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Rotterdam Klein & Fijn onderzoekt de verdichting 
van het centrum van Rotterdam middels kleinschalige 
woningbouw. Het stelt dat zelfs de kleinste gebouwen 
kunnen bijdragen aan het versterken en het 
verhelderen van de stedelijke structuur. Gaten vullen 
is niet genoeg. Het gaat erom dat deze alternatieve 
verdichtingstrategie kwaliteit oplevert voor de plek 
en voor de stad. 
Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de huidige 
structuur van de binnenstad van Rotterdam en 
worden de mogelijke bouwlocaties gekoppeld aan de 
openbare ruimte waar deze toe behoort. Gebouw en 
stedelijke ruimte hechte   n aan elkaar.

Voor een accurate verkenning van de opgave worden 
de volgende stappen onderscheiden:

Stap 1 – lezing van de binnenstad
Voordat bekeken is hoe een gebouw een kwalitatieve 
bijdrage kan leveren aan de structuur van de (binnen)
stad is de stad zelf zorgvuldig geanalyseerd. De vorm 
van de stad, de buitenruimte en het begrip van de 
manier waarop de stad wordt waargenomen zijn 
bekeken. De lezing van de (binnen)stad mondt uit in 
de strategie voor de stadsdoorsnede. Hiermee wordt 
de relatie tussen gebouw en de structuur van de stad 
gelegd. 
De stadsdoorsnede is vervolgens toegepast op 
Rotterdam Klein & Fijn projecten, maar zou 
evengoed behulpzaam kunnen zijn voor andere 
ingrepen in de stad.

Stap 2 – inventarisatie van alle locaties
Een grondige inventarisatie is verricht van de 
mogelijkheden, zowel voor de plekken die er zijn als 
de plekken die ‘gemaakt’ kunnen worden. Voor zowel 
structuren die er zijn als voor structuren die kunnen 
worden gerepareerd. Voor zowel opdrachtgevers als 
doelgroepen die er zijn als die gevonden kunnen 
worden. De inventarisatie heeft een enorme 
hoeveelheid mogelijkheden voor verdichting 

opgeleverd. Honderden locaties die samen duizenden 
woningen kunnen opleveren. 

Stap 3 – selectie van kavels
Rotterdam klein & fijn moet een waardevolle 
aanvulling zijn op de bestaande plannen en het 
bestaande beleid. Met kleine ingrepen grote 
verschillen maken. Door middel van workshops, 
wandelingen en gesprekken zijn ideeën geboren 
en randvoorwaarden opgesteld voor een deel van 
de locaties. Dit heeft geresulteerd in zogenaamde 
kavelpaspoorten voor 19 locaties. Hierin worden de 
uitgangpunten van de nieuwbouw gekoppeld aan de 
lezing van de structuur van de openbare ruimte ter 
plaatse. Omdat de verrijking van de stadsstructuur 
een uitgangspunt is wordt op sommige locaties ook 
concrete voorstellen gedaan voor verbeteringen in de 
openbare ruimte.

Stap 4 – betrekken van derden
De studie moet uitmonden in het uitwerken 
en realiseren van de mogelijkheden. Per locatie, 
per opgave studeren wat er mogelijk is, hoe dat 
moet en wie het plan verder brengt. Hiervoor zijn 
verschillende werkwijzen mogelijk. In september 
2011 zijn bijvoorbeeld een viertal architecten 
uitgenodigd om een voorstel te laten maken voor 
een locatie. Dit heeft geleid tot bijzondere studies 
die de beloftes van Rotterdam Klein & Fijn op 
hun waarheidsgehalte hebben onderzocht. Behalve 
ontwerpvoorstellen heeft dit inmiddels contacten met 
ontwikkelende en bouwende partijen opgeleverd. In 
een verder vervolg zou een projectenmarkt kunnen 
worden georganiseerd waarin architecten hun ideeën 
presenteren en (markt) partijen kennis kunnen maken 
met de aanpak en het aanbod. Idealiter resulteert dit 
in een deal tussen locatie (buurt), architect en een 
ontwikkelende partij. Andersom zou ook mogelijk 
moeten zijn dat (groepen van) potentiële bewoners 
zelf met voorstellen komen om op een locatie hun 
woning te realiseren.
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Dit visieboek “De Stadsdoorsnede” beslaat de stappen 
1 (lezing van de binnenstad) en 2 (inventarisatie 
van locaties). Er wordt een analyse gemaakt van de 
ruimtelijke eigenschappen van Rotterdam centrum 
die relevant zijn voor verdichting op kleine schaal. 
Deze mondt uit in een verrijkingsstrategie door 
middel van de stadsdoorsnede. Hierin worden kavels 
en gebouwen gekoppeld aan de structuur van de 
openbare ruimte. Vervolgens wordt een overzicht 
gegeven van alle mogelijke locaties waarop deze 
strategie van toepassing kan zijn. Deze rapportage 
sluit af met conclusies en aanbevelingen waarin de 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten worden 
benoemd.

Naast deze rapportage is een projectenboek opgesteld. 
Hierin wordt stap 3 (selectie van kavels) beschreven.

Inhoud
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Rotterdam zet al jaren in op verdichting in de binnenstad en op 
het versterken van haar verblijfskwaliteit. Dit beleid is nog eens 
vastgelegd in het Binnenstadsplan uit 2008. De Binnenstad 
als City Lounge: een toename van het aantal bewoners en een 
betere buitenruimte zijn noodzakelijk voor een levendiger en 
meer aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad dus waarin het 
aangenaam is om te verblijven en te verpozen voor bewoners en 
bezoekers. 

Het toevoegen van woningen is dus een belangrijke pijler van ons 
beleid. En hoewel er grote stappen gezet zijn, zullen we ook in 
de toekomst actief op verdichting blijven inzetten. Verschillende 
verdichtingstrategieën worden steeds concreter. Naast grootschalige 
hoogbouwontwikkelingen richten we de aandacht meer en meer 
op kleinschaligere initiatieven. Dat ogenschijnlijke kleine ingrepen 
een relatief grote kwalitatieve bijdrage aan de stad kunnen leveren, 
bleek al uit “De Verbonden Stad”, de “Plintenstrategie – Rotterdam 
op ooghoogte” en de verschillende projecten die hieruit zijn 
voortgekomen. 

De studie “Klein en Fijn” toont het enorme potentieel aan 
kleinschalige verdichtinglocaties in de Rotterdamse binnenstad. 
De studie maakt inzichtelijk dat deze, niet voor de hand liggende, 
kleinschalige projecten de stad méér kunnen opleveren dan enkel 
een kwantitatieve toevoeging van woningen. Ook kleine ingrepen 
kunnen bijdragen aan een structuurverbetering waardoor de stad 
aan ‘leesbaarheid’ wint. 
Bovendien spreken deze kleinschalige projecten op veelal bijzondere 
binnenstedelijke locaties een andere doelgroep aan. Een doelgroep 
die op zoek is naar een woning, geen torenappartement willen, 
maar wél graag in het stedelijk woonmilieu van de Rotterdamse 
binnenstad willen wonen. Dit is een groep die we nu maar moeilijk 
aan ons weten te binden.
“Klein en Fijn” richt zich vooralsnog op het opvullen van de 
gaten in de binnenstad. Gaten in de stadsplattegrond, gaten in 
gevelwanden; projecten waarbij de inpassing naast verdichting ook  
structuurversterking te bieden heeft. Daarnaast toont de studie 
dat andere verdichtingstrategieën als optoppen en hergebruik een 
enorme capaciteit bevatten. 
Een andere interessante uitkomst is de rijkdom aan geschikte 
Klein en Fijn-locaties in de ring van stadswijken direct rondom de 
binnenstad. Uit de veelheid van projecten die voortkomen uit het 
vullen van de gaten, is een deel opgenomen in het projectenboek. 
De projecten die in dit projectenboek zijn opgenomen tonen de 
complexiteit van deze kavels, maar ook de mogelijkheden. Het 
daadwerkelijk uitvoeren vraagt een goed klimaat en verankering 
van deze verdichtingstrategie in de gemeentelijke organisatie. Dat 
is waar we momenteel hard aan werken.

Hamit Karakus 

Wethouder  
Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed
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Jarenlang ging ik bijna dagelijks over de 
Regentessebrug naar het Wijnhaveneiland. Net 
over de brug stuitte ik dan op een open hoek waar 
met een opvallend ongemak het gebouwencomplex 
Scheepmakershaven/Glashaven en de stad elkaar 
ontmoeten. Een schitterende plek aan het water, 
in hartje stad, tegelijkertijd een overblijfsel van 
het denken uit de jaren ’80. De woningen in het 
complex liggen op een parkeerdek. De portieken van 
de woningen liggen daardoor niet aan de straat en 
de parkeerlaag met bergingen heeft geen gevel. Het 
complex lijkt door dit alles niet bij de stad te willen 
horen. Het maakt zijn eigen werkelijkheid. Op de 
hoeken culmineert deze afstandelijkheid. In plaats 
van het gebouw dat zich hier manifesteert, klapt het 
naar binnen. Een rommelzone van oneffenheden, 
putdeksels en een uitgang van de parkeergarage 
houdt de stad op afstand. 

