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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 
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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.


