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Voorwoord 
 

Voor u ligt een onderzoek naar de toekomst van natuur in de stadsrandzone van Rotterdam. 

De keuze voor dit onderwerp is gebaseerd op mijn interesse voor de invulling van de ruimte. 

De stadsrandzone is hierbij een, als het ware, nieuw te ontdekken ruimte waaraan nog op 

verschillende manieren invulling gegeven kan worden, maar die ook nog op verschillende 

manieren beïnvloed kan worden. Het zal echter belangrijk zijn om de invulling op een goede, 

georganiseerde manier te doen en op de beïnvloeding voor de invulling van de ruimte in te 

kunnen spelen. 

 Dit onderzoek is geschreven in het kader van de bachelorthesis. Deze thesis vormt de 

afsluiting van de bachelorstudie Planologie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

 In dit voorwoord wil ik nog enkele mensen bedanken voor hun bijdrage aan het 

onderzoek. Allereerst gaat mijn dank uit naar Mark Wiering, voor zijn begeleiding bij het 

uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast wil ik graag Kees van Oorschot, Arjo Klijnsmit en 

Lidewij Schellevis bedanken voor de tijd die zij vrij hebben gemaakt om mij van informatie te 

voorzien door middel van documentatie en een interview. Eveneens wil ik graag de gemeente 

Rotterdam bedanken voor het leveren van vele documenten met betrekking tot hun 

stadsrandzone en het mij in contact brengen met de betrokken personen. 

 

Ik wens u tot slot veel plezier met het lezen van mijn bachelorthesis. 

 

Jeroen Winkelmolen 

Juni 2012
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Samenvatting 
 

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van natuur in de stadsrandzone van 

Rotterdam. Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de ontwikkelingstrend van het 

ruimtegebruik in de stadsrandzone van Rotterdam teneinde een voorspelling te doen over de 

verhouding van de functie natuur in het toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzones. Door 

gebruik te maken van de theorie over trendanalyses kan de ontwikkelingstrend van het 

ruimtegebruik in de stadsrandzone van Rotterdam worden beschreven en met behulp van de 

theorie over ‘forecasting’ kan een verrassingsvrije toekomst worden ontwikkeld om zo het 

toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzone weer te geven. Door toepassing van deze 

theorieën kan antwoord worden gegeven op de centrale vraag en de deelvragen.  

 

De projecten die gaande zijn in de stadsrandzone van Rotterdam zijn van invloed op de zuid- 

en de noordkant van de stad, aan de oostkant ligt het Groene Hart en in het westen de haven. 

In de stadsrandzones is de functie natuur (en recreatie in de open ruimte) veruit overwegend 

ten opzichte de planning van rode contouren.  

 

In de trendanalyse is voor verschillende aspecten, die invloed hebben op de inrichting van de 

stadsrandzone van Rotterdam een trendanalyse opgesteld. Er is hierbij gekeken naar trends op 

het gebied van stedelijke groei, bevolkingsgroei, economische groei, politieke wensen met het 

oog op de stadsrandzone en wensen van de bevolking. Uit de trendanalyse komt naar voren 

dat Rotterdam door toedoen van deze aspecten op stedelijk gebied enorm is gegroeid in de 

afgelopen 50-60 jaar. De stadsrandzone bood namelijk de meeste bebouwingsruimte om te 

voldoen aan de groeiende vraag naar woon- en werklocaties. Pas later steeg de vraag naar 

recreatie en kreeg de stadsrandzone naast een woon- en werkfunctie ook een recreatieve 

functie. 

 

Aan de hand van de trendanalyse is met behulp van de theorie over ‘forecasting’ een 

verrassingsvrije toekomst ontwikkeld. Hieruit blijkt dat zwart-op-wit de rode contouren veruit 

overheersend is ten opzichte van de groene/blauwe contour. Rotterdam zal op stedelijk gebied 

blijven groeien doordat de vraag naar woningen en bedrijventerreinen wordt gestimuleerd 

door de bevolkingsgroei en de economische groei. Een van de meest interessante locaties voor 

deze rode contouren blijven de stadsrandzones, omdat daar ondanks de huidige plannen nog 
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veel open ruimte aanwezig is. Dit kan sterke gevolgen gaan hebben voor de huidige plannen 

in de stadsrandzone. 

 

De gevolgen van de stedelijke druk op de (geplande) stadsrandzones zijn in dit onderzoek 

geanalyseerd en hieruit komt voort dat de onbebouwde open ruimtes steeds meer onder druk 

komen te staan, waardoor de functie natuur bedreigd wordt door de functies wonen, werken 

en mobiliteit. Hiermee is de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord.  

 

Na deze constatering is het de vraag hoe beleidsmakers denken hier in de toekomst rekening 

mee te houden, of dat ze er in de huidige plannen al rekening mee hebben gehouden. 

Beleidsmakers geven aan dat met deze ontwikkeling bij de planning van de stadsrandzones 

nog geen rekening is gehouden. Desondanks is de gemeente wel van mening dat er alles aan 

gedaan moet worden om de geplande natuur in de stadsrandzones in de toekomst te behouden. 

Met het oog hierop zijn er tenslotte aanbevelingen ontwikkeld om de stedelijke druk met de 

juiste handelingen nog goed uit te stellen of te voorkomen zodat de huidige (geplande) groene 

stadsrandzones nog lang kunnen blijven bestaan. 

 

Het eerste advies is om verder vooruit te kijken dan 10 a 20 jaar, zodat er meer rekening kan 

worden gehouden met stedelijke druk. Binnen het verder vooruit kijken kan de gemeente 

Rotterdam rekening houden met enkele aspecten. Allereerst is het aan te raden om op het 

moment dat nieuw groen in de stadsrandzone wordt gepland, er direct ook nieuwe 

(toekomstige) locaties aan worden gewezen voor woningbouw en werklocaties. Wanneer dit 

wordt gedaan wordt direct het behoud van de groene stadsrandzones voor een langere periode 

gegarandeerd. Betrokken partijen op het gebied van de functies wonen, werken en natuur 

kunnen ook tevreden worden gesteld door compensatie te bieden. Daar waar natuur verdwijnt 

voor rode contouren komt er elders nieuw natuur en vice versa. Tenslotte moet er voorkomen 

worden dat er te snel stedelijke druk op de zones ontstaat. Dit zal gebeuren wanneer er, zoals 

nu vaak al is gebeurd, de groene stadsrandzone direct tegen het stedelijk gebied aan ligt, 

zonder bufferzone. Het is dus aan te raden om een groene stadsrandzone iets verder van de 

stad af te plaatsen en te kiezen voor een bufferzone waarin de invulling van de ruimte nog alle 

kanten op kan en er indien nodig dus ruimte is voor rode contouren.  

 

Het Nederlandse beleid zal in de toekomst de doorslag geven hoe er om wordt gegaan met de 

verstedelijkingsdruk en wat dit betekent voor de inrichting van de stadsrandzone. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Projectkader 

Op veel plaatsen in Nederland liggen onbestemde gebieden, met een combinatie van 

woningen en bedrijfspanden, klein- en grootschalige bedrijvigheid, oud en nieuw gebruik. 

Vaak zijn zij te vinden op knooppunten van infrastructuur. Iedereen kent dit soort plekken en 

toch lijken zij in de ruimtelijke plannen nauwelijks voor te komen. Zij zijn ook niet te 

beschrijven in termen van de traditionele begrippen ‘stad’ en ‘land’ (Atelier Verborgen Land, 

2004). Deze gebieden worden ook wel beschreven als Stadsrandzones. Deze stadsrandzone is 

een fenomeen die pas in de laatste decennia is ontstaan. Oorspronkelijk was dit gebied 

bestemd voor agrariërs en natuur. Het Vinex-beleid zorgde ervoor dat er woonwijken werden 

gebouwd op uitleglocaties. De goedkope grondprijzen zorgden voor bedrijventerreinen en 

kantoorparken en voor de stedelingen werden recreatievoorzieningen en natuurgebieden 

aangelegd.  

 

In de afgelopen decennia zijn er door al deze verschillende soorten ruimtegebruik in de 

stadsrandzones ook enkele problemen ontstaan. Het Planbureau van de Leefomgeving (2009) 

beschrijft vijf problemen in de stadsrandzone. Ten eerste is er zorg over het (verder) 

dichtslibben van de resterende open ruimte in verstedelijkte gebieden. Sommige steden en 

dorpen hebben binnen hun grenzen nog voldoende ruimte om uit te breiden, maar die 

mogelijkheden zijn in steeds meer gebieden beperkt. Ten tweede is er veel discussie over de 

zogeheten verrommeling van het landschap. Die wordt toegeschreven aan de toename van het 

aantal storende elementen, zoals grote bedrijfsgebouwen die lelijk of niet passend in het open 

landschap worden gevonden. Ten derde wordt gevreesd voor nivellering: omdat het 

onderscheid tussen stad en land verwatert, dreigen karakterloze, amorfe verstedelijkte 

gebieden te ontstaan. Waar de steden vroeger harde grenzen hadden, is sluipenderwijs een 

brede zone ontstaan waarin allerlei (stedelijk en landelijk) ruimtegebruik door elkaar 

voorkomt. Ten vierde conflicteren de uiteenlopende ruimtegebruikfuncties nogal eens met 

elkaar. Bedrijventerreinen en recreatiegebieden stellen bijvoorbeeld verschillende eisen aan 

hun omgeving. Ten vijfde verslechtert de bereikbaarheid van groengebieden vanuit de stad. 

De recreatiefunctie van het buitengebied rondom de stad komt daardoor onder druk te staan. 

Vanuit deze problemen heeft het toen nog bestaande ministerie van VROM (2006) enkele 

opgaven geformuleerd om de stadsrandzone te verbeteren. Allereerst moet er geprobeerd 
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worden identiteit te creëren in de stadsrandzone, ten tweede moet de open ruimte binnen 

verstedelijkte gebieden goed benut worden. Ten derde wil de stedeling graag een recreatief 

landschap, en de stadsrandzone biedt de ruimte voor invulling van deze wens. Ten vierde zal 

de zone goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. Ten vijfde is een samenwerking tussen 

stad en land belangrijk voor een goede invulling van het gebied en tenslotte zal het beleid van 

de stadsrandzone een integrale benadering moeten krijgen om de zone tot een waardevol 

gebied te ontwikkelen. Kortom, de stadsrandzone is decennia lang een gebied geweest met 

vele problemen maar ook met vele opgaven voor de toekomst.  

 

De laatste jaren wordt door veel steden en gemeenten echter geprobeerd om de verrommeling 

van de stadsrandzone en de problemen die hiervoor genoemd zijn uit de afgelopen decennia te 

verminderen of zelfs op te lossen. De gemeenten doen dit door steeds meer en meer te 

reguleren in hun stadsrandzones. Zo wil Enschede een volledig groene stadsrandzone creëren 

(De Helmerhoek) en Enschede is hiermee niet de enige stad die zijn pijlers heeft gericht op 

een groene stadsrandzone. Onder andere Amsterdam (met name tussen Amsterdam-

Zaandam), Utrecht (bijvoorbeeld de Ruigenhoekse Polder) en Rotterdam (Blauwe verbinding, 

Hof van Delfland) hebben eveneens plannen om (bijna) volledig groene stadsrandzones te 

ontwikkelen. Naast deze steden in de Randstad gaat dezelfde planning voor groene 

stadsrandzones ook op voor steden buiten de Randstad. Al deze plannen worden tot in de 

puntjes uitgewerkt in structuurvisies en bestemmingsplannen waardoor de eens zo 

verrommelde stadsrandzones omgetoverd moeten worden tot gestructureerde, overwegend 

groene, stadsrandzones. Met het oog op de (verre) toekomst kan deze overwegend groene 

planning van de stadsrandzones voor problemen gaan zorgen in dit gebied. 

 

Als men kijkt naar het toekomstbeeld zal er in de komende jaren veel gebeuren in de 

stadsrandzone. Volgens IPO (2011) en DTZ Zadelhoff (2011) zal in de komende jaren de 

vraag naar kantoren evenals het aanbieden van bedrijventerreinen toenemen. Voor een 

gemeente is het vaak zo dat de meest eenvoudige manier om aan deze vraag te voldoen het 

bouwen in de stadsrandzone is. Hier is nog voldoende ruimte beschikbaar en liggen de 

bedrijven nog steeds dicht bij de stad. Naast een nog steeds stijgende vraag naar 

bedrijventerreinen en kantoren is er volgens Brinkman (2011) de komende jaren ook nog 

steeds een tekort aan woningen. Vooral grote steden krijgen meer inwoners en zijn 

genoodzaakt nieuwe woonwijken te bouwen. Omdat er in de stad zelf nog maar beperkte 

ruimte is zijn ook deze woonwijken vaak veroordeeld tot de stadsrandzone, omdat de 
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bewoners van een stad immers niet ver van de stad moeten wonen, omdat ze dan als het ware 

‘fysiek’ gezien niet meer bij de stad horen. 

 

Deze invulling van de ruimte zal naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaan van de (geplande) 

natuur en de landbouw in dit gebied. Dit is een probleem wat voor veel opschudding kan gaan 

zorgen. Enerzijds zijn er partijen die graag de natuur willen behouden in een stadsrandzone, 

en anderzijds zijn er partijen die graag zo veel mogelijk willen bouwen in dit gebied. Dit is 

een probleem waar nog geen kennis over te vinden is. Op dit moment is er nog een soort van 

functiemenging waar natuur nog gecombineerd wordt met woon- en werkfuncties, maar zoals 

eerder vermeld zijn er ook veel plannen voor volledig groene stadsrandzones. Het is 

onduidelijk of gemeenten er in de toekomst, wanneer er te veel vraag naar woningen en 

bedrijventerreinen is dan de stadsrandzone aan kan, voor zullen kiezen om de (geplande) 

natuur deels te laten verdwijnen en te verplaatsen naar een gebied buiten de stadsrandzone, of 

dat gemeenten er op den duur juist voor kiezen om natuur in tact te houden en de bouw van 

woningen en bedrijventerreinen naar andere gebieden dan de stadsrandzone te verplaatsen. De 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt hem in het feit dat het onderzoek een 

bijdrage kan leveren aan de kennis over de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

ruimtegebruik in de stadsrandzone. Er kan met behulp van dit onderzoek gekeken worden hoe 

steden in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid invulling zullen geven aan hun 

stadsrandzone. Laten ze hierbij ruimte vrij voor natuur of krijgt het bouwen aan woon- en 

werkvoorzieningen de overhand? 

