
Architectuur als dr ijvende kracht

voor de ontwikkeling

van de stad





Vastgesteld door het college van B&W op 26 januari 2010.

Architectuur als dr i jvende kracht

voor de ontwikkeling

van de stad



Stuurgroep

Astrid Sanson (dS+V) voorzitter, Ingeborg Berger (dS+V), 

Jaap voor in ’t Holt (dS+V), Mercè de Miguel y Capdevilla (dS+V) en

Elly Schreur (OBR) 

Adviseur

Ruud Brouwers

Projectgroep

Iris Pennock (dS+V) voorzitter, Mirik Jung (dS+V), Roelant ten Kate(dS+V), 

Stijnie Lohof (dS+V), Rob Schnepper (GW) en Leon Wielaard (OBR)

Tekst

Ruud Brouwers en Ben Maandag

Fotografie

Joep Boute (dS+V) en Peter Schmidt (dS+V)

Pagina 16, 18 en 28: Rotterdam Imagebank en pagina 54: OMA

Vormgeving

Peter Schmidt (dS+V)



  Voorwoord	 7

  Leeswijzer	 8

	 	 Samenvatting	 9

 Hoofdstuk 1 Doelstelling	en	ambitie:	architectuur	als	ontwikkelingskracht	 13

 Hoofdstuk 2 Rotterdam	als	architectuurstad	 23

 Hoofdstuk 3 De	nieuwe	bouwopgave	 29

 Hoofdstuk 4 Versterking	van	het	architectuurklimaat	 37

 Hoofdstuk 5 De	praktijk:	een	uitvoeringsagenda	 43

  Nawoord	 55

 
	 	

Inhoud





7 A r c h i t e c t u u r  e n  R o t t e r d a m

Voorwoord

Voor u ligt de nota ‘Architectuur en Rotterdam’, waarin een 
programma wordt ontvouwd voor de bevordering van architectuur 
met zeggingskracht. Architectuur moet de stad een goed 
vestigingsklimaat, aantrekkelijke woonwijken en een sterke 
economie geven. Dit programma vloeit voort uit de Stadsvisie 
Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030. Architectuur 
en cultuurgeschiedenis worden in de Stadsvisie voorgedragen als 
een ‘ontwikkelingskracht’ voor de stad. Dat sluit goed aan op een 
sterke traditie. Rotterdam was, is en blijft een architectuurstad. 
Maar meer dan voorheen gaat gewerkt worden aan een complete 
architectuurstad met bijzondere gebouwen, die bijdragen aan 
bijzondere straten met een boeiend stedelijk leven, geliefde 
woonbuurten, een krachtige wijkeconomie en aanstekelijke 
werkgebieden. Kortom een stad waar de Rotterdammer trots 
op is.

Rotterdam nodigt burgers en professionals uit om gezamenlijk 
de zeggingskracht van de architectuur te versterken. Zonder 
samenwerking komen bouwwerken en een aantrekkelijke stad 
niet tot stand. We willen dat er een beweging op gang komt, die 
gekenmerkt wordt door enthousiasme en vakkundigheid. In de 
stad worden veel belangrijke initiatieven genomen en belangrijke 
werken verricht. Nu gaat het nog om een afstemming en het 
bereiken van samenhang, met geen ander doel dan een stad 
waar iedereen wil wonen, werken, studeren, kennis opdoen en 
genoegen beleven.

De opzet van de nota biedt alle ruimte om deel te nemen aan 
het programma dat moet leiden tot een nog meer levendige en 
attractieve stad dan nu al het geval is, nationaal en internationaal 
positief in beeld. Doe mee aan de beweging. Rotterdam is niet 
statisch, dit document evenmin, maar het voornemen om de stad 
nog aantrekkelijker en economisch welvarender te maken staat 
als een huis.

Hamit Karakus

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening
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Leeswijzer

Deze nota is niet geschreven als een handleiding vol concrete 
aanwijzingen voor de wijze waarop aan de bouwopgave voldaan 
moet worden. Daarvoor is Rotterdam veel te complex en te 
divers. Deze nota is bedoeld om een beweging op gang te 
brengen die zowel leidt tot een aantrekkelijke stad om te wonen 
en te werken als tot een sterke economie. 

Deze nota gaat in op de betekenis van architectuur voor de 
ontwikkeling van de stad en ook op de manier waarop 
architectuur met zeggingskracht bijdraagt aan een positief 
vestigingsklimaat. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan de 
Stadsvisie, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030, waarin 
architectuur en cultuurgeschiedenis staan aangewezen als een 
ontwikkelingskracht

In het eerste hoofdstuk komt de potentie van architectuur  aan de 
orde ‘Architectuur als ontwikkelingskracht: doelstelling en 
ambitie’. Het tweede hoofdstuk, ‘Architectuur in Rotterdam’, gaat 
vervolgens over de identiteit van de stad en over de traditie die 
Rotterdam inmiddels heeft opgebouwd als architectuurstad.

Het doel en de ambitie die aan de nota ten grondslag liggen zijn 
verder uitgewerkt in de hoofdstukken drie en vier. In ‘De nieuwe 
bouwopgave’ staat wat van architectuur valt te verwachten voor 
de verbetering van de stad. De culturele inbedding van 
architectuur in de stad en hoe die verder kracht bijgezet kan 
worden staat centraal in het hoofdstuk ‘Architectuurklimaat’.

De nota eindigt met een verkenning van hoe architectuur in de 
praktijk van alledag de stad aantrekkelijk kan maken. In het 
hoofdstuk ‘De praktijk: een uitvoeringsagenda’, zijn maatregelen 
geïnventariseerd die betrokken partijen kunnen én de gemeente 
wil nemen om architectuur als ontwikkelingskracht aan te 
wenden. Tot slot volgt een nawoord. 

Een samenvatting van de nota gaat aan al deze hoofdstukken 
vooraf.
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Samenvatting

Rotterdam is een dynamische stad met een meer dan bijzondere 
collectie gebouwen. Rotterdam is traditioneel een architectuur-
stad die open staat voor vernieuwing. Aan deze traditie wordt een 
impuls gegeven. De vernieuwing schuilt in het verleggen van de 
aandacht voor opvallende gebouwen naar meer samenhang en 
architectuur met zeggingskracht. Het stedelijk weefsel is voor de 
stad minstens zo belangrijk als een op zichzelf staand opmer-
kelijk gebouw. Streetlife gaat zelfs boven skyline. Rotterdam 
moet een aantrekkelijke stad zijn waar mensen en bedrijven zich 
willen vestigen, waardoor de stad economisch sterk wordt.

Het doel van deze nota is om een beweging in gang te zetten. 
Samen met alle betrokken partijen moet architectuur als een 
ontwikkelingskracht voor de stad geëxploreerd worden. De nota 
is een uitwerking van de Stadsvisie, ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030, waarin staat dat architectuur en 
cultureel erfgoed doorslaggevende stimulerende bijdragen 
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stad. 
De kunst is om van die ontwikkelingskracht optimaal gebruik te 
maken.

Architectuur kan de stad aantrekkelijk maken, wat bijdraagt aan 
het welbevinden van de gebruikers van de stad. Architectuur kan 
Rotterdam een positief imago geven. Deze kracht van 
architectuur is aan te scherpen door meer nadruk te leggen op 
samenhang in het stedelijke weefsel en op de levendigheid van 
de stad. Door voortdurend over architectuur te debatteren en 
onderzoek te verrichten blijven alle betrokkenen zich hiervan 
bewust en wordt het bouwen op een hoger plan gebracht. De 
aanwezigheid in de stad van ontwerpbureaus en hun werknemers 
blijkt hiertoe een belangrijke impuls te geven. Architecten zijn 
bovendien belangrijke vertegenwoordigers van de creatieve 
economie.

Architectuur is het vak van architecten, maar tegelijkertijd een 
alledaagse ervaring van iedereen die zich in de stad ophoudt, 
woont en werkt. Daarom is bij elk project de integratie van wat 
een opdrachtgever voor ogen staat met dat wat de stad nodig 
heeft een vereiste. Wanneer de ontwikkelingskracht van 
architectuur op de juiste manier wordt benut, leidt dit tot meer 
samenhang, meer identiteit op tal van niveaus, van buurt tot wijk 
en van wijk tot stad. Het leidt ook tot vergroting van de 
aantrekkingskracht, niet alleen op de schaal van een straat, maar 
ook op die van de stad als geheel. ’Het publieke karakter van 
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architectuur, rechtvaardigt publieke betrokkenheid in de vorm van 
een solide welstandsbeleid en zorgvuldig monumentenbeleid.

De gebouwde omgeving van een stad is een voorraadmarkt, 
waaraan telkens iets wordt toegevoegd of onttrokken. Bij elke 
nieuwe bouwopgave spelen steeds weer drie criteria een 
hoofdrol: cultuurhistorische gelaagdheid, stedenbouwkundige 
samenhang en toekomstgerichtheid. Dit zijn de belangrijke 
criteria waaraan elke opgave moet voldoen. Door voortdurend 
deze criteria te hanteren is de architectonische kwaliteit van 
nieuwe bouwprojecten met succes boven het gemiddelde niveau 
te brengen.

Rotterdam heeft een levendig architectuurklimaat. Vele 
instellingen en organisaties houden zich met architectuur bezig, 
geven adviezen of leveren een bijdrage aan het debat, maar 
meer samenhang op dit terrein is nodig. Zo is er behoefte aan 
structureel overleg tussen architecten en de gemeente en 
vindt het overleg tussen architecten en marktpartijen nog te 
veel in beslotenheid plaats. Meer samenwerking is geboden. 
Met gebiedsontwikkeling op verschillende plaatsen in de stad 
is hiermee al een begin gemaakt. Ook het nieuwe verschijnsel 
van communicatief ontwerpen kan de samenwerking tussen 
betrokkenen, en vooral ook met de bewoners van de stad, verder 
versterken.

De praktijk vergt een duidelijke uitvoeringsagenda. Voor de 
gemeente zijn er drie leidende beginselen bij het omzetten van 
woorden in daden. Het gaat dan om:
¬ Het bevorderen van goed opdrachtgeverschap.
 Onder goed opdrachtgeverschap moet onder andere verstaan 

worden: Heldere formulering van de opgave, het juiste 
ambitieniveau benoemen en vasthouden, contextbewust 
ontwikkelen en de juiste architect kiezen met de juiste 
selectiemethode.

 De gemeente past dit toe op de projecten waar zijzelf 
opdrachtgever van is. Daar waar de gemeente geen 
opdrachtgever is, nodigt zij ontwikkelende partijen uit haar 
rol als goed opdrachtgever te vervullen. Voor de helderheid 
zal zij een document opstellen waarin de basiskaders die 
de gemeente toepast opgesomd worden. Tevens brengt de 
gemeente inhoudelijke randvoorwaarden en supervisie als 
instrumenten in.
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¬ Vergaren en delen van kennis op het terrein van architectuur, 
toegespitst op de Rotterdamse opgave.

 Hieronder moet onder andere verstaan worden: Het 
stimuleren van (ontwerpend) onderzoek en communicatief 
ontwerpen, het oprichten van een architecten platform, 
als gesprekspartner voor de gemeente en de marktsector 
Wonen, het bevorderen van innovatie en het belonen van de 
juiste werkwijze en het juiste resultaat met een prijs.