In het najaar van 2007 heeft mijn kantoor op eigen 
initiatief een invulplan gemaakt met appartementen 
voor deze vergeten hoek op het Wijnhaveneiland in 
Rotterdam. 

Naar mijn idee horen gebouwen bij de stad en zouden 
gebouwen de stad beter moeten maken. Daarom 
begon ons denken voor het Glashavenhuis met het 
herstel van de rooilijnen en een duidelijk onderscheid 
tussen openbaar en privé. De woontoren markeert de 
entree tot het herboren Wijnhaveneiland aan de voet 
van de monumentale Regentessebrug. Het gebouw 
sluit de hoek en brengt de bebouwing terug naar de 
straat. Op grotere schaal voegt het gebouw kwaliteit 
toe aan de route van de binnenstad naar de rivier.
Tijdens een inloopavond voor de omwonenden op 13 

november 2008 kwam naar voren dat niet iedereen 
het met deze zienswijze eens is. Er ontstond een 
duidelijke tegenstelling in de reacties. Voor de één 
is de stad attractief waarbij aansluiting moet worden 
gezocht, voor de ander moet de stad juist op afstand 
gehouden worden om de rust in het complex te 
waarborgen. De laatste opvatting won. Ons voorstel 
werd weggestemd en de politieke steun opgeschort. 
Ik voelde het als een nederlaag, vooral omdat het 
hier volgens mij om een oneigenlijke tegenstelling 
gaat. Toevoegingen aan de stad hoeven geen verlies 
van woonkwaliteit te betekenen voor de zittende 
bewoners. 

Misschien had ik het verkeerd aangepakt. Misschien 
gaat het in dit soort gevallen niet om het beste plan 
voor een mooie plek, maar moeten eerst de geesten 
rijp gemaakt worden voor nieuwe opvattingen over de 
stad. Rotterdam is bonkig en schoksgewijs in 50 jaar 
tijd herrezen uit de as komt logischerwijs terecht in 
een nieuwe fase. Afstand en afstandelijkheid worden 
ingeruild voor een vollere stad met kleinere marges 
tussen gebouwen en mensen. De ontwikkeling die 
daarbij horen zijn wellicht relatief klein en subtiel, 
maar de stad zelf wordt tegelijkertijd meer gelaagd 
en complex. Bewoners kunnen dit als bedreiging 
opvatten. Ik had de transformatie van de Glashaven 
met sturende en structurerende ontwerpmiddelen 
benaderd die het mogelijk maken om met een grotere 
mate van dichtheid, diversiteit en tegenstellingen om 
te gaan. Het bleek niet voldoende.
Achter een invulling op hoek Wijnhaveneiland-
Glashaven gaat daarom een veel groter verhaal schuil. 
De gebouwen en veranderingen zullen de komende 
jaren in Rotterdam waarschijnlijk kleiner zijn dan 

Aanleiding Henk Hartzema
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voorheen, maar ze zijn misschien ook principiëler van 
aard. Samen met Bram Ladage en Jim Ekkelenkamp 
van Stadsontwikkeling Rotterdam hebben we het 
project geëvalueerd. We hebben geconcludeerd dat de 
thema’s van het Glashavenhuis (kleinschaligheid en 
structuurverbetering) niet eenmalig zijn, maar breder 
in de stad op hun waarde onderzocht zouden moeten 
worden. Ik heb een onderzoek voorgesteld naar de 
(nieuwe) principes van de stad waarin verdichting en 
structuurverbetering hand in hand gaan. Het zou een 
middel kunnen zijn om plannen als het Glashavenhuis 
te voorzien van een bredere onderbouwing.

In het najaar van 2010 heeft wethouder Karakus 
zijn fiat gegeven aan de opzet van het project 
ROTTERDAM KLEIN & FIJN als aanvulling op 
lopende plannen voor de Rotterdamse binnenstad. 
Dit onderzoek geeft een lezing van de bijzonderheden 
van de structuur van Rotterdam centrum en verkent 
de plekken en mogelijkheden om deze middels 
(kleinschalige) woningbouw te versterken. Ik ben 
daarom de wethouder veel dank verschuldigd voor 
het mogelijk maken van dit onderzoek. 
Expliciet wil ik hier ook Jim Ekkelenkamp bedanken. 
Hij heeft vanaf onze eerste ontmoeting in het 
kader van het Glashavenhuis steun gegeven aan 
onze voorstellen en ruimte gemaakt om deze uit te 
werken. Hij is vervolgens de verpersoonlijking van 
Klein&Fijn geworden door expliciet de bouwkansen 
in de binnenstad te willen koppelen aan de verrijking 
van de structuur en tegelijk te benadrukken dat 
de plannen werkelijkheidswaarde moeten hebben. 
Ik denk dat, hoe groot of klein een stad ook is, 
ontwikkelingen altijd beginnen door de persoonlijke 
inzet van enkelen.

Rotterdam, mei 2012

^
Het kavel van het Glashavenhuis heeft een 
footprint van slechts 150m2. Hierop staan 11 
gestapelde appartementen die elk verschillend 
zijn qua licht, uitzicht en buitenruimte. De 
woningen worden elk direct ontsloten vanuit de 
lift en kennen door de bouwwijze de mogeli-
jkheid tot een vrij indeelbare plattegrond. De 
erker in de noordgevel is een vast element. De 
erker positioneert de toren aan het water en 
brengt zonlicht in de ochtend en avond in het op 
het noorden georiënteerde complex. Het is een 
voorbeeld van stedenbouw per kavel; rooilijnen 
worden hersteld, een hoek van het bouwblok 
gemaakt, de structuur van de stad wordt verrijkt.
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Samenvatting

Rotterdam is een bijzondere stad. De stad is niet 
in één beeld te vangen. Gewild en ongewild kent 
de stad een enorme verscheidenheid aan ruimtes 
en gebouwen. De buitenruimte is veelvormig en de 
kwaliteit verschilt van plek tot plek. De bebouwing 
kent veel schaalverschillen. Alles bij elkaar is de 
binnenstad relatief grootschalig, soms wat grof 
en onsamenhangend. Opvallend is ook de relatie 
van gebouwen met de buitenruimte. Er lijkt na de 
Wederopbouw een architectonische traditie gegroeid 
waarin de gebouwen niet hechten aan de straat. De 
relatie tot de straat is in veel gevallen afstandelijk of 
onduidelijk. De gebouwen lijken vooral op zichzelf 
te staan en niet in staat om de stadsruimte beter te 
maken. En dat is wel nodig, juist in Rotterdam. De 
stad heeft relatief brede straten die alleen al om die 
reden behoefte hebben aan begrenzing. Bovendien 
hapert de structuur van de stad op veel plekken. 
Dit komt omdat de stad relatief veel breuklijnen 
kent (zoals water, dijken, (spoor)wegen, brand- en 
stadsvernieuwingsgrens). Gevolg van dit alles is dat 
de stadsruimte van Rotterdam centrum uit elkaar valt 
en de gebruiker in lang niet alle gevallen de houvast 
biedt die wenselijk is. De verdichting van het centrum 
van Rotterdam is daarom geen invuloefening van 
restlocaties in een verder gave structuur, maar een 
verkenning waarin het toevoegen van bebouwing de 
structuur kan verbeteren.

Rotterdam Klein & Fijn stelt dat de stad aan 
herkenbaarheid en aantrekkingskracht zou winnen 
wanneer de structuur van de stad leesbaarder zou 
worden en daar waar mogelijk meer continu. 
Hiervoor is nodig dat primair gestuurd moet worden 
op verbetering van verbanden en verbindingen. Dat 
betekent zowel investeren in de continuïteit van de 
lijnen van de stad als in de begeleidende bebouwing. 
Straten en wegen zijn bepalend voor het beeld van 
de stad. Al rijdend, fietsend en wandelend wordt 
ons beeld van de stad gevormd. Door bewust te zijn 
van deze beeldvorming kunnen gebrekkigheden in 
de structuren hersteld of benadrukt worden door 

middel van de openbare ruimte of door de plaatsing 
van een gebouw.

Rotterdam Klein & Fijn gaat op zoek naar plekken 
om de structuur van de binnenstad te verbeteren 
door het toevoegen van kleinschalige bebouwing. 
Deze verkenning heeft honderden locaties in en om 
het centrum van Rotterdam opgeleverd. Veel van 
deze plekken liggen aan of in de nabijheid van een 
breuklijn. Andere zijn invullocaties of toevoegingen 
aan de bestaande bebouwing. De variëteit van ligging 
en afmeting van de mogelijke projecten is enorm. 
Volop kansen voor nieuwe doelgroepen bewoners en 
andere initiatiefnemers om in de stad een eigen plek 
te kunnen vinden.