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek geldt met name voor de beleidsmakers, 

planners en bestuurders. Ik wil gaan onderzoeken wat de waarde is van de natuur enerzijds en 

de waarde van de opkomende functies, zoals wonen en werken, in combinatie met de 

gebrekkige ruimte anderzijds. Met behulp van deze gegevens kan er een afweging worden 

gemaakt of het realistisch is om de natuur te behouden in de stadsrandzones ten koste van 

woon, werk en recreatie gebieden, of juist de natuur te realiseren in gebieden buiten de 

stadsrandzones. Desbetreffende partijen worden dus als het ware geholpen om goede 

besluiten te nemen en rekening te houden met randvoorwaarden. Het onderzoek zal binnen dit 

projectkader plaats vinden en met de kennis die voortvloeit uit dit onderzoek zouden 

gemeenten dus vroegtijdig rekening kunnen houden met bepaalde ontwikkelingen in hun 

stadsrandzone om zo problemen tussen verschillende partijen te voorkomen. 
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1.2 Doelstelling 

Dit onderzoek zal literatuurgericht zijn. Ik heb hiervoor gekozen omdat er al voldoende 

kennis beschikbaar is over ontwikkelingen in stadsrandzones in het verleden om zo een 

bepaalde trend te onderzoeken. De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

 

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de ontwikkelingstrend van het 
ruimtegebruik in de stadsrandzone van Rotterdam teneinde een voorspelling te doen over de 
verhouding van de functie natuur in het toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzones. 
 
 
Ik wil graag te weten komen hoe de stadsrandzone van Rotterdam zich in de afgelopen 

decennia heeft ontwikkeld. Hierbij wil ik kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van 

onder andere verstedelijking en natuur. Aan de hand van toekomstige voorspellingen over 

toename van de vraag naar woon en werk voorzieningen en de wensen van de gemeente en 

inwoners om bijvoorbeeld natuur te behouden hoop ik de gemeente Rotterdam meer kennis te 

bieden die hen kan helpen bij de invulling van de stadsrandzone. Door de beperkte tijd heb ik 

er voor gekozen om me slechts te richten op één casus. Enerzijds besef ik dat om deze reden 

de uitspraken niet generaliseerbaar kunnen zijn, maar anderzijds heb ik wel gekozen voor een 

stad die te vergelijken is met andere grote steden zodat er in de uitspraken nog een kern van 

waarheid in kan zitten voor andere steden. Daarnaast is elke bijdrage aan de invulling van 

stadsrandzones er weer een extra dus is mijn keuze voor één casus te rechtvaardigen 

 

1.3 Onderzoeksmodel 

 

 
Figuur 1: Onderzoeksmodel 

 

Een (a) bestudering van de literatuur levert (b) een probleemverkenning,  theorie en een 

casus. Met behulp van (b) kan er een (c) trendanalyse plaatsvinden en kunnen er hypothesen 
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worden gevormd. Aan de hand van deze trendanalyse zal er een (d) toekomstverkenning 

ontwikkelt worden waarna er (e) over de toekomst van natuur in de stadsrandzone kan 

worden beslist.  

 

Ad (a) 

Allereerst zal ik door middel van een literatuuronderzoek proberen zo veel mogelijk te weten 

te komen over de stadsrandzones. Ik zal op zoek gaan naar wat ze zijn, hoe ze ontstaan, en 

wat de problemen en opgaven zijn. Daarnaast zal ik ook op zoek gaan naar theorie die van 

toepassing is op de problemen in de stadsrandzone. 

 

Ad (b) 

De tweede stap is het vormen van een probleemverkenning en het vormen van theorie over 

het probleem en de opgaven aan de hand van de gevonden literatuur. Dit zal de basis vormen 

voor het verdere onderzoek. Het probleem en de theorie zal leidend zijn bij de 

casustoepassing, de analyse en de conclusies. 

Ad (c)  

Bij de derde stap zal er een trendanalyse van de casus worden gedaan aan de hand van de bij 

(b) ontwikkelde theorie. Ook zijn er hier uit de probleemverkenning hypothesen ontwikkeld 

die mee zullen spelen in de trendanalyse. 

 

Ad (d)  

Bij stap vier zullen de resultaten uit de vorige stap bij de trendanalyse worden geanalyseerd 

en zal er aan de hand van de theorie een toekomstverkenning gedaan worden.  

 

Ad (e) 

Bij de laatste stap zal er een definitieve conclusie volgen waarbij geoordeeld zal worden over 

de toekomst van natuur in de stadsrandzone. Deze conclusies hangen af van de uitkomsten bij 

de toekomstverkenning uit stap (d). 
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1.4 Vraagstelling 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt als volgt:  

 

Hoe heeft de ruimte in de stadsrandzone van Rotterdam zich in de afgelopen decennia 

ontwikkeld en hoe verhoudt de functie natuur zich ten opzichte van de rode contouren in het 

toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzone uitgaande van een trendanalyse?  

 

Deze vraag is een sturende vraag. Hij laat zien dat er gekeken moet worden naar de 

ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrandzone van Rotterdam en dat van daaruit moet 

worden gekeken wat voor gevolgen deze ontwikkelingen in de toekomst hebben voor de 

natuur in stadsrandzones. De vraag stelt dat de rode contouren van invloed kunnen zijn op de 

functie natuur. Rode contouren vormen het stedelijk gebied, met name woningbouw, 

bedrijvenlocaties en infrastructuur. Vervolgens kan er gekeken worden hoe de gemeente 

Rotterdam met de toekomst van natuur om kan gaan. 

 

Deelvraag 1 

- Wat zijn de huidige plannen voor de stadsrandzone van Rotterdam? 

 

Deelvraag 2 

- Welke ontwikkelingstrend heeft in de stadsrandzone van Rotterdam plaatsgevonden in de 

afgelopen decennia? 

 

Deelvraag 3 

- Hoe ziet de toekomstige vraag naar ruimte in de stadsrandzone eruit? 

 Hoe zien de verwachtingen van de vraag naar ruimte in de komende jaren eruit?  

  Vraag naar woningen, werklocaties, natuur, nieuwe infrastructuur, recreatie. 

 Wat zijn de wensen van politici en beleidsmakers voor de invulling van de ruimte in de 

toekomst? 

  Wensen op het gebied van woningen, werklocaties, natuur, nieuwe infrastructuur, 

     recreatie. 

 

Het is belangrijk om te weten wat de groei naar ruimte voor wonen, werken en recreëren is in 

de toekomst om antwoord te geven op de centrale vraag. Deze vragen wil ik beantwoorden 

aan de hand van visies/prognoses van de gemeente Rotterdam op het gebied van economie en 
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demografie. Deze documenten zijn volop aanwezig. Daarnaast zal deze toekomstige vraag 

ook worden geanalyseerd en verkend aan de hand van de hand van de ontwikkelingstrend in 

deelvraag 2. 

 

Deelvraag 4 

- Wat is het belang van functies als wonen, werken, recreatie en natuur in de 

stadsrandzone voor de politiek en de bevolking van Rotterdam? 

 

Deelvraag 5 

- Hoe gaat de gemeente Rotterdam om met de toekomstige vraag naar ruimte in de 

stadsrandzone? 

 

1.5 Casus 

Zoals duidelijk wordt uit de doel- en vraagstelling zal de stadsrandzone van Rotterdam 

worden gebruikt als de leidende casus in deze thesis. Aan de hand van een beschrijving van 

de ontwikkelingstrend van deze zone in de afgelopen decennia wordt geprobeerd een blik op 

de toekomst te werpen wat betreft de invulling van de zone. De keuze voor Rotterdam is als 

volgt gevallen: Veel grote steden in Nederland hebben te maken met een sterk groeiend aantal 

inwoners (NRC, 2011) waardoor ze genoodzaakt zijn om uit breiden. Zoals eerder gezegd is 

voor deze uitbreiding vaak weinig ruimte in de stad zelf en zijn de uitbreidingen vaak 

veroordeeld tot de stadsrandzones van de betreffende steden. Vanuit dit gegeven is er dus 

gekozen voor een stad die ook sterk groeit. De keuze van Rotterdam als casus is gevallen 

doordat met name de Randstad een zeer sterke groei van de steden zal kennen in de toekomst. 

Het was dus voor de hand liggend om voor een stadsrandzone te kiezen die in de Randstad 

ligt. Na contact te hebben opgenomen met verschillende gemeenten bleek dat Rotterdam 

veruit de meeste literatuur (beleidsdocumenten, plannen, visies etc.) te bieden had. Daarnaast 

heeft Rotterdam voor de toekomst zeer concrete en uitgebreide plannen klaarliggen voor zijn 

stadsrandzone wat aangeeft dat ze er wel degelijk veel mee bezig zijn. Dit kan bevorderlijk 

zijn voor de hoeveelheid informatie die ter beschikking is. In hoofdstuk 4 zal dieper in 

worden gegaan op de huidige plannen voor de stadsrandzone van Rotterdam.  
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zal de gekozen theorie uitgewerkt worden in het theoretisch kader. Vervolgens 

zal in hoofdstuk 3 ingegaan worden op de methodologie die van toepassing is in dit 

onderzoek. In hoofdstuk 4 zal een uitgebreide beschrijving volgen van de huidige plannen in 

de stadsrandzone van Rotterdam. Vanaf hoofdstuk 5 zal de beschreven theorie gebruikt 

worden in het onderzoek. In dit hoofdstuk zal een uitgebreide trendanalyse volgen van de 

stedelijke groei van Rotterdam in de afgelopen decennia. Aan de hand van deze trendanalyse 

zal vervolgens in hoofdstuk 6 een verrassingsvrije toekomst worden ontwikkeld. Met de 

bevindingen uit deze toekomstverkenning zal in hoofdstuk 7 worden beschreven wat de 

gevolgen hiervan zijn voor de huidige (en geplande) stadsrandzone van Rotterdam. Tenslotte 

zullen in hoofdstuk 8 aanbevelingen worden gegeven waarmee de gemeente Rotterdam in kan 

spelen op de verrassingsvrije toekomst en vervolgens zal in de conclusie antwoord worden 

gegeven op de centrale vraag. 
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2. Theorie 
 

2.1 Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader komen enkele theorieën naar voren die van invloed zijn op het 

onderzoek. Allereerst is er beschreven hoe de ideale stadsrandzone er uit moet zien. Dit is van 

belang omdat steden in eerste instantie pogingen zullen wagen om zo veel mogelijk aan dit 

ideaal te voldoen. De tweede theorie betreft de toekomstverkenning. Deze theorie is van 

belang om aan het einde van het onderzoek uitspraken te kunnen doen over toekomstige 

ontwikkelingen in de stadsrandzone. Deze uitspraken worden gedaan aan de hand van een 

trendanalyse, welke de derde theorie is. Bij deze trendanalyse wordt gekeken naar de 

ruimtelijke ontwikkelingen in de stadsrandzone in de afgelopen decennia. Ten vierde is er de 

theorie over verstedelijking. Deze theorie is belangrijk omdat dit aan de basis staat van het 

probleem dat de verstedelijkingsdruk de druk op natuur legt. Tenslotte is er de methodiek 

betreft de SER-ladder. Deze ladder beslist hoe de ruimte ingevuld moet worden wanneer er 

uitbreidingen gepland staan. Deze methodiek is van belang voor dit onderzoek omdat hier 

veronderstellingen achter schuil gaan die van invloed zijn op de inrichting van 

stadsrandzones. 
 

2.1.1 De ideale stadsrandzone 

Er is in de afgelopen decennia maar beperkt onderzoek gedaan naar de inrichting van 

stadsrandzones. Mede hierdoor is er de verrommeling ontstaan in de zones zoals deze is 

beschreven in het rapport van het PBL (2009). Toch hebben enkele onderzoekers pogingen 

gewaagd tot het ontdekken van de ideale stadsrandzone, een stadsrandzone die voor iedereen 

iets te bieden heeft en waar er zeer weinig tot geen conflicterende ruimtelijke functies zijn. De 

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) is er in 2011 het meest in 

geslaagd om de ideale stadsrandzone te beschrijven. Hoogwaardige, ideale stadsrandzones 

komen er volgens de PAL niet vanzelf. Ze vragen om stevig en integraal ruimtelijk beleid van 

overheden en goede samenwerking met marktpartijen om die gebieden te ontwikkelen. Met 

dit beleid kan de vele potentie die zich in de stadsrandzones bevindt naar boven worden 

gehaald. Er zijn hier volop kansen om een zeer goede ruimtelijke- en leefomgevingskwaliteit 

en economische vitaliteit te ontwikkelen. Ze zijn daarnaast vaak goed ontsloten waardoor 

landelijke en stedelijke voorzieningen dichtbij elkaar en goed bereikbaar zijn. Bovendien zijn 

deze zones uiterst geschikt voor zaken die noch in de stad noch op het platteland goed 

mogelijk zijn en hier als economische dragers kunnen dienen, zoals waterberging en –
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zuivering, stadslandbouw en ruimtevragende recreatie (o.a. sportterreinen) (PAL, 2011). 

Volgens Nirov (2008) kan deze ruimtelijke kwaliteit bereikt worden door een combinatie van 

3 componenten: wonen, werken en recreëren. Allereerst zien zij de stadsrand als bouwplaats. 

