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“Wat is een mooi bouwwerk? Wie modern is zal dit een lastige en mogelijk zelfs 

onbeantwoordbare vraag vinden, aangezien het hele begrip schoonheid inmiddels 

gedoemd lijkt alleen nog maar vruchteloze en kinderachtige twisten uit te lokken. Hoe 

kan wie dan ook beweren te weten wat fraai is? Hoe kan wie dan ook een oordeel vellen 

over al die verschillende stijlen die elkaar de loef afsteken, of een bepaalde keuze 

verdedigen tegenover de daarmee strijdige voorkeuren van anderen? Het scheppen van 

schoonheid, ooit beschouwd als de voornaamste taak van de architect, heeft binnen het 

vak stilaan afgedaan als serieuze kwestie en wordt nu alleen nog in de privésfeer als een 

vage noodzaak gevoeld.” 

 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk. 
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“Wanneer het debat zich minder toespitst op de strikt visuele aspecten en zich meer richt 

op de waarden die gebouwen uitdragen, heeft dat als voordeel dat we gesprekken over 

het uiterlijk van architectonische werken voortaan op dezelfde manier kunnen voeren als 

meer algemene discussies over mensen, ideeen en politieke kwesties. 

Disputen over wat mooi is blijken niet eenvoudiger, maar ook weer niet moeilijker te 

beslechten dan twisten over wat wijs of rechtvaardig is. We kunnen leren een bepaalde 

opvatting van schoonheid te verdedigen of aan te vallen zoals we een juridische positie of 

een ethische stellingname zouden verdedigen of aanvallen. We kunnen op basis van wat 

een gebouw ons vertelt begrijpen en publiekelijk verantwoorden waarom we het 

aantrekkelijk of afstotelijk vinden. 

De gedachte dat huizen tot ons spreken helpt ons om bij onze discussie over architectuur 

de vraag centraal te stellen volgens welke waarden we willen leven – in plaats van alleen 

maar te bedenken hoe we willen dat de dingen eruitzien.” 

 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk. 
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1. INLEIDING 
 

In november 2009 verzocht de gemeente Rotterdam het BurgerPanelRotterdam te adviseren over de 

(concept-)nota “Architectuur en Rotterdam; architectuur als drijvende kracht voor de ontwikkeling van 

de stad”. Deze nota, vastgesteld door Burgemeester en wethouders op 26 januari 2010, is een 

uitwerking van een onderdeel van de eind 2007 door de gemeenteraad vastgestelde “Stadsvisie, 

ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030”, in het bijzonder van kernbeslissing 10. Deze luidt: Rotterdam 

zet cultureel erfgoed en architectuur in als ontwikkelingskracht. 

Volgens het gemeentelijke verzoek is het de bedoeling de betekenis van architectuur voor de 

ontwikkeling en de beleving van de stad te verbeteren, een streven waarbij de inwoner en de 

gebruiker van Rotterdam centraal staat. Het is met name dit laatste aspect waarover het advies van 

het panel gevraagd werd. Het begrip ‘communicatief ontwerpen’, dat de nota hanteert, wordt door de 

verantwoordelijken als een sleutelbegrip opgevat. Waarom dit begrip, dat voor het panel volstrekt 

nieuw was, nu naar voren komt maakt een toelichting van de zijde van de gemeente wel wenselijk.   

 

Op 19 november 2009 is vanuit het panel een productiegroep geformeerd die zich met het verzoek 

ging bezighouden, bestaande uit ca. 10 deelnemers. De productiegroep is van start gegaan op 13 

januari 2010. Het verzoek van de gemeente is eind januari in een opnieuw geformuleerde versie 

aangeboden. De vraagstelling is komen te luiden: 

 onderschrijft het panel de strekking van de nota; 

 hoe kunnen burgers een goede rol spelen bij het verbeteren van de architectuur.  

 

N.B. Het gebruik van de term “goede” in de tweede helft van de vraagstelling acht het panel overigens 

wat merkwaardig. Het lijkt erop dat de gemeente een norm hanteert voor de opstelling van de burger 

ten aanzien van architectuur. In dat geval is een “slechte rol” (één die de gemeente onwelgevallig is?) 

ook mogelijk.  
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“Als de gebouwen en de voorwerpen daarin die we als mooi omschrijven inderdaad 

aspecten van geluk oproepen, zouden we ons nog wel kunnen afvragen waarom we het 

nodig vinden dat ze dat doen. Het ligt erg voor de hand waarom we willen dat kwaliteiten 

als waardigheid en helderheid een rol in ons leven spelen, maar het is minder duidelijk 

waarom het zo belangrijk voor ons is dat die ook spreken uit de voorwerpen om ons 

heen. Waarom maakt het iets uit wat onze omgeving ons te vertellen heeft? Waarom 

zouden architecten de moeite nemen gebouwen te ontwerpen die specifieke gevoelens en 

ideeën uitdragen, en waarom zouden we zo negatief worden beïnvloed door plekken die 

in onze ogen aan verkeerde dingen refereren? Waarom die gevoeligheid, die hinderlijke 

gevoeligheid, voor wat de ruimten die we bewonen ons vertellen?” 

 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk. 
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2. AANPAK 

 

Kader 

 

Architectuur is door de productiegroep vanaf het begin als een lastig te hanteren thema beschouwd. 

Niet alleen omdat het bij de deelnemers aan ervaring met het onderwerp ontbrak maar ook omdat de 

inhoud van het begrip architectuur, zeker voor de leek, niet scherp begrensd is. Bouwkunst of 

bouwstijl, de termen die men in woordenboeken het meest aantreft bij omschrijvingen van 

architectuur, wekken de suggestie dat de architect in hoge mate vrij is bij het ontwerpen van een 

gebouw, zoals een beeldend kunstenaar een schilderij of sculptuur kan maken of een dichter een 

gedicht. Maar de architect heeft vooral te maken met de wensen van zijn opdrachtgever en dient zich 

ook te houden aan de stedenbouwkundige richtlijnen (maximale hoogte en oppervlakte, bestemming 

etc.) van de locale overheid. Hij moet zich bovendien richten naar een budget dat hem beperkingen 

oplegt. De kunde van de architect schuilt dus in het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat 

binnen de genoemde begrenzingen. De kwaliteit van de gebouwen die we in de stad aantreffen is dus 

niet alleen de kwaliteit van de architectuur maar ook van de opdrachtgever, van de stedenbouw etc. 

Dat maakt het dus lastig om bij het beoordelen van die kwaliteit het aandeel in het voltooide gebouw 

van het architectonisch ontwerp te bepalen. Een gesprek tussen leken over een gebouw gaat al snel 

over hoogte en volume terwijl de architect daarvoor niet als enige verantwoordelijk is. Overigens is in 

het onderzoek van de productiegroep een pragmatisch uitgangspunt genomen: het gaat om de 

kwaliteit van het ontworpen gebouw, ongeacht de vraag wie de meeste invloed heeft gehad op het 

resultaat.   