Voor de locaties is een stadsdoorsnede gemaakt. 
Hierin wordt de mogelijke bebouwing gekoppeld 
aan de (gewenste) structuur van de openbare ruimte. 
Op die manier wordt concreet de kwaliteit van de 
straat beschreven en wordt geduid op welke manier 
bebouwing daaraan een toevoeging kan zijn. Naast 
de verticale stadsdoorsnede wordt een  horizontale 
doorsnede toegevoegd die de kavel koppelt aan de 
(lineaire) structuur waar de bebouwing deel van uit 
maakt. Een nieuw gebouw staat op die manier nooit 
alleen, maar verbetert de openbare ruimte. 
Wanneer al deze combinaties van bebouwing en 
structuur over elkaar heen worden gelegd ontstaat 
een wonderlijk nieuw beeld van Rotterdam centrum. 
Niet de bekende hoofdlijnen van de stadsplattegrond 
of de markante gebouwen springen in het oog, maar 
een meer fijnmazige onderlaag in de stad wordt naar 
boven gehaald. Het toont de stad op ooghoogte en 
suggereert wandeling in de luwte van een nog niet 
ontgonnen werkelijkheid. Hierin lichten nieuwe 
kansen op voor een intensiever en gevarieerder 
gebruik van de stad. De kaart laat de potentie zien 
van Rotterdam Klein & Fijn; structuurverrijking 
ontstaat door af te dalen naar de kleine schaal. 
Middels stedenbouw per kavel wordt hier gewerkt an 
de kwaliteit van de stad.
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WestzeeDijk 2010
rotterdam is door de jaren heen voller ge-
worden door de bouw van vele woon- en 
kantoortorens. De skyline heeft meer en 
meer vorm gekregen en zichtlijnen in de stad 
werden begrensd. toch is op straatniveau de 
spreekwoordelijke leegte van de rotterdamse 
binnenstad nog vaak voelbaar.

Volgens de prognoses van het CBS groeit Rotterdam in de komende 
jaren van 606.000 inwoners naar 651.000 in 2025. Dit komt 
overeen met een groei van ongeveer 25.000 woningen. De stad is 
voornemens dit grotendeels binnen het bestaande stedelijke gebied 
te realiseren. In deze studie worden de mogelijkheden verkend om 
in het centrum van de stad een substantiële verdichting te realiseren 
met kleinere projecten. Dit markeert in meerdere opzichten een 
omslagpunt in het denken over Rotterdam. Sinds het midden van 
de jaren ’80 van de vorige eeuw is de aandacht voor het wonen in 
het centrum van Rotterdam fors toegenomen. Tot ongeveer 2005 
lag daarbij het accent op de kwantitatieve verdichting door middel 
van het bouwen van veelal vrij grove, soms niet in de context 
passende woontorens. Deze strategie is redelijk succesvol geweest als 
het gaat om het toevoegen van woningen in de binnenstad. Vanaf 
2005 is de gemeente systematisch gestart om ook het kwalitatieve 
aspect verder te borgen. Door de recessie is er spanning gekomen 
tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve aspect van verdichting. 
Deze time-out heeft een belangrijke les geleerd: de strategie 
van grote, kwantitatieve projecten met veel risico’s alleen is niet 
voldoende (meer) om de binnenstad een duurzame en kwalitatief 
hoge verdichtingslag te geven en de woonmilieus te creëren die de 
bewoners aantrekken die keihard nodig zijn.
Het project Rotterdam Klein & Fijn koppelt de vraagstelling 
van verdichting middels kwalitatieve woningbouw aan het gegeven 
dat de binnenstad van Rotterdam onsamenhangend is. Er vallen 
in de structuur van de stad gaten in zowel tijd en ruimte als in 
de beeldvorming. De kunst bij al deze onderbrekingen is om 
de bijzonderheid hiervan in te zien en om deze om te zetten in 
kwaliteiten waardoor de continuïteit wordt vergroot en structuur 
wordt verrijkt. Op die manier is de binnenstad gefilterd op 
mogelijkheden. Drie aspecten spelen hierbij een rol:

het herkennen van restlocaties en het benoemen van mogelijkheden 
om deze plekken een rol te laten spelen in verrijking van de 
structuur van de stad. 
het onderkennen van mogelijkheden van structuurverbeteringen 
zodat deze een verrijking kunnen betekenen voor de 
bebouwingsmogelijkheden in de stad. 
het bereiken van alternatieve opdrachtgevers. Bijvoorbeeld 
overheid, beleggers, woongroepen, kleine ontwikkelaars, 
bewoners in particulier opdrachtgeverschap, etc.

Meer winst halen uit verdichting
Het past bij een stad als Rotterdam om, in plaats van stadsuitbreiding, 
te zoeken naar mogelijkheden om binnen het bestaand gebouwd 
gebied de groei op te vangen. Verdichting draagt in potentie bij 
aan een attractieve en gevarieerde stad. De toename van het aantal 
woningen brengt immers meer mensen in de stad, meer traffic, wat 
goed is voor levendigheid zowel in het straatbeeld als in het aanbod 

Rotterdam KLEIN&FIJN
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Waar rotterDam stil staat
in de ogen van rotterdammers en van buiten-
staanders is de stad altijd in beweging. ‘rotter-
dam – dynamische stad’ naar het gelijknamige 
boek uit 1959 lijkt een geuzennaam te zijn 
waarmee de stad zich graag afficieert. Toch 
zullen het vaak de plekken zijn waar de stad 
tot rust komt waar de rotterdammer zich 
thuis voelt. Het zijn plekken waar de open-
bare ruimte en de gebouwen een pact lijken te 
hebben gesloten en waar de gebruiker begrijpt 
waar hij aan toe is.  

van voorzieningen voor deze mensen. Dit geldt des te meer wanneer 
verdichting gepaard gaat met het toevoegen van woningtypen die 
tot nu toe niet of nauwelijks in de binnenstad voorkomen. 
Naast dit evidente voordeel van verdichting is er nog een aantal 
andere winstpunten te behalen die verband houden met de opzet 
van Rotterdam Klein & Fijn. 
Ten eerste de kleinschaligheid. Deze past bij de tijd waarin de stad en 
de economie zich momenteel bevinden. In economisch zwaardere 
tijden wordt minder risico genomen. De stappen voorwaarts 
zijn meer afgemeten, waarbij de risico’s zijn te overzien. Kleinere 
projecten bieden daarnaast de mogelijkheid meer diversiteit aan 
te bieden en meer maatwerk. Ten tweede de structuur. Recentelijk 
krijgt de buitenruimte van de stad meer aandacht. Na de aankleding 
en het markeren van de hoofdwegenstructuur, zou nu met een groter 
bewustzijn de bijzonderheden van de gelaagde stad moeten worden 
herkend en bewerkt. Sturen op structuur op alle niveaus kan leiden 
tot meer samenhang en tot het binden van (nieuwe) bewoners aan 
de binnenstad. Ten derde  plaats ziet Rotterdam Klein & Fijn 
mogelijkheden om de stedenbouw per kavel een oefening te laten 
zijn voor een kleinere, maar tegelijkertijd meer effectieve overheid. 
De overheid zal de komende jaren meer afstand (moeten) nemen 
in de ruimtelijke ordening. Meer ruimte voor particulier initiatief 
zal moeten betekenen dat er duidelijke kaders staan waarbinnen 
dat kan gebeuren.

Klein – de schaal van de pas op de plaats
Betekenisvolle ingrepen in de stad hoeven niet altijd groot te zijn. 
Transformatie van bijvoorbeeld de plinten van Witte de Withstraat 
in de jaren ’90 of op dit moment die van de Nieuwe Binnenweg 
laten zien dat een doelgerichte en kwalitatieve aanpak het verschil 
kan maken. De zorgzame vernieuwing van een winkelpui valt op 
en wanneer zich een koffiebar vestigt op de hoek lijkt de straat tot 
leven te komen. Ineens vallen plekken in de stad op die voorheen 
niet eens leken te bestaan. 
Rotterdam Klein & Fijn zoekt daarom de ruimte in de stad om met 
kleine gebouwen een verdichtingslag mogelijk te maken. Het komt 
niet in plaats van hoogbouw of andere grootschalige plannen, maar 
vormt daarop een aanvulling. De kleinste korrel van Rotterdam 
Klein & Fijn is 1 woning, de grootste ongeveer 50 woningen. 
Plaats voor deze ingrepen wordt gevonden op overgebleven open 
plekken in de stad, in andere gevallen gaat het om de transformatie 
van, of de toevoeging aan bestaande gebouwen. Belangrijk is dat 
een ingreep klein genoeg is om zelfstandig ontwikkeld te kunnen 
worden. Voordeel van kleine plannen kan zijn dat het woningtypes 
oplevert die afwijken van het bestaande aanbod. In plaats van 
repetitie en grote hoeveelheden, gaat het veel meer om maatwerk 
op een bijzondere plek. Deze uitzonderingen op de regel zullen 
ook andere type bewoners naar de binnenstad toe kunnen trekken. 
Niet alleen diegenen met een afwijkende smaak maar ook diegenen 
die initiatief hebben om hun eigen woning of woonomgeving 
mede vorm te geven. Behalve deze kwalitatieve argumenten voor 
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kleinschaligheid speelt mee dat de marktomstandigheden de laatste 
jaren sterk zijn veranderd. Projecten zullen in de nabije toekomst 
minder risicovol moeten worden om kans van slagen te hebben. 
De ambities van Rotterdam Klein & Fijn winnen daarmee 
aan realiteitswaarde doordat de projecten een beperkte omvang 
hebben. Voor kleine projecten met onderscheidende woningen 
voor specifieke doelgroepen is er toekomst. Dit biedt ruimte voor 
een verhoogde mate van sensitiviteit en detail. Iets wat momenteel 
op meerdere plekken in de binnenstad ontbreekt. Ook biedt het de 
mogelijkheid voor ondernemende architecten een plek te claimen 
voor hun talent en om investeerders te vinden voor hun plannen.