 De gemeente speelt soms een uitvoerende, maar meestal 
een stimulerende rol in de diverse onderdelen, de overige 
betrokken partijen spelen een nadrukkelijke rol bij de 
uitvoering ervan.

¬ Behouden en stimuleren van ontwerptalent in Rotterdam.
 Dit houdt onder andere in: Architecten (zowel nationaal 

als internationaal) meer kansen bieden door de juiste 
selectiewijze, startende architecten aan werk of een stageplek 
helpen en meedoen met het initiatief van de rijksbouwmeester 
‘Nederland wordt anders’.

Dit zijn de uitgangspunten van een architectuurbeleid, waarin 
architectuur als een niet meer weg te denken ontwikkelingskracht 
voor de stad aanwezig is, een attractieve stad, waar iedereen wil 
wonen en werken.

De contacten worden verder uitgebouwd. De uitvoeringsagenda 
wordt in een actieprogramma omgezet en er zal met de 
gemeentelijke en niet-gemeentelijke partijen een structuur 
opgezet worden, die er voor zal zorgen dat, wat in deze nota 
voorgesteld wordt, ook tot stand komt. Een jaar na vaststelling 
van de nota wordt een symposium georganiseerd waar 
ervaringen en de uitwerkingen van de maatregelen worden 
besproken.
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In dit hoofdstuk wordt de reden voor dit beleid als uitvloeisel 

van de Stadsvisie toegelicht en worden doelstelling van deze 

nota en de ambitie die de stad ermee heeft benoemd.

Tevens wordt ingegaan op het begrip architectuur, op de 

doelstellingen van de Stadsvisie en hoe architectuur 

betekenisvol kan zijn voor de stad.

 Hoofdstuk 1 Doelstelling en ambitie: architectuur als
  ontwikkelingskracht

De stad attractiever maken voor bewoners en bedrijven is een 
van de belangrijkste doelstellingen van de Stadsvisie Rotterdam, 
ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030. De aantrekkelijke 
woonstad wordt daarbij direct gekoppeld aan een ingrijpende 
versterking van de economie. In de Stadsvisie zijn aan deze 
doelstellingen tien kernbeslissingen geformuleerd op uiteen-
lopende beleidsterreinen: van het creëren van aantrekkelijke 
woonmilieus, het verbeteren van de openbare ruimte en de 
bereikbaarheid van de stad tot en met het zoeken van 
doeltreffende en innovatieve oplossingen voor milieuvraag-
stukken en waterproblemen.

De tiende kernbeslissing gaat over architectuur en cultureel 
erfgoed. Deze kernbeslissing maakt duidelijk dat architectuur 
geldt als een belangrijke factor om van Rotterdam een 
aantrekkelijke en economisch krachtige stad te maken. Goede, 
kwalitatief hoogstaande architectuur is een niet te onderschatten 
element om in de stad aangename woonmilieus tot stand te 
brengen waardoor de stad ook economisch sterker wordt. 
Rotterdam heeft daarin een rijke traditie hoog te houden: het 
heeft een eigen ‘gevoel’ als het om architectuur gaat, een gevoel 
waarin diversiteit, moderniteit en internationale gerichtheid om 
voorrang strijden. 

Deze nota is een uitwerking van de tiende kernbeslissing van de 
Stadsvisie. Het doel is om een beweging op gang te brengen, om 
samen met de betrokken partijen in de stad het - ook nu al rijke -
architectuurklimaat te bevorderen en te verbreden. Het gevolg 
moet zijn dat architectuur en cultuurgeschiedenis als 
ontwikkelingskracht gaan werken voor de stad en de economie. 

De ambitie is om samen met andere betrokken partijen in de stad 
aan een opgave te werken die anders is dan voorheen. Meer dan 
in de afgelopen jaren het geval was, ligt de nadruk op 
ontwikkelingen in de bestaande stad niet langer op uitbreidingen. 
Tevens ligt de nadruk op meer gedetailleerde aandacht, om beter 
en efficiënter te anticiperen op wat zich in de stad voordoet. 
Uitgangspunt is steeds dat architectuur een bijdrage levert aan 

Ontwikkelingskracht

Doelstelling

Ambitie
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Robuuste markante haven-

gebouwen vormen de 

geschiedschrijving van 

Rotterdam en zijn veelal een 

inspiratiebron voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

het welbevinden van de gebruikers en aan de versterking van het 
imago van Rotterdam als architectuurstad. 
Dat is te bereiken door: 
¬ goede architectonische kwaliteit van gebouwen en ensembles 

van gebouwen (dat wil zeggen: een nauwkeurige culturele en 
programmatische inpassing, een vanzelfsprekende relatie met 
de omgeving en een hoge toekomstwaarde); 

¬ een hoogstaand debat over de Rotterdamse opgaven 
gebaseerd op gedegen onderzoek, en

¬ aanwezigheid in de stad van kwalitatief goede 
ontwerpbureaus.

Talrijke factoren maken een stad aantrekkelijk. Verschillende 
daarvan vormen een weerslag van het economisch leven, 
waaronder voldoende draagkracht van de bewoners, diversiteit 
aan bedrijvigheid en ook de sterkte van de voor Rotterdam zo 
belangrijke sectoren, als de haven en industrie, de creatieve 
beroepen, het omvangrijke medische complex en andere 
kennisgerelateerde activiteiten. Aan de economische 
componenten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad 
zijn in de Stadsvisie en in andere beleidsstukken veel 
constructieve woorden gewijd. Ook andere factoren zijn van 
belang, zoals het aanbod in de stad op het gebied van kunst en 
amusement, dat veelzijdig en actueel moet zijn of een 
voorzieningenniveau dat de stad een dynamisch aanzien geeft.

Een aantal factoren houdt rechtstreeks verband met architectuur 
en alles wat daarbij komt kijken. Van groot gewicht is de 
aantrekkelijkheid van de buitenruimte, van plaatsen waar het 
accent op verblijven ligt, pleinen, parken en wandelgebieden, 
maar zeker ook van verbindende straten en wegen. De 
schoonheid van de gebouwde omgeving is niet minder belangrijk. 
Gebouwen die daarin passen kunnen door een markante of 
innemende verschijningsvorm een verrijking betekenen. Maar ze 
kunnen ook met hun omgeving en wat er aan drukte heerst of 
aan stilte aanwezig is een treffende eenheid vormen. Van groot 
belang is dat gewerkt wordt aan het creëren van een aangename, 
comfortabele stedelijkheid, waarbij het vooral gaat om 
stedelijkheid op straatniveau, om streetlife. Bovendien is van 
belang dat wat in de gebouwen gevestigd is, de activiteit die daar 
plaatsvindt, aansluit op het karakter van de buurt. Des te sterker 
spreken de verschillende woonmilieus die in de stad zijn te 
vinden. 

Architectuur is een breed uitwaaierend begrip. In de architectuur 
komen veel zaken bijeen, van technisch vernuft tot overwegingen 
van levensbeschouwelijke aard. Binnen de architectuur worden 

Aantrekkelijke stad

Architectuur
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eisen aan gebruik, kennis van de ruimtelijke werking van vormen, 
materialen en kleuren en een kijk op de samenleving met elkaar 
verbonden. Architectuur is dus niet iets dat zomaar aan een 
gebouw is toe te voegen of weg te laten, zoals het cadeaupapier 
om een cadeautje. 
Architectuur is een vakgebied van architecten en van opdracht-
gevers, maar zeker ook een dagelijkse ervaring van bewoners en 
bezoekers van de stad. Gebouwen zijn architectuur, maar de 
omgeving die door gebouwen wordt gemarkeerd behoort daar 
eveneens toe. Daarmee zijn architectuur en het functioneren van 
de stad nauw met elkaar verbonden. Van belang hierbij zijn twee 
begrippen die een nadere toelichting verdienen: zeggingskracht 
en vestigingsklimaat.

In de architectuur gaat het niet om mooi of lelijk, maar om de 
betekenis en de werking van bouwwerken, om de zeggingskracht. 
Daarbij draait het om de vraag hoe de architect de opgave weet 
te vertalen in een succesvol gebouw. Hoe slaagt de architect er 
in om met oog voor de context op vakkundige wijze zijn 
interpretatie van de opgave gestalte te geven? Hoe weet de 
architect door talent en vaardigheid en door kennis van de 
grondslagen van de architectuur, van typen gebouwen, 
ruimtelijkheid, compositie, materiaaltoepassing en kleurgebruik, 
de aard van een bouwwerk tot spreken te brengen?
Een gebouw kan een sterke ruimtelijke indruk maken, zelfs in een 
smalle straat. En een enkel gebouw kan stedelijkheid uitstralen, 
ook al staat het vrij in de ruimte. De mate waarin een architect 
aan een bouwwerk een dergelijke zeggingskracht kan meegeven 
hangt behalve van kennis en bedrevenheid ook nog af van veel 
andere factoren, zoals het elan van de opdrachtgever, het 
programma, de bouwwijze, de wetten, regels en voorschriften, de 
financiële armslag en van de allure van de omgeving. 
Deze factoren zijn vrijwel nooit constanten, eerder steeds weer 
anders. Niet alleen verschillen zij per bouwwerk, zij zijn zelf 
voortdurend aan verandering onderhevig. Ze worden aangevuld 
en steeds belangrijker of ze verliezen juist hun betekenis. De eis 
van ecologische duurzaamheid kan als illustratie dienen. Speelde 
dit begrip enkele decennia geleden in de architectuur nog 
nauwelijks een rol, tegenwoordig is duurzaamheid in het bouwen 
niet meer weg te denken.
De zeggingskracht van een aantal gebouwen bij elkaar verleent 
karakter aan een straat, buurt of wijk. Samen geven die op hun 
beurt de stad identiteit. Deze identiteit heeft betekenis voor de 
bewoners en bedrijven die hier gevestigd zijn.

De aantrekkelijkheid van de stad bepaalt de mate waarin 
bewoners en ondernemers zich thuis voelen, tevreden zijn of 

Zeggingskracht

Vestigingsklimaat
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De aandacht gaat uit naar 

stedelijkheid op straatniveau: 

streetlife.

zelfs gevoelens van trots ervaren. Tevredenheid met een 
rijkgeschakeerd stedelijk leven en met de omgeving waarin 
gewoond en gewerkt wordt, heeft positieve gevolgen voor de 
economie. Mensen die niet tevreden zijn over hun stad en 
woonomgeving keren zich af, waardoor de economie van een 
stad of stadsdeel het onherroepelijk moeilijk krijgt. De stad staat 
of valt met een goed vestigingsklimaat. Architectuur met 
zeggingskracht draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. 
Hoe meer mensen zich naar tevredenheid in de stad vestigen, 
zich in hun woning, hun wijk en hun stad op hun plaats voelen, 
hoe positiever dat is voor de stedelijke economie. Niet alleen 
zullen zij in aantal groeien, zij zullen ook meer bijdragen aan de 
lokale economie, met als gevolg dat de stad floreert. Belangrijk is 
de diversiteit van gebieden in een stad, des te meer uiteen-
lopende karakteristieke buurten en wijken, des te beter is het. 
Een veelzijdige stad, die aan gezinnen en bedrijven de 
mogelijkheid biedt om een geliefde buurt of een ideale 
vestigingsplaats uit te zoeken, trekt inwoners en bedrijven aan. 
Het is mogelijk om het woningaanbod af te stemmen op de 
karakteristiek van een gebied, wijk of buurt, waardoor ze nog 
aantrekkelijker worden. Ook dat is architectuur.