Volgens De Nieuwe Kaart van Nederland staat de bouw van ruim 1,3 miljoen woningen 

gepland in de periode tot 2030. De geplande woningbouw in de stadsranden bedraagt 57% 

van deze 1,3 miljoen woningen. De plannen voorzien niet alleen in woonwijken. In tien 

procent van de plannen gaat het om een combinatie met andere functies (zoals voorzieningen, 

detailhandel, kantoren) (Nirov, 2008). Ten tweede ziet Nirov de stadsrand als nieuwe 

broedplaats voor werkvoorzieningen. Zo’n 30% van de toekomstige nieuwe 

werkgelegenheden zullen gebouwd worden in de stadsrandzone. Het derde punt is dat er in de 

stadsrand ook ruimte moet komen voor recreatie. De quickscan van de plannen in de Nieuwe 

Kaart voor de stadsrandzones laat zien dat van de plannen voor alle ruimtelijke functies die 

onderzocht zijn, minstens de helft in de stadsranden gerealiseerd wordt (Nirov, 2008) 

 

Uit bovenstaande komt het gegeven naar voren wat de basis moet vormen voor de ideale 

stadsrandzone: Er moet in de stadsrandzone wonen, werken en recreatie hoogwaardig en in 

samenhang ontwikkeld worden zodat de zone een belangrijke functie kan vervullen in het 

bieden van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. Dit alles 

moet onder leiding staan van een stevig en integraal ruimtelijk beleid van overheden en goede 

samenwerking met marktpartijen. Een voordeel van de functiemenging is dat er functionele 

(ruimtelijke) synergie ontstaat, doordat er bijvoorbeeld minder verplaatsingspatronen nodig 

zijn doordat er dicht bij de woning gewerkt kan worden. Het vermindert dus de mobiliteit. 

Daarnaast leidt functiemenging ook tot meer sociale veiligheid, doordat er meer mensen op 

meer tijdstippen op de dag aanwezig zijn (PBL, 2009). Naast deze functiemenging is het ook 

van groot belang dat groen en water worden geïntegreerd in de stadsrandzone (NAW, 2011). 

Deze twee aspecten zorgen volgens eveneens het PAL (2011) voor verhoging van de waarde 

van de overige functies. Uit diverse studies blijkt namelijk dat zicht op groen en vooral op 

water de vastgoedwaarde van woningen, kantoren en bedrijven aanzienlijk vergroot. 

Daadwerkelijke recreatieve toegang tot en beleving van dit groen en water verhoogt die 

waarde nog meer. Kortom, de ideale stadsrandzone moet ruimte bieden voor een combinatie 

van wonen, werken, waterberging, recreatie en natuur, in vakjargon ook wel rode, groene en 

blauwe contouren genoemd(NAW, 2011). Vanuit dit gegeven is het de vraag in hoeverre men 

in de toekomst kan voldoen aan het creëren van de ideale stadsrandzone, met het oog op de 

sterk stijgende vraag naar ruimte voor wonen en werken. 
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2.1.2 Toekomstverkenning 

Voor dit onderzoek is het belangrijk om een toekomstverkenning te doen. Alleen met behulp 

van deze toekomstverkenning is het mogelijk om te beslissen over de toekomst van natuur in 

de stadsrandzone. In het rapport ‘Uit zicht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) (2010) worden drie verschillende benaderingen voor het verkennen 

van de toekomst beschreven, namelijk: forecasting, foresight en normatieve 

toekomstverkenningen. Bij forecasting draait het om het verkennen van de verrassingsvrije 

toekomst, deze toekomstverkenning wordt gedaan aan de hand van een trendanalyse. Met het 

oog op de huidige kredietcrisis is een verrassingsvrije toekomst op korte termijn bijna 

onmogelijk om te ontwikkelen, omdat verrassingen nu niet uitgesloten kunnen worden. Echter 

zal de lijn op het gebied van economie, vraag naar woningen, werklocaties etcetera zich op 

den duur weer herstellen waardoor een verrassingsvrije toekomst die nu ontwikkelt wordt zich 

na de crisis voort zal zetten (Schellevis, 2012). Foresight is de manier van 

toekomstverkenning waarbij er wordt uitgegaan van het gegeven dat er meerdere mogelijke 

toekomsten zijn. Bij deze benadering staan niet de trends centraal maar staan de beperkingen 

van het kennen van de toekomst voorop, de mogelijkheid van veranderingen staat hierbij dus 

centraal. De derde benadering van toekomstverkenning zijn de normatieve 

toekomstverkenningen. Hierbij worden de toekomstbeelden gepresenteerd als ‘normatief 

neutraal’: het toekomstbeeld of de toekomstbeelden zijn ‘objectief’, dus onafhankelijk van 

een normatief perspectief of sociale positie. Uit bovenstaande korte beschrijvingen van de drie 

verschillende benaderingen voor toekomstverkenning komt naar voren dat forecasting het 

meest relevant is voor dit onderzoek. Zoals eerder vermeld in het theoretisch kader zal er een 

trendanalyse komen van de stadsrandzone van Rotterdam. Forecasting is de benadering 

waarbij gebruik wordt gemaakt van desbetreffende trendanalyses en daarmee het meest 

relevant voor dit onderzoek. Hieronder volgt een meer gedetailleerde uitwerking van 

forecasting. 

 

2.1.2.1 Forecasting 

De benadering van toekomstverkenning die doorgaans forecasting wordt genoemd betreft het 

verkennen van de verrassingsvrije toekomst. Hiervoor wordt ook de term business as usual-

scenario gehanteerd. Op basis van veronderstelde continuïteit of verwachte overeenkomst 

worden gegevens uit het verleden gebruikt om een beeld van de verrassingsvrije toekomst te 

construeren. In dit type toekomstverkenning staat het extrapoleren van trends, zowel 

kwalitatief als kwantitatief, centraal. Om deze reden wordt forecasting ook wel vertaald als 
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‘trendanalyse’ of ‘trendextrapolatie’. Forecasting kan worden uitgevoerd om in kaart te 

brengen hoe de toekomst eruit zou zien als, zonder nieuwe of additionele 

beleidsinspanningen, huidige trends zich zouden voortzetten. In dergelijke gevallen kan 

forecasting worden ingezet met een self-denying ambitie: de verrassingsvrije toekomst is dan 

juist een middel om actoren aan te zetten tot handelen dat tot een andere toekomst leidt dan 

het toekomstbeeld dat voortkomt uit het extrapoleren van trends. Deze self-denying insteek 

van forecasting herbergt echter ook een valkuil. Een verrassingsvrij toekomstbeeld met een 

self-denying ambitie kan zo sterk tot de verbeelding gaan spreken dat het op het netvlies 

gebrand blijft staan en in te sterke mate ‘stolt’. Het verrassingsvrije toekomstbeeld kan, met 

andere woorden, een dermate ‘sterk verhaal’ vormen waarmee de open toekomst wordt 

ingevuld dat het moeilijk wordt om andere mogelijke toekomsten serieus te nemen. De 

toekomstverkenning Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances (CPB, 2006) is 

een voorbeeld van forecasting (verrassingsvrije toekomst). De toekomstverkenning behelst 

kwantitatieve trendextrapolaties, uitgaande van het huidige beleid en huidige 

belastingtarieven die als constant en ongewijzigd veronderstelt worden. Deze 

toekomstverkenning mondt uit in een zogenaamd ‘baseline toekomstbeeld’: een 

langetermijnprojectie in de vorm van puntschattingen ten aanzien van demografie, de 

rentevoet en economische ontwikkeling. Het verkennen van de verrassingsvrije toekomst 

(forecasting) is zinvol als stabiliteit en continuïteit verondersteld kunnen worden, als middel 

om beleidsinterventie uit te lokken. Forecasting is een manier om één eenduidig beeld van, of 

een sterk verhaal over, de (verrassingsvrije) toekomst te construeren. Met een enkelvoudig, op 

wetenschappelijke kennis gebaseerd toekomstbeeld is het makkelijker om een gevoel van 

urgentie te creëren in beleid (WRR, 2010). 

 

2.1.3 Trendanalyse 

Zoals uit de theorie over forecasting is gebleken is het noodzakelijk om een trendanalyse uit 

te voeren aan de hand waarvan een verrassingsvrije toekomst geconstrueerd kan worden. 

Allereerst is het van belang om te weten wat een trend is. Een trend is een verandering in de 

houding ten opzichte van het bestaande en het algemeen aanvaarde in de eigen omgeving. Een 

trend vult een leegte, brengt een oplossing, vernieuwt en voelt aan als een ontdekking (Sophia 

Weavers, 2011). Nou duidelijk is wat een trend is, kunnen we nu ingaan op de analyse van 

desbetreffende trends. Een trendanalyse is ontstaan in het bedrijfsleven. Door veel bronnen 

wordt dit om deze reden omschreven als: “Een vergelijkende analyse van financiële ratio’s 

van een bedrijf in de tijd” (Investor-TA, 2011). Echter worden trendanalyses tegenwoordig 
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ook voor andere doeleinden gebruikt. Een meer algemene definitie van een trendanalyse is 

gegeven door Het Nationaal Archief (2011) en luidt: “Doel van een trendanalyse is om 

representatieve en bijzondere maatschappelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk te 

documenteren, door middel van archieven’’. Vanuit deze definitie kan een trendanalyse 

gerelateerd worden aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel van een trendanalyse wordt dan 

om representatieve en bijzondere ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk te 

documenteren, door middel van archieven. 

 

Een trendanalyse kent drie verschillende stappen. Zoals eerder gezegd is de trendanalyse 

afkomstig uit de markt, daarom zijn onderstaande stappen, beschreven door GoeieVraag 

(2011), gedeeltelijk zo aangepast zodat het ook toepasbaar is op de ruimte: 

 

1) Zorg dat je data hebt. Het liefst zo compleet mogelijk. Deze data moet een grotere periode 

bestrijken. Het liefste een paar jaar. Hoe langere periode, hoe beter trends zichtbaar worden. 

Bij voorkeur zorg dat je data hebt van het gehele gebied. Hier zijn vaak openbare bronnen of 

dataleveranciers voor.  

 

2) Ga kijken wat er in de loop der jaren verandert (in je data). Dit kan echt alles zijn. 

Veranderingen van patronen, veranderingen van aantallen, veranderingen van specificaties. 

Ga hier echt op zoek naar veranderingen. Ook veranderingen in de ruimte die voor jou 

onbelangrijk lijken moet je meenemen. Misschien zit daar achteraf wel een heel belangrijke 

ontdekking in. 

 

3) Beschrijf de verandering en probeer deze te verklaren. Wat is de oorzaak van deze 

verandering? Bijvoorbeeld regelgeving of is de betrokken partij van inzicht veranderd. Wat is 

het gevolg van deze verandering voor het gebied. 

 

Aan de hand van de drie bovenstaand stappen is het mogelijk om de ontwikkelingstrend van 

het betreffende gebied in een periode te ontdekken. Aan de hand van deze trend kan er met 

behulp van de eerder beschreven theorie van forecasting een uitspraak over de toekomst 

worden gedaan. 

 

Om deze analyse uit te voeren zal er een gebiedsanalyse moeten komen van de stadsrandzone 

van Rotterdam. De gebiedsanalyse heeft tot doel alle aspecten te benoemen en de mate waarin 
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elk aspect binnen het gebied relevant gevonden wordt door burgers en bestuur (de analyse), 

zodat op basis daarvan prioriteiten kunnen worden gesteld in de uitvoering van de handhaving 

(handhavingsprogramma) (Groot, 2003). De ontwikkelingen in de stadsrand van Rotterdam 

zullen beschreven en in beeld gebracht worden aan de hand van groenstructuur, infrastructuur 

en de bebouwingstructuur. Deze criteria zijn afkomstig uit een beleidsdocument van de 

gemeente Breda over de wijk IJpelaar (n.d.) waar zij ook een gebiedsanalyse hebben 

uitgevoerd. Binnen de groenstructuur moet er gekeken worden naar de primaire en secundaire 

groenstructuur. De primaire groenstructuur is met name gericht op het in stand houden en 

versterken van de ecologische functie. De secundaire groenstructuur is er op gericht om de 

groengebieden in de woonbuurten te verbinden met de primaire groenstructuur. Op het gebied 

van verkeer moet er gekeken worden naar 4 typen wegen, namelijk stroomwegen (rijks- en 

provinciale wegen), stadsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen en Erftoegangswegen (30 

km/u-gebieden, verblijfsgebied). Voor de trendanalyse zijn in principe alleen de eerste twee 

type wegen van belang, omdat de rest op zeer lokale schaal is en de analyse een vrij groot 

gebied betreft waardoor deze types niet goed zichtbaar zijn. Bij de bebouwingsstructuur zal er 

gekeken worden naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld woonwijken en bedrijventerreinen. 

 
2.1.4 Verstedelijking 

Dankzij de verstedelijking heeft de stadsrandzone een bepaalde positie gekregen in ons 

rijksbeleid. Decennia lang heeft de verstedelijking als het ware vorm gegeven aan de 

stadsrandzone. Door de verstedelijking werden er voornamelijk woonwijken en 

bedrijventerreinen gebouwd aan de randen van de stad. Pas sinds enkele jaren kreeg het volk 

meer inspraak op de inrichting van de stadsrandzone en was niet alleen de verstedelijking 

leidinggevend voor de inrichting maar werd ook de wens van de bevolking, namelijk de wens 

naar recreatie, toegepast in de stadsrandzone.  

 

De hoofdgedachten die voortkomen uit de theorie over verstedelijking zijn de hoofdgedachten 

die de andere methodieken/theorieën over de invulling van de stadsrandzone sturen. Deze 

methodieken/theorieën kunnen dus uitermate nuttig zijn bij het maken van de trendanalyse en 

de toekomstverkenning omdat ze aspecten geven waar rekening mee gehouden moet worden 

bij de invulling van de stadsrandzones. Verstedelijking bestaat in grote lijnen uit twee 

aspecten, namelijk het ontstaan van verstedelijking en het controleren en beheersen van 

verstedelijking. Beide aspecten zijn belangrijk in de theorie achter verstedelijking en zijn om 
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die reden ook van belang bij het maken van een trendanalyse en een toekomstverkenning. 