Fijn – de structuur van de stad als bindmiddel
In de ogen van Rotterdammers en van veel buitenstaanders is de 
stad altijd in beweging. ‘Rotterdam – dynamische stad’ naar het 
gelijknamige boek uit de jaren ’60 van de vorige eeuw lijkt een 
geuzennaam te zijn waarmee de stad zich graag afficieert. Toch 
zijn het vaak juist de plekken waar de stad tot rust komt waar de 
Rotterdammer zich thuis voelt. Plekken waar de openbare ruimte 
en de gebouwen een pact lijken te hebben gesloten en waar de 
gebruiker begrijpt waar hij is en waar hij aan toe is. Kralingen kent 
veel van dat soort plekken, net als het Scheepvaartkwartier, het 
Oude Noorden of het Noordereiland. Deze gebieden laten zien dat 
wanneer de gebouwen en de structuur van de openbare ruimte bij 
elkaar passen alles en iedereen op zijn plek lijkt te vallen. Er is ruimte 
voor iedereen en iedereen weet waar hij aan toe is. Vooral daar waar 
het verkeer de overhand neemt (en dat gebeurt juist vaak tussen de 
wijken in) lijken deze lessen overboord gegooid te worden en wordt 
de stad dynamisch in de verkeerde betekenis van het woord. Ook op 
plekken met teveel leegte of op plekken die onoverzichtelijk zijn is 
het veel moeilijker om je thuis te voelen. Een bepaald gebruik of een 
bepaalde gebruiker domineert. De stad is niet meer van iedereen. 
In het slechtste geval is de stad ineens van niemand. Rotterdam 
Klein & Fijn benadert daarom de stad niet vanaf de teken- of 
bestuurstafel, maar gaat uit van de belevingswereld op straat. De 
realiteit van de stad is wat iedereen met eigen ogen ziet. Natuurlijk 
is het verhaal voor iedereen anders. Iedereen beweegt zich anders of 
verwacht iets anders, perceptie is persoonlijk. Maar al deze verhalen 
komen samen op straat. Het is de ruimte die we met elkaar delen 
en waarin, vaak onuitgesproken, de samenleving gecodeerd wordt. 
Dit gebeurt in de vorm en inrichting van de straat en in de wijze 
waarop meerdere straten samen weer een structuur vormen. 
Daarom kan er in algemene termen tot wel het één en ander gezegd 
worden over de rol van de structuur van stad. Continuïteit van de stad 
wordt vaak als prettig ervaren (duidelijkheid, houvast, begeleiding) 
zolang het maar niet leidt tot eentonigheid. Onderbrekingen in het 
stedelijke weefsel worden daarentegen vaak als storend of verwarrend 
opgevat (wachten voor een stoplicht, een opgebroken straat, 
omrijden) maar kunnen in het gunstige geval ook als een aangename 
uitzondering op de regel worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld 
bij het oversteken van een mooie brug. Zowel de continuïteit als 
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de verbijzonderingen helpen om je aan een stad te hechten. Wat 
voor de straten zelf geldt, speelt ook een rol in de bebouwing die 
de route begeleid. De bebouwing kan structuurbevestigend zijn of 
juist voor (aangename) onderbrekingen zorgen. Dat kan met hele 
straatwanden tegelijk, maar ook heel subtiel, met een enkel pand. 
Gebouw en buitenruimte zijn aan elkaar gerelateerd. De stad wint 
aan kwaliteit en betekenis wanneer heel zorgvuldig wordt gekeken 
naar de structuur van de ruimte en wanneer gebouwen met een 
grotere mate van bewustzijn hieraan een plek krijgen. Rotterdam 
Klein & Fijn stelt de waarneming vanuit de openbare ruimte en 
dan met name vanuit de vorm van de straat en het straatpatroon 
centraal. Iedere toevoeging aan de stad is ook daadwerkelijk in de 
stad zichtbaar. De straat vertelt je immers waar je bent. Bovendien 
is de straat bij uitstek het middel voor ontwerpers en gebruikers om 
elkaar te begrijpen. Rotterdam Klein & Fijn wil de bebouwing 
laten hechten aan de structuur van de binnenstad. Daarmee sluit 
het aan op de wens om de bindkracht van de stad te vergroten en 
om de inwoners voor de stad te behouden.

Stedenbouw per kavel – oefening voor een kleinere overheid
Waar ordening wegvalt neemt niet automatisch de vrijheid toe. 
Vrijheid heeft behoefte aan vastigheid. In landen met een zwakke 
planningstraditie richt de overheid zich in hoofdzaak op de aanleg 
van straten en wegen. Dat is immers bij uitstek een publieke zaak. 
Aan weerszijden van de straten en wegen bestaat er dan vrijheid 
voor privaat handelen, natuurlijk binnen bepaalde grenzen. In ons 
land strekt de arm van de overheid vaak veel verder dan dat. Niet 
alleen de wegen, maar ook wat langs de wegen wordt gebouwd, de 
programmering, de dichtheid en de beeldkwaliteit. De natuurlijke 
scheiding tussen openbaar en privaat vervaagd. In plaats daarvan is 
de Nederlandse ruimtelijke ordening collectief van aard geworden. 
Dit heeft op zijn beurt weer geleid tot een gebiedsgerichte aanpak. 
Binnen een vastomlijnd plangebied, met vaststelling van budgetten 
en een tijdshorizon is voortvarend en in gezamenlijkheid gewerkt 
aan de ontwikkeling van de stad en het land. En met succes. 
Vele stedenbouwkundige hoogtepunten zijn hierdoor ontstaan. 
Kenmerk van veel gebiedsgerichte planning is dat in eerste instantie 
van binnen naar buiten wordt gedacht. Binnen de plangrenzen 
zijn de onderdelen op elkaar betrokken en met elkaar in balans, de 
aanhechting met de stad is vaak volgend. In Rotterdam worden op 
die manier gebieden als de Veranda of de Müllerpier gekenmerkt 

^
HooGstraat jaren ‘60
Foto’s van het na-oorlogse nederland geven 
vaak een naïeve aanblik. alsof  datgene wat 
ons wordt voorgesteld alleen maar kan ont-
staan door een overmaat aan braafheid van de 
burger. als we de stedelijke ruimte bekijken 
vallen vooral de orde en rust op. De vraag 
dringt zich op of  dit beeld ontstaat door het 
gedrag van de brave burger of  omgekeerd, dat 
de helderheid van de indeling van de straat 
ervoor zorgt dat alles en iedereen op zijn plek 
valt. 
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scHieDamsesinGel/kortenaerstraat
Het witte pand op de hoek van de schiedamsesingel 
en de kortenaerstraat in de wijk cool laat zien dat 
één oplichtend pand het beeld kan opwaarderen in 
een verder donkere straatgevel.
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door een herkenbare interne structuur, maar tegelijkertijd lijken 
ze los te liggen van de stad. Dat is jammer, juist langs de lange 
lijnen van de stad wordt het beeld van de stad gevormd. Door 
de afstand tot de hoofdstructuur van de stad bestaan de wijken 
wel voor de bewoners, maar nauwelijks voor anderen in de stad. 
Naast onze Nederlandse planningstraditie die dit beginsel van het 
stratenpatroon heeft doen vervagen, is het ook de invloed van het 
Modernisme geweest die gebouw en ruimte meer in elkaar deed 
overvloeien. Maar hoe raar het ook mag klinken, het Rotterdam 
van de Wederopbouw blijkt in dat opzicht niet modern te zijn. 
De binnenstad is herbouwd met juist deels klassieke stedelijke 
principes. De stad kreeg heldere en strakke straatprofielen die ervoor 
zorgden dat architectuur kon excelleren. Hoeken werden bijzonder 
gemaakt en zichtlijnen benut. Ondanks het feit dat Rotterdam in 
de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw juist een update heeft gehad 
in klassieke stedelijke principes lijkt ook hier de laatste tientallen 
jaren de nadruk meer te hebben gelegen op gebouwen, gebieden en 
plekken, dan op de structuur van de stad. 
Omdat de structuur van de stad permanent is, loont het daarom 
de moeite om juist daarin te investeren. Rotterdam Klein & 
Fijn haakt aan op het structurele raamwerk van de stad, haalt deze 
naar boven waar het kan, of voegt er iets aan toe. Het structurele 
raamwerk kan, samen met bijvoorbeeld de visie op de buitenruimte 
en de plintvisie van de Gemeente, de leesbaarheid van de stad 
versterken. Door te werken aan de straat wordt gewerkt aan de 
belevingswereld van de stedeling. Door te werken aan de straat 
wordt geopereerd met het oorspronkelijke en meest basaal sturende 
middel voor de overheid in de ruimtelijke ordening. Nu er steeds 
luider sprake is van een kleinere overheid is het wellicht goed deze 
basis in herinnering te brengen. Een overheid die afstand neemt 
moet immers preciezer zijn. Door een scherpere scheiding tussen 
het openbare en het private domein ontstaat een beter onderscheid 
tussen belangen en verantwoordelijkheden in de stad. Door het 
netwerk van de stad centraal te stellen als publiek domein ontstaat 
meer context. Met meer context ontstaat meer ruimte voor 
onderscheidende initiatieven in de stad. De overheid kan kleiner 
worden als de kaders duidelijker zijn.