Rotterdam heeft in de loop der jaren een traditie opgebouwd als 
architectuurstad. Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog zijn 

Imago versterken
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Het vestigingsklimaat dat 

door architectuur een positieve 

impuls krijgt.

experimenten en opvallende bouwwerken niet geschuwd. Deze 
traditie moet in ere gehouden worden. Dat zal het imago van 
Rotterdam als architectuurstad verder versterken. Het 
vestigingsklimaat dat door architectuur een positieve impuls krijgt 
mag ook nog eens door het imago van architectuurstad versterkt 
worden. Dit imago kan een factor van betekenis zijn voor mensen 
en bedrijven om naar Rotterdam te komen. Hoe vaker 
architectuur de doorslaggevende reden is om voor Rotterdam te 
kiezen, hoe beter dat is voor de stad. Goede en bijzondere 
architectuur, architectuur met zeggingskracht derhalve, is 
bovendien een bezienswaardigheid die bezoekers naar de stad 
trekt. Architectuur en het imago van architectuurstad vormen een 
factor van betekenis voor het cultureel getinte toerisme. 
Tot het imago van architectuurstad behoort ook dat vele 
belangrijke en vernieuwende architectenbureaus in en bij 
Rotterdam gevestigd zijn, van oudsher of onlangs. Veel 
architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en 
medewerkers van bureaus hebben Rotterdam als woonplaats. 
Ook dit is een traditie die gekoesterd moet blijven. Deze 
vertegenwoordigers van de creatieve economie leveren een grote 
bijdrage aan het culturele klimaat van de stad. De architectuur-
gemeenschap om het zo te noemen geeft kleur aan het 
Rotterdamse culturele leven. 

Ongeacht van welke kant de investering komt, het bouwwerk dat 
daarvan het gevolg is heeft voor iedereen een betekenis, die reikt 
van het dagelijks gebruik tot het aanzien van de stad. Daarom 
spreekt men van het publieke karakter van architectuur. Een 
ander kenmerk van bouwwerken is het maatschappelijk verkeer 
dat door bouwen en de resultaten daarvan wordt opgeroepen. 
Bouwwerken komen alleen tot stand als veel partijen nauw met 
elkaar samenwerken. Zowel het publieke karakter van 
architectuur als het maatschappelijk verkeer dat met bouwen 

Architectuur en overheid
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Foto boven

De aantrekkelijkheid van 

de stad bepaalt de mate 

waarin bewoners en 

ondernemers zich thuis 

voelen.

Foto onder 

Gebiedskarakteristieken 

als leidraad voor de 

architectuur.

samenhangt rechtvaardigen een toeziend oog van de overheid. 
Architectuur brengt ordening aan in de stad, maar dat gaat niet 
vanzelf. Architecten en hun opdrachtgevers zoeken voortdurend 
verrassende en innovatieve oplossingen die toekomstgericht zijn. 
In al deze initiatieven moet op het niveau van het stedelijk 
weefsel samenhang gebracht worden. Door de samenhang 
tussen gebouwen, tussen delen van de stad en in het geval van 
Rotterdam tussen stad en rivier is architectuur van invloed op het 
aanzien van de stad, op het vestigingsklimaat en het imago. 
Hierin ligt voor de overheid een argument besloten om niet alleen 
regulerend op te treden maar tevens stimulerend. De kwaliteit 
van de architectuur omhoog stuwen gaat echter niet zomaar. 
Alleen door samenwerking van alle betrokken partijen is het 
mogelijk om een architectuurklimaat bevorderen waarin de 
architectuur gedijt. 
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Het publieke karakter van architectuur, de noodzaak van 
samenhang en het maatschappelijk verkeer dat met bouwen 
samen gaat legitimeren extra aandacht in beleidskaders. Hierbij 
kan gedacht worden aan het geven van randvoorwaarden voor 
de architectonische uitwerking in stedenbouwkundige plannen, 
masterplannen of bestemmingsplannen, eventueel gekoppeld 
aan supervisie, met name toegepast bij gebiedsontwikkeling en 
een solide welstandsbeleid. In een later stadium in de 
geschiedenis van gebouwen en buurten is overleg nodig over 
een verantwoord beheer en, eventueel nog later, over inbedding 
in een gedegen monumentenbeleid. Dit handelen dient een 
gemeenschappelijk doel: een aantrekkelijke stad en een sterke 
economie.

Kernbeslissing 10 van de Stadsvisie noemt architectuur en 
cultureel erfgoed als ontwikkelingskracht voor een aantrekkelijke 
(woon-)stad en een sterke economie.
Doelstelling is een beweging op gang te brengen om met 
betrokken partijen het ook nu al rijke architectuurklimaat in 
Rotterdam te verbeteren.
De ambitie is dat architectuur een essentiële bijdrage levert aan 
het welbevinden van de gebruikers van de stad en aan Rotterdam 
als architectuurstad.
Architectuur is in eerste instantie het vak van architecten, maar 
tevens een ervaring van iedereen. Wanneer op de juiste wijze 
benut, bezit architectuur ontwikkelingskracht tot samenhang en 
identiteit (op het niveau van buurt, wijk, stad, tot architectuurstad) 
en tot vergroting van de aantrekkingskracht, van stedelijk niveau 
tot straatniveau.
Architectuur heeft hiermee een publiek karakter.

Samenvatting
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 Hoofdstuk 2 Rotterdam als architectuurstad

In dit hoofdstuk worden kenmerken van de architectuur in 

Rotterdam aangestipt die bepalend zijn voor het aanzicht en 

de eigenheid van de stad.

Na het midden van de negentiende eeuw kwam met de Nieuwe 
Waterweg in Rotterdam een wereldhaven tot stand. In korte tijd 
groeide Rotterdam uit van provinciestad tot een internationaal 
georiënteerde havenstad. In de omgeving van de stad zijn 
dorpen en polders verdwenen door het graven van havens, de 
aanleg van havenspoorlijnen en de inrichting van uitgestrekte 
depotgebieden. De stad werd daaraan met rigoureuze 
doorbraken aangepast, met opgetilde spoorwegen dwars door 
de stad en voorname straten als de Coolsingel, waar het nieuwe 
stadhuis van architect Henri Evers uitdrukking gaf aan een 
zelfbewuste grote stad. 
De bedrijfsgebouwen in de haven met hun rationele, soms zelfs 
gedurfde betonconstructies hebben een houding van experiment 
en vooruitgang in het Rotterdamse bouwen gebracht. Vanaf die 
tijd staan steeds het hoogste kantoorgebouw en het hoogste 
woongebouw van Nederland in Rotterdam

Uitgedaagd door de onstuimige soms sprongsgewijze groei van 
de haven en de stad schrokken architecten in Rotterdam niet 
terug voor ongebruikelijke ontwerpen en radicale vernieuwingen. 
De gehele stad is daarvan doortrokken, van het Justus van 
Effenblok en het Bergpolderflatgebouw tot de Peperklip en 
de Red Apple, soms opzichtig en in het oog springend, soms 
minder prominent, zelfs verborgen. De snelle veranderingen 
met ongekende vragen en de eigenzinnige antwoorden daarop 
hebben Rotterdam een specifiek architectuurklimaat gegeven, 
een ‘eigen’ gevoel, een gevoel van diversiteit, moderniteit en 
internationale gerichtheid. Met deze traditie van het ongebaande 
pad, waaraan uitdaging ten grondslag ligt, onderscheidt 
Rotterdam zich van andere steden in Nederland. Door deze 
traditie is Rotterdam meer dan andere steden een echte 
architectuurstad. Met deze traditie voor ogen is het alleszins 
logisch om architectuur te beschouwen als een bron voor de 
verdere ontwikkeling van de stad, als de basis voor een goed 
vestigingsklimaat en een sterke locale economie. 

Eveneens bepalend voor het karakter van de stad en de 
architectuur van Rotterdam is het bombardement van mei 1940 
geweest dat een groot deel van de binnenstad en aanliggend 
gebied verwoestte. De Wederopbouw riep opnieuw een 
geest van vernieuwing en experiment wakker die waardevolle 
bouwwerken heeft voortgebracht, waarvan er thans heel wat 
als uitzonderlijk cultureel erfgoed op de monumentenlijst staan. 

Van provinciestad naar 
internationale havenstad

De traditie
van een architectuurstad

Wederopbouw: 
een zakencentrum met 

boulevards en woonwijken 
in het groen
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Nadat de havens waren hersteld herrees de binnenstad als 
een zakencentrum met de Lijnbaan, de eerste winkelstraat 
waar auto’s geen toegang hadden. Die beslissing was niet 
vanzelfsprekend. Aanvankelijk lagen er plannen voor een 
meer gemengde binnenstad die door straten met stedelijke 
gevelwanden het vooroorlogse Rotterdam in herinnering riepen. 
De industriële elite in Rotterdam stond een meer rationele 
aanpak voor, waardoor gekozen werd voor een centrum waar 
de Rotterdammers zouden werken en uitgaan, maar waar niet 
in groten getale zou worden gewoond. Voor het wonen dienden 
de uitbreidingswijken, die als op afstand gelegen uitlopers van 
de stad opgetrokken werden. Pas in de jaren zeventig begon het 
besef door te dringen dat de aanwezigheid van meer bewoners 
van wezenlijk belang is voor een levendig stadscentrum. Vanaf 
dat moment is woningbouw in de binnenstad als aanvulling op de 
talrijke kantoren en winkels een urgent thema.

Opvallende nieuwe woongebouwen moeten meer inwoners naar 
de nog altijd relatief ‘lege’ binnenstad van Rotterdam brengen. 
Deze ontwikkeling begon zoals gezegd een kwart eeuw na 
het begin van de Wederopbouw met de stadsvernieuwing. 
Bestond deze stadsvernieuwing aanvankelijk uit het verbeteren 
van oude stadswijken, langzamerhand vond een verbreding 
plaats naar stedelijke vernieuwing op de oude haventerreinen 
nabij het centrum. De rivier en de oevers van de Maas werden 

Wonen in en om
het centrum:

‘the sky is the limit’

De wederopbouw riep opnieuw 

een geest van vernieuwing en 

experiment wakker. 
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teruggevonden als het hart en de ziel van de stad. Waren in de 
jaren zeventig kleinschaligheid en een homogeen stadsbeeld 
even de droom, met die nieuwe oriëntatie op de stad kwamen 
de grote silo’s, vemen en oceaanreuzen in de haven weer in 
herinnering. Deze beelden van een onstuimig verleden hebben 
een onbedwingbaar verlangen naar torenhoge bouwwerken 
opgeroepen. Wie de jongste bouwproductie van Rotterdam 
beschouwt, krijgt eerder de indruk van een verrassende collectie 
op zichzelf staande gebouwen dan van een samenhangend 
stedelijke beeld. Beide hoeven niet haaks op elkaar te staan: de 
kunst is verder te werken aan een stad met een eigenzinnige 
architectuur, maar dan wel met meer aandacht voor de beleving 
van de stad en voor de relatie met de directe omgeving en 
de openbare ruimte. Het woongebouw Montevideo op de 
Wilhelminapier en de Hofdame aan de Binnenrotte met aan de 
voet restaurants en winkels toont aan dat dit geen onmogelijke 
opgave is.