 

Hoewel het panel niet om advies is gevraagd vanwege zijn inhoudelijke deskundigheid, vond de 

productiegroep het niettemin gewenst te proberen meer greep te krijgen op het onderwerp. Hiertoe 

heeft de productiegroep tot twee keer toe ambtenaren van de afdeling Vergunningen van de 

gemeentelijke dienst Stedenbouw, Volkshuisvesting en Verkeer (dS+V) uitgenodigd voor het geven 

van een mondelinge toelichting op de vraagstelling en op de context waarbinnen het architectonisch 

ontwerpen plaatsvindt. Daarbij werd een presentatie gegeven over de architectuurnota en kwamen 

zaken als het bestemmingsplan en het welstandstoezicht aan de orde. Het inzicht in de materie is 

daardoor toegenomen maar heeft de productiegroep ook gesterkt in het voornemen in het onderzoek 

vooral de rol van buitenstaander te spelen.   

 

Over de architectuurnota, die de productiegroep qua tekst toegankelijk vond maar in inhoudelijk 

opzicht minder, was al snel de conclusie bereikt dat deze nauwelijks elementen bevat waartegen 

stelling kan, zou of moet worden genomen. De nota gaf dan ook weinig aanleiding tot inhoudelijke 

discussie. In die zin onderschrijft de productiegroep de strekking van de nota. Wel constateerde de 

productiegroep dat de nota moeilijk kan dienen als middel om de burger bij architectuur te betrekken. 

Waarom dit laatste wenselijk is wordt overigens niet toegelicht. Uit de nota is wel het begrip 
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‘communicatief ontwerpen’ als wezenlijk voor de adviesvraag aan het panel opgevat. Hoe dat begrip 

gestalte zou kunnen krijgen vormt de kern van het onderzoek.  

De productiegroep vond het verder ook interessant nader in te gaan op een ander element in de nota, 

namelijk de relatie tussen architectuur, buitenruimte en straatleven*. Een deel van de enquête (zie de 

paragraaf Werkwijze) borduurt hierop voort.   

 

Gezien de door de productiegroep veronderstelde interesse van de gemiddelde Rotterdamse burger 

heeft het volgens de productiegroep minder zin om te proberen die burger te betrekken bij een 

discussie over de kwaliteit van de Rotterdamse architectuur in algemene zin. Het is trouwens in alle 

opzichten de vraag in hoeverre de gemiddelde burger geïnteresseerd is in het onderwerp, daargelaten 

de situaties waarin hij of zij zelf bewoner of gebruiker is, of zal worden van een gebouw. Hierop is de 

enquête nader ingegaan. De productiegroep heeft dus als uitgangspunt genomen dat het vooral moet 

gaan om meer concrete ontwikkelingen, in het bijzonder de ontwerpen van nieuwe gebouwen.  

In dit verband is een terzijde op zijn plaats. Ten behoeve van de realisatie van nieuwe gebouwen 

wordt niet zelden de aanpassing of sloop van bestaande, soms kenmerkende gebouwen nodig 

gevonden. Hoewel vallend buiten de termen van de adviesaanvraag is het de moeite waard om te 

overwegen in hoeverre de burgerbetrokkenheid ook gewenst is ten aanzien van dit aspect, zeker nu 

de architectuurnota ook het belang van de cultuurhistorie benadrukt. Hierop is in het onderzoek 

overigens niet doorgegaan. 

 

Een probleem dat de productiegroep voorziet bij het communicatief ontwerpen, hoe dit ook vorm zou 

moeten krijgen, is dat architecten en leken niet dezelfde taal spreken. Architecten hanteren vaak een 

woordenschat die de gemiddelde burger vreemd is. Daarnaast is er de moeilijkheid dat de leek, 

domweg door het ontbreken van voldoende kennis, hooguit in staat is een algemene indruk van een 

gebouw onder woorden te brengen. Indien er echter communicatie tot stand moet komen tussen 

architectonisch ontwerper en die leek dan is het onbevredigend indien de laatste zijn opvattingen 

alleen maar kan verwoorden in de trant van “wel leuk” of “niets aan”. Om deze ongelijkheid enigszins 

teniet te doen is het gewenst de burger een handreiking te doen en hem te voorzien van 

beoordelingscriteria en een adequate terminologie, aldus de gedachtegang van de productiegroep.  

Om te bezien of dit mogelijk is, is gekeken naar de Koepelnota Welstand, een door de gemeenteraad 

vastgesteld document dat de Commissie voor welstand en monumenten gebruikt bij de beoordeling 

van bouwaanvragen. De Koepelnota bevat architectonische en stedenbouwkundige typeringen van 

Rotterdamse wijken en buurten en beschrijft de architectonische aspecten en details waaraan kan 

worden getoetst bij de beoordeling van een nieuw gebouw. Deze beoordeling gaat immers volgens de 

Woningwet niet alleen over het nieuwe gebouw zelf maar ook over de relatie tot de omgeving.  

Het was de productiegroep al snel duidelijk dat de Koepelnota in de bestaande vorm niet geschikt is 

voor de burger als beoordelingskader van gebouwen: de nota is te omvangrijk en te zeer gericht op 

een gebruik door de professionals die het merendeel uitmaken van de Commissie voor Welstand en 

Monumenten. Toch lijkt het de productiegroep niet onmogelijk dat de burger, met behulp van een 
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soort sterk ingekorte ‘lekenversie’ van de Koepelnota in staat zal zijn om een zinnige bijdrage te 

leveren aan de discussie over nieuwe gebouwen. Bij de aanbevelingen komt dit opnieuw aan de orde.  

 

De architectuurnota staat ook stil bij de relatie tussen architectuur en buitenruimte. De productiegroep 

vond het daarom interessant ook in de enquête daarop door te gaan. 

 

Een vraag die ook door de productiegroep onder ogen is gezien is de categorie en het aantal 

gebouwen waarbij de beoordeling burgerbetrokkenheid is gewenst. Het is zonneklaar dat in het grote 

aantal bij de gemeente ingediende bouwaanvragen een schifting moet plaats vinden. Voor de hand 

ligt ook dat het vooral moet gaan om de meer spraakmakende gebouwen, of gebouwen op 

spraakmakende plekken. Veel bouwplannen in de binnenstad komen hiervoor in aanmerking maar 

zeker ook gebouwen daarbuiten. Interessant in dit verband is dat de gemeente Rotterdam een 

onderscheid maakt tussen stedelijke plannen, ongeacht of ze vallen binnen de grenzen van een 

deelgemeente, en overige plannen. In het geval van plannen van stedelijk belang is het steeds de 

gemeenteraad die daarvoor een z.g. nieuw projectbestemmingsplan dient vast te stellen, althans voor 

zover het bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan. Projectbestemmingsplannen waarbij 

men geen stedelijk belang aanwezig acht kunnen door de deelgemeenteraden worden vastgesteld. 

Wellicht is dit onderscheid ook bruikbaar om bouwplannen aan te geven waarbij burgerbetrokkenheid 

bij voorbaat gewenst is.  