Tot slot
Wanneer de stadsstructuur, zoals uit deze inleiding blijkt, bepalend 
is voor het functioneren en de beleving van de stad dan is het van 
belang een goed begrip te hebben van de opbouw van Rotterdam. 
De geschiedenis en de cultuur van de stad heeft deze gemaakt zoals 
deze nu is en zoals deze wordt ervaren. Een cultuurverandering 
in de zin van structuurverrijking kan alleen wortel schieten door 
begrip van de huidige situatie. Rotterdam Klein & Fijn vraagt 
zich daarom in eerste instantie af wat bepalend is voor de structuur 
van de binnenstad en hoe wordt daardoor het beeld van de stad 
gekleurd? Het zijn vragen die uiteindelijk hebben geleid tot stappen 
in de ontwikkeling van de stadsdoorsnede.
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De ontwikkeling van de stadsdoorsnede
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Er bestaat een algemeen beeld dat de Rotterdamse binnenstad 
veel open ruimte heeft. Deze ervaring van overmaat aan openbare 
ruimte wordt vaak aangemerkt als een gebrek van de stad. Er is 
zoveel ruimte dat de intensiteit van mensen en gebruik te wensen 
over laat. En inderdaad zijn er plekken aanwijsbaar waarin de leegte 
kaal wordt. Anderzijds is overmaat in de stad een bepaalde kwaliteit. 
Het geeft bewegingsruimte. Dat kan resulteren in een gevoel van 
vrijheid. Praktisch gezien danken bepaalde festivals die in de stad 
worden gehouden hun bestaansrecht onder andere aan het feit dat 
er voldoende speelruimte is om iets extra’s te doen. 

Bij nauwkeurige vergelijking tussen de binnensteden van 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijkt dat de verschillen 
veel minder groot zijn dan wellicht wordt gedacht. De binnenstad 
van Amsterdam lijkt compact, maar blijkt bij nameting van het 
oppervlak open ruimte niet veel voller dan Rotterdam. Den Haag 
blijkt van de drie grote steden het meest bebouwd te zijn.
Deze uitkomsten zijn natuurlijk gemiddelden. Wat in de structuur 
van Rotterdam opvalt is dat kleine ruimtes en smalle straten 
worden afgewisseld door grote open plekken. De verschillen zijn 
enorm, veel groter dan in de andere steden. Het zijn de brede 
hoofdwegen die er uit springen in vergelijking met Den Haag en 
Amsterdam. De hoofdwegen gebruikt de Rotterdammer vaak of 
steekt deze noodgedwongen met enige regelmaat over. Ze maken 
dus onontkoombaar deel uit van de Rotterdamse mental map. Als 
we dan terug refereren aan het gevoel van leegte in Rotterdam dan 
kan hieruit worden afgeleid dat bepaalde open plekken blijkbaar 
dominant worden in onze beeldvorming. 

Daarnaast verwacht iedereen van een Europese stad dat het 
centrum verdicht ten opzichte van de randen. In Rotterdam is het 
omgekeerde het geval. Het centrum is leger dan de andere wijken. 
Het winkelhart voldoet door zijn opzet en openheid niet aan het 
idee van een knusse Hollandse binnenstad. Ongemerkt wordt 
daardoor keer op keer de verwachting niet waargemaakt. Het 
(onterechte) beeld van de leegte van Rotterdam wordt gecultiveerd 
door dagelijkse ervaringen en een mismatch tussen verwachting en 
realiteit.

de ruimte van Rotterdam

Den HaaG openbare ruimte:     51%
  niet openbare ruimte:     44%
  landschap(Haagse Bos):    5%

amsterDam openbare ruimte:     41%
  niet openbare ruimte:     40%
  landschap(het ij):     19%

10km2 stadscentrum

rotterDam openbare ruimte:     51%
  niet openbare ruimte:     28%
  landschap(nieuwe maas): 21%
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onderbroken Rotterdam

Iedere stad heeft onregelmatigheden, ontstaan door geografie, 
planvorming of tijdsgeest. Het zijn vaak lijnen die de continuïteit 
van de stad onderbreken. Deze breuklijnen kunnen ervaren 
worden als welkome verrijkingen van de stad of als ongemakkelijke 
onderbrekingen van het geheel. Rotterdam lijkt door zijn geografie 
en geschiedenis bovengemiddeld bedeeld te zijn met breuklijnen in 
de stad. Een opsomming.
Net als veel andere steden heeft Rotterdam spoorlijnen en wegen 
die de stad doorkruisen. Dit is op zich niets bijzonders, hoewel 
bepaalde wegen uitzonderlijk breed zijn voor een Hollandse 
binnenstad en volledig uitgesplitst naar verkeerssoorten. Daarnaast 
heeft de stad een rivier midden in de stad, dat komt vaker voor ook 
al is de Nieuwe Maas bijzonder breed. Uitzonderlijker is het feit 
dat Rotterdam een stad met (zee)dijken is en uniek is het gegeven 
van de brandgrens. De Wederopbouw heeft gezorgd voor sterke 
morfologische onregelmatigheden en functionele scheidslijnen. Als 
klap op de vuurpijl heeft de stadsvernieuwing van de jaren ’70 en 
’80 moedwillig gezorgd voor verdere fragmentatie door een stelsel 
van bouwblokken die plaatselijk hortend en stotend aansluit op 
zijn omgeving.
Al deze lijnen kunnen afzonderlijk behalve als nadeel ook als 
bijzondere kwaliteiten worden opgevat. Echter wanneer al deze 
breuklijnen over elkaar heen gelegd worden valt op dat het er veel 
zijn. Gevolg is dat net als de structuur van de stad even op gang 
komt deze weer onderbroken wordt. Wanneer de lijnen als witte 
onderbrekingen op de kaart worden ingetekend blijven gebieden 
over die inderdaad op zichzelf herkenbaar zijn als een identificeerbare 
eenheid. Deze gebieden kunnen gekenmerkt worden als eilanden 
van stedelijkheid, waarbij gebruikers en bezoekers soms het idee 
hebben van de ene naar de andere schots te moeten springen. Het 
bemoeilijkt ons begrip van de stad.
De vele breuklijnen van Rotterdam maken deel uit van de collectieve 
ervaring van de stad. De hoogteverschil naar de dijk, het fietsen 
door een tunnel, het oversteken van plotselinge leegtes, het wachten 
voor het rode verkeerslicht en de oversteek over de Maas zullen 
merkbaar ons beeld van de stad inkleuren. 
Hoe groter de gaten in onze ervaring, hoe groter de inspanning 
die gevraagd wordt om het beeld van de stad te vormen tot een 
begrijpelijke eenheid.

< 
Breuklijnen

brandgrens

wegen

solitaire gebouwen 

water

dijken

stadsvernieuwing jaren ‘70 
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De beleving van de stad gebeurt in beweging. Al wandelend, fietsend 
en rijdend rijgen we de ervaringen aan elkaar tot ons beeld van de 
stad. Of een stad nu groen is, formeel, open, waterrijk of knus, het 
zijn altijd de straten die je dit beeld geven.

En daarom is Rotterdam een andere stad dan bijvoorbeeld Den 
Haag of Amsterdam. De cultuur van de steden drukt zich uit in 
de vorm van de straten. Den Haag heeft rechte straten, in allerlei 
soorten en maten. De straten zijn formeler dan in andere steden door 
symmetrische profielen, door de centrale plaatsing van standbeelden 
en door statige gebouwen. De straten van Amsterdam zijn minder 
hierarchisch. Nergens staat een belangrijk gebouw in een zichtlijn of 
leiden straten rechtstreeks naar het hart van de stad. Het geheel van 
grachten, straten en stegen lijkt als een web en met een onbewuste 
precisie alles bij elkaar te houden, waarbij verschillen tussen rang en 
stand moeiteloos worden ingepast. De principiële scherpte van het 
bouwen in de rooilijn maakt een nauwkeurig onderscheid tussen 
openbaar en privé. Misschien is dit wel de sleutel tot de grote mate 
van collectiviteit die op straat gevoeld kan worden. Amsterdam is 
van ons allemaal.