Veel skyline weinig streetlife.
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Rotterdam bestaat niet alleen uit een naoorlogse binnenstad, 
oude havengebieden en uit naoorlogse woonwijken. De 
andere helft van de stad wordt gevormd door de wijken van 
rond 1900 en uit de jaren twintig en dertig, met gesloten 
bouwblokken, straten met bomen en singels, gebouwd toen 
de havens nog niet in de richting van de zee waren verhuisd. 
Door de vele panden met bel-etages, souterrains, stoepen, 
erkers en voordeuren naast elkaar voor beneden en boven 
heerst in deze stadsdelen een sfeer van ‘typisch Rotterdams’. 
Evenals de wederopbouwmonumenten is dit onvervangbaar 
cultureel erfgoed. Daartoe behoren statige buurten, maar 
ook aandachtswijken, waar de bewoners met grote sociaal-
maatschappelijke problemen hebben te kampen. In deze 
vooroorlogse stad worden panden en straten opgeknapt, waarna 
ze als geliefde buurten bijdragen aan een aantrekkelijke stad . 
Ook hier is zorgvuldige aandacht voor inpassing, samenhang en 
relatie met de omgeving van het grootste belang.

De architectuurgeschiedenis van Rotterdam laat een 
opeenvolging zien van verschillende ideologieën, van de 
speculatiebouw aan het eind van de negentiende eeuw, tot de 
gedrevenheid om zoveel mogelijk sociale woningen te bouwen 
aan het eind van de twintigste eeuw. Zo ontstond een stad met 
gehavende dorpen hier en daar aan de rand van de stad en los 
van elkaar staande grootstedelijke complexen die zijn ingegeven 
door de allure van de wereldhaven. Pas de laatste tijd rijst de 
gedachte om meer onderlinge samenhang aan te brengen. 

Een rijke traditie is de basis voor Rotterdam architectuurstad. 
Rotterdam ontwikkelde zich in anderhalve eeuw van 
provinciestad tot internationale havenstad, met als kenmerken 
de sterke groei van de haven en nieuwe centrumvorming 
(Coolsingel, Stadhuis en Beurs). Tijdens de naoorlogse 
wederopbouw lag het accent op het tot stand brengen van een 
zaken- en dienstencentrum met brede boulevards en woonwijken 
in het groen. In de tijd van de stadsvernieuwing kreeg het 
wonen in en om het centrum meer aandacht, dat resulteerde in 
wolkenkrabbers in het stadshart: ‘the sky is the limit’. Daarnaast 
bleven de vooroorlogse wijken een mix van oude bebouwing, 
stadsvernieuwing en recente projecten. 
De Rotterdamse bouwgeschiedenis kenmerkt zich door 
opeenvolging van ideologieën en door grootstedelijke naast 
dorpse elementen. Pas nu groeit de behoefte aan meer 
samenhang zowel in het centrum als in de van oudsher op wonen 
georiënteerde wijken.

Samenvatting

Wat bleef: 
de vooroorlogse wijken
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 Hoofdstuk 3 De nieuwe bouwopgave

Dit hoofdstuk benadrukt welke bijdrage in de nabije toekomst 

van de architectuur wordt verwacht voor de verdere 

ontwikkeling van Rotterdam.

 
De bouw is een ‘voorraadmarkt’. Aan de totale voorraad wordt 
gestaag een beetje toegevoegd als er nieuw gebouwd wordt, of 
onttrokken, wanneer van sloop sprake is. Overheersend zijn en 
blijven echter alle bouwwerken die al langer aanwezig zijn. 
Nieuwe gebouwen die veel aandacht krijgen dragen bij aan het 
imago van de stad. Maar gebouwen die er al enige tijd staan, 
leggen bij elkaar opgeteld toch het meeste gewicht in de schaal. 
Zij geven samen de doorslag als het gaat om het aanzien van de 
stad. Dit betekent dat alles wat aan de voorraad wordt 
toegevoegd van bovengemiddelde betekenis moet zijn om een 
stad te kunnen blijven die een hoge waardering krijgt. Maar het 
omgekeerde geldt ook: breek geen authentieke delen van de 
voorraad af of laat geen kenmerkende straten en gebouwen 
vervallen, want dat tast langzaam maar zeker het aanzien van de 
stad aan, zonder dat dit in korte tijd is te verhelpen.

Het is goed om dit in het achterhoofd te houden bij het invulling 
geven aan de doelstelling van de Stadsvisie om van Rotterdam 
een aantrekkelijke en economisch krachtige stad te maken. 
Gebouwen bewerkstelligen tezamen de belevingswaarde. 
Innovatie en experiment, belangrijke kenmerken van de rijke 
Rotterdamse architectuurtraditie, zijn onontbeerlijke elementen 
om de kwaliteit van de architectuur te helpen verhogen, maar zij 
mogen niet leiden tot een veelheid van op zichzelf staande 
gebouwen zonder stedenbouwkundige samenhang. Ofwel: de 
wijze waarop gebouwen en de activiteiten die daarin plaatsvinden 
een karaktervolle omgeving vormen en bijdragen aan de 
gewenste levendigheid is belangrijker dan het spektakel van een 
enkel gebouw op zichzelf.

De belangrijkste punten die bij elke nieuwe architectuuropgave 
telkens weer een rol moeten spelen zijn:

¬ Cultuurhistorische gelaagdheid
 Elk bouwwerk staat of komt te staan in een omgeving die door 

de geschiedenis is bepaald. Bij elke ingreep in de stad is het 
zaak eerst te bedenken tegen welke cultuurhistorische 
achtergrond zich die ingreep zal afspelen. Die cultuur-
historische achtergrond mag geen belemmering of keurslijf 
zijn voor een nieuw project, maar moet juist dienen als 
inspiratiebron. Dat geldt eveneens bij opgaven als hergebruik 
en transformatie van gebouwen, zoals die zich in ruime mate 

Uitgangspunten bij
elke opgave

Goed voorbeeld van 

hergebruik.
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Havenarchitectuur als 

inspiratiebron voor nieuwe 

architectuur.

Streetlife: Het leven in het 

gebouw ondersteunt het leven 

op straat.

voordoet bij de havenarchitectuur en de actuele herontwik-
keling van havengebieden. 

 Als acht wordt geslagen op de cultuurhistorische condities 
dan zal een bouwwerk een verrijking betekenen van 
de plek of van de directe omgeving. Het resultaat moet 
zijn dat het nieuwe project niet op een botte manier een 
cultuurhistorische lijn onderbreekt, ongeacht of die lijn lang 
of kort is. Cultuurhistorische verkenningen zijn daarom vaak 
noodzakelijk voordat aan een nieuw project wordt begonnen. 

¬ Stedenbouwkundige samenhang
 Passende	architectuur Elke ingreep in de stad vindt plaats in 

een al bestaande omgeving en zal daarop invloed uitoefenen. 
Het is daarom van groot belang dat een nieuw bouwwerk een 
welkome aanvulling betekent: passend in de context en met 
uitstraling. Er is geen enkel bezwaar tegen een verzameling 
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Foto’s pagina 32 en 33 

Behoud van cultuurhistorisch 

erfgoed.

interessante en sterk verschillende gebouwen bij elkaar, als 
ze samen maar een aangenaam gebied opleveren. Anderzijds 
moet worden voorkomen dat opvallende bouwwerken 
de ruimtelijke structuur en het visuele evenwicht in een 
omgeving verstoren. De Koepelnota Welstand is naast de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden een goed en krachtig 
instrument bij de juiste inpassing van een nieuw gebouw in 
zijn omgeving. 

 Programma Wordt het programma van een gebouw in 
grote lijnen bepaald door het bestemmingsplan, de situering 
en de invulling van dat programma in het gebouw is vaak 
minder gestuurd. Toch kan het voor de stad van wezenlijk 
belang zijn dat bij een woongebouw de galerij niet naar 
de straat maar naar het binnenterrein is gekeerd en dat 
het passende type woningen in een bepaald gebied wordt 
gebouwd. Elke locatie vraagt een zorgvuldige afweging van 
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het juiste programma om het karakter van een gebied in 
stand te houden of te versterken. In de randvoorwaarden en 
de bestemmingsplannen zal daarom hieraan extra aandacht 
worden besteed.

 Streetlife In het bijzonder het programma op de begane 
grondlaag, bij grotere gebouwen zelfs op de onderste lagen, 
vraagt om aandacht. Een verzekeringskantoor met gesloten 
verticale jaloezieën in een winkelstraat doorbreekt de sfeer, 
evenals een parkeergarage-ingang dat doet of een uit de 
kluiten gewassen kantoorlobby. Het leven in het gebouw 
ondersteunt het leven op straat: in een woonwijk gebeurt dat 
met woningen, in een winkelstraat met winkels en een enkele 
uitgaansgelegenheid. Indien die interactie er niet is dan 
functioneert de straat, dat stukje stad slecht. 

 Daklandschap Platte daken zijn vanaf het maaiveld niet waar 
te nemen, maar vanuit hogere bebouwing in de omgeving wel. 
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Rotterdam kent vele situaties waar dit laatste het geval is, 
waar hogere bebouwing staat tussen lage bebouwing. De 
binnenstad is vanwege de wederopbouw bebouwing en de 
later toegevoegde hoogbouw hiervoor het ultieme voorbeeld. 
Vele daken zijn niet alleen grauw vanwege het bedekkings-
materiaal, maar ook nog eens bezaaid met installaties voor 
luchtbehandeling. Aandacht voor een kwalitatief goede en 
aantrekkelijke omgeving zou zich derhalve niet mogen 
beperken tot het maaiveld, maar dient zich evenzeer te 
bekommeren om het daklandschap. Het actieprogramma 
groen daken van de gemeente biedt hiervoor 
aanknopingspunten. 

¬ Toekomstgericht ontwerpen
 Ecologische	duurzaamheid Nieuwe bouwwerken moeten 

de toekomst kunnen trotseren. Dat betekent ook dat 
daarmee wordt ingespeeld op de eisen van ecologische 
duurzaamheid, zoals energiezuinigheid, toepassing van 
milieuvriendelijke materialen en waterbeheer. De vereisten 
die deze onderwerpen met zich meebrengen zijn aan snelle 
veranderingen en voortdurende aanscherping onderhevig. 
Daarmee doen zij een sterk beroep op het elan van de 
opdrachtgever en de creatieve en innovatieve talenten van 
de architect. Ook hier is het de bedoeling dat deze thema’s 
eerder worden gezien als prikkels om tot verrassende 
resultaten te komen, dan dat zij als belemmeringen worden 
ervaren. 

 Flexibiliteit	nieuwbouw Toekomstgerichtheid houdt ook 
in dat een gebouw na verloop van tijd van karakter kan 
veranderen en dat die verandering eenvoudig tot stand is te 
brengen. Voor een geslaagde transformatie van gebouwen is 
flexibiliteit daarom een belangrijk onderwerp. Van gebouwen 
zou van tevoren moeten vaststaan door welke, liefst 
eenvoudige ingrepen zij in de toekomst aan andere eisen 
kunnen voldoen en voor andere functies zijn te transformeren. 
Zo kan de toekomstbestendigheid van een nieuw 
kantoorgebouw tot uitdrukking komen in een gemakkelijke, 
slimme transformatie tot woningen of een zorgvoorziening, 
wanneer daaraan behoefte ontstaat.