 

 

 

Een volgende vraag die rees is of alle aspecten van een gebouw in aanmerking komen voor een 

burgerbetrokkenheid bij de beoordeling. Dat leek de productiegroep, behalve ten aanzien van 

gebouwen die openbaar toegankelijk zijn, niet het geval te zijn. Gebouwen zijn in dit verband vooral 
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interessant voor zover ze zich tonen in de publieke ruimte. Dat betekent dat vooral de buitenkant, voor 

zover zichtbaar vanaf de openbare weg, interessant is. Bij openbaar toegankelijke gebouwen ligt het 

wel voor de hand de burger ook de gelegenheid te geven tot een oordeel over de binnenkant.  

 

Een praktische vraag is op welke wijze de burger gelegenheid moet krijgen zijn oordeel te vormen en 

te geven. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden denkbaar (o.a. internet, stadskrant, brief, 

stadswinkel). Hieraan is een vraag gewijd in de door de productiegroep gehouden enquête. 

 

Tenslotte is een kwestie op welke wijze het oordeel van de burger zou moeten doorwerken in de te 

nemen beslissingen over het bouwplan. De afgifte van een bouwvergunning en de daarbij te stellen 

eisen en voorwaarden zijn onderhevig aan wettelijke regelingen en het burgeroordeel vormt daar nu 

geen onderdeel van. Dit aspect komt terug bij de aanbevelingen. 

 

* In de architectuurnota wordt consequent de Engelse term streetlife gehanteerd. De  productiegroep 

heeft deze term niet overgenomen, omdat er een goed Nederlands woord voor bestaat: straatleven. 

Een verdere reden om voor de term straatleven te kiezen is omdat de term streetlife mogelijk 

verkeerde en eenzijdige associaties zou wekken bij de ondervraagden: iets waaraan alleen jongeren 

van een bepaalde signatuur kunnen voldoen. 
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Vraagstelling 

 

Omdat het hierbij gaat om een door de gemeente aan het panel gevraagd advies lag er al aan het 

begin van het onderzoek een vraagstelling.  

 

 onderschrijft het panel de strekking van de architectuurnota? 

 hoe kunnen burgers een goede rol spelen bij het verbeteren van de architectuur?  

 

In de loop van de discussies binnen de productiegroep is deze echter uitgebreid met de voorafgaande 

vraag 

 

 in hoeverre is de Rotterdamse burger geïnteresseerd in architectuur en wil hij daarop 

invloed hebben? 

 

De vrij onscherpe term invloed is in dit verband welbewust gekozen omdat het, gezien de bestaande 

regelgeving op het punt van bouwen, onjuist zou zijn de indruk te wekken dat de opvatting van de 

burgers in alle gevallen een doorslaggevende rol zou kunnen vervullen. Anderzijds is de term invloed 

door het panel gekozen om uit te dagen nieuwe kaders mogelijk te maken. 

 

Werkwijze 

 

Zoals meestal bij onderzoeken door het panel is het middel van de enquête gebruikt om te proberen 

inzicht te krijgen in de opvattingen van de Rotterdamse burger. Het panel heeft immers niet de 

pretentie om zonder meer de beleving van de gehele Rotterdamse burgerij te vertolken. 

 

De enquête kent drie hoofdelementen, verdeeld over twintig vragen: 

- hoe geïnteresseerd is de burger in architectuur; 

- welk belang hecht de burger aan de Rotterdamse skyline en aan meer straatleven; 

- wil de burger invloed kunnen uitoefenen op ontwerpen van gebouwen en zo ja op welke wijze? 

 

De enquête is op verschillende manieren voorgelegd: 

- er is geënquêteerd op straat, te weten bij de Centrummarkt (2x) en de Afrikaandermarkt (2x); 

- er is geënquêteerd in het Historisch Museum (waar de tentoonstelling “Nooit gebouwd Rotterdam” 

plaats vond) en in Museum Boymans-Van Beuningen; 

- er is geënquêteerd via internet, op welke mogelijkheid is geattendeerd via berichten in diverse 

kranten; 

- de leden van de productiegroep hebben in hun kennissenkring en op het terras geënquêteerd. 

 

De deelnemers op straat en in de beide musea hebben als bedankje een kleine attentie ontvangen, in 

de vorm van een BurgerPanelRotterdam-pen.
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“We moeten weer beseffen dat we invloed kunnen uitoefenen op wat er gebouwd wordt. 

Er is geen voorbeschikt scenario dat het doen en laten van bulldozers en kranen bepaalt. 

Ook al betreuren we het grote aantal gemiste kansen, we hoeven nog niet het geloof te 

laten varen in de altijd aanwezige mogelijkheid een situatie ten goede te keren.” 

 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk. 

 

 

 

 

 



 12 

3. RESULTATEN ONDERZOEK 

 

In totaal zijn er ruim 300 formulieren ingevuld, waarvan 125 via internet en de overigen tijdens 

straatenquêtes, door museumbezoekers, en door middel van enquêteren in eigen kennissenkring en 

op een terras.  

 

Het merendeel van de ondervraagden was man. De overgrote meerderheid woont langer dan vijf jaar 

in Rotterdam. Qua woongebied zijn de ondervraagden vrij aardig verdeeld over de stad. De jongste 

respondent was 12 jaar en de oudste 89. Hiervan zijn 55 personen tussen de 12 en de 29 jaar, 120 

personen tussen de 30 en de 54 jaar, en 130 personen waren 55 jaar of ouder.  
 

Wegens technische redenen zijn enkele vragen niet volledig weergegeven. De volledige vragenlijst 

staat in bijlage 2. 

 

Interesse van de burger in architectuur 

 

Vraag 5 

 

a. De meeste ondervraagden zijn tevreden met de huidige skyline. Daarnaast is er een 

aanzienlijk deel waarvan de skyline nog hoger mag. Een veel kleiner deel wenst juist lagere 

bebouwing. Verder zijn er mensen die zaken als verder uit elkaar of dichter bij elkaar 

belangrijk vinden, maar deze vormen geen meerderheid.  

 

Hier volgen citaten uit de antwoorden op de slotvraag van de enquête die hier van toepassing zijn: 

 De vraag of ik mij wel of niet thuis voel in de skyline is niet te beantwoorden. 

 Skyline mag hoger, trek je niet te veel aan van buurtbewoners en zure babyboomers. Verdicht 

het centrum verder en breng meer groen aan. Ik woon nog maar drie jaar in Rotterdam maar het 

is al helemaal mijn stad en dit komt primair door de leefomgeving en de architectuur! 

 Architectuur is meer dan skyline. 

 Ik kom uit Nieuwerkerk en mijn man naast mij is het met mij eens: wij voelen ons hier thuis. 
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Vraag 6 

 

a. Een uitgesproken meerderheid geeft om architectuur, hoe dan ook. Deze uitkomst, evenals 

die van vraag 1b is hoger dan tevoren door de productiegroep ingeschat.  

b. Een flink deel van de ondervraagden trekt er op uit om een gebouw te bekijken.  

c. Het City Informatiecentrum Rotterdam blijkt tamelijk onbekend te zijn.  

 

Vraag 7 

 

Een meerderheid is het er mee eens dat Rotterdam nog meer een architectuurstad moet worden.  

 

Vraag 8 

 

Het werd soms een beetje een vreemde vraag gevonden, maar uiteindelijk voelt een grote 

meerderheid zich thuis in de skyline van Rotterdam.  

