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Stad van de Toekomst: met De Biesboschhal, De Leefwerf en het
Binnenvaartmuseum als inspirerend decor en de ambachten van gisteren,
vandaag en morgen werken we aan de nieuwe economie. Maakwerk, vakwerk,
leerwerk en denkwerk dat past in de traditie van de Drechtsteden als industriële
motor van Rotterdamse maritieme regio. Hiermee ontwikkelen we een hotspot
voor sociale-, economische- en maatschappelijke innovaties. Noodzakelijke
veranderingen die per definitie positief en financieel bijdragen aan lokale en
regionale ontwikkelingen.
Een inspirerende omgeving waar overdracht van kennis, ervaring en ambitie
samengaat met innovatie en ruimte biedt aan gevestigde bedrijven om hun
innovaties, prototypes en pilots te realiseren. Een flexibele, No Label en
toegankelijk omgeving voor mensen aan de kant, tot leven-lang-leren en een
veilige en inspirerende plek voor startups.
Onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie
De integrale visie van SITY Youniversity op het aanbieden van Anders Leren en
Badge-onderwijs past bij de belevingswereld en individuele competenties van
deelnemers en de behoefte van bedrijven. Hiermee wordt een solide basis
gelegd voor een Makerspace Next Level die de regio nog niet kent en voorziet in
een duidelijke behoefte – van dagbesteding tot leerwerk-trajecten. Het
interactieve karakter van visie en contextueel aanbod op álle kennis- en
ervaringsniveaus maakt het uitermate aantrekkelijk voor bedrijven en hun
medewerkers om op nieuwe ontwikkelingen aan te haken. Start-ups kunnen
nieuwe ontwikkelingen opstarten en scale-ups kunnen de productiemiddelen
benutten in hun groei naar zelfstandigheid.
Next Economy Hotspot, 21st-Century skills
Geïnspireerd op Rotterdamse hubs als Bluecity, RDM-makerspace, Keilewerf en
Kroon, leggen we in De Biesboschhal de basis vanuit vernieuwende Social Return
en leer-werk-trajecten, om direct dóór te
kunnen groeien naar en brede hub waar mogelijkheden en competenties elkaar
op alle niveaus versterken richting de vaardigheden en toegevoegde waarde van
de nieuwe economie.
Circulair en Social Return:
In De Biesboschhal ontwikkelen we de skills die bouwen aan steden en regio’s
zonder afval en zonder uitval. Hierbij zijn circulair, hergebruik, re-design en remanufacturing de norm én continu doorontwikkeld worden. Samen aan de slag
met praktische icoonprojecten zoals Schapenkoppie- (en andere Dordtse)
beelden van restplastic, lasrobots voor reparatie, trainingen en workshops voor
innovatief ontwerp van circulaire producten, ketensamenwerkingen,
vernieuwende productiemethoden en businessmodellen.
Economische en Maatschappelijke waarde
- Ondersteuning aan gemeentelijke en regionale strategieën op de grote
transities: energie, circulair, klimaat, onderwijs, arbeidsmarkt, maritieme topregio
en sociale herstructurering.
- Versterking van competenties, verkrijgen van deelkwalificaties en aanbod van
Badge-onderwijs als voorbereiding op de nieuwe economie en sectorale
behoeften.
- Vermindering van werkloosheid en afstand tot de arbeidsmarkt. Contextueel
aanbod voor vroegtijdig schoolverlaters, drop-outs en thuiszitters.
- Inzet van programma's, die rechtstreeks bijdragen aan het ontwikkelen van Next
Economy activiteiten in Dordrecht . Dit i.s.m. andere initiatieven in de Regio ZuidHolland-Zuid
- Implementatie en uitvoering van social return on investment.

DE BIESBOSCHHAL
NEXT LEVEL

Next Economy, Maritime
Craftmanship,
Social
Innovation, Anders Leren,
Sustainability, Lifestyleand Public Events

BRUISENDE
HOTSPOT,
LEREN,

WAAR

WERKEN

EN

INNOVEREN
NAADLOOS
ELKAAR

IN

OVERGAAN

DBH

Aanleiding:
In de loop van 2019 zijn verschillende initiatieven gestart rond herbestemming
van de monumentale loods van voormalig scheepswerf De Biesbosch en onder
begeleiding van de Economic Development Board Drechtsteden zijn genoemde
initiatieven in februari 2020 bij elkaar gekomen en zijn realisatie-scenario’s
geformuleerd. Deze zijn begin maart voorgelegd en besproken met de directie
van De Nieuwe Norm
SLIMCirculair: Ontwerpwedstrijd voor studenten van Da Vinci bouwkunde, met
herontwerp Biesboschhal onder begeleiding van RoosRos Architecten en
Cirkellab gepresenteerd als ‘De Deelfabriek’ bij Cirkelstad Drechtsteden.
Cirkellab, RoosRos Architecten, Van Wijnen en Sirkel werken ‘Routekaart
Biesboschhal’ uit, als de Hotspot en etalage voor een nieuwe, circulaire economie
in de Drechtsteden;
S.I.T.Y. Youniversity Drechtsteden, formuleert haar (zorg)visie en invulling op het
nieuwe leren in de 21e eeuw;
S.I.T.Y. Academy Gorinchem, formuleert het ‘Masterplan Hands on Academy’ en
is een samenwerking tussen Da Vinci, Avres, Stichting Behouden Vaart en de SITY
Youniversity Drechsteden;
Vereniging De Binnenvaart, voorziet in maritiem onderwijs en is de spil van een
naadloze verbinding tussen het huidige nationale Binnenvaartmuseum in de
René Siegfried (bouwnr 414, De Biesbosch, 1963) en de drie schepen aan de
kade, haar kennis- en documentatiecentrum en de Leefwerf in de Zuidelijke
insteekhaven;
Leefwerf De Biesbosch, is een combinatie van wonen en werken in varend
erfgoed;
Vereniging Techniek en Ambacht (voormalig Nedstaal) formuleert in haar
beleidsplan de doelstelling om haar machinepark, vakkennis en ervaring in te
zetten voor dienstverlening, onderwijs en kennisoverdracht aan regionale
industriële partners.
Avres | Da Vinci College | Dalton Lyceum | Leefwerf De Biesbosch | Cirkellab |
Enver | SYD078 |Techgrounds | Economic Development Board | Deal Drecht
Cities| MDT | De Nieuwe Norm | DG&J | Dordrechts Museum | St. De
Binnenvaart | Vereniging voor Techniek en Ambacht | Netflex | Yoi |Contour de
Twern | IT Campus | Behouden Vaart | UIL078 | Loket Zwijndrechtse Waard |
STC | Sirkel | Damen | Van Wijnen| RoosRos Architecten | Via Cultura | Via078 |
Theater Tortilla | Tiny Houses | Zenith | The Movies
Ambassadeurs: Bert van de Burght | Wim van der Linden | Teun Muller | Derk
Loorbach | Erwin Keuskamp | Hans Baggerman | Dominic Schrijer |
Project en concept: DE NIEUWE NORM