Rotterdam heeft een veel minder herkenbaar stratenpatroon dan 
Den Haag of Amsterdam. Eerder lijkt de stad een aaneenschakeling 
van een aantal kleinere stratenpatronen die allemaal hun eigen 
verhaal vertellen. Het is moeilijk om hier een directe conclusie aan 
te verbinden of het zou moeten zijn dat de stad minder makkelijk 
te bevatten is en daardoor wellicht minder eenvoudig is toe te 
eigenen.
Opvallend is ook dat het aantal straten in Rotterdam veel kleiner 
is dan in Amsterdam en Den Haag. Dit heeft tot gevolg dat de 
stad grover is en dat er uit minder routes te kiezen valt. Dit kan 
weer tot gevolg hebben dat het beeld van stad sterk vereenvoudigd 
wordt. Waarbij de eenvoud zowel op te vatten is als duidelijkheid 
als versimpeling.

Wanneer de oppervlakte van de openbare ruimte gedeeld wordt 
door de lengte (de straten) levert dit de gemiddelde breedte van 
de openbare ruimte.  En dan wordt het verschil met andere steden 
ineens meetbaar. De straten van Rotterdam blijken gemiddeld 
ongeveer tot 1,5 keer zo breed als in beide andere steden.

de straten van Rotterdam

rotterDam  openbare ruimte:         5,1 km2
  lengte van de straten: 135.040m
  gemiddelde breedte:    38m

Den HaaG openbare ruimte:          5,1 km2

  lengte van de straten: 171.069m
  gemiddelde breedte:    30m

amsterDam openbare ruimte:         4,1 km2

  lengte van de straten: 196.422m
  gemiddelde breedte:    21m

10km2 stadscentrum
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onverschillige architectuur
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onverschillige architectuur

Een rondgang door het centrum van Rotterdam geeft de indruk dat 
gebouwen vaak niet bij de stad lijken te willen horen. De traditie van 
de 19e eeuwse stad waarin de gebouwen in lijn staan en een scherpe 
overgang maken tussen openbaar (de straat) en privé (het gebouw), 
een traditie die in de wederopbouwarchitectuur een nieuw leven 
werd ingeblazen, is in het centrum van Rotterdam inmiddels weer 
verloren gegaan. De Wederopbouwarchitectuur werd gebouwd 
volgens klassieke principes van de stad, zoals wandvorming, 
markante entrees en in veel gevallen een klassieke opbouw van plint, 
corpus en een verbijzondering in de gevel of daklijn. Tot eind jaren 
’50 en begin jaren ’60 werden deze fundamenten bewaard, maar 
daarna werd dit losgelaten. Vanaf die tijd laten nieuwe gebouwen 
een ambivalente houding zien ten opzichte van de straat. Dit 
merkwaardige gegeven is niet gebonden aan een bepaalde bouwstijl, 
want tot op de dag van vandaag worden gebouwen gerealiseerd 
met een vervaagde grens tussen bebouwd en onbebouwd. Van de 
honderden gebouwen gerealiseerd in de laatste 50 jaar is er maar 
een handvol dat volgens de eerder genoemde stedelijke principes is 
gebouwd. 
Er is blijkbaar een bepaalde informaliteit in de Rotterdamse 
bouwcultuur geslopen waardoor het mogelijk is dat bepaalde 
gebouwen scheef staan of teruggetrokken liggen ten opzichte van de 
straat. Andere gebouwen staan met kolommen of een draaideur op 
de stoep of houden het publiek op afstand. Soms ligt de voordeur om 
de hoek of staan de afvalcontainers op straat. Er lijkt sprake van een 
consequente informaliteit waardoor gebouwen en openbare ruimte 
in elkaar overlopen en de openbare ruimte zijn definitie verliest. 
Door het ontbreken van een duidelijke grens eigent een gebouw 
zich een deel van de openbare ruimte toe. De straten leveren hun 
heldere grenzen in en daarmee verliest de stad ook een deel van zijn 
openbare karakter. De straten van Rotterdam zijn van zichzelf al 
relatief breed, maar verliezen door onverschillige gebouwen nu ook 
hun architectonische inkadering. 
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De analyse van de stadsstructuur van Rotterdam 
leidt aldus tot een opzienbare optelsom. De 
onduidelijke stadsvorm, de vele breuklijnen, de 
beperkte hoeveelheid straten die bovendien relatief 
breed zijn en als sluitstuk de onverschilligheid van 
de architectuur maken de stad onsamenhangend en 
ongrijpbaar. De stad lijkt op meerdere plaatsen op 
te lossen in het niets. In plaats van een stad van ons 
allemaal is Rotterdam te vaak een stad van niemand.

De stad in doorsnede
Geslaagde stedelijke ruimtes kennen een innige relatie 
tussen de gebouwen en de straat. Dit zorgt namelijk 
voor een stedelijke belevingswereld die begrijpelijk is 
en waarin het particuliere (de gebouwen) verankerd 
is in het publieke systeem (het stratenweefsel). Dit 
begrip is het begin van waardering. 
Rotterdam klein & fijn introduceert om die 
reden de stadsdoorsnede. De stadsdoorsnede maakt 
de relatie tussen bebouwing en de stad zichtbaar 
en tastbaar. De doorsnede toont de maatvoering 
en de kwaliteit van de openbare ruimte en laat 
zien hoe gebouwen deze ruimte begrenzen en beter 
maken. Het scherpe onderscheid tussen bebouwd 
en onbebouwd beschrijft zowel het raakvlak van 
wederzijdse afhankelijkheid als ook de afbakening 
van gescheiden verantwoordelijkheden. 
In het kader van Rotterdam klein & fijn zijn locaties 
geselecteerd op basis van hun ligging aan de openbare 
ruimte. In bepaalde gevallen betekent dit dat soms de 
plaatsing en vorm van de gebouwen voldoende is om 
een stadsruimte naar wens te modelleren. In andere 
gevallen is de realisatie van een gebouw de aanzet 
tot het heroverwegen van de openbare ruimte of de 
structuur van de openbare ruimte. In alle gevallen 
komt de aanpak neer op een meer precieze definitie 
van zowel bebouwd als onbebouwd. De stelling is dat 
op deze manier zelfs een klein gebouw een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan de stad. Ontwerpen in de 
stadsdoorsnede is een exercitie die de architectuur 
uit zijn onverschilligheid haalt en de gebouwen in de 
stad verankert.

De stadsdoorsnede
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ontWikkelinG staDsDoorsneDe
een gemiddelde straat in Den Haag of  am-
sterdam. De straat is relatief  smal met een 
duidelijk ruimteprofiel doordat de bebouwing 
de openbare ruimte met een doorlopende roo-
ilijn begrenst.Gebouwen maken de straat en de 
straat is van iedereen.

een gemiddelde straat in rotterdam. De straat 
is relatief  breed en wordt nog ongrijpbaarder 
doordat de bebouwing geen grens trekt. De 
overgang tussen bebouwd en onbebouwd 
vervaagd zonder dat daar een aantoonbare 
kwaliteit voor in de plaats komt.

De stadsdoorsnede van rotterdam. 
voorstel om een meer duidelijk onderscheid 
tussen bebouwd en onbebouwd, tussen particu-
lier en algemeen. De stadsdoorsnede benoemt 
de afbakening van gescheiden verantwoordeli-
jkheden. een precieze lijn beschrijft zowel het 
raakvlak van wederzijdse afhankelijkheid als 
het begin van vrijheid.