 

 

Buitenruimte en Straatleven 

 

Vraag 9 

 

De meeste mensen vinden de skyline en het straatleven even belangrijk.  
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Vraag 10 en 11 

 

 

Hoewel Rotterdam volgens de meeste antwoorden op vraag 7 nog meer architectuurstad moet 

worden meent een meerderheid dat de architectuur en buitenruimte onvoldoende bijdragen aan het 

straatleven.  

 

Citaten uit de antwoorden op de slotvraag die hier van toepassing ziijn: 

 De vraag of de architectuur voldoende bijdraagt aan het straatleven van de stad is eigenlijk niet 

met ja of nee te beantwoorden. 

 De vraag over de bijdrage van de architectuur was niet volledig in de mogelijke antwoorden: ‘te 

rommelig’ ontbrak. 

 Straatleven haalt de angst weg. 

 In verband met het straatleven moet de poffertjeskraam Hoogstraat/Vlasmarkt blijven! 

 Plinten moeten het straatleven versterken. 

 Veel projecten staan op zichzelf. Ik zou het prettig vinden als er meer samenhang is tussen 

projecten met het oog op de leefomgeving. Ondanks dat bijvoorbeeld het Waterstadgebied 

relatief veel inwoners kent, is er tot nu toe nauwelijks leven op straat. Dat zou beter kunnen. 

 Ik geloof niet dat inspraak van ‘zomaar’ burgers de kwaliteit van de buitenruimte verbetert. 

Integendeel. Er moet een visie zijn op de inrichting van Rotterdam. Alleen maar hoogbouw in het 

centrum is geen visie. Zet alleen echte professionals op de buitenruimte en de architectuur. Eerst 

een echte visie en pas dan inspraak van mij en mijn medeburgers. 

 Gezelligheid en leefbaarheid op straat hebben alleen een kans wanneer kleine bedrijven, 

ambachten, speciale winkels enz. lagere huren moeten betalen. Nu zijn de huren te hoog en zijn 

het vaak alleen grote ketens en ramsjconcerns die de hoge winkelhuren kunnen opbrengen. Voor 

een echt straatleven is er meer kleine bedrijvigheid en winkels nodig. 
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Inschakeling van de burger bij architectuur 

 

Vraag 12 

Een kleine meerderheid wil wel invloed uitoefenen op meer hoogbouw in het centrum, maar een deel 

daarvan voelt zich geroepen hoogbouw tegen te houden.  

 

Citaten uit de antwoorden op de slotvraag die hier van toepassing zijn: 

 Het moet mogelijk worden met meer mensen in een klein gebied te wonen. 

 Ik wil kleiner wonen en het is moeilijk om dat in het centrum te vinden. 

 Dit heeft geen zin, het gaat toch wel door. Ze doen toch hun eigen zin met hoogbouw. 

 Ik wil invloed op het centrum hebben om verdere hoogbouw tegen te houden. 

 Ik wil hoogbouw in het centrum tegenhouden. Er zijn daar te weinig geschikte gebouwen en 

speelruimten voor kinderen. Te weinig groen ook. Een beetje hoogbouw is goed, maar het is nu 

te veel en je gaat je er een gevangene voelen. 

 Kantoren in het centrum zouden tot woningen kunnen worden omgebouwd. 

 Ik kom uit Westmaas en beschouw meer hoogbouw in het centrum in goede handen. Ik zou mij 

daar dus niet mee willen bemoeien. 

 Geen uitbreiding van de stad maar verdichting met hoogbouw. Wonen in hoogbouw niet alleen 

voor een elite die alles kan kopen of huren. Hoogbouw rondom het Kralingse Bos. Sloop 

Vinex/Vinix: er moet weer een scherpe overgang tussen stad en platteland komen. 

 Hoogbouw is leuk, maar denk ook aan buitenruimte: tuinen, dakterrassen, stadstuinen en parken. 

Stop mensen niet weg in betonnen schoenendozen. Geef ze een ontmoetingsplek, dat maakt de 

stad een stuk zachter. 

 Er is al genoeg hoogbouw. 

 Nee, geen hoogbouw. 

 A.u.b. veel meer kwalitatieve hoogbouw in het centrum.  

 Ik ben zelf architect en o.a. werkzaam in Rotterdam. Kan ik in die hoedanigheid wel meedoen 

aan dit initiatief? 

 Een stad groeit alleen door zich continu te kunnen ontwikkelen. In Rotterdam kan dat beter en 

meer dan elders. Verdichting van de stad is daarbij m.i. prioriteit nr. 1. 

 Definieer invloed uitoefenen! En waarom wordt alleen gevraagd naar hoogbouw? Is Rotterdam 

alleen maar architectuurstad als er hoogbouw is? 

 Meer gelegenheden voor de creatieve sector. De huren en de koopsommen in de hoogbouw zijn 

te hoog. Ik woon zelf in het Potlood maar ik hik aan tegen de hoge huur. 

 Een goed straatleven heeft geen hoge gebouwen nodig: er is geen verband. Ik wil in Pernis wel 

invloed uitoefenen, maar niet in mijn eentje. Het Potlood is geen mooi gebouw maar wel 

interessant. 
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Vraag 13 en 14 

 

 

 

 

Bouwen in de directe omgeving van mensen houdt hen over het algemeen meer bezig dan bouwen in 

de stad als geheel. Uit de enquête kwam niettemin naar voren dat er een meerderheid van de 

ondervraagden invloed wil hebben op het bouwen in de gehele stad.  

 

Citaten uit de antwoorden op de slotvraag die hier van toepassing zijn: 

 Maak bouwen niet té democratisch. Raadpleging van gebiedsgebruikers is OK, maar laat de 

ontwerpers hun werk doen. Daar zitten weleens matige ontwerpen bij, maar die ban je niet uit 

met inspraak. 

 Ik kom uit Capelle en wil mij niet bemoeien met de architectuur in Rotterdam, maar wel met 

gebiedsontwikkeling in Capelle. 

 Neem de input van bewoners serieus, maar voorkom dat beroepsklagers en NIMBY’S ambitieuze 

projecten afremmen of blokkeren.  

 Ik denk dat alles al lang van tevoren is bekonkeld en bekokstoofd, dus je inbreng is vaak nul 

komma nul. 

 Ik wil graag invloed uitoefenen, maar zie dat liever niet door andere gebeuren, tenzij zij zich echt 

betrokken voelen en inzet tonen. Geen kraampjes in de stad wegjagen: ze horen erbij! Goed voor 

de grootstedelijke uitstraling. 

 Graag alle nieuwbouw uitgevoerd in rode baksteen. 

 Leuke stad! Ik laat me graag verrassen. Alles prima hier. 
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Vraag 15 

 

 

Op de vraag betreffende een zinvolle functie voor zichzelf bij het communicatief ontwerpen wordt door 

de ondervraagden in nagenoeg gelijke aantallen positief, dan wel negatief gereageerd.. 

Er zijn ondervraagden die geen zinvolle functie voor zichzelf zien, maar als vermoedelijk zelfbewuste 

democratische burgers er wel voor gevraagd willen worden.  