 Transformatie	bestaande	bouw Tot slot zou eerst gekeken 
moeten worden of transformatie van een bestaand gebouw 
mogelijk is. In het huidige Rotterdam gaat aan bouw meestal 
sloop vooraf, de vraag is of dit onvermijdelijk is. In elk geval 
betekent sloop vernietiging van een grote hoeveelheid 
energie, opgeslagen in de constructie van dat bouwwerk, en 
soms ook van belangrijke cultuurhistorische waarden. 
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De bouw is een voorraadmarkt, waaraan telkens iets wordt 
onttrokken of toegevoegd.
Bij elke bouwopgave zijn drie factoren van betekenis: 
¬ Cultuurhistorische gelaagdheid: menging van 

(getransformeerde) bestaande gebouwen en nieuwe 
bebouwing is van belang voor het verlenen van identiteit aan 
een omgeving.

¬ Stedenbouwkundige samenhang: door in te zetten op 
passende architectuur, het juiste programma (met name op de 
beganegrond) en - in de unieke Rotterdamse 

 situatie - het goede daklandschap.
¬ Toekomstgerichtheid: door aandacht voor duurzaamheid 

(ecologisch), flexibiliteit en transformatie bestaande bouw.

Samenvatting
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 Hoofdstuk 4 Versterking van het architectuurklimaat

In dit hoofdstuk staat centraal welk belang het Rotterdamse 

architectuurdebat heeft voor verbetering van de architec-

tonische kwaliteit, maar ook voor de betrokkenheid van de 

bevolking en van de participanten in het ontwerpproces.

 
Niet alleen bij elk afzonderlijk ontwerp, maar ook als creatieve 
discipline met beslissende invloed op het uiterlijk van de stad 
is architectuur vrijwel voortdurend onderwerp van discussie. In 
Rotterdam heerst een levendig architectuurklimaat. Verschillende 
instellingen zijn actief met debatten en discussies op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau.
Zo houdt het informatiecentrum ROTTERDAM.INFO zich vooral bezig 
met het verstrekken van informatie over stedelijke ontwikkelingen 
en architectuur. Een instelling als het Architectuur Instituut 
Rotterdam (AIR) geeft vooral op lokale architectuurvraagstukken 
en -opgaven duiding en reflectie.
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 
en het Berlage Instituut bieden ruimte voor experiment en 
research. Architectuuronderwijs wordt gegeven op de Academie 
van Bouwkunst Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam en het 
Berlage Instituut, terwijl de allerkleinsten terecht kunnen bij Villa 
Zebra. Voor presentatie en archivering dragen het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) en het Historisch Museum Rotterdam 
zorg. 
Van deze instellingen opereren AIR en Historisch Museum 
Rotterdam vooral op lokaal niveau en hebben het NAi, IABR 
en Berlage Instituut nationale en internationale uitstraling. Ten 
slotte is beleidsparticipatie het terrein van de dS+V en andere 
gemeentelijke diensten in samenwerking met bijvoorbeeld AIR. 

Deze culturele en educatieve instellingen hebben uiteraard niet 
het alleenrecht op de kennis van architectuur en de verbreiding 
daarvan. In toenemende mate initiëren ook architectenbureaus 
en opdrachtgevers zelf die activiteiten, zoals bijvoorbeeld de 
Van der Leeuwkring. Daarnaast zijn er nog verschillende 
instellingen die over het onderwerp architectuur met enige 
regelmaat adviezen leveren (bijvoorbeeld de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur, RRKC, of de Klankbordgroep Ruimtelijke 
Kwaliteit die over initiatieven op het gebied van architectuur 
en stedenbouw de wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening 
adviseert). Verschillende evenementen besteden jaarlijks ook 
in Rotterdam veel aandacht aan architectuur, zoals de Dag van 
de Architectuur en Open Monumentendag, die telkens talrijke 
bezoekers trekken. Als een van de weinige steden in ons 
land kan Rotterdam bogen op een regelmatig verschijnende 
Architectuuragenda, waarin de activiteiten op architectuurgebied 
staan vermeld. 

Brug tussen kennis en 
praktijk

Nederlands 

Architectuurinstituut. 
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Er zijn ook instellingen die weliswaar niet actief zijn in het 
bevorderen van goede architectuur, maar die er wel degelijk bij 
gebaat zijn. Zo kan Rotterdam Marketing de bekendheid van 
Rotterdam om haar architectuur  goed gebruiken in de 
promotieprogramma’s voor de stad. 

De Kamer van Koophandel tot slot heeft sinds kort een volledig 
overzicht van de in Rotterdam werkzame architectenbureaus en 
kan voorlichting geven aan de kleine bureaus over bedrijfsmatige 
aspecten.  

Bij de versterking van het architectuurklimaat is het zaak een 
verbinding te leggen tussen de boven geschetste ‘kenniskant’ en 
de ‘maakkant’ van de architectuur. Dat kan op twee manieren. Op 
de eerste plaats door een actievere rol van de ‘kenniskant’ in het 
maken van publicaties en tv-uitzendingen, het instellen van 
prijzen, uitwisselingen en marketinguitingen. Ten tweede door 
een intensiever contact in de dagelijkse praktijk tussen de 
culturele instellingen en de gemeentelijke diensten, ontwik-
kelende partijen en architecten. Het Architectuur Instituut 
Rotterdam (AIR), dat deze coördinerende taak bij zijn oprichting 
ook expliciet opgedragen heeft gekregen, kan een actieve rol 
spelen bij het instellen van een Rotterdams architectenplatform. 

De discussie over architectuur vindt niet alleen plaats op straat of 
in al dan niet volle zalen en auditoria. Ook op schrift doen zich 
ontwikkelingen voor die zich op hun beurt weer lenen voor debat 
en discussie. Zo hebben jonge architecten, verenigd onder de 
noemer ‘generatie 3.0’, in ‘Agenda Rotterdam’ (2009) geformu-
leerd hoe zij denken over het Rotterdamse architectuurbeleid en 
welke invulling zij willen geven aan de in de Stadsvisie verwoorde 
kernbeslissing om architectuur te zien als ontwikkelkracht voor 
een aantrekkelijke woonstad. 
Bovendien werken architecten van buiten Rotterdam, zowel 
Nederlandse als buitenlandse, aan gebouwen in Rotterdam. 
Daarvan is en wordt regelmatig gebruik gemaakt om het debat te 
verbreden en architectuur als vak ook op internationaal niveau te 
verbinden aan Rotterdam.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur brengt adviezen uit 
over de stand van zaken in de architectuur. Het laatste advies 
dateert uit 2006, aan de vooravond van het architectuurjaar 2007. 
In ‘Meer cultuur in de architectuur’ doet de raad tien aanbeve-
lingen om de architectuur in Rotterdam een nieuwe impuls te 
geven. 

Discussie en debat
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Op landelijk niveau heeft het Stimuleringsfonds voor de 
Architectuur in 2009 een brochure uitgebracht (‘Een cultuur van 
ruimte maken II, imago en realiteit’). Daarin zijn suggesties 
opgenomen hoe de architectuur dient om te gaan met 
veranderende maatschappelijke omstandigheden als het 
opsteken van economische tegenwind en bijgevolg een 
verminderde betekenis van privatisering en marktwerking. 

De rijksoverheid voert al vele jaren een architectuurbeleid. 
Verschillende ministeries samen financieren activiteiten die de 
deskundigheid op het brede terrein van de architectuur 
bevorderen, interesses wekken en de betrokkenheid van de 
bevolking bij architectuur bevorderen. In de nota’s over het 
architectuurbeleid wordt de betekenis van architectuur gevat in 
de driedeling:
Gebruikswaarde - praktisch, comfortabel, passend waarvoor het 
bouwwerk bedoeld is; Belevingswaarde - is het bouwwerk 
spannend, suf, verbazingwekkend of juist vertrouwd?; 
Toekomstwaarde - tijdloos, duurzaam, geschikt voor hergebruik.

Rotterdam wil nog een stap verder gaan, door de aandacht meer 
te richten op de betekenis van architectuur voor de ontwikkeling 
van de stad. Hoe kunnen kantoorgebouwen, woongebouwen, 
gebouwen voor onderwijs en zorg, voor sport en spel, voor 

Architectuur slaat een brug 

tussen het programma van de 

opdrachtgever en het programma 

van de stad.
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vertier en vermaak, voor studie en onderzoek, voor religie en 
contemplatie de stad meer aanzien, samenhang  en een grotere 
levendigheid geven? Hoe kan culturele educatie verankering 
krijgen in het onderwijs, zodat jongeren meer oog krijgen voor 
hun leefomgeving? Hoe is de gebouwde omgeving aan te passen 
aan de toenemende vraag naar zorg, die elke stad te wachten 
staat? Om deze vragen te beantwoorden is samenwerking van 
groot belang: Rotterdam wil de creatieve wereld van de 
architectuur inschakelen voor de verdere ontwikkeling van de 
stad.

Sinds het eind van de vorige eeuw zijn de verhoudingen en de 
rollen op het gemeentelijke toneel ingrijpend gewijzigd. Was 
de gemeente in vroeger jaren nog een belangrijke regisseur 
en aanjager van projecten en processen, tegenwoordig is dat 
niet meer zo vanzelfsprekend. Natuurlijk, een gemeentebestuur 
kan zelf beslissen om straten op een treffende manier attractief 
in te richten, of om met masterplannen, stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, bestemmingsplannen en uiteenlopende 
initiatieven patronen van activiteiten in de verschillende 
stadsdelen te beïnvloeden. En waar de gemeente zelf 
opdrachtgever van een gebouw is kan zij een voorbeeldfunctie 
vervullen.

De laatste tientallen jaren is de rol van de gemeente bij het 
ontwikkelen van bouwprojecten minder prominent geworden. 
Die van marktpartijen, ontwikkelaars en woningcorporaties 
daarentegen is in betekenis toegenomen. Dat betekent dat 
het stadsbestuur voor de betekenis van gebouwen die de stad 
aanzien verlenen veel meer dan vroeger is aangewezen op het 
doen en laten van uiteenlopende initiatiefnemers, opdrachtgevers 
en ontwerpers.

Samenwerking is daarom nodig: van partijen die bereid zijn de 
uitnodiging aan te nemen, om serieus na te denken over de 
verbetering van architectuur en die daarvoor hun instrumenten 
en expertise in de strijd werpen. Juist samenwerking kan de 
kwaliteit van de architectuur op een hoger niveau tillen. In een 
vruchtbare wisselwerking tussen verschillende disciplines kunnen 
onverwachte en kwalitatief betere oplossingen aan het oppervlak 
komen, die één van de partijen afzonderlijk nooit had kunnen 
bedenken. Daarom is het nodig marktpartijen uit te nodigen 
en te verleiden mee te denken om een bijdrage te leveren aan 
oplossingen die aantrekkelijker, waardevoller en duurzaam 
kunnen zijn. Architectuur als vak zal daarbij meer respect 
verkrijgen.

Samenwerking
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Bij samenwerking gaat het niet alleen om bij het bouwproces 
betrokken partijen, ook de bewoners van de stad spelen 
hierin een rol. Elders zijn al goede ervaringen opgedaan met 
‘communicatief ontwerpen’, een ontwerpproces waarbij bewoners 
in een vroeg stadium worden betrokken. Deze werkwijze verdient 
verdere uitwerking en aanpassing aan de Rotterdamse situatie, 
omdat zij inspeelt op de wens naar samenwerking en recht doet 
aan de hedendaagse verhoudingen in de samenleving. Het 
recente voorstel voor de Rotterdamse burgerparticipatie biedt 
hiertoe mogelijk ook een handvat.