30

van het museumpark naar de maas
De Horizontale staDsDoorsneDe

Van Vollenhovenstraat 10

Jongkindstraat
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Illustratie 1: Museumpark aan de Maas
De stadsdoorsnede van de Van Vollenhovenstraat 10 legt de link 
tussen het Museumpark en het Scheepvaartkwartier. De Van 
Vollenhovenstraat is nu een lastige straat. De ophoging van de 
Westzeedijk in de jaren ’70 heeft ertoe geleid dat de straat naar niets 
leidt. De onaantrekkelijkheid wordt versterkt door een ongunstige 
zonoriëntatie en een onwrikbaar bouwvolume ter plaatse van 
de voormalige H.H. Ignatius en Laurentiuskerk. En dus zijn de 
plinten gevuld met duistere clubs in plaats van met aantrekkelijke 
winkels. De straat zou aan waarde winnen wanneer deze ontdekt 
zou worden als voetgangersverbinding. Hiervoor moeten de stoepen 
van de Westzeedijk beneden worden verbreed en een oversteek 
(zebra) worden gerealiseerd ter plaatse van de Kunsthal. Dit is 
mogelijk door de aanleg van een fietsstraat onder aan de dijk. De 
Westzeedijk wordt daardoor smaller en de monumentale panden 
aan de Westzeedijk beneden krijgen hun waardigheid terug. 
Aan de andere kant van het Museumpark wordt met dezelfde 
natuurlijkheid de Jongkindstraat een lommerijke straat. De 
stadsdoorsnede voorziet in een herwaardering van het profiel, meer 
ruimte voor de voetganger en aan weerszijden bomen. Hierdoor 
kan op het grasveld van het NAi een gebouw worden gerealiseerd 
met een voortuin waarmee het karakter van het bestaande villapark 
eer wordt aan gedaan. 
Belangrijker, door twee ruimtelijke ingrepen wordt de structuur 
van de stad verrijkt en heeft de stad er weer een route naar de 
rivier bij gekregen. Een route bovendien die voor veel inwoners 
en bezoekers een aantal waardevolle plekken in de stad met elkaar 
verbindt.

over jongkindstraat
De verticale staDsDoorsneDe

Westzeedijk t.p.v kunsthal
De verticale staDsDoorsneDe
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Willemsplein als sluitstuk van de route centrum - rivier
De Horizontale staDsDoorsneDe

Houtlaan 1-3
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Illustratie 2: Hartje stad
Het Willemsplein is 15 jaar geleden ontstaan bij de aanleg van de 
Erasmusbrug. Het Willemsplein is een grote winderige leegte met 
een overmaat aan ruimte voor touringcars.
De stadsdoorsnede van de locatie Houtlaan 1-3 betrekt het gebouw 
op het plein en maakt het plein onderdeel van de route naar de rivier. 
Voorgesteld wordt de ruimte voor opstelplaatsen van touringcars 
sterk te verkleinen. In ruil daarvoor wordt een esplanade aangelegd 
aan de westtzijde van het Willemsplein dat deel uitmaakt van een 
kilometerslang wandellint. De esplanade is 15 meter breed en 
krijgt een dubbele rij platanen. Na de oversteek van het Vasteland 
worden voetgangers opgevangen met een prettige wandeling onder 
de bomen. De Maas komt 300 meter dichterbij de stad! Het kan 
niet anders dan dat de transformatie van het plein gepaard dient te 
gaan met het toevoegen van een openbare functie aan dit nieuwe 
hart van de stad. Een museum zou perfect zijn, met een winkel 
van Schmidt Zeevis in de plint. Eindelijk wordt duidelijk dat het 
Willemsplein het meest centraal gelegen plein van Rotterdam is en 
bovendien het enige plein van de stad dat is gelegen aan de Maas.

Willemsplein
De verticale staDsDoorsneDe
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Voor het onderzoek naar mogelijke structuurverrijking van 
de binnenstad is een grondige inventarisatie verricht naar alle 
mogelijkheden tot verdichting. Zowel naar de plekken die er zijn 
als naar de plekken die ‘gemaakt’ kunnen worden. Naar zowel 
structuren die er zijn als structuren die kunnen worden gerepareerd 
of toegevoegd. Voor zowel opdrachtgevers die er zijn als die 
gevonden kunnen worden. Voor zowel doelgroepen die bestaan als 
die geïnteresseerd kunnen worden.

Met een loep is op deze manier door de stad gelopen om plekken 
en potenties te ontdekken. Deze inventarisatie leidt tot een inzicht 
over de gehele bouwpotentie van de binnenstad van Rotterdam. Bij 
de grondigheid van deze verkenning moeten twee kanttekeningen 
worden geplaatst. Ten eerste dat het hier een momentopname 
betreft. Het beeld van het aanbod verandert bijna dagelijks op basis 
van locaties die worden ontwikkeld, herbestemd of van eigenaar 
wisselen. Ten tweede heeft de inventarisatie zich in eerste instantie 
beperkt tot het officiële centrum van de stad en de gebieden daar 
direct omheen. Naar de randen van de kaart neemt daarom, met de 
effectiviteit van de gevolgde methode, ook de opbrengst af. 
Verder zijn logischerwijs de grote en strategische projecten in de 
stad buiten beschouwing gelaten omdat deze door hun omvang 
buiten het blikveld van Rotterdam Klein & Fijn vallen. 

Het totaal van deze potentie van de binnenstad blijkt desondanks 
overweldigend te zijn. Meer dan 3 miljoen vierkante meter 
woningbouw kan op deze manier aan de stad worden toegevoegd. 
Dat zijn omgerekend 30.000 woningen! Dit is een uitdagende 
gedachte. Meer woningen betekent meer mensen, meer diversiteit 
en meer vraag naar voorzieningen. De stad kan er een geweldige 
impuls door krijgen. De opbrengst van de inventarisatie kan 
onderverdeeld worden in vier categorieën projecten:
1. Invulprojecten: gaten worden gebouwd
2. Transformaties: kantoren worden woningen
3. Optoppen: het benutten van de ruimte op het dak
4. Sloop-nieuwbouw: kwaliteit toevoegen waar het ontbreekt

Door het structuurdenken dat aan de basis ligt van Rotterdam 
Klein & Fijn is het aanlokkelijk geworden om de honderden kansen 
niet als losse mogelijkheden te zien maar in te kaderen in een visie op 
het functioneren van de stad en de bijdrage die (her)ontwikkeling 
kan leveren aan de structuur van de stad. Verdere studie zal moeten 
uitwijzen welk deel van geïnventariseerde locaties daadwerkelijk 
en effectief kunnen zorgen voor een structuurverrijking voor het 
centrum van Rotterdam.
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conclusies

Het uitkammen van het centrum van Rotterdam 
heeft 551 potentiële locaties opgeleverd (die overigens 
deels net buiten het centrum vallen) verdeeld over 4 
categorieën: invulprojecten, transformaties, optoppen 
en sloop-nieuwbouw. De belangrijke en meest voor de 
hand liggende  categorie in het kader van deze studie 
zijn invullocaties. Dit zijn overgebleven plekken waar 
de structuur van de stad vooral geholpen wordt door 
de continuïteit te versterken. Toch kunnen ook juist 
transformaties, optoppingen en sloop-nieuwbouw van 
gebouwen structuurverrijkend zijn omdat ze kunnen 
bijdragen aan een fysieke of functionele verandering 
van een locatie. De beleving van de stad en de wijze 
waarop de stad begrepen en aantrekkelijk gevonden 
wordt kan hierdoor sterk worden beïnvloed.
In een vervolgstap richting uitvoering is een aantal 
criteria behulpzaam om van de groslijst te komen tot 
een selectie:

de locaties liggen in het centrum van de stad
de locaties zijn relatief kleinschalig en kunnen 
op zichzelf staan
de locaties zijn in potentie structuurversterkend
de locaties zijn nog niet in beeld voor 
ontwikkeling
de locaties zijn kansrijk voor wat betreft 
haalbaarheid (economisch, politiek)

Het valt buiten het kader van deze studie om van 
elk van de locaties te bepalen welke invloed deze 
heeft op de structuur ter plaatse en vervolgens op 
het functioneren van de stad als geheel. Een begin is 
gemaakt voor een aantal evidente plekken. Hiervan 
is de combinatie van bebouwing en structuur in 
de stadsdoorsnede vastgelegd. Voor deze locaties is 
zo niet alleen de bouwmassa bepaald, maar ook de 
aanhechting aan het stedelijke weefsel. Het gebouw 
staat niet op zichzelf maar voegt iets toe of, in andere 
gevallen, de locatie moet eerst nog tot leven worden 
gewekt door een aanpassing in de stadsstructuur of 
inrichting van de openbare ruimte. 

Wanneer deze (horizontale) stadsdoorsnedes aan 
elkaar worden gemonteerd ontstaat een wonderlijk 
nieuw beeld van Rotterdam centrum. Niet de bekende 
hoofdlijnen of de markante gebouwen springen in het 
oog, maar een meer fijnmazige onderlaag in de stad 
wordt naar boven gehaald. De stad op ooghoogte, 

die van een wandeling tussendoor en een meer 
gevarieerde en onbekende werkelijkheid.