 

NB De vraag naar een ‘zinvolle’ functie heeft een deel van de ondervraagden mogelijk wat kopschuw 

gemaakt: dat werd mogelijk in verband gezien met o.a. technische deskundigheid. Een zekere 

voorzichtigheid in dit opzicht kwam naar voren tijdens de directe contacten met de ondervraagden. 

 

Citaten uit de antwoorden op de slotvraag die hier van toepassing zijn: 

 Communicatief ontwerpen vraagt ook verandering in werkwijze en attitude van ambtelijke 

organisatie en bestuur. 

 Succes! Ik heb er een zwaar hoofd in dat ‘burgers’ daadwerkelijk betrokken worden. Ik wil invloed 

met uitroeptekens! 

 Goed initiatief! Brainstormen met professionals! 

 Betrokken burgers moeten veel eerder ingeschakeld worden in het ontwerp- en 

bestemmingsplanproces en ook werkelijk invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat. 

Burgers bewonen en maken de stad. 

 Wees meteen duidelijk wat de mogelijkheden zijn van inspraak. 

 Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer die werkt en leeft voor deze stad. Ik ben trots op 

wat wij hier kunnen bereiken. Ik vind het bovendien een leuk idee dat de burger meer betrokken 

raakt bij het indelen van de stad. 

 Hier doet de gemeente verder niets mee. De skyline is een zooitje. De architectuur draagt 

absoluut niet bij aan het straatleven. De samenhang tussen gebouwen etc. kan veel en veel 

beter. Invloed willen toekennen is een vrome wens. Ach tja, als architect zie ik hoe het veel en 

veel beter zou kunnen worden, maar invloed op wat al gaande is, is flauwekul, niet te doen. 

 Geef de burger niet te veel invloed. Ik ben student vastgoed en zou best invloed willen hebben 

maar alleen professioneel. 

 Ga zo door Rotterdam! Ik ben ook student vastgoed en zie alleen professioneel een functie voor 

mij bij het communicatief ontwerpen, niet als burger. 
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Vraag 16 en 17 

 

 

Internet als informatiebron heeft verreweg de voorkeur, maar vooral ouderen kiezen voor traditionele 

informatiebronnen.  

 

Citaten uit de antwoorden op de slotvraag die hier van toepassing zijn: 

 Op zich is internet naar mijn idee een medium waardoor je gemakkelijk een goede indruk 

kunt krijgen. In een later stadium komen dan voor ruimtelijk inzicht maquettes in het City 

Informatiecentrum meer in aanmerking om een goed beeld te kunnen vormen. 

 Ik vind dat de informatie over bouwplannen bijzonder slecht is. Waarom is er geen 

ordelijke gemeentelijke site waar alles op te zoeken is? Nu is het zoeken en nog eens 

zoeken naar alle informatie die ik wil hebben en die over allerlei websites is verdeeld. 

 

Vraag 18 

 

Op de vraag (18) of men zijn mening over bouwplannen wil kunnen geven, of invloed wil uitoefenen 

antwoordde twee derde van de ondervraagden bevestigend. 

Op de vraag hoe dit bij voorkeur zou moeten kwam vooral internet naar voren.  

Ondervraagden die aangeven hun mening te willen geven noemen in dit verband overigens niet alleen 

internet maar ook ontmoetingen en besprekingen. 
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Vraag 20 

De meeste toevoegingen zijn via de enquête op de website van het panel tot stand gekomen. Op de 

markten, in het Historisch Museum, in het Museum Boymans-Van Beuningen, in de kennissenkring en 

op het terras vielen minder en beknopter toevoegingen te noteren. Het merendeel die via de website 

reageerde wilde van de resultaten van het onderzoek op de hoogte gehouden worden. Op straat en 

de andere locaties is vaak de website van het panel aanbevolen om van de resultaten op de hoogte te 

komen.  

Een integrale vermelding van alle toevoegingen zou te veel ruimte vragen. Een aantal kenmerkende is 

daarom onder de toepasselijke vragen gezet. 

Niet geciteerd zijn nogal wat ondervraagden die menen dat bij alle nieuwbouw het culturele erfgoed 

zwaar ontzien moet worden. Zij hielden een pleidooi tegen sloop en voor hergebruik van gebouwen.  

 

 

 

 

 

“Ook al zijn we geneigd te geloven – of het nu om architectuur of literatuur gaat – dat 

een belangrijk werk ingewikkeld moet zijn, het ontwerp van veel fraaie gebouwen blijkt 

verrassend eenvoudig en zelfs eentonig. De elegante rijtjeshuizen van Bloomsbury of de 

huizenblokken van Parijs zijn geconstrueerd volgens een onveranderlijk en bijzonder 

simpel patroon dat ooit is vastgelegd in strenge gemeentelijke bouwverordeningen. 

Generaties lang weerhielden deze verordeningen architecten ervan hun fantasie te 

gebruiken, veroordeelden ze hen tot een beperkt scala aan toegestane materialen en 

vormen, en brachten ze – net als het instituut huwelijk – de keuze terug tot een 

minimum, vanuit de gedachte dat zelfbeheersing haar eigen bekoringen heeft.” 

 

Alain de Botton, De architectuur van het geluk. 
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4. CONCLUSIES 

 

Interesse van de burger in architectuur 

 

Blijkens de enquête is de Rotterdamse burger zich danig bewust van het imago van Rotterdam en kun 

je welhaast niet anders dan daarop voortbouwen. Over de manier waarop dat zou moeten gebeuren is 

met deze vraag nog niets beantwoord, maar misschien is de conclusie gerechtvaardigd dat men 

Rotterdam binnen Nederlandse verhoudingen een tamelijk uitzonderlijke en blikvangende positie 

toekent. 

 

Het gegeven dat men wel eens extra moeite doet om een gebouw te bekijken roept de vraag op of de 

belangstelling zich ook uitstrekt tot de binnenkant van gebouwen en of daar voldoende gelegenheid 

voor is. De interesse voor de jaarlijkse Architectuurdag geeft hier ook aanleiding toe. 

Dat de bekendheid van het City Informatiecentrum (CIC, sinds kort ROTTERDAM.INFO) maar matig is 

contrasteert weer met het voorgaande. Kennelijk is er nog een potentieel aan mogelijke bezoekers. 

 

De waardering onder de ondervraagden voor de skyline is niet bepaald gelijkluidend, maar zoals het 

nu is ondervindt het vertrouwde silhouet van de stad de meeste waardering en de minste weerstand. 

Rotterdam mag weliswaar nog meer een architectuurstad worden, maar voor wat betreft de skyline is 

Rotterdam zo goed als af(?)     

 

Dat een meerderheid zich thuis zegt te voelen in de skyline slaat vooral op de aanblik van de stad als 

geheel en mag zonder nadere gegevens niet uitgelegd worden als een positieve waardering voor de 

beleving van de stad.  

 

 

Buitenruimte en Straatleven 

 

Skyline en straatleven worden even sterk gewaardeerd. In tegenstelling tot het antwoord op vraag 8 

(of men zich in de skyline thuisvoelt) is de waardering voor de skyline beduidend minder. Voor het 

leven op straat lijkt de skyline weinig betekenis te hebben.  