Allereerst zal hieronder ingegaan worden op het eerste aspect, het ontstaan van 

verstedelijking. Later zal in worden gegaan op de controlering en beheersing van 

verstedelijking. 

 

Verstedelijkingsfactoren 

Zoals gezegd zijn er enkele factoren die van invloed zijn op het ontstaan van verstedelijking 

en daarmee de inrichting van de stadsrand. Dit zijn in de grootste lijnen de bevolkingsgroei en 

de economische groei welke zorgen voor uitbreiding door woon- en werkgelegenheden en 

daarmee voor uitbreiding van stedelijk gebied. Allereerst zal ingegaan worden op de 

bevolkingsgroei. Het lijkt vanuit de bevolkingsgroei een vrij logische redenering naar 

verstedelijking, namelijk: hoe meer inwoners een stad krijgt, hoe meer vraag naar woon- en 

werklocaties er is. Om aan deze vraag te voldoen zal een stad uit moeten breiden door meer 

woonwijken en meer bedrijventerreinen en/of kantorenlocaties te ontwikkelen. Veelal worden 

deze locaties ontwikkelt aan de randen van de stad waar de meeste ruimte is. Deze logica is 

echter niet helemaal van toepassing. Een belangrijke factor die meespeelt is de 

woningbezetting. Wanneer de bevolkingsgroei gelijk blijft maar de gemiddelde 

woningbezetting daalt zal er ook meer vraag komen naar nieuwe woningen. De vraag naar 

nieuwe werklocaties zal in dit geval gelijk blijven. Dat er in de afgelopen decennia sprake is 

geweest van een daling van de gemiddelde woningbezetting blijkt uit een onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). Zij melden dat de gemiddelde woningbezetting 

daalde van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 in 2000 (SCP, 2004). Globaal omgerekend betekent 

een daling van een derde van de woningbezetting een toename van de vraag naar woningen 

met een derde. Kortom, de woningbezetting is, naast de bevolkingsgroei, een demografisch 

aspect waarmee in de trendanalyse rekening gehouden zal moeten worden. 

 

De tweede factor die verstedelijking verklaart is de economische groei. Wanneer ook hier een 

logische redenering gemaakt wordt luidt deze als volgt: Wanneer de economie van een stad 

groeit zullen allereerst veel bedrijven de mogelijkheid zien om uit te breiden. Hierbij kan het 

voorkomen dat zij nieuwe locaties nodig hebben omdat schaalvergroting op de huidige locatie 

niet mogelijk is. Dit zorgt voor een stijging van de vraag naar nieuwe werklocaties. Ten 

tweede kan economische groei nieuwe ondernemers stimuleren om ook bedrijven te beginnen. 

Voor deze nieuwe bedrijven zullen ook nieuwe locaties nodig zijn. Nog vaker dan nieuwe 

woonlocaties liggen vooral nieuwe werklocaties vaak in de randen van de stad, omdat hier 
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naast veel ruimte ook een goede ontsluiting is. Dit gegeven bekeken zal de economische groei 

in de trendanalyse dus mee moeten worden genomen om tot een goede prognose van de 

verstedelijking te kunnen komen. 

 

Naast de verstedelijking door bovenstaande factoren is ook politiek beleid van invloed op de 

verstedelijking. Het rijk probeert met behulp van nota’s en structuurvisies beleid te vormen 

om de verstedelijking te controleren. Met behulp van dit beleid wordt sinds enkele decennia 

mede geprobeerd om de positie van de stadsrandzone een plaats te geven in het beleid. Dit 

beleid is mede bepalend voor de invulling van de stadsrandzone, namelijk daar waar het Rijk 

de stadsrandzone aanwijst als een uitleglocatie voor nieuwe woonwijken, dan zullen steden 

hun stadsrandzone ook een dergelijke invulling moeten geven. Het is dus belangrijk om te 

kijken naar welke positie het rijk de stadsrandzone toediende in het beleid van de afgelopen 

decennia om een idee te krijgen van de toekomstige positie van de stadsrandzone. 

 

2.1.5 SER-ladder 

De SER-ladder wordt over het algemeen niet gezien als een theorie, maar eerder als een 

methodiek. Achter deze methodiek gaan veronderstellingen schuil die van invloed zijn op 

inrichting van stadsrandzones en dus op dit onderzoek. Om deze reden is de SER-ladder wel 

degelijk van belang in dit onderzoek en zal er in deze paragraaf een uitwerking van deze 

ladder volgen.  

 De SER-ladder wordt gebruikt om te kijken waar nog beperkte ruimte wordt gelaten 

voor uitbreiding. De Sociaal Economische Raad stelde in 1999 deze ladder in voor bij het 

zoeken naar ruimte in Nederland voor de functies wonen, werken en verkeer (Van Gelder, 

2001). De ladder kent drie treden:  

1. Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie en/of 

door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden. 

2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om de ruimteproductiviteit te verhogen. 

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door benutting van de derde 

dimensie( ondergronds bouwen en hoogbouw), door technische vernieuwingen en 

door multifunctioneel ruimtegebruik. Wet en regelgeving en het daarbij behorende 

beleidsinstrumentarium dienen een verhoging van de ruimteproductiviteit te 

bevorderen. 

3. Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van 

ruimtegebruik voor desbetreffende functie aan de orde. Daarbij dienen de 
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verschillende relevante waarden en belangen goed te worden afgewogen in een 

gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de locatie van rode functies 

en door investeringen in de kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte 

moet worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, 

bedrijventerreinen en/of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap respecteert 

en waar mogelijk versterkt.” (SER, 1999, p.30) 

 

De gemeente die een claim doet op bouwen in de open ruimte, heeft de verplichting om in een 

RER (Ruimtelijke Effect Rapportage) aan de hand van de SER-ladder de diverse 

herstructurerings- en verdichtingsalternatieven af te wegen. Alternatieven die hier gebruikt 

kunnen worden zijn bijvoorbeeld het compacte stadbeleid en functiemenging. Deze begrippen 

zijn in voorgaande paragrafen al uitgewerkt. Pas als deze afweging zwaarwegende 

argumenten oplevert waarom alternatieven niet haalbaar zijn en er toch in de open ruimte 

gebouwd moet worden, kan een gemeente hiervoor toestemming krijgen. Op den duur kan 

een gemeente dus toestemming krijgen om te bouwen in de open ruimte, wat dus ten koste zal 

gaan van de natuur en het landschap. Om te weten wanneer deze situatie ontstaat is het nuttig 

om de trends te bekijken van de afgelopen decennia en zo te beoordelen of de groene 

contouren op een gegeven moment worden geclaimd door de rode contouren. 

 
2.2 Conceptueel model 

Bovenstaande theorieën kunnen modelmatig weergegeven worden in een conceptueel model. 

Dit ziet er dan als volgt uit: 

 
 

 

 

 

 

 
Figuur 2: Conceptueel model 

 

Elk van deze theorieën is uitgelegd in het theoretisch kader. Door de verstedelijking is het 

probleem ontstaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een toekomstverkenning gedaan moet 

worden aan de hand van een trendanalyse. Hoe deze toekomst er uit ziet is afhankelijk van het 
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ruimtegebruik. De SER-ladder bepaalt hierbij wanneer er open ruimte kan verdwijnen en de 

idealen van de stadsrandzone zullen meespelen in keuzes voor de toekomst.  

In het volgende hoofdstuk zal allereerst de methodologie volgen waarin de 

onderzoeksstrategie en de onderzoeksmethode uitgewerkt zullen worden.
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3. Methodologie 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Uit voorgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat de tijd en de mogelijkheden voor dit 

onderzoek vrij beperkt zijn. Daarnaast is het onderzoeksveld waar ik voor kies slechts 

gedeeltelijk voorzien van informatie. Over de stadsrandzones zelf komt steeds meer en meer 

informatie beschikbaar maar tot voor kort werd er nog weinig met deze zones gedaan, en over 

de toekomst is nog vrijwel geen kennis beschikbaar. Omdat er gedeeltelijk toch voldoende 

informatie is, over bijvoorbeeld het verleden, kies ik er om zowel de diepgang als de breedte 

centraal te stellen in dit onderzoek. Ik kies hierbij wel voor een kleinschalige aanpak, door 

slechts één casus te analyseren. Dit leidt weliswaar tot kennis die moeilijk te generaliseren is, 

maar het maakt de analyse wel beter, omdat er meer tijd is voor een diepgaand onderzoek. En 

zoals al in hoofdstuk 1 is genoemd valt de casus op enkele vlakken tevens te vergelijken met 

andere casussen waardoor er achteraf toch nog min of meer gegeneraliseerde uitspraken te 

doen zijn. Omdat dit onderzoek nog nooit eerder is uitgevoerd is het gerechtvaardigd om voor 

slechts één casus te kiezen. Zoals gezegd zijn er wel degelijk visies, plannen en 

beleidsdocumenten over stadsrandzones beschikbaar, waardoor een literatuurstudie volstaat in 

dit onderzoek. Dit alles leidt er toe dat ik een case study kies als onderzoeksstrategie. Voor 

deze case study heb ik één stad gekozen uit een gebied waar het verstedelijkingsprobleem het 

grootst is, in de Randstad. De case study zal uitgevoerd worden in de volgorde die in de 

theorie is beschreven. Er zal uiteraard eerst een literatuurstudie plaatsvinden, waarna er wordt 

geprobeerd een trendanalyse te doen van het gebied in de afgelopen decennia. Vervolgens zal 

er aan de hand van deze trendanalyse een toekomstscenario ontwikkeld worden. Aan de hand 

van dit toekomstscenario kan er gekeken worden hoe de hoofdvraag beantwoord kan worden 

en of de doelstelling bereikt kan worden. 

 

3.2 Onderzoeksmateriaal 

Zoals gezegd wordt in deze thesis onderzocht of er in de toekomst nog ruimte is voor natuur 

in de stadsrandzones. Mijn onderzoeksobject zal dus een stadsrandzone zijn. Om te beginnen 

met dit onderzoek zal er een literatuurstudie uitgevoerd worden. Hierbij heb ik mij 

voornamelijk gericht op het bij elkaar zoeken en bestuderen van kennis uit literatuur, media 

en beleidsdocumenten. Om deze informatie bij elkaar te zoeken zal zo veel mogelijk gebruik 

gemaakt worden van informatiebronnen zoals boeken, kranten, tijdschriften en indien 
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beschikbaar zelfs televisieopnames. Met behulp van deze bronnen wordt geprobeerd in eerste 

instantie een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de problematiek in de stadsrandzone. 

Nadat deze fase is uitgevoerd zal er vervolgens informatie gezocht worden gericht op 

begrippen uit het theoretisch kader. Dit betekent dat ik op zoek ga naar literatuur die nuttig 

kan zijn voor de onder andere de trendanalyse, toekomstverkenning, beschikbare open ruimte, 

belang van natuur etc. Deze informatie zal verwerkt worden in het theoretisch kader van deze 

thesis. 

 

In de tweede fase van het onderzoek zal de casus worden onderzocht. De casus zal hier 

worden beschrijven en vervolgens zal er een trendanalyse uitgevoerd worden met betrekking 

tot de afgelopen decennia. Tot slot zal er een toekomstverkenning gedaan worden aan de hand 

van forecasting om te beslissen over het toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzone. Deze 

stappen worden uitgevoerd met behulp van de gevonden literatuur uit de eerste fase maar er 

zal ook zeker nog tussentijds nieuwe literatuur toegevoegd worden om de beweringen en 

uitspraken meer kracht bij te geven. Daarnaast zal ik, indien nodig, contact opnemen met 

betrokken personen om meer informatie met betrekking tot een bepaald onderdeel te 

verkrijgen. Vooral met betrekking tot de uitkomsten van de trendanalyse en 

toekomstverkenning zal ik persoonlijk contact opnemen met betrokken personen hoe zij in de 

stadsrandzones in denken te spelen op deze ontwikkelingen. Ik wil hiervoor gebruik maken 

van een interview. Binnen deze categorie kies ik voor een standardised open-ended interview, 

waarin de formulering van de vragen en de volgorde waarin de vragen gesteld worden vooraf 

is vastgelegd. De vragen zelf zijn echter ‘open-ended’: ze kennen geen vooraf vastgelegde 

antwoordcategorieën (Vennix, 2009). De interviewguide is te vinden in bijlage 3.  

 Mijn doel is om met minstens 3 personen een interview te houden. De reden dat ik 

voor dit aantal kies is dat maar één interview te weinig zou zijn, omdat het hier gedeeltelijk 

om meningen gaat. Deze meningen moeten gevormd worden tot een soort gegeneraliseerde 

aanbevelingen waardoor het nodig is om de meningen van de verschillende geïnterviewde 

personen met elkaar te confronteren. Zo kan er door anderen een bevestiging of afwijzing 

volgen of een bepaalde mening een goede of slechte kijk is op gevraagde ontwikkelingen.  

 Wat betreft de personen die geïnterviewd moeten worden is het allereerst van belang 

dat zij op een bepaalde manier betrokken zijn bij de stadsrandzone van Rotterdam. Ze moeten 

weten waar ze over praten en ze moeten er een bepaalde mening over hebben gevormd. 

Daarnaast is het van belang dat de personen niet allemaal met hetzelfde onderdeel binnen de 

stadsrandzone bezig zijn, bijvoorbeeld alleen natuur of alleen woninglocaties, ze moeten een 
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gespreid werkveld hebben. Dit kan namelijk hun mening beïnvloeden waardoor telkens 

dezelfde meningen voortvloeien uit het gesprek en deze voor personen met een andere kijk op 

de stadsrandzone niet generaliseerbaar zijn. 