Aan de hand van deze kaart kunnen een aantal 
conclusies getrokken worden.
De eerste conclusie is dat de meerwaarde van het 
gebruik van de stadsdoorsnede zelf. Het geeft een extra 
kwaliteit aan een kavel wanneer deze in zijn context 
wordt beschouwd. Bijkomend voordeel is dat het 
aantoonbaar verschillen oplevert tussen de locaties. 
Plekken worden specifieker. Dit kan vervolgens een 
rol spelen in het betrekken van nieuwe groepen 
bewoners en initiatiefnemers in de binnenstad.
De tweede conclusie is dat Rotterdam Klein & Fijn 
voor bepaalde gebieden meer dan gemiddeld succesvol 
kunnen zijn. De strategie van de stadsdoorsnede lijkt 
bijvoorbeeld gemaakt voor een wijk als Cool. Maatwerk 
en kleinschaligheid kunnen hier moeiteloos inhaken 
op de in potentie geweldige woonkwaliteit midden 
in de stad. Vooral het opschonen van de openbare 
ruimte en het toevoegen van een verbinding richting 
de Erasmusbrug kunnen de veelbelovende wijk het 
laatste zetje in de goede richting geven. Daarnaast 
zijn de locaties aan of in de nabijheid van een één van 
de breuklijnen kansrijk. Juist hier bevinden zich veel 
onregelmatigheden in de structuur. In veel gevallen 
kan ruimte gevonden worden om de structuur van 
de stad veel te verbeteren of te verbijzonderen. Ook 
opvallend zijn de verbindingen richting de Maas die 
op de kaart verschijnen: de Glashaven (stedelijke 
continuïteit), het Willemsplein (het meest centrale 
plein van de stad) en de Van Vollenhovenstraat/
Westzeedijk (verbinding van  Museumpark met de 
Veerhaven). Andere locaties geven meer plaatselijk een 
invulling aan de structuurverbetering, zoals projecten 
in het Laurenskwartier, het Lijnbaankwartier en rond 
wijkpark Oude Westen.
Een derde en laatste conclusie is dat op bepaalde 
plekken in de stad de structuur dusdanig sterk is 
ontregeld dat een enkelvoudige ingreep in het kader 
van Rotterdam Klein & Fijn niet volstaat. Het 
zijn vaak de plaatsen waar meerdere breuklijnen 
over elkaar heenvallen (bijvoorbeeld Oostplein en 
Drooglever Fortuynplein bijvoorbeeld) waar op 
een meer rigoureuze en grootschalige manier aan 
herstel van stedelijke structuren zou moeten worden 
gewerkt.

• 
• 

• 
• 

•
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Kwantitatieve verdichting heeft in Rotterdam lang 
boven aan de agenda gestaan. Het toevoegen van 
woningen kan inderdaad een doel op zich zijn, 
met bovendien meetbare resultaten. Het is echter 
belangrijk voor de stad het kwalitatieve aspect meer 
te benadrukken om hiermee de structuur van de stad 
te verrijken.

aanbevelingen

Ten eerste verdient het de aanbeveling om zich niet op 
de meest tastbare resultaten uit de inventarisatie (de 
immense hoeveelheid potentiële locaties) te storten, 
hoe aanlokkelijk het perspectief van verdichting in 
zichzelf al is (meer mensen, traffic, spin-off!). Het 
gaat allereerst niet om de kwantiteit, maar om de 
kwaliteit. Het gaat om de structuur. 
Juist het structuurdenken zal ingang moeten vinden 
en onderdeel worden van de bouwcultuur in 
Rotterdam. Op die manier wordt onverschilligheid 
voorkomen en worden gebouwen blijvend verankerd 
worden in de structuur van de stad. Een nieuw begin 
wordt gemaakt met structuurverrijking. 
Wanneer de structuur van de stad centraal komt te 
staan kan bovendien planvorming ‘lichter’ worden. 
Vrijheid neemt toe als de kaders duidelijk zijn!

1 structuur
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aanbevelingen

Ten tweede is het gewenst te analyseren welke 
procedures en/of kosten de grootste barriëre 
vormen voor het realiseren van kleine projecten. 
Nu kleinschaligheid aantoonbaar een meerwaarde 
kan hebben zelfs voor de structuur van de stad is 
het wenselijk de rol van de Gemeente hierop aan 
te passen. Hier kan de invoering van een test- en 
beoordelingsfase behulpzaam zijn om eventuele 
knelpunten te herkennen en in kaart te brengen. 
Voorgesteld wordt om  een compact en gedreven 
dreamteam te formeren dat met persoonlijke 
betrokkenheid ervaring opbouwt met deze nieuwe 
manier van werken en de resultaten beoordeelt. 
Bouwen aan de stadsstructuur is een delicaat proces, 
dat met grote precisie moet worden behandeld!

Ten derde loont het de moeite om de mogelijkheden 
van de structuurverrijking verder te verbreden. Dat 
kan door ook bij grote projecten de stadsdoorsnede 
toe te passen. Wanneer alle plannen in het centrum 
worden beoordeeld in de mate waarop deze bijdragen 
aan de structuur wordt de stad beter. Verder kan ook 
de schil rondom het centrum worden verkent. De 
schil is groot en op veel plekken vallen hier gaten. De 
wijken rond de binnenstad hebben nu al veel meer 
woonkwaliteiten waar op een kleinschalige manier 
aangehaakt kan worden. Delfshaven lijkt een absolute 
aanrader; een schitterende en gemêleerde wijk met 
bijzondere architectuur. De verkeersdoctrine heeft 
veel verwarring gesticht en samen met het aanwezige 
water voor een isolement van de wijk heeft gezorgd. 
Aan de ene kant van de wijk zou de Coolhaven 
omarmd kunnen worden en aan de andere een brug 
geslagen naar de Maas. In de wijk liggen pareltjes van 
locaties te wachten om van Delfshaven een volgend 
Scheepvaartkwartier te maken. Rotterdam Klein & 
Fijn als een begin!

2 3precisie perspectief
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colofon

Rotterdam Klein & Fijn - stedebouw per kavel
is opgesteld door studio Hartzema BV in opdracht van 
Stadsontwikkeling Rotterdam.

Looptijd
september 2010 – maart 2012

Begeleiding Stadsontwikkeling Rotterdam
Jim Ekkelenkamp, Arjan Knoester, Annette Matthiessen, Esther 
Heemskerk en Ine Jans.

Projectteam studio Hartzema
Henk Hartzema, Michiel Burgerhout (projectleiding), Davide 
Benini, Federico Gambi, Alice Pokorna,  Federica Francalancia en 
Francesco Topazio.

Beeldverantwoording
Alle afbeeldingen in deze studie zijn vervaardigd door studio 
Hartzema met uitzondering van 2 foto’s:  de foto van wethouder 
Karakus op pag. 9, deze is afkomstig van de beeldbank van de 
gemeente Rotterdam. 
Van de foto van de Hoogstraat in de jaren ‘60 (pag. 15) is de 
auteur niet traceerbaar gebleken. Wij vragen rechthebbenden zich 
te melden bij studio Hartzema.
De reeks foto’s van Rotterdam zijn gemaakt door in oktober 2010 
door Federico Gambi en Francesco Topazio (studio Hartzema).

Betrokken derden
In het najaar van 2011 zijn de volgende Rotterdamse architecten 
in het project uitgenodigd om een aantal kavels op hun belofte te 
onderzoeken:
André Kempe (Atelier Kempe Thill)
Peter Veenstra (LOLA landscape architects)
Nanne de Ru (Powerhouse Company)
Rudolph Eilander (V8 Architects)

Documentatie
Voor de studie is gebruik gemaakt van de volgende documenten:
dS+V – Binnenstadsplan, oktober 2008
dS+V – Hoogbouwvisie, januari 2010
dS+V – Visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam, april 2008
Gehl Architects – Public Spaces – Public Life Rotterdam, 2007
Jacobs, Alan en MacDonald, Elizabeth – Report guest urban critics, 
2010
OBR en dS+V – Masterplan Lijnbaanhoven, oktober 2006
West 8 – Rotterdam grondgebonden, 2006

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van studio Hartzema geheel of gedeeltelijk en op enigerlei 
wijze, in schriftelijk vorm, digitaal of in welke andere vorm dan ook 
worden verveelvoudigd verspreid of overgenomen.
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Rotterdam wil meer inwoners aantrekken in 
de binnenstad. De laatste decennia zijn al veel 
woningen aan het centrum toegevoegd, maar nu 
wil de stad definitief een aantrekkelijk woonklimaat 
creëren. Daarvoor moet een aantal hobbels worden 
genomen.
Het centrum van de stad is namelijk opvallend 
open, onsamenhangend en onverschillig. Wil de 
stad mensen aan zich binden, dan moeten zij zich 
thuis kunnen voelen. Daarvoor moet de stad juist 
geborgen, betrouwbaar en betrokken zijn. 

Rotterdam Klein&Fijn is een voorstel om de bouw 
van woningen bij te laten dragen aan de structuur 
van de stad. Daar waar Rotterdam onderbrekingen 
of gebrekkige verbindingen kent die leiden tot 
verstoringen in de samenhang, kan architectuur 
bijdragen aan logische en aangename verbanden die 
de structuur verrijken.
tarisaterricht van de mogelijkheden, zowel voor 
de plekken die er zijn als de plekken die ‘gemaakt’ 
kunnen worden. Voor zowel structuren die er zijn 
als voor structuren die kunnen worden gerepareerd. 
Voor zowel opdrachtgevers als doelgroepen die er zijn 
als die gevonden kunnen worden. De inventarisatie 
heeft een enorme hoeveelheid mogelijkheden voor 
verdichting 