 

Het lijkt voor de ondervraagden moeilijk om architectuur, buitenruimte en straatleven met elkaar in 

verband te brengen. 
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Inschakeling van de burger bij architectuur 

 

De beantwoording van vraag 12, over meer hoogbouw in het centrum, lijkt te wijzen op aanzienlijke 

meningsverschillen over de wenselijkheid daarvan, hoewel het aantal tegenstanders van hoogbouw in 

de minderheid is. Dat kan nog interessant worden! 

 

Conclusie bij vraag 13 en 14 

Misschien kan hieruit opgemaakt worden dat de ondervraagden globaal in twee groepen zijn in te 

delen: 

- mensen die vooral vanuit hun directe omgevingsbelang denken  

- mensen die bovengemiddeld in architectuur geïnteresseerd zijn en zich ‘belangeloos’ in 

 willen zetten voor de verdere ontwikkeling van de stad. 

 

Er is sprake van een tweedeling in de stad als het erom gaat of de burger betrokken wil worden bij het 

ontwikkelen van bouwplannen. Dit relativeert de antwoorden op vragen 6a en 6b. 

 

Hoewel er een meerderheid is die het internet als voorkeur heeft bij het informeren over en kennis 

nemen van bouwplannen hebben veel ondervraagden meerdere informatiebronnen genoemd. De 

behoefte ligt dus genuanceerd en het lijkt daarom verstandig de informatie zo breed mogelijk in te 

zetten. 

De gegevens uit de enquête lijken er op te wijzen dat de helft van de Rotterdamse bevolking bereid is 

in overleg te gaan met architecten en andere betrokkenen in het ontwerp- en besluitvormingsproces 

omtrent het bouwen. Daarbij ligt de nadruk op de directe woon- en gebiedsomgeving van burgers, in 

mindere mate op de betrokkenheid van burgers bij de stad als geheel. 

 

 

Varia 

 

Bij de open vraag die als laatste is gesteld kwam ook de opvatting naar voren dat er soms te snel voor 

sloop wordt gekozen. Veel Rotterdammers houden blijkbaar ook van oudbouw, maar tegenwoordig 

wel met zonnepanelen en groene daken. Ook de behoefte aan ‘groen’ is ruim vertegenwoordigd.  

Hier en daar kwam kritiek door op de vraagstellingen van de enquête: te summiere of moeilijk te 

beantwoorden vragen. Men zou soms meer of iets anders kwijt willen bij de betreffende vragen. 
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5. AANBEVELINGEN 

 

Hoewel ook deze keer van een enquête gebruik is gemaakt om een beeld te krijgen van de 

opvattingen van de Rotterdamse burger leende de adviesaanvraag zich, gezien de abstractie van het 

onderwerp – verbetering van de architectuur – er niet voor om in volle omvang in een vragenlijst 

vertaald te worden. De hieronder vermelde aanbevelingen zijn dus niet alleen gebaseerd op de 

resultaten van de enquête maar ook op de inzichten van het panel zelf. 

 

1. Het BurgerPanelRotterdam kan positief adviseren over de algemene strekking van 

de architectuurnota. In het bijzonder met betrekking tot het aandeel van de burger 

bij de totstandkoming van goede architectuur is het panel op grond van een eigen 

oordeel en de resultaten van de enquête van mening dat de gemeente aan de slag 

kan gaan met het sleutelbegrip ‘communicatief ontwerpen’ uit de architectuurnota. 

 

2. Het betrekken van de gemiddelde burger bij een debat over architectuur in het 

algemeen heeft, door zijn hoge abstractieniveau, naar het inzicht van het panel een 

geringe kans van slagen. Die kans wordt groter naarmate het onderwerp van het 

debat concreter is, d.w.z ontwerpen en plannen betreft die voor uitvoering in 

aanmerking komen. 

 

3. Uitgangspunt dient te zijn dat burgerbetrokkenheid mogelijk is bij alle daarvoor in 

aanmerking komende bouwplannen locaties. Zie echter aanbevelingen 4 en 13. Leg 

het uit wanneer communicatief ontwerpen niet tot de mogelijkheden behoort.  

    

4. Het aanbod van bij de gemeente ingediende plannen is zo groot dat voor het 

realiseren van burgerbetrokkenheid een schifting noodzakelijk is. Beperk de 

burgerbetrokkenheid daarom tot spraakmakende plannen of plannen voor 

spraakmakende locaties. Bezie of het criterium "plannen van stedelijk belang", dat 

ook wordt gehanteerd bij het toekennen van de beslissingsbevoegdheid over 

project-bestemmingsplannen aan centraal of decentraal gemeentebestuur, hierbij 

bruikbaar is. 

 

5. Maak duidelijk dat de inschakeling van de burger bij het beoordelen van een 

ontwerp voor een gebouw los staat van eventuele bezwaar- of inspraakprocedures 

op grond van de bouwregelgeving. Maak ook duidelijk dat de betrokkenheid van de 

burger bij het ontwerpproces niet beslissend van aard is. De indiener van het 

bouwplan heeft immers niet de wettelijke verplichting zich eraan te storen zoals hij 

die wel heeft ten aanzien van een oordeel van de commissie voor Welstand en 

Monumenten. 
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6. Breng de uitkomst van de burgerbetrokkenheid bij het ontwerpen van een gebouw 

onder de aandacht, niet alleen van de beslissende instantie (B&W of het 

deelgemeentebestuur) maar ook, daaraan voorafgaand, van de commissie voor 

Welstand en Monumenten.   

 

7. Beperk de burgerbetrokkenheid bij gebouwen die niet openbaar toegankelijk zijn tot 

de van de openbare weg af zichtbare buitenkant. Laat bij openbaar toegankelijke 

gebouwen de burgerbetrokkenheid ook op het ontwerp van de binnenkant van 

toepassing zijn. 

 

8. De burger is in het nadeel ten opzichte van overige betrokkenen bij het 

ontwerpproces door een gebrek aan kennis en doordat men niet de taal spreekt van 

de architect. Doe een handreiking en vraag een oordeel aan de hand van een 

vragenlijst die ingaat op de te onderscheiden aspecten van het ontwerp. Daarnaast 

is te bezien of het mogelijk is om een korte lekenversie van de Koepelnota 

Welstand op te stellen. 

 

9. Gebruik een vast website op internet als belangrijkste mogelijkheid om de burger te 

informeren over en te betrekken bij bouwplannen. Attendeer op de betreffende 

website via de huis-aan-huisbladen. 

 

10. Biedt de geïnteresseerde burgers, zeker als de reacties op de website daar 

aanleiding toe geven, ook de mogelijkheid tot een gesprek. 

 

11. Beantwoord de vraag: hoe bepalend is de introductie van het concept van het 

communicatief ontwerpen voor de in de Stadsvisie (en de onlangs verschenen 

Hoogbouwnota) noodzakelijk geachte geïntensiveerde woonfunctie in de vorm van 

hoogbouw in het centrum?  

 

12. Verricht nader onderzoek naar de beleving van de burgers van de architectuur en 

de buitenruimte in relatie tot het straatleven. Het onderzoek van het panel heeft 

daar geen vinger achter kunnen krijgen. Communicatief ontwerpen zou ook 

betrekking moeten hebben op de relatie tussen architectuur, buitenruimte en 

straatleven. 