Een levendig architectuurklimaat draagt bij aan de kwaliteit van 
de architectuur. Vele instellingen en organisaties houden zich 
met architectuur bezig, geven adviezen of leveren een bijdrage 
aan het debat, maar meer samenhang is op dit terrein nodig. 
Bovendien is er behoefte aan een betere verbinding tussen 
de ‘kenniskant’ van architectuur en de ‘maakkant’. Dat kan 
door structureel overleg tussen architecten, marktpartijen en 
gemeente. Bovendien is meer samenwerking geboden. Met het 
toepassen van gebiedsontwikkeling op verschillende plaatsen 
in de stad is hiermee al een begin gemaakt. Ook het nieuwe 
verschijnsel van communicatief ontwerpen kan de samenwerking 
tussen betrokken partijen en vooral ook met de bewoners van de 
stad verder versterken.
 

Samenvatting
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 Hoofdstuk 5 De praktijk: een uitvoeringsagenda

Dit hoofdstuk bevat een uitvoeringsagenda, die iedereen die in 

de stad woont, erin of eraan werkt, of op een andere manier 

gebruikt, uitdaagt om zijn of haar steentje bij te dragen.

 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen behandeld die de 
betrokken partijen en de gemeente kunnen nemen om een 
ontwikkeling op gang te brengen die de architectuur in Rotterdam 
op een hoger plan brengt. Maar met deze uitvoeringsagenda 
wordt niet het laatste woord gesproken. Het is de bedoeling dat 
met de nota Architectuur en Rotterdam een wijze van denken 
en handelen in gang wordt gezet, een beweging om architectuur 
in te zetten als ontwikkelingskracht. Gaandeweg zal de praktijk 
ervaringen en resultaten opleveren die tot bijstelling en aanvulling 
moeten leiden. Een jaar na vaststelling is een symposium 
gedacht, waarop de eerste ervaringen en resultaten besproken 
worden, en waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. 
Overigens zijn de genoemde maatregelen voor een belangrijk 
deel reeds met de verschillende betrokken partijen besproken. 
Na vaststelling van dit beleid zal hieraan met hen een vervolg 
gegeven worden.

De sleutel tot het verwezenlijken van de doelstelling ligt bij de 
opgave zelf, de kennis over architectuur bij alle spelers in het veld 
inclusief de gemeente en bij de vaardigheid van opdrachtgevers 
en architecten. Daarbij is het zaak om uit te gaan van wat in 
het vermogen ligt van de stad om invloed uit te oefenen op 
de kwaliteit van de architectuur. Dat is belangrijk, omdat het 
structuur brengt in de uitvoeringsagenda van de gemeente. Die 
mogelijkheden zijn:
¬ Bevorderen van goed opdrachtgeverschap;
¬ Vergaren en delen van kennis op het terrein van architectuur 

toegespitst op de Rotterdamse opgaven;
¬ Behouden en stimuleren van ontwerptalent in Rotterdam.

Per thema vindt steeds een beknopte uitwerking plaats, dan volgt 
een weergave van wat verschillende betrokken partijen kunnen 
ondernemen, daarna komen de gemeentelijke maatregelen. Niet 
alle maatregelen zijn nieuw. Sommige worden al geruime tijd in 
de praktijk gebracht. Wel zijn hier voor het eerst alle maatregelen 
bij elkaar geplaatst en zijn ontbrekende onderdelen ingevuld. 

De opdrachtgever heeft altijd grote invloed op de vervulling van 
een bouwopgave. Hij neemt het initiatief voor het ontwerpen en 
uitvoeren van een bouwwerk, zorgt voor de benodigde budgetten 

Goede architectuur door inspirerend opdrachtgeverschap
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en kiest de architect. De opdrachtgever bepaalt daarmee niet 
alleen de omvang van de opgave, maar ook het ambitieniveau 
waarmee het project in een bouwwerk wordt omgezet. De 
cruciale rol die de opdrachtgever in het proces speelt, de mate 
waarin hij de anderen in dit proces weet te inspireren, is de reden 
om hem in deze uitvoeringsagenda voorop te plaatsen. 

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan goed 
opdrachtgeverschap. Puntsgewijs gaat het om zeven factoren:
¬ Een heldere formulering van de opgave, waarvoor zo 

nodig gebruik is gemaakt van onderzoek waaronder 
ontwerpend onderzoek, cultuurhistorische verkenning, 
en stedenbouwkundige analyse ten aanzien van sfeer en 
stijl, maar ook waarin actuele thema’s zijn verwerkt, zoals 
waterbeheer en duurzaamheid.

¬ Het benoemen van een duidelijk ambitieniveau in termen 
van het karakter van een gebouw en de omgeving daarvan 
als een welomschreven bijdrage aan het economische en 
culturele leven in Rotterdam.

¬ Het afstemmen van programma en doelgroep op de context, 
om een evenwichtige samenhang tussen het bouwen in de 
stad en het sociale leven van alledag te waarborgen.

¬ Een planvorming waarbij een relatie gelegd wordt met de 
omgeving, zowel fysiek als met de betrokken partijen in het 
gebied. De meest verregaande wijze is door dit in de vorm 
van gebiedsontwikkeling te doen.

¬ Het kwaliteitsbewust invulling geven aan het 
opdrachtgeverschap door vooraf gedefinieerde ambities en 
doelstellingen in het proces te respecteren en blijvend na te 
streven.

¬ Het kiezen van de juiste architect voor de juiste opdracht; wat 
vereist dat opdrachtgevers inzicht hebben in de kennis en 
kunde van architecten en architectenbureaus. 

¬ Het toepassen van de juiste selectiemethode, bij voorkeur een 
meervoudige, die leidt tot de juiste architect.

De eerste verkennende gesprekken met ontwikkelende partijen 
zijn gevoerd. Ook zij zijn van mening dat Rotterdam gebaat 
is bij de doelstellingen van deze nota. De gemeente en deze 
partijen zullen daarom de gesprekken voortzetten om te komen 
tot afspraken over werkwijze en ambities. Ten behoeve hiervan 
zal de gemeente een document opstellen waarin de basiskaders 
die zij toepast opgesomd worden. Het maken van afspraken over 
werkwijze en ambitie geldt in het bijzonder voor die partijen die 
werken aan bouwopgaven in de gebieden die in de Stadsvisie 
zijn aangemerkt als Very Important Project-gebied (VIP-gebied). 

Goed opdrachtgeverschap: 
wat kunnen de 

professionele particuliere 
opdrachtgevers doen?
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En hier wordt (en is) dit gesprek natuurlijk niet alleen maar in zijn 
algemeenheid gevoerd, maar vanzelfsprekend ook gericht op de 
concrete opgaven die daar liggen.

De gemeente is zelf eigenaar van vastgoed en derhalve geregeld 
ook opdrachtgever. Uit de rol die zij in dat geval speelt is voor 
de buitenwacht de houding van de gemeente ten aanzien van 
architectuur duidelijk af te lezen. Daarom moet de gemeente 
het goede voorbeeld geven. De volgende punten verdienen de 
aandacht:
¬ Bij het eigen vastgoed zal de gemeente een hoog niveau 

aanhouden en met geselecteerde opgaven afkoersen op 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve architectuur. De 
gemeente maakt een inventarisatie van de opgaven waarvoor 
zij zich gesteld ziet en zal het gewenste ambitieniveau 
daarvoor aangeven. Projecten die naar verwachting in het oog 
springen verdienen extra aandacht. Van nieuwbouwprojecten 
in bijvoorbeeld de sportsector, het onderwijs, vrije tijd, 
maar ook van gemeentelijke huisvesting is te verwachten 
dat veel mensen er gebruik van maken. Dat maakt ze tot 
bijzondere en belangrijke projecten waarvoor, overeenkomstig 
de Stadsvisie en omdat het gaat om beeldbepalende 
vastgoedontwikkelingen, een hoge ambitie moet gelden. 
Het nieuwe Stadskantoor aan het Rodezand is daarvan een 
prominent voorbeeld. 

¬ De gemeente gaat meer werk maken van open vormen van 
architectenselectie. Voor opdrachten boven de Europese 
aanbestedingsnorm van circa e 200.000 honorariumkosten 
is zij daartoe verplicht; aangesloten zal worden bij de 
laatste ontwikkelingen, zoals door de Rijksbouwmeester 
recent gepresenteerd (Kompas-light, een model voor 
overheidsopdrachten met behulp waarvan een leidraad 
voor de aanbesteding van architectendiensten kan worden 
opgesteld). Voor ontwerpopdrachten beneden de Europese 
aanbestedingsnorm, zal in de meeste gevallen eveneens 
gekozen worden voor een meervoudige selectie. In principe 
betreft dat ontwerpopdrachten waarvoor het honorarium 
meer bedraagt dan e 15.000. Het doel van meervoudige 
selectiemethodes is dat meer architecten, onder wie jonge 
architecten en kleine architectenbureaus, de kans krijgen om 
een opdracht te verwerven en de gelegenheid krijgen hun 
talenten te tonen. 

 Overwogen wordt hiertoe een kalender van Rotterdamse 
ontwerpopgaven te introduceren met, naast een beschrijving 
van de opgave, een beschrijving van het gewenste 
ambitieniveau. Op deze opgaven zouden geregistreerde 

Goed opdrachtgeverschap: 
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architectenbureaus kunnen inschrijven. Deze aanmelding zou 
dan gebruikt worden bij de selectie. 

 De koppeling van een architect aan een opgave kan ook tot 
stand komen door gebruik te maken van het in Vlaanderen 
gangbare en succesvolle principe van de Open Oproep. Dit is 
een selectieprocedure die is gebaseerd op het uitgangspunt 
van een architectuurwedstrijd. Architecten kunnen voor één of 
meer geselecteerde opgaven hun visie en portfolio indienen. 
Doel is om met een open en transparante procedure inzicht te 
krijgen in de kunde en capaciteiten van de architect om aan 
de opgave te voldoen. 

 Deze werkwijzen, maar ook andere vormen van een 
open selectie, kunnen als voorbeeld dienen voor alle 
opdrachtgevers.

 Door naast de meervoudige selectie af en toe ook een open 
prijsvraag te organiseren wordt het architectuurklimaat extra 
verlevendigd. Per opgave kan bekeken worden of deze 
selectiewijze iets toevoegt: gaat het om stimuleren van het 
architectuurdebat, gaat het om het vinden van de beste 
oplossing voor een plek, of gaat het om het naar boven 
krijgen van het briljante idee. Ook biedt het kansen voor jonge 
architecten die nog weinig werk kunnen tonen. 

Wanneer de gemeente niet zelf optreedt als opdrachtgever is 
haar rol beperkt. Toch is het mogelijk de opdracht mede richting 
te geven door een aantal maatregelen, die overigens voor een 
groot gedeelte al worden toegepast:

¬ Het inbrengen van inhoudelijke randvoorwaarden voor 
de architectuuropgave van opdrachtgevers. In de eerste 
plaats betreft dit het tijdig en in samenhang aanleveren van 
randvoorwaarden die voortkomen uit het stedenbouwkundig 
beleid, uit het monumentenbeleid, uit de Koepelnota Welstand 
en uit de herziene Hoogbouwvisie. Ook het beleid op het 
gebied van duurzaamheid (Rotterdam Climate Initiative), 
wonen en de wateropgave kunnen randvoorwaarden 
opleveren. Deze en nog vele andere randvoorwaarden 
in samenhang brengen en overdragen vereist een goede 
coördinatie en afstemming. 

