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Stad van de toekomst maken…



Basisplan 1946



Wat is het DNA van een stad?



waar komen we vandaan?:       Rotterdam 1850



Rotterdam 1870



Eerst de haven 

dan de stad

(Coolsingel 1939)



Bombing of Rotterdam



Eerste ronde wederopbouw  1940 -1956



1985: Mogen er ook mensen wonen in de binnenstad? 
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Kentering



Laatste ronde wederopbouw 1985 - 1995
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De middeleeuwse stad



Laurenskwartier 1300 - 1995



1995-2015 Laurenskwartier



2005



2011



“what’s in it for the 
city?”







(2008 crisis)…. , of een ander tijdperk?

De positie van beleggers, ontwikkelaars, banken en 
woningbouwcorporaties zijn zeer veranderd.  

Maar ook onze visies op de toekomst:

“Een verandering van tijdperken”* 

*Jan Rotmans



(2008 crisis)…. , of een ander tijdperk?

1. De kwetsbaarheid van de binnenstad vanwege de lage dichtheid aan 
mensen

2. De kwetsbaarheid van de haven, omdat deze gebaseerd is op 
fossiele energie 

3. Kwetsbaarheid van wijken met een laag, inkomen, omdat zij geen 
manier weten om een zinvol bestaan op te bouwen (voor hun 
kinderen)



2010: never waste a good crisis 1; complexe 
gebouwen 



2011: Never waste a good crisis 2; nieuw beleid

Onze focus moet weer liggen op de 
daadwerkelijke gebruikers van de stad, omdat 
zij de stad nodig hebben.



En wat bepaalt de aantrekkingskracht van Nederlandse steden?
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• Amsterdam    84 000         (10%)

• Den Haag      50 000         (10%)

• Rotterdam     30 000          (  5%)

• Utrecht          15 000          (10%)

* Van Engeldorp Gastelaars 



Synergie: wonen, werken, ontmoeten en theater

http://theater.agenda-uitgaan.nl/voorstellingen/1905359/rock-paper-scissors/stadsschouwburg-groningen-groningen/03-april
http://theater.agenda-uitgaan.nl/voorstellingen/1905359/rock-paper-scissors/stadsschouwburg-groningen-groningen/03-april


“Het gaat bij succesvolle steden om de mensen die elkaar 
uitdagen, aanvullen en opjutten om zo tot innovatie te 
komen.”

Economy of cities, Jane Jacobs 

http://theater.agenda-uitgaan.nl/voorstellingen/1905359/rock-paper-scissors/stadsschouwburg-groningen-groningen/03-april
http://theater.agenda-uitgaan.nl/voorstellingen/1905359/rock-paper-scissors/stadsschouwburg-groningen-groningen/03-april


Rotterdammers maken stad



Wat moet Rotterdam doen om in dit tijdperk 

een veerkrachtige stad te blijven? 

Wetende dat: 

“…menselijk kapitaal essentieel is voor een 

veerkrachtige stad”

“…Binnensteden een hoofdrol spelen voor 

een aantrekkelijke stad”



Hypothese

Verdichten, verdichten, verdichten…

Maar…..het verder verdichten van de 
binnenstad leidt alleen tot een veerkrachtig 
stad als de bewoners zelf een centrale rol 
krijgen. 



….doordat we te maken hebben met een steeds 
hoger opgeleide ondernemende bevolking 
ontstaan er ook steeds meer bottom up
initiatieven
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method

-- 17 mei 2011niche studies en praktijk door architecten en 
kennisinsituten

-- September / Oktober 2011 ondernemersbijeenkomst

-- 10 nov. en 8 dec. 23 febr. ARENA met koplopers



Bestaande praktijk 
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Zeven strategieën 



Collectief opdrachtgeverschap
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Huis en kantoor van Architect Joost Kuhne





Studie voor een  
energie neutraal 

gebied



10 nov. en 8 dec. 23 febr. ARENA met koplopers

method



“People go were people are”



ARENA*: koplopers discussie over de toekomst van 
onze Binnenstad

“ …Met kinderen moet je altijd naar buiten (spelen, 
school)….”

Van de stad verwacht je:

Veilige straten met bomen, speeltuinen en een 
park…. 

En ook comfortabele routes naar school’: dus veel 
ruimte voor voetgangers en fietsers.

*i.s.m. Nico Tillie, MUSIC / Derk Loorbach, DRIFT (EUR)





Meer Groen en Stadslandbouw



Parkeerterreinen worden groene openbare ruimtes



Kades worden recreatiegebieden



….en Glamorous green



30.000 inhabitants + 141 HA green



Beoordeling TNO 

• Meer fietser en voetgangers en niet meer 
autogebruik. 

• Meer cafés, restaurants en cultuur

• 30.000 meer banen voor de creatieve klasse, maar 
ook in de dienstverlening, zoals kinderdagverblijven. 

• Gezonder (1 jaar)

• Langzaan bouwen is beter voor de WOZ waarde (10 % 
regel)

• Beter gebruik van de openbare ruimte.



Policy: more inhabitants in the inner city!



Cultuurverandering in beleid

Het verdichting en vergroening onderzoek van 
de Binnenstad heeft gediend als een pilot project 
om de hele stad te veranderen in een vitale 
duurzame stad.



2014: en toen waren er iconen…
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http://www.roughguides.com/
http://www.roughguides.com/
http://www.trouw.nl/
http://www.trouw.nl/
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130529000731/logopedia/images/5/51/Ny-post-logo.jpg
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20130529000731/logopedia/images/5/51/Ny-post-logo.jpg


Rotterdam “city of the year 2015”



Veranderende rol van de overheid

Van, naar



Van alleen top down, naar het faciliteren
van lokale initiatieven







(2008 crisis)…. , of een ander tijdperk?

1. De kwetsbaarheid van de binnenstad vanwege de lage dichtheid aan 
mensen

2. Kwetsbaarheid van wijken met een laag, inkomen, omdat zij geen 
manier weten om een zinvol bestaan op te bouwen (voor hun 
kinderen)

3. De kwetsbaarheid van de haven, omdat deze gebaseerd is op 
fossiele energie 



Soms een initiërende overheid



Bijvoorbeeld: Hart van Zuid



Impressie Plein op Zuid



1 november 2013



Complexe projecten vereisen complexe  antwoorden



DNA van de stad = economie



Versterken van stedelijke netwerken: 
www.maritimecluster.org

http://www.maritimecluster.org


Netwerk maritieme maakindustrie rondom IHC
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Van Oord



IHC



Van Oord



Ampelmann



www.maritimecluster.org

http://www.maritimecluster.org


Leren van de Toekomst:
Innovatie is controle loslaten en samen verder komen

1. Rotterdam wordt energie neutraal. Energie kost 
niets, afval wordt duur

2. Waar werelden elkaar ontmoeten. De stad als 
verbinder, als informatieverschaffer. Minder ICT 
meer persoonlijk ontmoeten

3. Lokale initiatieven samen met de overheid, 
smart city - smart citizen, ondernemerschap

4. Delen is het nieuwe hebben. Geen vaste baan, 
wel een zinvol bestaan



Tijdperk van veranderingen:
agenda stad

1. Transformeer de energievoorziening

2. Versterk stedelijke netwerken

3. Zorg voor een gezonde leefomgeving

4. Versnel en innoveer de wateraanpak

5. Integreer technologie en ruimte



Dank u