 

13. Doe eerst een experiment met een beperkt aantal projecten (in zowel de 

categorieën lokaal als stadsbreed) met het communicatief ontwerpen. Als het niet 

levensvatbaar blijkt is er weinig verloren. Mocht het echt gaan lopen, dan kan er nog 

altijd hoger ingezet worden. 

 



 24 

14. Stel een vrij toegankelijke werkgroep samen van architecten en burgers die zich 

buigt over alle aspecten van architectuur. Belangrijk aandachtspunt daarbij: hoe is 

de noodzaak van meer hoogbouw en verdichting in de stad te verenigen met de 

behoefte aan meer ‘groen’ van de burgers? Communiceer over de in Rotterdam nog 

onbekende mogelijkheden van hoogbouw zoals piramidale of heuvelachtige 

hoogbouw met echte daktuinen? Verricht onderzoek hoe steden dat elders in de 

wereld aanpakken. Verleid de burger.  
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1.) Almere laat ondernemers zelf bouwen 

 

Ondernemers kunnen in Almere zelf hun werk/winkel- en woonruimte bouwen. Alleen de rooilijn staat 

vast. Door Charlotte Huisman, De Volkskrant, woensdag 21 juli 2010 

 

Almere biedt mensen die willen wonen en ondernemen naar eigen inzicht een bijzondere kans: laat je 

eigen werk- of winkelruimte bouwen, met appartementen erboven. Hoe het er gaat uitzien, mag je zelf 

bepalen, alleen de rooilijnen van het blok staan vast. Op de zandvlakte van het Homeruskwartier in 

Almere Poort moeten zo gevarieerde winkel-woonblokken ontstaan, zonder de gebruikelijke 

winkelketens als de Etos en Blokker. De meeste huizen die er al staan zijn al door particulieren 

gebouwd. 

Almere zoekt sinds februari 27 bouwgroepen – clubjes woningzoekenden of ondernemers die 

gezamenlijk een van de panden neerzetten – om het winkel-wooncentrum te bouwen. Ze moeten 

gezamenlijk een plan maken en zelf een architect zoeken. 

Tot dusver hebben zich negen bouwgroepen aangemeld. Er zijn plannen voor een huisartsenpraktijk, 

een optometrist, een tropische levensmiddelenwinkel, een kinderdagverblijf, een lunchroom, een 

sportwinkel, een doe-het-zelfwinkel en een eethuis. De gegadigden hebben elkaar vorige maand voor 

het eerst ontmoet om elkaars plannen te bekijken. 

 

Wat bezielt mensen om zo’n waagstuk aan te gaan? 

Ondernemer George Böekling (50) staat te popelen om in het Homeruskwartier een nieuwe, tweede 

winkel en een eigen appartement neer te zetten. In het centrum van Almere Buiten, wel grotendeels 

gevuld met ketenzaken, heeft hij zijn brillen- en lenzenspeciaalzaak De Brilledoos. ‘Hier gooi ik al 

zeventien jaar een bak geld aan huur weg.’, zegt hij. ‘En nu krijg je als zelfstandige de mogelijkheid 

om iets te kopen. Die kans krijg je maar zelden.’  

Böekling spreekt zelfs van een ‘gouden formule’, waarvan hij verwacht dat deze veel navolging krijgt. 

Want in de centra van de steden komen kleine zelfstandigen nauwelijks nog aan de bak, vanwege de 

hoge huren. En dit biedt hem naast woon- en winkelruimte ook een pensioenvoorziening. ‘De 

gemeente stelt zich buitengewoon goed op, de lijntjes zijn kort.’ De ondernemer verbaast zich er dan 

ook over dat nog relatief weinig mensen zich hebben ingeschreven voor het project. Böekling wil alle 

‘leuke bedrijven en ondernemers oproepen om op deze prachtige plek iets te doen’. ‘Als je je ogen 

open hebt, is dit je kans.’ 

Ook de Vietnamese Minhmai Giap ziet vooral de mogelijkheden. Zij maakt dezelfde rekensom: aan 

huur betaal je soms duizenden euro’s voor een winkel. In dit project betaal je minder aan hypotheek, 

je kunt er ook nog wonen en uiteindelijk is het pand van jou. Giap wil er een tropische 

levensmiddelenwinkel bouwen, en erboven ook woonruimte voor haar broer en zus realiseren. De 

winkelruimte in Almere-Stad vindt ze te duur. ‘Dit is spannend en voordelig’, zegt ze. ‘En ook leuk voor 

de kinderen. Dan kunnen ze de winkel later overnemen.’ 

Almere heeft het centrum van het Duitse Tübingen voor ogen, waar op dezelfde manier bonte en 

speelse bouwblokken zijn ontstaan. De twee ondernemers vinden het ook leuk dat ze naar eigen 
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smaak hun pand mogen vormgeven. Böekling ziet een industrieel ogend, pakhuisachtig gebouw voor 

zich, Giap overweegt een Vietnamees tintje te geven aan het ontwerp. 

Architect Anton Brink heeft een heel ander soort bouwgroep opgericht. Hij wil er een woongebouw 

voor jongeren tussen de 20 jaar en 25 jaar neerzetten, in nauwe samenspraak met de toekomstige 

bewoners. In de plint komen kleine bedrijfsruimten. ‘Dit is terug naar de basis’, zegt Brink. ‘Meestal zet 

een projectontwikkelaar een appartementencomplex neer zonder naar de wensen van de bewoners te 

kijken. Hier zit ik met de mensen aan tafel.’ 

Het worden ‘hele grote studentenkamers’ of tweekamerappartementen, van 48 tot 100 vierkante 

meter, voor jongeren die in Almere werken of bijvoorbeeld in Amsterdam studeren. Voor een prijs die 

in Amsterdam niet is te halen, aldus Brink.  

‘Zowel wij als de deelnemers moeten hun nek uitsteken’, zegt Brink. ‘Maar we houden goed in de 

gaten dat de risico’s beheersbaar blijven.’ 
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Rotterdam architectuurstad

De gemeente Rotterdam heeft het BurgerPanelRotterdam gevraagd te onderzoeken of burgers invloed willen
uitoefenen op de architectuur van de stad Rotterdam. Wilt u hierover uw mening geven? Vul dan de
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Rotterdam architectuurstad

 

 

  1.

Wat is uw geslacht?*

Man
Vrouw
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  2.

Wat is uw leeftijd?

 

  3.

Waar woont u momenteel?*

Noord
Zuid
Centrum
Oost
West

 

  4.

Hoe lang woont u in Rotterdam*

Niet
Minder dan 5 jaar
Meer dan 5 jaar

 

 

Verder
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  5.

Wat vindt u van de skyline van Rotterdam?
Vul per kolom 1 antwoord in.

Te hoog

Is goed zo

Mag wel hoger

Te dicht op elkaar

Is goed zo

Te ver uit elkaar

 

  6.

  Ja  Nee
Geeft u om architectuur?

