staan. Er is gezocht naar een positie welke nog steeds bijdraagt 
aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied, waarmee het volume als trekker 
vanuit de binnenstad fungeert.  
  
▪ Bezonning en uitzicht  
In het plan, en met name in de lintbebouwing parallel aan de Rotterdamsedijk en op het 
VROM-terrein, is verder gestudeerd op bouwhoogte in relatie tot o.a. bezonning. Dit heeft 
erin geresulteerd dat diverse woningen/woonblokken lager zijn dan in de vorige versie van 
het plan. Dit is zowel gedaan door de bouwhoogte (aantal woonlagen) te verlagen, als door 
een bouwblok getrapt af te laten lopen richting de Rotterdamsedijk. 
  
▪ Tijdelijke parkeervoorziening voor tijdens de bouw op de VROM  
Over dit onderwerp zijn gesprekken gaande tussen Glasfabriek B.V. en de gemeente 
Schiedam.  
  
▪ Achter ontsluiting (commerciële units) Rotterdamsedijk  
Zoals in het plan is terug te zien is er, ten opzichte van de vorige versie, een 
ontsluitingsweg toegevoegd welke de woningen en commerciële ruimten aan (met name de 
westzijde van) de Rotterdamsedijk ontsluiten. Deze nieuwe weg sluit aan op de Glaslaan 
en ontsluit via de Nieuw Mathenesserstraat. Dit is in lijn met de mobiliteitsvisie van de 
gemeente waarin de Koemarkt een meer autoluw karakter krijgt en de ontsluiting van de 
Koemarkt naar de Buitenhavenweg wordt heringericht voor uitsluitend langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers). 
  
▪ Specifieke wensen t.a.v. toekomstige voorzieningen 
Hier wordt doorlopend naar gekeken en dat zal de komende periode steeds meer vorm 
krijgen in de plannen. Concrete ideeën en wensen op dit vlak zijn dan ook zeer welkom.  
  
 
  



 

OPZET EN ONDERWERPEN PARTICIPATIE MONUMENTENDAG 
Geïnteresseerden werden bij de entree van het gebied ontvangen met koffie en thee tot de groep compleet 
was. Vervolgens werd de groep, begeleid door een medewerker van De Glasfabriek, geleid langs drie plekken 
op het terrein. Op elke plek kwam een specifiek onderdeel van de ontwikkeling aan bod: 

 Locatie 1:   Buiten voor silo’s  Openbare Ruimte & Ontsluiting 
 Locatie 2:   Hal 9   Wonen, Werken & Voorzieningen 
 Locatie 3:   Hal 9   Wensen & Ideeën 

 
Aan de hand van beeldmateriaal op o.a. panelen, vloerdoeken en een maquette waarop bouwhoogtes in relatie 
tot omliggende bebouwing goed te zien zijn, werd op elke locatie toelichting gegeven op de diverse 
onderdelen. Tijdens de toelichting werd uitgelegd op welke onderdelen het plan is aangepast op basis van de 
feedback van de eerdere burendag en konden volop vragen worden gesteld. Bezoekers werden daarnaast ook 
uitgenodigd hun vragen en ideeën te onthouden en bij het laatste onderdeel voor ons achter te laten. 
 
FEEDBACK EN IDEEËN   
Tijdens de participatie dag hebben circa 120 bezoekers deelgenomen aan de voornoemde rondleiding. De 
monumentendagen die gelijktijdig op het terrein plaatsvonden hebben ca. 250 bezoekers getrokken. 
 
De feedback op de participatie dag was divers, immers is de locatie ook vrij groot en het deelnemersveld 
uiteenlopend. Zowel omwonenden, woningzoekenden, architecten en belangenbehartigers waren aanwezig, 
met een soms heel verschillende (en soms letterlijke) kijk op het plan. De algemene tendens was voor het 
overgrote deel zeer positief. Sommige geïnteresseerden kunnen niet wachten er te gaan wonen, anderen zijn 
bezorgd ten aanzien van te verwachten overlast tijdens de bouw of het vervallen van bestaande 
parkeerplaatsen, terwijl weer anderen allerlei kansen zien om Schiedam mooier, groener en identiteitsrijker te 
maken. Het merendeel van de mensen staat positief tegenover de huidige en aankomende activiteiten op het 
terrein (tijdelijke gebruikers, events en straks ook horeca) en kunnen niet wachten tot ze er vaker gebruik van 
kunnen maken.  
 
De reacties die zijn opgehaald worden gecategoriseerd en uitgewerkt, zodat ze als input kunnen worden 
meegenomen in de uitwerking van het Masterplan (VO) naar de definitieve ontwerpen. Participanten konden 
aan het eind van de rondleiding hun feedback op post-its schrijven en op diverse panelen met elk hun eigen 
onderwerp plakken. 
 
Naast de algehele positieve houding kwamen de volgende onderwerpen meermaals aan de orde:  

 Gebruik deze kans om iets te betekenen voor Schiedam, bijvoorbeeld silo’s benutten voor iets 
bijzonders dat bijdraagt aan toerisme (genoemd zijn: horeca-functie, street art) en/of actuele 
klimaatvraagstukken als water-/energieopslag 

 Autoluwe buurt: diametraal tegenover elkaar staande meningen: ‘believers’ versus ‘non-believers’; 
maar als je het doet, doe het dan wel goed! 

 Positieve houding, doch ook zorg t.a.v. de voorziene autoluwe buurt, waarbij het belang van voldoende 
alternatieven zoals dagelijkse voorzieningen voor de buurt op de locatie zelf aan de orde kwamen 
(m.n. supermarkt, scholen, versproducten (bakker, slager), horeca) 

 Benutting van bestaande kwaliteiten van de huidige bebouwing als dragers voor de nieuwe identiteit 
 Denk ook aan minder validen bij inrichting openbare ruimte 
 Voorrang voor Schiedammers bij toewijzen woningen? Deze suggestie viel weer niet goed bij de (vele) 

Rotterdammers die ook vertegenwoordigd waren 
 Ruimte voor bijzondere woonvormen als hofjes, lofts, werkwoningen; maar ook is meermaals 

benoemd goed te letten op voldoende privacy in de tuinen/op de buitenruimten en bergruimte 
 Ruimte voor cultuur, zoals nu ook in de tijdelijke fase. Zou tof zijn als daar straks iets van over blijft 



 

 Ruimte voor lokale horeca, liever geen nachthoreca 
 Ruimte voor honden uitlaatplekken 
 Ruimte voor groen, maar ook enige zorg over verwachte overlast en het benodigde beheer. 
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