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Rijk aanbod aan plek voor ontmoeting
Veel ondernemers en instellingen rond de Gedempte Zuiderdokken 
richten zich op bezoekers. Vanuit het perspectief van de bezoeker is 
deze rijkdom aan plekken niet altijd makkelijk te vinden. Voorzieningen 
‘zwemmen’ in de enorme ruimte van de Zuiderdokken. Er valt veel te 
ontdekken, de Gedempte Zuiderdokken zijn een stedelijke ruimte vol 
avontuur en belofte.
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Het zichtbaar en tastbaar maken van het rijke aanbod 
‘Plek voor rendez-vous’ beschrijft kwaliteit van nu en belofte voor de 
toekomst. Om deze kwaliteit zichtbaar en tastbaar te maken hebben o2 
Consult en Kars Advies een model voor een windroos gebouwd.
Doel van het model is de belangstelling van ondernemers en instellingen 
te wekken om zich samen met collega’s te profileren als onderdeel van 
de Zuiderdokken, om de vele troeven van de Gedempte Zuiderdokken 
nadrukkelijker uit te gaan spelen.
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De windroos als beeldmerk voor de Gedempte Zuiderdokken
Het hier afgebeelde model windroos heeft een aantal eigenschappen 
meegekregen, niet als onwrikbare uitgangspunten maar om ideeën en 
discussie los te maken. Het model biedt een voorzet aan een op te rich-
ten ondernemend gezelschap van ondernemers en instellingen rond de 
Gedempte Zuiderdokken, om deze windroos door te ontwikkelen tot een 
reproduceerbaar product waarmee ondernemers de Zuiderdokken én 
zichzelf presenteren aan bezoekers. 
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De windroos als katalysator en verbinder
Een ondernemend gezelschap ontwikkelt samen en test de prototypes.
Doel is het rijke aanbod aan plekken voor rendez-vous beter te presen-
teren en het verblijf van bezoekers aan de Gedempte Zuiderdokken te 
verlengen. Minder doorgangsgebied, meer verblijfsgebied, de spanning 
van het komen en gaan ook als toeschouwer te beleven.
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De windroos als katalysator en verbinder
De windroos staat symbool voor de Gedempte Zuiderdokken. Gebruik-
ers en bewoners rond de Gedempte Zuiderdokken gebruiken de win-
drichtingen om de verschillende zijden van de ruimte te beschrijven. De 
windroos helpt bezoekers op dezelfde manier om zich te orienteren.
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De windroos als fysiek product
De windroos is een object dat bij meerdere ondernemers en instellin-
gen te vinden is. Hij presenteert de bezoeker een door de betreffende 
ondernemer samengesteld deel van het rijke aanbod aan voorzieningen 
rond de Gedempte Zuiderdokken. Een kunstroute in een museum, win-
kels met lekker eten bij de bakker, een compleet Zuiderdokkendagje-uit 
in het lunchcafé. 
De windroos is een overzichtelijk alternatief voor entreebord, reisgids of 
visitekaartjeshouder (zie pagina 4). 
Bedrijven en instellingen kunnen een complete windroos kopen of een 
aandeel, en daarmee een verwijzing in de roos van een collega.
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DAGMENU 28 september 2012

Zuiderdokken 
website/ app 
met:
-vandaag in..
-route naar..
-contact met..
-etc..

De windroos als fysiek product
Door middel van Layar of QR code verwijzen de ‘visitekaartjes’van 
ondernemers en instellingen naar een website of app Gedempte Zuider-
dokken met op de bezoeker toegesneden informatie.
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in de vloer voor de deur op de toonbank met ‘visitekaartjes’

als app

De windroos als fysiek product
De uiteindelijke vorm van de windroos ligt niet vast. Het ondernemend 
gezelschap zal gezamelijk bepalen wat de beste vorm of vormen is voor 
het finale product.
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