Maakt u wel eens een speciaal tochtje om een gebouw te
bekijken? 

Kent u het City-informatiecentrum van Rotterdam?

 

  7.

Rotterdam wil nog meer een architectuurstad worden. Wat vindt u daarvan?

Mee eens
Neutraal
Oneens

 

  8.

Voelt u zich thuis in de skyline van Rotterdam?
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Ja
Nee

 

  9.

Wat vindt u belangrijker in Rotterdam: skyline of straatleven?

Skyline
Straatleven
Beide

 

  10.

Draagt de architectuur nu voldoende bij aan het straatleven van de stad?

Ja
Nee

 

  11.

Rotterdam wil meer straatleven. De samenhang tussen gebouwen, de begane grond (plinten) en de buitenruimte
moet beter. Kan het beter of bent u tevreden?

Kan beter
Is goed zo

 

  12.

Rotterdam wil meer mensen in het stadscentrum laten wonen. Dit betekent meer hoogbouw. Zou u invloed willen
uitoefenen?
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Ja
Nee

 

  13.

  Ja  Nee
Zou u invloed willen hebben op het
ontwerp van gebouwen in uw directe
omgeving? 

Zou u invloed willen hebben op het
ontwerp van belangrijke,
beeldbepalende gebouwen in de stad?

 

  14.

  Ja  Nee
Zou u invloed willen hebben op gebiedsontwikkeling bij u in de
buurt? 

Zou u invloed willen hebben op gebiedsontwikkeling elders in
de stad?

 

  15.

Rotterdam wil u in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van bouwplannen. Men noemt dat
“communicatief ontwerpen”.

  Ja  Nee
Ziet u een zinvolle functie voor u zelf? 

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Wilt u daarvoor gevraagd worden?

 

  16.

Hoe wilt u bij voorkeur geïnformeerd worden over bouwplannen?

internet
stadskrant
brief
stadswinkel
cityinformatiecentrum

anders 

 

  17.

Waar wilt u de ideeën, schetsen etc. het liefste bekijken?

internet
stadskrant
stadswinkel
cityinformatiecentrum

anders 

 

  18.

Wilt u daar uw mening kunnen geven, invloed kunnen uitoefenen?

Ja

Nee

Zo ja hoe? 
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  19.

Heeft u nog iets toe te voegen?

 

  20.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek via onze nieuwsbrief?

Email 

 

 

 

Einde enquête
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www.thesistools.com

www.thesistools.com

 

 

DANK VOOR UW MEDEWERKING 
info@burgerpanelrotterdam.nl
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Enquête Resultaten

 

Wat is uw geslacht?

Man 177 (56.37 %)

Vrouw 137 (43.63 %)
n = 314

# 314

Waar woont u momenteel?

Noord 54 (17.2 %)

Zuid 78 (24.84 %)

Centrum 94 (29.94 %)

Oost 51 (16.24 %)

West 37 (11.78 %)
n = 314

# 314

Hoe lang woont u in Rotterdam

Niet 19 (6.05 %)

Minder dan 5 jaar 35 (11.15 %)

Meer dan 5 jaar 260 (82.8 %)
n = 314

# 314

Wat vindt u van de skyline van Rotterdam?
Vul per kolom 1 antwoo...

Te hoog 21 (7.17 %)

Is goed zo 160 (54.61 %)

Mag wel hoger 96 (32.76 %)

Te dicht op elkaar 39 (13.31 %)

Is goed zo 133 (45.39 %)

Te ver uit elkaar 28 (9.56 %)
n = 293

# 477

Geeft u om architectuur?

Ja 277 (93.9 %)

Nee 18 (6.1 %)
n = 295

# 295

Maakt u wel eens een speciaal tochtje om een gebouw te bekijken?

Ja 229 (77.36 %)

Nee 67 (22.64 %)
n = 296

# 296

Kent u het City-informatiecentrum van Rotterdam?

Ja 188 (63.51 %)

Nee 108 (36.49 %)
n = 296

# 296

Rotterdam wil nog meer een architectuurstad worden. Wat vindt u daarvan?

Mee eens 236 (79 73 %)
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Neutraal 45 (15.2 %)

Oneens 15 (5.07 %)
n = 296

# 296

Voelt u zich thuis in de skyline van Rotterdam?

Ja 261 (90.94 %)

Nee 26 (9.06 %)
n = 287

# 287

Wat vindt u belangrijker in Rotterdam: skyline of straatleven?

Skyline 11 (3.74 %)

Straatleven 99 (33.67 %)

Beide 184 (62.59 %)
n = 294

# 294

Draagt de architectuur nu voldoende bij aan het straatleven van de stad?

Ja 88 (30.56 %)

Nee 200 (69.44 %)
n = 288

# 288

Rotterdam wil meer straatleven. De samenhang tussen gebouwen, de begane gro...

Kan beter 262 (89.73 %)

Is goed zo 30 (10.27 %)
n = 292

# 292

Rotterdam wil meer mensen in het stadscentrum laten wonen. Dit betekent mee...

Ja 173 (59.04 %)

Nee 120 (40.96 %)
n = 293

# 293

Zou u invloed willen hebben op het ontwerp van gebouwen in uw directe omgeving?

Ja 223 (76.11 %)

Nee 70 (23.89 %)
n = 293

# 293

Zou u invloed willen hebben op het ontwerp van belangrijke, beeldbepalende
gebouwen in de stad?

Ja 191 (65.64 %)

Nee 100 (34.36 %)
n = 291

# 291

Zou u invloed willen hebben op gebiedsontwikkeling bij u in de buurt?

Ja 250 (85.62 %)

Nee 42 (14.38 %)
n = 292

# 292

Zou u invloed willen hebben op gebiedsontwikkeling elders in de stad?

Ja 154 (53.29 %)

Nee 135 (46.71 %)
n = 289

# 289

Rotterdam wil u in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van bouw...
Ziet u een zinvolle functie voor u zelf?

Ja 150 (51.19 %)

Nee 143 (48.81 %)
n = 293

# 293
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Rotterdam wil u in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van bouw...
Wilt u daarvoor gevraagd worden?

Ja 148 (50.34 %)

Nee 146 (49.66 %)
n = 294

# 294

Hoe wilt u bij voorkeur geïnformeerd worden over bouwplannen?

internet 158 (53.74 %)

stadskrant 46 (15.65 %)

brief 32 (10.88 %)

stadswinkel 2 (0.68 %)

cityinformatiecentrum 11 (3.74 %)

anders 45 (15.31 %)
n = 294

# 294

Waar wilt u de ideeën, schetsen etc. het liefste bekijken?

internet 155 (53.45 %)

stadskrant 35 (12.07 %)

stadswinkel 5 (1.72 %)

cityinformatiecentrum 46 (15.86 %)

anders 49 (16.9 %)
n = 290

# 290

Wilt u daar uw mening kunnen geven, invloed kunnen uitoefenen?

Ja 191 (65.86 %)

Nee 73 (25.17 %)

Zo ja hoe? 111 (38.28 %)
n = 290

# 375

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek via...

Email 78 (100 %)
n = 78

# 78

 

 

Legenda:
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien
# = aantal ontvangen antwoorden
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