 

In de laatste fase zullen alle onderzoeksresultaten worden verwerkt en tot een geheel worden 

gevormd alvorens er conclusies kunnen vormen met terugkoppeling naar de literatuur. 

 In het volgende hoofdstuk zal allereerst de relevantie van de onderzoeksvraag, de 

doelstelling en de theorieën met de stad Rotterdam verduidelijkt worden. In dit hoofdstuk zal 

de beschrijving van de huidige plannen van de stadsrandzone van Rotterdam worden 

uitgewerkt. 
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4. Huidige plan stadsrandzone Rotterdam 
 
Om de relevantie van de centrale vraag en de doelstelling met de casus Rotterdam te verklaren 

zal in dit hoofdstuk eerst de huidige planning voor de stadsrandzone van Rotterdam worden 

beschreven. Het is namelijk van groot belang voor het onderzoek dat de geplande 

stadsrandzones ook daadwerkelijk veel natuur bevatten om te kijken of het nog mogelijk is 

om natuur te behouden in de stadsrandzone van Rotterdam met het oog op eventuele 

toenemende verstedelijking. De projecten die gaande zijn in de stadsrandzone van Rotterdam 

zijn van invloed op de zuid- en de noordkant van de stad, beide zullen hieronder worden 

beschreven. 

 
4.1 Stadsrandzone aan de zuidkant 

Zoals eerder gezegd zijn er projecten in de stadsrandzone van Rotterdam voor de zuid- en de 

noordkant van de stad. Aan de zuidkant wordt gewerkt aan de Blauwe Verbinding, een vaar-, 

wandel en fietsroute tussen Rotterdam-Zuid en de zuidpolder onder Barendrecht. Op de 

afbeelding hieronder is te zien waar de Blauwe Verbinding wordt aangelegd: 

 
Figuur 3: Het traject van de Blauwe Verbinding: van Rotterdam-Zuid via het Buytenland naar de Zuidpolder 

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2009). Deze afbeelding is in kleur, in 

bijlage 2 is een zwart-wit versie van deze afbeelding te vinden. 
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De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in  

Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht. De Blauwe Verbinding krijgt drie functies:  

• Aanvoer van schoon zoet water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;  

• Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland 

en de Zuidpolder;  

• Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en 

(toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde. 

 

Het initiatief voor de Blauwe Verbinding is ontstaan bij het opstellen van het Waterplan 2 

vanuit de overweging dat er in Rotterdam Zuid een tekort is aan schoon zoet oppervlaktewater 

(m.n. in de zomermaanden). Om dit op te lossen heeft het Waterschap Hollandse Delta 

voorgesteld om een nieuwe aanvoerroute voor water uit de Oude Maas te realiseren. De 

gemeente Rotterdam heeft hier vervolgens de ambitie aan toegevoegd om een recreatieve 

vaarverbinding te maken voor kano’s en kleine elektrische bootjes (Gemeente Rotterdam, 

2010). Daarnaast worden er dankzij de Blauwe Verbinding bestaande en ook nieuwe groen- 

en waterrijke gebieden met elkaar verbonden. De verbinding betreft het Zuiderpark, het 

Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder. Het Zuidelijk Randpark wordt flink 

opgeknapt. Daarnaast is er ook nog overal plaats voor voorzieningen (Gemeente Rotterdam, 

2011). Een derde reden voor de ontwikkeling van de Blauwe Verbinding is dat ook planten en 

dieren baat hebben bij het project. Barrières zullen verdwijnen doordat groen en water met 

elkaar verbonden worden. Flora en fauna krijgen kans zich te verspreiden over het hele 

gebied. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar ook bijzonder leuk voor mensen die langs 

of op het water recreëren. Er valt immers veel meer te zien, ontdekken en te beleven. Omdat 

de waterkwaliteit zal verbeteren door de Blauwe Verbinding krijg je hierdoor meer variatie in 

planten en dieren (Gemeente Rotterdam, 2011). Op het gebied van wonen krijgen alle 

omliggende wijken een flinke kwaliteitsimpuls door de Blauwe Verbinding. Rotterdam-Zuid 

wordt daardoor interessanter voor mensen met een midden- of hoger inkomen. Daarnaast 

liggen de groen- en recreatiegebieden nu binnen handbereik (Gemeente Rotterdam, 2011). 

Een laatste motivatie voor het project is dat het perfect past in diverse waterprogramma’s van 

de gemeente, zoals de stadsvisie van Rotterdam 2030, het Waterplan Rotterdam II en de Pact 

op Zuid (Gemeente Rotterdam, 2011). 

 

Uit voorgaande alinea’s wordt duidelijk dat de Blauwe Verbinding volledig natuurgericht is. 

Dit is dan ook een uitdaging in dit onderzoek, want zoals eerder beschreven neemt de 
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verstedelijkingsdruk vanuit Rotterdam sterk toe. Waar de Blauwe Verbinding nu nog een 

mooi groen gebied is en moet worden, is het later de vraag of dit gebied nog wel groen te 

houden is. Dit project geeft dus aan dat op dit moment politici en beleidsmakers voorstanders 

zijn van verweving van functies in de stadsrandzone. Volgens hen is dit het beste voor de 

ontwikkeling van de stadsrandzone, maar het is interessant om te kijken hoe deze 

gedachtegang in de toekomst uit zal pakken. 

 

4.2 Stadsrandzone aan de noordkant 

Naast de ontwikkeling van de zuidelijke stadsrandzone heeft Rotterdam ook een project 

opgesteld voor de ontwikkeling van de noordkant van de stad. Dit project heet ‘De Noordas’. 

Het gebied dat wordt omschreven als ‘de Noordas’ heeft een strategische ligging, omringd 

door Rotterdam, Delft en Lansingerland. Het geeft onderdak aan de regionale luchthaven 

Rotterdam – The Hague Airport. En in de directe nabijheid liggen twee regioparken, Hof van 

Delfland en de Rottemeren. Juist die strategische ligging biedt tal van kansen voor nieuwe 

woon- en werkmilieus. De Noordas draagt daarmee bij aan de ambities uit de RSA (Regionaal 

Strategische Agenda) om een gevarieerder aanbod aan woonmilieus te creëren (en daarmee 

meer bewoners aan de regio te binden). ook geven we kennisintensieve bedrijvigheid ruimte 

om zich te ontwikkelen. Vooral de gebiedsontwikkeling rond de luchthaven biedt kansen voor 

kennisintensieve werklocaties. De bereikbaarheid van Rotterdam – The Hague Airport in het 

algemeen vraagt om een impuls (Stadsregio, 2011). 

 

Fietsroutes en openbaarvervoersverbindingen zijn nodig om de verbindingen tussen en met dit 

economische centrum, de woonwijken en groengebieden te verbeteren. Stad en land moeten 

beter met elkaar worden verbonden. Ook daarbij speelt de Noordas een cruciale rol. Het 

gebied vormt een groene verbinding tussen het Hof van Delfland en de Rottemeren en biedt 

een gevarieerd aanbod van natuur en recreatie in de directe nabijheid van de stad. Losse 

parken kunnen zich ontwikkelen tot een samenhangend geheel, stedelijk èn groen (Stadsregio, 

2011). 

 

De Noordas is volop in ontwikkeling. Op tal van terreinen wordt gewerkt aan een 

aantrekkelijk, gevarieerd en multifunctioneel gebied, waar het plezierig wonen, werken en 

recreëren is. Onderlinge samenhang en de focus op het grote geheel bepalen straks het succes 

in de Noordas. Ontbrekende schakels in de groenstructuur vragen en verdienen aandacht. 

Zeker ook gezien de planvorming voor de A13/A16. Deze snelweg is belangrijk voor de 
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bereikbaarheid van de Rotterdamse regio, maar vraagt om een goede inpassing, in aansluiting 

op de kwaliteiten van de Noordas (Stadsregio, 2011). Op de afbeelding hieronder is de ligging 

van de Noordas te zien met zijn bijbehorende bestemmingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4: De Noordas (Stadsregio, 2011) 

 

Naast het functie gemengde project (woon/werk met natuur) De Noordas heeft Rotterdam ook 

een groenproject ontwikkeld aan de noordkant van de stad. Dit is, zoals hierboven ook al een 

keer langs kwam, de Hof van Delfland. De Hof van Delfland is een netwerk van 

groengebieden en landschappen midden tussen de levendige steden Den Haag, Delft, 

Zoetermeer en Rotterdam. Kern van het gebied is het beschermde veenweidelandschap van 

Midden-Delfland en Oude Leede. In de Hof van Delfland kan je genieten van bossen, parken, 

waterrijke gebieden, historische dorpjes, heerlijke streekproducten en de gastvrijheid van onze 

ondernemers (Hof van Delfland, 2011). Op de afbeelding hier onder is de ligging van het Hof 

van Delfland te zien. Het is een vrij globale kaart met enkel de gebieden waar gebouwd gaat 

worden. Gedetailleerdere kaarten zijn verwerkt in de Ruimtelijke Visie 2025. 

 
Figuur 5: Hof van Delfland (Hof 
van Delfland Raad, 2010) 
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Naast de uitgebreide plannen voor invulling van de stadsrandzone is er ook nog de planning 

om in de overige gebieden aan de randen van de stad veel groenzones te plaatsen. Dit idee is 

verwerkt in het groenblauw structuurplan regio Rotterdam (RGSP3). Het idee van de RGSP3 

is om een samenhangende, robuuste, groenblauwe structuur voor recreatie en natuur realiseren 

in de regio Rotterdam (Stadsregio Rotterdam, 2011). De stadsranden dienen in de RGSP3 

ontwikkelt te worden tot zogenaamde poorten om de recreant zijn weg te laten vinden naar het 

landschap door middel van het aanleggen van fiets- en wandelroutes in groenblauwe zones. Er 

zijn in deze visie vele plannen uitgewerkt om de groenblauwe kwaliteit van de stadsrandzones 

te verbeteren en te verhogen. 

 

Uit bovenstaande paragrafen is duidelijk geworden wat de plannen van de gemeente 

Rotterdam zijn met betrekking tot de inrichting van de stadsrandzones. De belangrijkste lijn 

die getrokken kan worden uit deze plannen is dat ze overwegend groen zijn. In de 

stadsrandzones is de functie natuur (en recreatie in de open ruimte) veruit overwegend ten 

opzichte de planning van rode contouren. De enige plek waar rode contouren te vinden zijn, 

zijn in de Noordas, maar ook hier is er veel aandacht besteed aan groen in de omgeving, wat 

er ook de belangrijkste functie lijkt te zien. Wanneer we op grotere schaal kijken naar de 

ligging van de stadsrandzones komen we tot onderstaande afbeelding: 

 
Figuur 6: Ligging geplande stadsrandzones Rotterdam 
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In de afbeelding is duidelijk te zien dat het grootste deel van de stadsrandzones, zoals de 

naam al zegt, erg dicht tegen de rand van de stad liggen wat betekent dat de verstedelijking er 

al aan grenst. Met het oog op de zeer groene stadsrandzones is het interessant om in dit 

onderzoek te kijken naar hoe deze functie natuur zich verhoudt ten opzicht van de stedelijke 

druk, die beschreven zal worden in de trendanalyse en toekomstverkenning. Er bestaat 

namelijk een kans dat de druk op de groene stadsrandzones zo groot wordt dat het groen 

dreigt te verdwijnen, en het is de vraag wat de gemeente Rotterdam zal doen als dit scenario 

er werkelijk aan zal komen. 

 In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van een trendanalyse worden gekeken hoe 

deze stedelijke druk zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. 
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5. Trendanalyse ontwikkeling ruimtegebruik stadsrandzone Rotterdam 
 

Zoals uit het theoretisch kader naar voren is gekomen wordt de toekomstvoorspelling gedaan 

op basis van onder andere een trendanalyse van het ruimtegebruik in de stadsrandzone van 

Rotterdam. Volgens het theoretisch kader bestaat een trendanalyse uit 3 verschillende 

stappen. Stap 1 is het verzamelen van data, het liefst zo compleet mogelijk. Deze data moet 

een grotere periode bestrijken. Omdat hier geldt, hoe langer de periode, hoe beter de trends 

zichtbaar worden, is er hier gekozen voor een periode van 50 tot 60 jaar. De reden hiervoor 

heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Omdat destijds tussen 1940 en 1945 Rotterdam 

is gebombardeerd is de stad toen voor een groot deel verwoest. De eerste 10 jaar na de oorlog 

stonden voornamelijk in het teken van de wederopbouw. Vanaf 1955-1960 was er al veel 

opnieuw gebouwd waardoor vanaf dit moment de trendanalyses een duidelijkere lijn zullen 

vertonen (in de jaren hiervoor is er een extreem snelle groei te zien). Een dergelijke 

onverwachte wereldoorlog geeft weliswaar aan dat voorspellen ingewikkeld is, maar het gaat 

hier echter om een verrassingsvrije toekomst die wordt ontwikkeld met behulp van de theorie 

van forecasting. De uitkomst van de toekomstverkenning dient enkel als eye-opener en moet 

zorgen voor eventuele voorzorgsmaatregelen om de onzekere toekomst zo goed mogelijk te 

beïnvloeden (Butter, 2011). 

 

Trends die aan bod zullen komen in deze analyse komen voort uit de theorie over 

verstedelijking. In het theoretisch kader is naar voren gekomen dat bevolkingsgroei en 

economische groei van invloed zijn op de verstedelijking. De trend met betrekking tot deze 

twee factoren zullen in paragraaf 5.2 en 5.3 uitgewerkt worden. Ook zal het beleid met 

betrekking tot de verstedelijking worden geanalyseerd in paragraaf 5.4. Als laatste zal de 

trend van wensen van de bevolking met het oog op de verstedelijking worden bekeken 

alvorens een korte samenvatting zal volgen over de bevindingen uit de gehele trendanalyse. 