¬ Gebruik maken van supervisie. Bij complexe opgaves die 
nog niet in het vergunningentraject zitten, is uitsluitend 
een toetsing van plannen bij de bouwaanvraag te beperkt. 
Afhankelijk van de complexiteit van de opgave zal de 
gemeente daarom al gedurende het proces een rol spelen in 
projecten waar zij geen eigendomspositie heeft. Bij een zeer 

Hoe kan de gemeente 
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Kennis vergaren en delen bij Rotterdamse opgaven

complexe opgave kan de gemeente een supervisor aanstellen 
om voor een bepaalde opgave of voor een gebied een hoger 
architectonisch niveau te bereiken. De supervisor overziet 
de deelopgaven en treedt doorlopend op als adviseur van 
de gemeente, bewaker van de uitgangspunten en kritische 
begeleider van de bouwplannen. 

¬ De architectenkeuze laten plaatsvinden in samenspraak op 
basis van het uitgangspunt ‘de juiste architect bij de juiste 
opgave’. Op grond van de Stadsvisie investeert de gemeente 
in de VIP-gebieden. Als een ontwikkelaar hier met een 
bouwinitiatief komt dan is het logisch als met het oog op het 
gehalte van de architectuur overleg plaatsvindt over de keuze 
van de architect of de wijze van architectenkeuze, zoals de 
hierboven genoemde vormen van (open) selectie die de 
gemeente zelf zal hanteren. Ook op andere plaatsen dan de 
VIP-gebieden kan zo’n overleg tot reguliere praktijk uitgroeien. 
Op basis van de omschrijving van de goede opdrachtgever 
valt een best practice model te ontwikkelen waarin overleg 
tussen de gemeente en de professionele particuliere 
opdrachtgever of ontwikkelaar over de opdrachtformulering en 
architectenkeuze een vaste plaats heeft. 

Het vergaren van kennis over architectuur wordt bereikt door 
het verrichten van onderzoek en het opdoen en vastleggen van 
ervaringen. Vervolgens is het zaak deze kennis te delen door 
overdracht, in het onderwijs maar ook door allerlei vormen van 
samenwerking, bijvoorbeeld van vakmensen met bewoners 
die ook zo hun ervaringen en inzichten hebben. Kennis 
verwerven en kennis spreiden is de grondslag van een levendig 
architectuurklimaat.

Kennis vergaren
Verschillende partijen in Rotterdam leveren een essentiële 
bijdrage aan het vergaren van kennis over architectuur en de 
verspreiding daarvan. Dat vindt soms plaats op lokaal niveau, 
maar ook op nationaal en internationaal niveau. Eerder zijn 
de instellingen genoemd die zich in Rotterdam hiermee bezig 
houden. Voor deze instellingen en de gemeente tekent zich de 
opgave af om tussen de partijen meer connecties te organiseren 
en daardoor de som der delen groter te maken.

Kennis delen
De volgende stap zal zijn om de resultaten van onderzoek verder 
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te verspreiden. Dat kan gedaan worden door het organiseren van 
debatten, seminars en manifestaties. Ook is het mogelijk 
publicaties te verspreiden waarin belangstellenden van de 
onderzoeksresultaten kennis kunnen nemen. Betrokken partijen 
als ontwikkelaars kunnen profijt trekken uit de resultaten. Veel 
van de bij het bouwen betrokken partijen zijn verenigd in het 
Platform Marktsector Wonen, dat zich daarom tot een goed 
podium kan ontwikkelen voor de verdere verspreiding van de 
onderzoeksresultaten. Ook kan het interessant zijn om 
omwonenden bij het ontwerpproces te betrekken, het zoge-
naamde communicatief ontwerpen. 

Zeker bij complexe opgaven verdient het aanbeveling voor-
afgaand aan een concrete ontwerpopdracht voor een bouwplan 
eerst verkennend onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden 
en eigenaardigheden van de locatie. Dit geldt speciaal voor het 
transformeren van bestaande bouw (monumenten), maar ook 
voor nieuwbouw in onze steeds vollere stad. Dit onderzoek is van 
belang voor de opdrachtgever, maar heeft ook een meerwaarde 
voor de gemeente en voor anderen die in de nabije omgeving 
willen bouwen, dan wel een vergelijkbare opdracht willen 
verstrekken. 

¬  Een inspanning die bijdraagt aan het vergaren van kennis is 
het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek gekoppeld aan 
opgaven die voortvloeien uit de Stadsvisie en het op gang 
brengen van gebiedsontwikkeling. De gemeente Rotterdam 
werkt al samen met instellingen voor onderwijs en onderzoek 
in de stad, maar gaat na hoe daar verder gestalte aan kan 
worden gegeven. Eerste verkennende gesprekken zijn in elk 
geval zeer positief en hebben geleid tot twee voorstellen.

 Met name voor studenten van de Academie van Bouwkunst, 
waarvan velen niet op hun vakgebied werkzaam kunnen zijn, 
zou het een oplossing zijn als zij hun beroepspraktijkervaring 
kunnen blijven opdoen aan de hand van studie naar stedelijke 
opgaven. De academie heeft hiervoor een voorstel gedaan.

 Een vergelijkbaar initiatief ligt er van de BNA. De BNA stelt 
voor een fonds in te stellen dat tweejaarlijks geld toekent aan 
een onderzoek door architecten waarbij ideevorming over de 
stad centraal staat. Het initiatief tot deelname moet van de 
architecten zelf komen.

¬  Zoals eerder gesteld rechtvaardigt het publieke karakter van 
architectuur de introductie van ‘communicatief ontwerpen’, 
een ontwerpproces waarbij bewoners van de stad worden 
betrokken. Wensen kunnen dan in een vroeg stadium bekend 
worden en meegenomen in de plannen.  Dergelijk onderzoek 

Kennis vergaren en delen:
 wat kunnen externe partijen 

doen?
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en een dergelijke manier van ontwerpen staan nu nog in de 
kinderschoenen, maar de verwachting is dat ze de toekomst 
zijn. De vorm waarin deze werkwijze het best gestalte kan 
krijgen vereist nog verdere uitwerking, maar zij speelt wel in 
op de wens naar samenwerking bij het tot stand brengen van 
bouwwerken met architectonische kwaliteit en doet ook recht 
aan de hedendaagse verhoudingen in de samenleving.

¬  Om inzicht te verwerven in de betekenis voor Rotterdam van 
het aantal architecten, stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten dat in de stad gevestigd is, zal een 
inventarisatie van de aanwezige bureaus worden gemaakt, 
van groot tot klein. Met de Kamer van Koophandel is 
besproken dat haar architectenbestand hiervoor een basis 
kan bieden. Die inventarisatie is ook nodig voor het betrekken 
van de ontwerpers en onderzoekers bij het verkennen van 
ontwerpopgaven en verrichten van onderzoek. Bovendien 
kunnen aan de inventarisatie initiatieven ontleend worden 
voor het stimuleren van getalenteerde ontwerpers. Voor 
selectie van architecten voor concrete bouwopgaven zullen 
de elders beschreven (open) procedures voor alle architecten, 
nationaal en internationaal, gevolgd worden.

Verspreid over een breed scala aan mogelijkheden zijn 
verschillende methoden denkbaar waarmee de gemeente het 
vergaren en delen van kennis een impuls kan geven.  De 
gemeente zal evenals de externe partijen aandacht besteden aan 
verkennend en ontwerpend onderzoek en aan het communicatief 
ontwerpen. Daarnaast wordt gewerkt aan : 

¬  Het stimuleren van de oprichting van een Architectenplatform, 
in overleg met de BNA kring Rijnmond, ‘Generatie 3.0’ en 
AIR-Rotterdam. Naar analogie van het ‘Platform Marktsector 
Wonen’, waarin een grote hoeveelheid partijen uit de 
woningbouwsector is vertegenwoordigd, wordt een 
architectenplatform opgericht. Het belangrijkste doel van dit 
platform is om aan de wethouder Wonen en Ruimtelijke 
Ordening en de directeuren van de meest betrokken 
gemeentelijke diensten (dS+V en OBR) de mogelijkheid te 
bieden een à twee keer per jaar overleg te voeren met de 
Rotterdamse architecten. Onderwerp van gesprek tijdens 
deze bijeenkomsten zijn steeds gezamenlijke thema’s 
waarmee alle betrokkenen te maken hebben, zoals de rol die 
zij in het bouwproces spelen en hoe de optelsom van alle 
betrokkenen verder is te optimaliseren. 

Kennis vergaren en delen:
wat kan de gemeente doen?



50

¬  Een dialoog op gang brengen tussen bovengenoemde 
Architectenplatform en andere platforms, zoals het ‘Platform 
Marktsector Wonen’. Door deze dialoog te voeren is het 
mogelijk alle betrokken partijen voor kwaliteitsverhoging 
van de architectuur te interesseren en kwaliteit tot een 
gezamenlijk doel te maken dat in ieders belang is.  

¬  De inhoudelijke doelstellingen zoals hiervoor geformuleerd 
zijn leidraad bij het stimuleren van innovatie. Het gaat dan 
vooral om de uitgangspunten bij thema’s als de wateropgave, 
duurzaamheid, hoogbouw en cultuurhistorie. Het is mogelijk 
om over deze thema’s onderzoeken op gang te brengen 
(bijvoorbeeld over hoogbouw, de transformatie van oude 
gebouwen, parkeren bij woningbouw, alternatieven voor 
grondgebonden woningen in de stad voor gezinnen en hoger 
opgeleiden). Maar ook met het stimuleren van onderzoekend 
ontwerpen kan innovatie een impuls krijgen, te beginnen 
met de opgaven in de VIP-gebieden. Het stimuleren van 
innovatie is ook te bereiken met het uitschrijven van een 
jaarlijkse prijsvraag, die specifiek is gericht op nieuwe ideeën 
en oplossingen. Samenwerking met universiteiten en hbo-
instellingen kan eveneens innovatie bevorderen.

¬ Architectuurprijzen kunnen het architectuurklimaat 
verder stimuleren. De gemeente Rotterdam reikt jaarlijks 
de Bouwkwaliteitsprijs uit. Dit is een gewaardeerde en 
begeerde prijs, waarvoor nu alleen woningbouwprojecten 
in aanmerking komen. Deze prijs wordt uitgereikt aan dat 
project uit het afgelopen jaar, dat technisch, bouwfysisch en 
architectonisch als beste is beoordeeld door een combinatie 
van een gemeentelijke voordracht, een bewonersenquête 
en een vakjury. Gedacht wordt om de Bouwkwaliteitsprijs af 
te wisselen met twee nieuwe prijzen: een architectuurprijs 
voor de meest geslaagde nieuwbouw in Rotterdam en een 
prijs voor de beste transformatie van bestaande gebouwen. 
Wanneer elke prijs om de drie jaar wordt uitgereikt (en dan in 
de vorm van een juryprijs en een publieksprijs) ontstaat een 
driejaarlijkse cyclus van telkens een veel publiek en publiciteit 
trekkende gebeurtenis. In 2010 zal dit idee verder uitgewerkt 
worden.

