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Hierboven de afbeelding in hoge resolutie van een idee voor het Lloydpark. Een beschrijving is te
vinden op www.lloydpark.nl. Hieruit kan worden geciteerd. De hardcopy versies die bij het initiatief
zijn ingesloten zijn de versie die ondertekenaars hebben kunnen lezen; deze is steeds bijgewerkt
naar nieuwe inzichten, vandaar de website.
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Ook een afdruk van de website https://www.klimaatschadeschatter.nl/ die toont dat alle
buitendijkse gebieden in Rotterdam grote financiële risico’s kennen door klimaatverandering
(zeespiegelstijging). Dit is een voorspelling voor 2050 met de KNMI scenario’s uit 2014, volgend jaar
komen nieuwe scenario’s en zal dit worden bijgewerkt en aangezien de klimaatverandering sterk
blijft doorzetten zullen de risico’s oplopen, mogelijk zelfs sterk. Buitendijkse gebieden (die nog niet
bebouwd zijn) aanwenden als groene oases is niet meer dan een logische stap in de
klimaatadaptatie-strategie.
Financiële onderbouwing:
Het Lloydpark representeert een oplossingsrichting: stoppen met verder verdichten en ruimte
maken voor natuur en water. En het hoeft geen “aangeharkt” park te worden, wél veilig en een fijne
plek om te komen (ook voor dieren): koel, ecologisch gezond, verbindend en ontspannend of juist
actief (bewegen).
Om deze oplossingsrichting financieel rond te maken kunnen de volgende bronnen en bijdragen
worden aangewend:
1. De gemeente zorgt voor het ontharden, eventueel saneren van grond en het aanbrengen
van een vruchtbare bovenlaag: kosten vergelijkbaar met de voorbereiding van elk project;
2. Ontwerp wordt in gang gezet door de Wijkraad, geholpen door de Bosmakelaar Bart
Nootebos van de Provincie Zuid Holland. Ook zijn er in de wijken voldoende ontwerpers en
experts woonachtig die kennis kunnen bijdragen, denk aan De Groene Connectie, Schat van
Schoonderloo en Tuin op de Pier;
3. Inrichting wordt een samenwerking van de gemeente, bewoners (vrijwilligers) en private
partijen (bedrijven) uit de wijken. De gemeente zal in ieder geval de kosten voor eventuele
aanleg van stroom, water en riolering moeten dragen;
4. Voor onderhoud (ook schoonmaak) geldt hetzelfde;
5. Behalve de bijdrage van vrijwilligers kan er ook een stichting worden opgericht die via
crowdfunding extra geldstromen aanboort;
6. Mogelijk zijn er subsidies beschikbaar vanuit de provincie. Meer bos en natuur is een
belangrijke doelstelling van de provincie. Zie bijvoorbeeld https://www.zuidholland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groen-subsidie-2-11-2-kwaliteitsimpulsrecreatie/.
De kosten voor de gemeente zijn er zeker, het is en blijft ook gemeentegrond, maar de gemeente
heeft nu ook kosten aan dit gebied. Inrichten en onderhoud kan echter in hele grote mate samen
met de inwoners en lokale bedrijven worden gedaan. Daar is veel animo voor. En de omliggende
wijken hebben dit heel hard nodig. Nu al, maar zeker in de toekomst.
De woonwijken rondom Lloydpark profiteren op de langere termijn enorm. Mensen leven er
gezonder, komen graag buiten en wonen er graag. Financiële voordelen zijn al eens onderzocht door
de WUR in Amsterdam. Uitzondering zijn mogelijk de Mullerpier en Lloydpier. Deze zullen zonder
aanvullende maatregelen vanaf circa 2050 ernstig wateroverlast door overstroming gaan ervaren en
lopen kans al ruim voor die tijd “leeg te lopen”. Dat hier in 2022 nog nieuw gebouwd wordt is een
toonbeeld van kortzichtigheid. Kopers en andere belanghebbenden kunnen het bevoegd gezag
aansprakelijk stellen wegens ernstig verwijtbaar handelen. Nu, maar ook in de toekomst omdat de
scenario’s er al jaren zijn. Lloydpark zal het bevoegd gezag niet aansprakelijk stellen wegens ernstig
verwijtbaar handelen en kan tegen die tijd omvormen naar een getijdenpark met eventueel een
zoetwaterberging in de Schiehaven. Dit laatste is overigens wel kostbaar, maar mogelijk noodzakelijk
voor overbrugging van periodes van droogte.