Echter zal allereerst de absolute stedelijke groei worden beschreven, zodat een duidelijk beeld 

wordt gegeven of de Rotterdam is gegroeid of niet en hoe sterk dit is gebeurd zodat later de 

overige trends hier een toelichting op kunnen geven. 

 

5.1 Trend stedelijke groei 

De eerste trend die zal worden onderzocht is de stedelijke groei van Rotterdam. De stedelijke 

groei is van groot belang in deze trendanalyse omdat de lijn van de stedelijke groei die is 
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ingezet in het verleden in combinatie met andere indicatoren door te trekken is naar de 

toekomst. Tevens kan deze stedelijke groei goed weergeven wat er is gebeurd met de ligging 

van de stadsrand van Rotterdam. Eenvoudig gezien kan veel stedelijke groei namelijk 

betekenen dat de stadsrand zich in rap tempo verder van het stadscentrum verplaatst. 

Daarnaast zou krimp betekenen dat de stadsrand dichter bij het stadscentrum komt te liggen, 

al zal krimp niet opgaan voor een bloeiende stad als Rotterdam. Het Historisch Museum 

Rotterdam heeft op 8 februari 2011 een filmpje gemaakt waarin de stedelijke groei van de 

stad wordt weergegeven vanaf het jaar 1340 tot 2009. Hieronder worden kaarten uit dit 

filmpje weergegeven waarop, als de kaarten achter elkaar bekeken worden, duidelijk de 

stedelijke groei van de stad te zien is. beginnen vanaf het jaar 1955 omdat, zoals gezegd, de 

trendanalyse over de afgelopen 50 jaar plaats zal vinden en er zijn telkens tussenpozen van 5 

tot 10 jaar tussen de kaarten. De reden hiervoor is dat je op deze manier het beste de stappen 

in de stedelijke groei kan aangeven. Bij kortere tussenpozen worden geen duidelijke 

‘sprongen’ in de groei zichtbaar, en bij grotere tussenpozen zijn de stappen te groot om te 

analyseren. 

 
Figuur 7: Rotterdam 1955 
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Figuur 8: Rotterdam 1965 

 
Figuur 9: Rotterdam 1970 

 
Figuur 10: Rotterdam 1980 
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Figuur 11: Rotterdam 1990 

 
Figuur 12: Rotterdam 2000 

 
Figuur 13: Rotterdam 2008 
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Zoals in bovenstaande kaarten duidelijk naar voren komt is dat Rotterdam in de afgelopen 50-

60 jaar enorm is gegroeid. Het stedelijke gebied is nu, ten opzichte van 1955, vele kilometers 

naar buiten uitgedijd. Dit betekent zoals eerder vermeld dat de stadsrandzone van de stad ook 

steeds verder naar buiten is geschoven waardoor vorm en ruimtegebruik constant is veranderd 

door een gewijzigde ligging. De reden voor deze stedelijke groei heeft meerdere factoren, 

zowel demografisch als economisch en beide zijn tevens ook van invloed op het 

ruimtegebruik in de stadsrandzone. Vanuit deze factoren komen we uit op de tweede trend die 

beschreven zal worden, de bevolkingsgroei.  

 

5.2 Trend demografie 

In bovenstaande kaarten is het huidige inwonersaantal op dat moment erbij vermeld en daarin 

is duidelijk te zien dat dit aantal sterk is gedaald. Waar vaak wordt verwacht dat stedelijke 

groei afneemt wanneer het bevolkingsaantal afneemt is dit hier niet het geval. Om te 

verduidelijken dat dit dalende inwonersaantal invloed heeft op de stedelijke groei van een stad 

heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (2011) een onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen bevolkingsgroei, aantal woningen en de woningbezetting. Hieruit is de tabel 

voortgekomen die is terug te vinden in bijlage 1. Enkele fasen uit deze tabel zijn hieronder 

weergegeven: 

 
Tabel 1: Bevolking, woningvoorraad en gemiddelde woningbezetting (G.W.B.) in Rotterdam per 1 januari 2011 

(COS, 2011) 

In bovenstaande tabel is gekozen voor de jaartallen die ook in de kaarten terug te vinden zijn. 

Zoals te zien is, is het bevolkingsaantal in Rotterdam sterk afgenomen ten opzichte van 1955. 

Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door de binnenlandse migratie. Rotterdam kampt al 

decennia lang met een negatief binnenlands migratiesaldo wat aangeeft dat er meer mensen 

vertrekken dan zich vestigen in de stad. Het binnenlands migratiesaldo is in Rotterdam 

structureel negatief en ligt gemiddeld zo rond de –3.000 personen per jaar (Centrum voor 

Onderzoek en Statistiek, 2007). Een daling van het bevolkingsaantal betekent echter niet een 

daling van het aantal woningen, dit aantal is namelijk zeer sterk toegenomen. Dit heeft te 

maken met de gemiddelde woningbezetting die in 55 jaar tijd bijna is gehalveerd. Omdat de 

gemiddelde woningbezetting vele malen sneller is gedaald dan dat het aantal inwoners is 

gedaald is de vraag naar woningen in de loop der jaren sterk toegenomen. Omdat Rotterdam 
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zo goed mogelijk aan deze vraag heeft proberen te voldoen is de stad op stedelijk gebied 

enorm uitgebreid. Er werden in hoog tempo nieuwe wijken opgeleverd aan de randen van de 

stad wat de stedelijke groei verklaard. 

 

Deze nieuwe wijken aan de randen van de stad werden voornamelijk pas gebouwd vanaf de 

jaren 70. De reden hiervoor is dat tot 1970 de woningbouw in het teken stond van de 

wederopbouw. Er werd toen voornamelijk ‘de schade gerepareerd’ waardoor er nog weinig 

sprake was van uitbreiding naar buiten de stad.  

Vanaf de jaren 70 begon de sterk groeiende woningbouw in en aan de randen van de stad. De 

reden hiervoor was dat de grote groep middeninkomens van de stad naar de randen van de 

stad wilde verhuizen. Om aan deze vraag te voldoen en de middeninkomens bij de stad te 

behouden begon de gemeente Rotterdam met de bouw van woonwijken in de stadsranden 

(Nicis, 2007). 

De periode vanaf  1980 staat voor talloos veel werken en projecten. Als stad blijft Rotterdam 

uitbreiden in oostelijke richting. Achtereenvolgens verrijzen aan de oostkant van de stad (de 

oostelijke stadsrandzone)  nieuwe wijken zoals Zevenkamp, Prinsenland en recent Nesselande 

en Carnisselande (Gemeente Rotterdam, 2012) 

 

De uitbreiding van de stad vanaf 1995 is te verklaren vanuit het, in het theoretisch kader 

beschreven, Vinex beleid. Zoals gezegd zorgde deze nota ervoor dat nieuwe woonwijken 

werden gebouwd in de zones aan de randen van de stad. In de regio Rotterdam zijn ook 

enkele Vinex-locaties aangewezen. Carnisselande, ten zuiden van de A15, ligt op het 

grondgebied van de gemeente Barendrecht en is via een tramlijn met Rotterdam verbonden. 

De inwoners zijn grotendeels uit Rotterdam afkomstig. Nesselande ligt oostelijk van 

Zevenkamp op een gebied dat oorspronkelijk tot de gemeente Nieuwerkerk behoorde 

.Middels een metrolijn is Rotterdam snel te bereiken. Nieuw-Terbregge wordt vaak 

omschreven als binnenstedelijke Vinexwijk. Ook de wijk Stadstuinen op de Kop van Zuid 

heeft kenmerken van een Vinexwijk (Rotterdam, 2012).  

 

Hierboven is dus de trend van de stedelijke groei wat betreft woonlocaties aangegeven. 

Hieruit valt duidelijk op te maken dat het een trend is geweest waarbij Rotterdam op dit 

gebied alleen maar is gegroeid in de afgelopen 50 jaar, mede door wederopbouw, daling van 

de woningbezetting en hierdoor de stijging van de vraag naar woningen. De invulling van de 

stadsrand heeft dus lange tijd in ieder geval een woningfunctie gehad, om de vraag naar 
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woningen op te vangen. Echter is Rotterdam niet alleen uitgebreid op woongebied, maar zijn 

ze ook sterk uitgebreid op het gebied van economie. 

 

5.3 Trend economie 

Ook op economisch gebied is het stedelijk gebied van Rotterdam gegroeid. Dit is gebeurt 

door middel van de (noodzakelijke) aanleg van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De 

economie van Rotterdam is in de afgelopen 50-60 jaar zeer sterk gegroeid. In de periode na de 

oorlog was de economische groei vergelijkbaar met de economische groei in heel Nederland. 

Er zijn geen specifieke gegevens over de economische groei van Rotterdam maar omdat in de 

periode na de wederopbouw in heel Nederland een enorm sterke economische groei plaats 

vond is het mogelijk om te zeggen dat dit ook voor Rotterdam gold. De economische groei 

van Nederland in de periode vanaf 1960 is hieronder weergegeven.  

 

 
Figuur 14: Economische groei Nederland (Nicis institute, 2009) 

 

Zoals duidelijk te zien is in de grafiek is de economische van Nederland zeer sterk gegroeid in 

de afgelopen jaren. Zoals gezegd geldt dit ook voor Rotterdam, mede omdat Rotterdam een 

van de belangrijkste oorzaken is van de economische groei. Op de volgende afbeelding wordt 

de economische groei van de regio Rijnmond (Rotterdam is hier onderdeel van) tussen 1998 

en 2010 weergegeven. 
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Figuur 15: Economische verkenning Rotterdam (Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, 2012) 

 

Uit bovenstaande de grafiek valt op te maken dat, met uitzondering van 2009, de economie 

elk jaar is gestegen met gemiddeld zo’n 2%. Beide grafieken bij elkaar genomen geeft aan dat 

er duidelijk veel economische groei heeft plaatsgevonden in de regio. Volgens de heer Van 

Oorschot (2012), opdrachtmanager buitenstedelijke groenprojecten en projectleider van de 

nieuwe stadsrandzones, heeft deze economische groei invloed op de verstedelijking van 

Rotterdam door bedrijventerreinen. Hij stelt namelijk dat wanneer de economie groeit, de 

gemeente Rotterdam er al gauw voor kiest om bedrijventerreinen te realiseren in de stadsrand. 

Zo geeft hij als voorbeeld het Zuidelijk Randpark, in de 60-er jaren aangelegd als een soort 

buffer tussen de wijken van Zuid (m.n. Pendrecht en Zuidwijk) en de snelweg A15. Er zijn 

lange tijd plannen geweest voor een complete groene gordel langs de A15, maar die is nooit 

compleet geworden. Er zijn hier namelijk door ruimtegebrek bedrijventerreinen als Charloisse 

Poort en Cornelisland gepland. Voorgaande vertoning, het plannen van groene ruimte in de 

stadsrand, maar deze later toch invullen voor bedrijventerreinen is een belangrijke trend om 

rekening mee te houden met betrekking tot de toekomstverkenning. Hier komt uit voort dat 

groenprojecten indien nodig plaatsmaken voor stedelijke uitbreiding, in dit geval door 

bedrijventerreinen. Dit is een belangrijk wensbeeld van de gemeente Rotterdam. 
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Om de uitspraak van de heer Van Oorschot te versterken is hieronder in de tabel een overzicht 

weergegeven van het aantal hectare uitgegeven bedrijventerreinen in/rond Rotterdam:  

 
Tabel 2: Uitgifte bedrijventerreinen in Ha. per gemeente van 1990 t/m 2009 (Stadsregio Rotterdam, 2010)  
 

Uit de tabel komt voort dat de hoogte van het aantal hectare wat uitgegeven wordt vaak mede 

bepaald wordt door de economische groei. Zo is in tabel 2 in 2009 een sterke daling van de 

economische groei te zien. In de tabel is er in 2009 ook het laagste aantal hectares 

bedrijventerrein uitgegeven. 2007 daarentegen heeft een sterke piek in de economische groei, 

en dit geldt ook voor het aantal uitgegeven hectare bedrijventerreinen in dat jaar. Dit is ook 

een logische verklaring want als het goed gaat met de economie zien veel bedrijven 

uitbreidingsmogelijkheden en worden er veel nieuwe bedrijven begonnen. In dit soort 

situaties stijgt dan dus ook de vraag naar bedrijventerreinen. 

 

Belangrijk voor de invulling van de stadsrand is het gegeven dat nieuwe bedrijventerreinen 

volgens het PBL (2009) vrijwel altijd aan de randen van de stad worden geplaatst en dat er 

vaak open ruimte ten koste gaat van deze nieuwe bedrijventerreinen.  

 

5.4 Trend van politieke wensen 

Uit het theoretisch kader is gebleken dat het rijk met behulp van nota’s en structuurvisies 

probeert beleid te vormen om de verstedelijking te controleren. Met behulp van dit beleid 

wordt zoals gezegd sinds enkele decennia mede geprobeerd om de positie en de invulling van 

de stadsrandzone een plaats te geven in het beleid. In de afgelopen 50-60 jaar heeft het 

politieke beleid grote invloed gehad op de verstedelijking en daarmee de ligging, verplaatsing 

en invulling van de stadsrandzones. Het PBL heeft in het rapport ‘Verstedelijking in de 
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stadsrandzone’ (2009) het beleid weergegeven wat de politiek heeft gevoerd. Het gevoerde 

beleid staat voor het ‘wensbeeld’ van de politiek over de invulling van de stadsrandzone en de 

beheersing van de verstedelijkingsdruk. Deze wensbeelden zijn van belang in de trendanalyse, 

omdat in de toekomst het door de politiek gevoerde beleid doorslaggevend zal zijn bij de 

invulling van de stadsrandzone. 