¬ De gemeente brengt architectuur onder de aandacht van 
een groot publiek door elke drie jaar een boek uit te geven 
van de in die periode in Rotterdam verschenen nieuwe 
architectuur (in relatie tot bovengenoemde prijzen). Daarbij 
gaat het om zowel nieuwbouw als hergebruik van bestaande 
bouwwerken. Verder kan de stad zich er in het kader van 
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Rotterdam City Marketing sterk voor maken dat bestaande 
reeksen van stadsarchitectuurgidsen ook aan Rotterdam 
aandacht besteden. Zulke reeksen zijn niet alleen interessant 
voor bezoekers van de stad, maar dragen ook bij aan het 
imago van de stad. Verder is op dit vlak een belangrijke 
rol weggelegd voor het City Informatiecentrum (CIC), dat 
meer aandacht zal gaan besteden aan architectuur. Er 
komt een goede basistentoonstelling over de architectuur 
van Rotterdam. Bovendien zijn van de eerder genoemde 
inventarisaties en prijsvragen periodieke tentoonstellingen te 
maken.

Voor het versterken van een innovatief architectuurklimaat is 
behoud en stimuleren van ontwerptalent van groot belang. De 
verwachting is dat een groot aanbod van architecten gunstige 
gevolgen heeft voor de stad. Hoe meer architecten(bureaus) er 
bij elkaar zitten en uitdagingen krijgen, des te groter is de kans op 
goede en vernieuwende architectuur. Dat komt niet alleen door 
de eenvoudige wet van de concurrentie, maar meer nog door de 
intellectuele competitie die ontstaat.
Wanneer de stad ondubbelzinnig uitstraalt dat zij architectuur 
belangrijk vindt en daarvoor werkelijk aandacht heeft, dan zal 
dat jonge architecten aantrekken. Het recente verleden heeft dat 
al bewezen. Jonge architecten beginnen in Rotterdam bureaus 
en anderen besluiten hier te blijven of te komen wonen. En 
daarnaast besluiten bureaus van buiten de stad om zich vanwege 
het gunstige architectuurklimaat in Rotterdam te vestigen.
De aanwas van jonge architecten en van architectenbureaus 
betekent een versterking van Rotterdam als creatieve stad. 
Architectenbureaus trekken weer andere bedrijvigheid aan. Vaak 
werken zij in samenwerkingsverbanden met andere disciplines 
op het gebied van ontwerp en uitvoering. Zo kan langzaam maar 
zeker een sneeuwbaleffect ontstaan.
Architectuur is in staat een stad tot ver buiten de eigen regio 
bekendheid te geven. Het is een gegeven dat een aantal 
architectenbureaus dat in Rotterdam is gevestigd, maar veel 
opdrachten in het buitenland uitvoert, het Rotterdamse aura 
van architectuurstad aanzienlijk heeft versterkt. Dat draagt bij 
aan het imago van de stad: modern en dynamisch, voor allerlei 
doelgroepen the place to be.

Behoud en stimuleren van ontwerptalent in Rotterdam



52

Opdrachtgevers en architectenbureaus spelen een belangrijke rol 
bij het aantrekkelijk zijn van Rotterdam voor de architectensector. 
Door niet altijd de platgetreden paden te willen bewandelen, door 
de lat steeds hoog te leggen en door vertrouwen te schenken 
zal de beroepsgroep innovatief en weerbaar worden. De besten 
zullen hierbij het meest gedijen, anderen kunnen zich eraan 
optrekken en de opdrachtgevers en de architectenbureaus 
mogen met de resultaten pronken. We nodigen derhalve deze 
externe partijen uit invulling te geven aan deze doelstelling
Daarnaast zouden die organen binnen Rotterdam die zich 
bewegen op het gebied van bouwen en architectuur wellicht meer 
ruimte kunnen geven aan nieuw talent. 

De gemeente kan zich als het gaat om ontwerptalent 
inspanningen getroosten om het klimaat voor hen zo gunstig 
mogelijk te maken. Dan gaat het om de volgende maatregelen:

¬ Architecten meer kansen bieden door gebruik te maken 
van de juiste selectiewijze. Eerder zijn verschillende 
mogelijkheden om architecten voor een opdracht te 
selecteren aan de orde geweest, zoals de meervoudige 
opdracht, de open oproep, de open prijsvraag en de Europese 
aanbesteding. Per opdracht moet worden bekeken welke 
eisen belemmerend werken. Zo kunnen omzeteisen een 
onoverkomelijke belemmering zijn, of een bureau kan het 
gevraagde aantal referentieprojecten niet aanleveren. 
Afhankelijk van de opgave zullen de eisen die gesteld 
worden zodanig aangepast worden dat ook minder ervaren 
ontwerpers een kans krijgen.

¬ Rotterdam doet moeite architectenbureaus die zich in 
Rotterdam willen vestigen te helpen bij het vinden van 
passende ruimte. Dit betreft niet alleen startende bureaus, 
maar ook de grotere, die zich bijvoorbeeld mondiaal 
willen kunnen profileren met hun huisvesting. Het blijkt 
voor hen nu lastig om op de markt hiervoor geschikte 
locaties te vinden. Het is overigens niet de bedoeling dat 
dit leidt tot overheidssteun, de eigen bijdrage zal minimaal 
kostprijsdekkend moeten zijn.

¬ Rotterdam nodigt getalenteerde architecten uit om naast 
anderen zitting te nemen in diverse organen binnen de 
gemeente. Op die manier kunnen zij hun stem laten horen. 
Met dit beleid is al een begin gemaakt. Sinds kort heeft een 
jonge architect zitting in de Klankbordgroep Ruimtelijke 
Kwaliteit, die verder bestaat uit gevestigde ontwerpers en 
deskundigen en wordt er bij de selectie van nieuwe leden 

Behoud en stimuleren van 
ontwerptalent: 

wat kan de gemeente doen?

Behoud en stimuleren van 
ontwerptalent: 

wat kunnen externe 
partijen doen?
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in de commissie voor Welstand en Monumenten expliciet 
aandacht besteed aan een evenwichtige samenstelling van 
‘jong’ en ‘oud’, van meer en minder ervaren.

¬ Rotterdam helpt startende architecten aan het werk door 
een aantal van hen de mogelijkheid te bieden gedurende 
een bepaalde periode bij de gemeente aan de slag te gaan. 
Daardoor kunnen zij meer inzicht en ervaring krijgen over 
de werkwijze en het samenspel op hun vakgebied. Tegelijk 
biedt het hen de zekerheid van een vast inkomen, terwijl 
zij zelf een bureau opzetten. Deze werkwijze wordt al vele 
jaren bij het secretariaat van de commissie voor Welstand en 
Monumenten in de praktijk gebracht.

¬ Rotterdam is een van de mede-initiatiefnemers van het door 
de rijksbouwmeester gedragen project ‘Nederland wordt 
anders’. Door de economische crisis zijn veel architecten 
werkloos. Om een verloren generatie te vermijden kunnen 
tweehonderd van hen met behoud van uitkering actuele 
vraagstukken onderzoeken die door gemeenten, die in het 
project participeren, zijn aangedragen. Rotterdam kan bij 
zijn economische contacten in het buitenland ook voor deze 
beroepsgroep opkomen.

¬ Stageplaatsen ter ondersteuning van doelstellingen van de 
architectuurnota.

 De gemeente Rotterdam biedt  jaarlijks een groot aantal 
stageplaatsen aan. Deze hebben onder meer ten doel 
de  gemeente als werkgever positief in de markt te 
positioneren en bieden een scala aan ervaringsplaatsen 
aan verschillende onderwijsinstellingen. Ook kan een 
aantal van deze stageplaatsen een bijdrage leveren aan de 
onderliggende doelstellingen van de architectuurnota, te 
weten: ‘kennis vergaren en delen’ en: ’behoud en stimuleren 
van talent’. Gedacht wordt aan innovatief en ontwerpend 
onderzoek, gericht op de cultuurhistorische gelaagdheid, 
stedenbouwkundige samenhang en duurzaamheidseisen. 
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Met een gericht maatregelenpakket wil Rotterdam een beweging 
in gang zetten waarmee architectuur met haar zeggingskracht  
de aantrekkingskracht van straat- en stedelijk niveau vergroot. 
Architectuur wordt daarmee een ontwikkelingskracht en één van 
de randvoorwaarden voor een aantrekkelijke woonstad en een 
sterke economie. 
De benoemde maatregelen stimuleren en versterken elkaar; het 
optimale effect vraagt echter een nauwe samenwerking en inzet 
van alle partijen.  

De contacten die in de aanloop er naar toe gelegd zijn worden 
verder uitgebouwd. De uitvoeringsagenda wordt in een 
actieprogramma omgezet en er wordt met de gemeentelijke en 
niet-gemeentelijke partijen een structuur opgezet die er voor 
zorgt dat, wat in deze nota voorgesteld wordt, ook tot stand komt.

De eerste uitwerking van de uitvoeringsagenda wordt 
gepresenteerd op een symposium dat circa een jaar na 
vaststelling van de nota wordt georganiseerd.

Nawoord

Artist impressions van het 

Stadskantoor.

Copyright OMA.
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Overzicht van geraadpleegde organisaties, instanties, 
platforms en personen

Platforms:

Klankbordgroep Ruimtelijke Kwaliteit Rotterdam

Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam

Platform: De stad als belevenis

Platform Marktsector Wonen

Van der Leeuwkring

Personen (met organisatie):

Drs. H.C. (Hugo) Bongers, secretaris Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur

Drs. O. (Ole) Bouman, directeur Nederlands Architectuurinstituut

Drs. R. (Rita) Brons, adjunct directeur Stimuleringsfonds voor de 

Architectuur

Ir. J.A.P. (Joost) Ector, voorzitter kring Rijnmond, Bond van Nederlandse 

Architecten

Ir. P. (Peter) van der Gugten, directeur Proper Stok en voorzitter 

 Van der Leeuwkring

Ir. H.D. (Henk) de Haan, adviseur architectuur Atelier Rijksbouwmeester

H.M.M. (Huub) Juurlink Murb, directeur Juurlink [+] Geluk bv

Drs. P. (Patrick) van der Klooster, directeur Architectuurinstituut Rotterdam

E. (Evert) Kolpa MArch, architect Van Bergen Kolpa Architecten en 

initiatiefnemer ‘Generatie 3.0’ architecten Rotterdam

Ir. C.R. (Chris) van Langen, inhoudelijk directeur Academie van Bouwkunst 

Rotterdam

Drs. M. (Michelle) Mandos, beleidsmedewerker dienst Kunst en Cultuur 

Rotterdam

K.R. (Klaas) van der Molen MArch, architectuurcoördinator Academie van 

Bouwkunst Rotterdam

R. (Robbert) Nesselaar MSc, creative director Chief  Marketing Office

Mr. S. (Stef) Oosterloo, directeur dienst Kunst en Cultuur Rotterdam

Drs. J. (Janny) Rodermond, directeur Stimuleringsfonds voor de 

Architectuur

Drs. S. (Saskia) Vogelaar, senior beleidsadviseur Kamer van Koophandel

Dr.ir. N. (Noud) de Vreeze, stadsbouwmeester Amersfoort

Mr. C.W. (Kees) Vrijdag, secretaris Kring Rotterdam Kamer van Koophandel

Dr. R.S. (Ronald) Wall MArch, proefschrift: Netscape. Cities and Global 

Corporate Networks