 

In de Nederlandse ruimtelijke ordening van de afgelopen decennia heeft het streven naar 

bundeling van de verstedelijking centraal gestaan. Het streven naar beheersing van het 

verstedelijkingsproces werd afgebeeld in de drie eerste nota’s over de ruimtelijke ordening 

van respectievelijk 1960, 1966 en 1983. Zo wordt in de tweede nota (VROM, 1966) gekozen 

voor een middenweg tussen sterke spreiding, die op de kaart ‘zoiets als een vlekkerig mengsel 

van stad noch land’ oplevert, en sterke concentratie, die zou indruisen tegen de 

suburbanisatiewensen van een flink deel van de bevolking. Met de gebundelde deconcentratie 

en later via het groeikernenbeleid speelde het Rijk in op de behoefte aan ruimte voor 

verstedelijking, terwijl het tegelijkertijd ongebreidelde groei van verstedelijkte gebieden wilde 

tegengaan. Het Rijk accommodeerde verstedelijking door concentratie op verspreid gelegen 

plekken (bijvoorbeeld in overloopgemeenten verspreid in de Randstad, maar bij voorkeur ook 

verspreid over de landsdelen). Deze bundeling van de verstedelijking (vanaf eind jaren 

zeventig in de zogeheten groeikernen) bleef in deze periode vergezeld gaan van een visie op 

de landelijke gebieden tussen de oude en nieuwe kernen in. Zo wordt in de derde nota 

(VROM, 1984) beoogd met bufferzones de openheid van landschappen binnen en tussen 

stadsgewesten te waarborgen. Desondanks bleek de verstedelijking niet eenvoudig in te 

perken. Zelfs de vastlegging van rijksbufferzones in provinciale streekplannen bood geen 

garantie tegen verstedelijking in het landschap tussen de bestaande kernen (zie bijvoorbeeld 

Berenschot 1993; VROM, 2008a) (PBL, 2009).  

 

De bescherming van het landschappelijk ommeland kreeg vanaf de tweede helft van de jaren 

zeventig en nog sterker in de jaren tachtig versterking in de vorm van het 

compactestadsbeleid. In de vierde nota (VROM 1988: 45) en de Vinex-nota (VROM 1990: 

16) wordt geen specifiek stadsrandzonebeleid geformuleerd, maar is wel duidelijk aangegeven 

dat de stadsrandzone een ‘expansiegebied’ is, waarin ruimte wordt gezocht voor heel diverse 

functies, zoals bedrijventerreinen, ‘nieuwe buitens’ en ‘stadslandschappen’. In het 

compactestadsbeleid werd het overgangsgebied tussen stad en land vooral beschouwd als 

potentiële bouwlocatie. Door de aanwijzing van relatief grootschalige bouwlocaties aan de 
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randen van de steden nam de stedelijke druk op de stadsrandzone sterk toe (Lucas & Van Oort 

1993). Om te voorkomen dat stadsgewesten aaneen zouden groeien, zette het Rijk in het 

verlengde van de voorgaande nota’s ook in de vierde nota en de Vinex-nota als tegenhanger 

van de compacte steden tevens in op bufferzones in het landelijk gebied tussen de steden in. 

Een verschil met het bufferzonebeleid uit de voorgaande nota’s is echter dat het openhouden 

van de gebieden (en het agrarisch gebruik daarvan) tussen de kernen niet de enige doelstelling 

was. In het verlengde van een koerswijziging die is ingezet in de Nota landelijke gebieden 

(VROM, 1983) en het Structuurschema Openluchtrecreatie (CRM, 1981), kregen de 

bufferzones extra betekenissen, namelijk als recreatie- en natuurgebieden (zie bijvoorbeeld 

Stuurgroep Groene Hart 1992; zie ook Lucas & Van Oort 1993: 100; VROM 2008a: 27). De 

doelstelling was dat de groene gebieden rondom de steden toegankelijk zouden worden voor 

stedelingen die op niet al te grote afstand van de stad wilden recreëren. De bufferzones boden 

daarmee niet alleen tegendruk (tegen de verstedelijking), maar kwamen ook nadrukkelijk in 

dienst van de stad te staan (PBL, 2009)..  

 

Terwijl de realisatie van de compacte stad uit de Vinex-nota nog in volle gang was, 

veranderde met de nieuwe Nota Ruimte de koers van het verstedelijkingsbeleid. De 

uitleglocaties die waren bedoeld als onderdeel van de compacte stad, werden nu gezien in de 

context van het stedelijke netwerk (vergelijk Ritsema van Eck 2006: 19). Er werd in deze 

periode aan de ‘rode kant’ van het spectrum (bebouwd gebied) het bundelingsbeleid in 

gewijzigde vorm voortgezet, en daarnaast bleef in deze nota ook de ‘groene kant’ van het 

spectrum (omringende landschap), het bufferzonebeleid, in gewijzigde vorm overeind. Het 

pleidooi uit de jaren negentig voor het belang van de recreatiefunctie van de bufferzones heeft 

na de eeuwwisseling aan kracht gewonnen. Het Rijk constateert dat landschappelijke en 

recreatieve kwaliteiten van de groene gebieden tussen de kernen achterblijven bij de stedelijke 

ontwikkeling. ‘Rood’ en ‘groen’ zijn niet in evenwicht en er is een inhaalslag nodig om de 

toegankelijkheid en bruikbaarheid van het groen rondom de steden te vergroten. Het streven is 

om delen van het landschap in de verstedelijkte regio’s naast hun bufferfunctie (het vrijwaren 

van verstedelijking) nadrukkelijker een recreatieve functie te geven. Zo onderzoekt het Rijk in 

het kader van de Nota Ruimte de transformatiemogelijkheden van de bufferzones, waarbij de 

recreatiebehoeften en -mogelijkheden centraal staan (VROM & LNV, 2007; VROM, 2008a: 

34-36). In de Structuurvisie Randstad 2040 (VROM, 2008c: 84) wordt de aanleg van 

metropolitane parken rondom de steden voorgesteld. Deze grootschalige parken moeten niet 

alleen weerstand bieden tegen verstedelijkingsdruk, maar tevens voorzien in de 
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recreatiebehoeften van stedelingen. Daarnaast moeten volgens deze structuurvisie sommige 

groengebieden rondom de steden ruimte gaan bieden aan groene woon- en werkmilieus – dit 

om in aanvulling op de bundelings- en verdichtingsambitie te zorgen voor de nodige variatie 

aan vestigingsmilieus (PBL, 2009).  

 

Later zijn deze structuurvisies en nota’s samengevoegd in een nieuwe structuurvisie, de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

staan de plannen voor ruimte en mobiliteit tot 2040. De SVIR vervangt verschillende nota’s, 

zoals de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits 

Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving (Rijksoverheid, 2012). Opvallend is 

dat in de SVIR de stadsrandzone niet meer genoemd wordt. Wel wordt er aangegeven dat in 

de Randstad, en specifiek de zuidvleugel rond Rotterdam, grote woningbouw en economische 

opgaven liggen waar nieuwe ruimte voor gevonden moet worden. Dit gegeven zou nieuwe 

druk op de stadsrandzone kunnen veroorzaken als de nieuwe ruimte daar gevonden moet 

worden. 

Uit bovenstaande alinea’s komt duidelijk naar voren wat het politieke wensbeeld over de 

verstedelijking en de stadsrandzone was. Bovenstaande tekst geldt weliswaar voor heel 

Nederland maar vanzelfsprekend waren de betreffende nota’s ook van toepassing op 

Rotterdam. De stadsrandzone van Rotterdam was dus door toedoen van de politiek lange tijd 

een vlekkerig mengsel van stad nog land, waarna ze werden omgetoverd tot bufferzones. Pas 

later begon het gebied vorm te krijgen en kwam functiemenging centraal te staan. De laatste 

jaren krijgt de stadsrandzone meer een recreatiefunctie en dat is ook terug te zien in de 

huidige plannen van de stad voor de invulling van de stadsrandzone. Opvallend genoeg ligt  in 

het huidige beleid de nadruk weer op opgaven voor woningbouw en economie, waardoor 

verstedelijking in onder andere Rotterdam, en daarmee de stedelijke druk op de stadsranden 

en hierdoor de invulling van deze zones een zeer belangrijke rol speelt. 
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5.5 Trend van wensen van de bevolking 

Een zeer belangrijke trend is de wens van de bevolking over de invulling van de 

stadsrandzone. Omdat dit een subjectieve factor is, is deze wens daarentegen zeer lastig in 

kaart te brengen. Elke persoon heeft namelijk andere wensen over de invulling van de ruimte. 

Lange tijd, vanaf de jaren 60-70, is de wens van de bevolking geweest om een betere 

leefbaarheid in de woonomgeving te ervaren. Om dit te bereiken wilde men aanwezigheid van 

voldoende voorzieningen, sociale veiligheid, weinig milieuvervuiling/geluidsoverlast, en een 

goede kwaliteit van de openbare ruimte. Dit was dan ook de manier waarop woon en 

werklocaties in de stadsranden ingericht werden. Na enkele decennia is de leefbaarheid in 

vrijwel alle woon en werk omgevingen sterk verbeterd en verleggen de wensen van de mens 

zich. De laatste jaren gaat recreatie een steeds belangrijkere rol spelen in de wens van de 

mens.  

 

Mensen zijn steeds meer op zoek naar natuurlijke belevingen, rust en ruimte. De vraag naar 

natuurbeleving wordt groter naarmate de verstedelijking toeneemt, en zoals uit voorgaande 

trends blijkt is dit duidelijk het geval. Natuur en platteland worden steeds schaarser door de 

opkomende verstedelijking (NRIT, 2008). Recreanten willen een ervaring die bij hun leefstijl 

past. De ene consument is de andere niet. Verschillen in wensen en verwachtingen bestaan. 

De beleving die mensen zoeken kan een spectaculaire ervaring zijn zoals slapen in 

boomhutten of een weekje in de huid van de boer of boswachter kruipen (RECRON, 2008; 

Dagevos e.a., 2000). Andere recreanten zoeken rust, ontspanning en gezelligheid. Maar ook 

dan gaat het om een totaal-beleving (RECRON, 2008). Eenzelfde gebeurtenis kan door 

mensen zeer verschillend beleefd worden, afhankelijk van karakter, kennis, ervaring, leeftijd, 

humeur etc. Belevingen en belevingswensen over de groene ruimte lopen daardoor ook sterk 

uiteen (Brinkhuijsen et al, 2003). Het landschap ontwikkelt zich tot een recreatielandschap dat 

de grondslag is van vele interpretaties door vele soorten recreanten die allemaal hun eigen 

verhaal hebben of willen hebben over dat landschap. Kwaliteit, variatie, recreatie op maat en 

vernieuwing zullen steeds belangrijker worden (Kenniscentrum Recreatie, 2008). Waar er 

lange tijd weinig aandacht werd besteed aan recreatie in de stadsranden, mede door de snelle 

verstedelijking, lijkt recreatie nu de voornaamste ruimtelijke invulling te worden. Dit blijkt 

ook uit het gegeven dat wanneer er in Rotterdam natuur (recreatiegebied) wordt opgeofferd 

voor rode contouren dit op enorme maatschappelijke weerstand stuit (persoonlijke 

communicatie, 2012). Dat dit besef heerst bij de politiek blijkt ook uit de in de politieke 
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trendanalyse beschreven Nota Ruimte, waar recreatiebehoeften –en mogelijkheden centraal 

staan.  

 

Het is vanuit bovenstaande trend bekeken de vraag of deze recreatiebehoeften in de toekomst 

centraal zullen blijven staan in de stadsrand, of dat deze, zoals lange tijd het geval was, plaats 

zullen maken voor de vraag naar woningen en bedrijvenlocaties en daardoor eventueel 

verplaatst moeten worden. Dit zal mede afhankelijk zijn van het feit of de wensen van de 

ruimtelijke wensen van de bevolking in de toekomst nog zullen veranderen. 

 

5.6 Samenvatting ontwikkeling ruimtegebruik stadsrandzone Rotterdam 

In de voorgaande paragrafen is voor verschillende aspecten die invloed hebben op de 

inrichting van de stadsrandzone van Rotterdam een trendanalyse opgesteld. Allereerst is het 

duidelijk geworden dat de stadsrandzone van Rotterdam zich in 50-60 jaar tijd sterk heeft 

verplaatst door de stedelijke groei. Zoals eerder gezegd heeft dit gevolgen voor de inrichting, 

daar waar een inrichting met natuur binnen korte termijn omgeven of zelfs ingevuld zou zijn 

door verstedelijking. In de periode dat het bevolkingsaantal van Rotterdam af nam, maar de 

gemiddelde woningbezetting nog sterker af nam werd de stadsrandzone een uitleglocatie voor 

nieuwe woonwijken. De trend geeft ook aan dat in de toekomst de vraag naar nieuwe 

woningen naar alle waarschijnlijkheid zal blijven groeien en ook voor deze nieuwe behoefte 

zullen er, daar waar ruimte is, nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De sterke 

economische groei van de stad in de afgelopen decennia betekende daarnaast dat er ook grote 

vraag was naar nieuwe bedrijvenlocaties. De trend geeft ook aan dat naar alle 

waarschijnlijkheid de economische groei, en daarmee de vraag naar bedrijventerreinen 

voorlopig nog niet zal stoppen en/of dalen. Van oudsher worden bedrijven vaak gevestigd aan 

de randen van de stad vanwege de ruimte en de ontsluiting en ook de nieuwe 

bedrijvenlocaties in Rotterdam werden veelal gevestigd in de stadsrandzone. Hierdoor werd 

de stadsrandzone een ongestructureerde samenstelling van woon- en werklocaties. De reden 

dat dit zo ongestructureerd bleef was doordat ook in de politiek lange tijd weinig aandacht 

werd besteed aan stadsrandzones. Een specifieke inrichtingskeuze van de politiek voor de 

stadsrandzone ontstond pas in 1988 in de vierde nota, al kreeg de rand van de stad toen de 

functie waar het eigenlijk al jaren toe diende, een expansiefunctie voor woon, werk locaties. 

Het is dus duidelijk dat de trend van een stadsrandzone vol woon- en werklocaties zich 

decennia lang heeft voortgezet, totdat de bevolking meer wensen voor nabije recreatie kreeg 

en de politiek dit beaamde door middel van met name de Nota Ruimte. Vanaf dit moment 
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kreeg de stadsrandzone ook een duidelijke recreatieve functie en ontstonden er 

gestructureerde plannen voor de inrichting van de stadsrand. In het volgende hoofdstuk zullen 

de trends die beschreven zijn in dit hoofdstuk uitgebreid worden bekeken om hiermee een 

verrassingsvrije toekomst te creëren.  
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6. Toekomstverkenning 
Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen zal er in dit onderzoek een 

toekomstverkenning worden gedaan aan de hand van ‘forecasting’. Uit de theorie achter 

forecasting blijkt dat in dit type toekomstverkenning het extrapoleren van trends, zowel 

kwalitatief als kwantitatief, centraal staat. De toekomstverkenning behelst kwantitatieve 

trendextrapolaties, uitgaande van het huidige beleid en huidige belastingtarieven die als 

constant en ongewijzigd veronderstelt worden. Er zal dus een toekomstverkenning 

plaatsvinden aan de hand van de trendanalyse uit het vorige hoofdstuk.  

 

Met het oog op het creëren van een verrassingsvrije toekomst is het belangrijk om rekening te 

houden met de huidige situatie in Nederland, namelijk de economische kredietcrisis. Door de 

economische kredietcrisis is het lastig om te stellen dat er een verrassingsvrije toekomst 

gecreëerd kan worden, omdat een dergelijke grote crisis in het verleden nog niet voor is 

gekomen. Mevrouw Schellevis (persoonlijke communicatie, 2012) heeft deze situatie in het 

interview ook aan de orde gebracht. Zij stelt eveneens dat de trend uit het verleden op dit 

moment lastig door is te trekken omdat veel van de huidige plannen voor de stedelijke groei 

van Rotterdam, bijvoorbeeld woninglocatie Lansingerland en bedrijventerrein Wilderszijde 

met, naar schatting, 5 tot 20 jaar zijn uitgesteld. Dergelijke situatie geeft aan dat er in de trend 

weliswaar een knik is gekomen, maar dat de gemeente Rotterdam van plan is om de lijn uit 

het verleden weer op te pakken. Dit geeft aan dat de verrassingsvrije toekomst die in dit 

hoofdstuk wordt ontwikkeld niet per direct voort is te trekken, maar evenals vele projecten in 

Rotterdam, uitgesteld is met 5 tot 20 jaar. 

Allereerst zal van elke trend een losse extrapolatie plaatsvinden, waarna alle trends 

gezamenlijk een toekomstverkenning kunnen vormen. Deze extrapolatie van trends zal 

worden ondersteund door prognoses en eventueel toepasselijke ruimtelijke plannen. 

 

6.1 Prognose verstedelijking 

Allereerst zal er in deze paragraaf worden gekeken naar de trend van verstedelijking, 

uitgebeeld aan de hand van enkele kaarten in het vorige hoofdstuk. De trend die uit deze 

kaarten zonder twijfel duidelijk naar voren komt is dat het stedelijk gebied zich sinds 1955 in 

rap tempo heeft uitgebreid. Aan welke zijde van de stad je ook kijkt, overal is het stedelijk 

gebied verdicht en naar buiten uitgebreid. Met het oog op de stadsranden van de stad betekent 

dit dat een stadsrand uit 1955 binnen zeer korte tijd al geen stadsrand meer was, omdat er in 
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dit gebied en daarbuiten even later weer gebouwd werd. De stadsranden van Rotterdam zijn 

dus ver naar buiten geschoven in de afgelopen decennia. Om de verstedelijking nog eens 

duidelijk naar voren te halen is hieronder de kaart van 1955 en de kaart van 2008 weergeven: 

 
Figuur 16: Rotterdam 1955 

 
Figuur 17: Rotterdam 2008 
 

Wanneer deze kaarten naast elkaar worden gehouden spreekt het verschil voor zich. Met het 

oog op deze stedelijke groei kan deze trend worden doorgetrokken naar de toekomst. Dit zou 

betekenen dat Rotterdam in de komende 50 jaar al sterk zal groeien, laat staan wanneer er 

verder naar de toekomst gekeken zal worden en het stedelijk gebied alleen maar meer toe zal 

nemen. Met het oog op de stadsranden zou dit hetzelfde betekenen als in de afgelopen 

decennia, deze zullen blijven verplaatsen omdat het stedelijk gebied groeit. In het volgende 

hoofdstuk zal een volgende prognose volgen, dit keer met het oog op de demografie. 

 

 



 52 

6.2 Prognose demografie 

Aan de hand van de demografische trend uit het vorige hoofdstuk zal een voorspelling worden 

gedaan over de toekomstige bevolkingsgroei/afname in Rotterdam. Hieronder is nogmaals in 

een tabel weergegeven die het aantal inwoners vanaf 1955 weergeeft: 

 
Tabel 3: Bevolking, woningvoorraad en gemiddelde woningbezetting (G.W.B.) in Rotterdam per 1 januari 2011 

(COS, 2011) 

 

Zoals eerder gezegd is in de tabel duidelijk zichtbaar dat het bevolkingsaantal elke ±10 jaar is 

afgenomen. Logisch gezien zou dit betekenen dat in de verrassingsvrije toekomst het 

bevolkingsaantal steeds meer af zal blijven nemen. Echter valt in de tabel ook op dat in de 

loop der decennia het bevolkingsaantal in steeds minder sterkere mate afneemt. Hieruit zou 

geconcludeerd kunnen worden dat in de toekomst de daling van het inwonersaantal een 

evenwichtspunt zal bereiken. Vanaf dit punt kan het bevolkingsaantal twee kanten op, het kan 

verder gaan dalen, of het kan daarentegen gaan stijgen.  

Volgens een recent verschenen bevolkingsprognose 2010-2025 van Rotterdam (2009) is dit 

laatste punt het geval. Deze bevolkingsprognose is uitermate bruikbaar in dit onderzoek 

omdat deze eveneens is gebaseerd op een trendanalyse uit het verleden. In de 

bevolkingsprognose 2010-2025 wordt verwacht dat het totale aantal Rotterdammers in de 

eerste prognosejaren met vrijwel hetzelfde tempo groeit als in 2008 het geval was (3 á 4 

duizend personen per jaar). Na 2011 vlakt de groei enigszins af, maar vanaf 2016 treedt weer 

herstel op. In 2020 zijn er naar verwachting 602 duizend Rotterdammers en in het horizonjaar 

2025 staat de teller op 610 duizend. Wat betreft de migratiestromen is de verwachting dat het 

recentelijk bereikte evenwicht in de binnenlandse migratie geen stand zal houden, maar op 

termijn weer negatief zal worden. Echter, de omvang van het negatieve binnenlandse saldo zal 

aanzienlijk meer beperkt blijven dan in de jaren ’90 het geval was. Naar verwachting zullen 

meer starters en dertigers ervoor kiezen om met hun (eventueel te krijgen) kinderen 

wooncarrière te maken in Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2009). In de grafiek hieronder is 

deze bevolkingsgroei grafisch weergegeven: 
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Figuur 18: Ontwikkeling van de Rotterdamse bevolking tot 2025 (Gemeente Rotterdam, 2009) 

 

Aan de hand van de bevolkingsprognose en de trend uit het verleden valt hier te concluderen 

dat wat betreft de demografie het stedelijk gebied in de nabije, maar naar alle 

waarschijnlijkheid ook verre, toekomst zich uit zal blijven breiden, omdat de vraag naar 

woningen zal blijven stijgen. Dit wordt eveneens in de bevolkingsprognose ondersteund door 

middel van de volgende afbeelding: 

 
Figuur 19: Kansen voor gewenste woonmilieus (Stadsvisie Rotterdam, 2010) 
 

Hierin worden de gebieden aangegeven in welke richting Rotterdam wil uitbreiden met 

betrekking tot de woningbouw. Op de afbeelding is duidelijk te zien dat het grootste deel van 

de zoekgebieden voor uitbreiding aan de randen van de stad liggen, waardoor het stedelijk 

gebied van Rotterdam uit zal breiden. Vanuit de SER-ladder bekeken kan de vraag naar 

woningen belangrijke gevolgen hebben voor de open ruimte in de stadsrandzone. Allereerst, 

zoals de afbeelding hierboven laat zien, heeft de gemeente tot doel om onder andere groen 
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stedelijk woonmilieu te bouwen. Volgens de SER-ladder, beschreven in het theoretisch kader, 

zal de functie wonen zo lang als mogelijk nog gecombineerd worden met groen maar wanneer 

de vraag naar rode contouren, in dit geval woningen, toeneemt zal er in de open ruimte 

gebouwd moeten worden. In dit geval zal dit naar alle waarschijnlijkheid op den duur ten 

kosten gaan van het groen stedelijk woonmilieu en zal dit gebied als het ware transformeren 

naar een rustig stedelijk woonmilieu, alvorens het misschien wel richting het centrum 

stedelijk milieu ontwikkeld. Dit geldt tevens voor het rustig stedelijk woonmilieu in de 

afbeelding wat volgens de SER-ladder op den duur kan gaan neigen richting een centrum 

stedelijk woonmilieu. Dit is dus een belangrijke trend om rekening mee te houden met het oog 

op de plannen voor natuur in de stadsrandzone.  

 

6.3 Prognose economie 

In deze paragraaf zal aan de hand van de economische trend uit het vorige hoofdstuk een 

prognose gemaakt worden van de toekomst wat betreft de economische groei en de 

bijkomende bouw van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Zoals duidelijk te zien is in de 

economische trend is in de afgelopen decennia, met uitzondering van de periode van de 

economische crisis, de economie van Nederland, en specifiek die van Rotterdam, alleen maar 

gegroeid. Uitgaande van deze trend zou dit betekenen dat in de toekomst de economie alleen 

maar verder zal stijgen. In de grafiek van Nicis (2009), uit de trendanalyse, is deze 

economische groei tot in de toekomst doorgetrokken waardoor duidelijk te zien is dat de groei 

tot 2040 bijna verdubbeld ten opzichte van nu. Omdat Rotterdam samen met Amsterdam 

toonaangevend is voor de economische groei van Nederland mag er vanuit worden gegaan dat 

deze economische groei ook voor Rotterdam zelf zal gelden. Zoals gezegd brengt deze 

economische groei ook gevolgen mee voor de invulling van de ruimte. Zoals de heer van 

Oorschot (2012) al verklaarde heeft deze economische groei te maken met de verstedelijking 

door bedrijventerreinen. Uitgaande van de tabel uit de trendanalyse waarin te zien is dat het 

aantal hectare bedrijventerrein dat wordt uitgegeven meer is naarmate de economie groeit valt 

hieruit te concluderen dat in de toekomst het aantal bedrijventerreinen eveneens toe zal 

blijven nemen. Dit wordt bevestigd door een onderzoek van ECORYS in opdracht van de 

stadsregio Rotterdam naar de ruimtebehoefte tot 2030. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 

tot 2030 de vraag naar bedrijventerreinen zal groeien met 850 hectare.  

De demografische trend en de hierbij horende demografische ontwikkelingen spelen volgens 

het RIVM (2009) op een aantal manieren ook rol bij de prognoses van de vraag naar 

bedrijventerreinen. Allereerst hebben demografische ontwikkelingen invloed op de vraag naar 
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bedrijventerreinen doordat een deel van de vraag naar de producten van de bedrijven op de 

Nederlandse bedrijventerreinen afkomstig is van de Nederlandse bevolking. Neemt het 

bevolkingsaantal af, dan zal ook de vraag naar bedrijventerreinen afnemen. Dit effect speelt 

op het niveau van de regio. 

In de tweede plaats leiden demografische ontwikkelingen tot veranderingen in de 

beroepsbevolking (zie tabel 6.5). In bijna alle provincies neemt de beroepsbevolking tot 2020 

naar verwachting af, maar volgens een onderzoek van de gemeente Rotterdam (2009) neemt 

in ieder geval tot 2020 de beroepsbevolking van Rotterdam toe. Ook deze ontwikkeling is te 

verwerken in de prognoses van de vraag naar bedrijventerreinen omdat een grotere 

beroepsbevolking betekent dat er een aantrekkelijker vestigingsklimaat is voor bedrijven 

(RIVM, 2009). Hierdoor zal de vraag naar bedrijventerreinen dan ook toenemen. 

De groei van deze vraag naar bedrijventerreinen wordt verduidelijkt door onderstaande 

afbeelding: 

 
Figuur 20: Geplande bedrijventerreinen Rotterdam (Stadsregio Rotterdam, 2012) 
 

Op bovenstaande afbeelding is een overzicht te zien van bedrijventerreinen die in de toekomst 

zijn gepland door de gemeente Rotterdam. Opvallend is dat deze over het algemeen allemaal 

aan de randen van de stad gevestigd zijn. Dit is volgens het NAW dan ook een ‘ongeschreven 

regel’ want zij stellen het volgende over bedrijventerreinen en hun ligging: ‘Ontstaan vanuit 
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het idee van zonering werden de terreinen meestal weggestopt aan de uiterste randen van een 

stad of dorp.’ Zo veroorzaakten ze zo min mogelijk (milieu)overlast en ook uit logistiek 

oogpunt was dat een efficiënte oplossing. De terreinen liggen meestal direct aan de 

belangrijke ontsluitingswegen’ (NAW, 2012). Kortom, wanneer er in de toekomst in 

Rotterdam meer vraag zal zijn naar bedrijventerreinen zal de meest logische optie zijn om 

deze aan de randen van de stad te plaatsen, veelal in de stadsranden omdat dit het dichtst bij 

de stad zelf is. 

 

Ook met het oog op de uitbreiding door bedrijventerreinen is de SER-ladder van toepassing. 

Zoals in de vorige paragraaf deze methodiek is uitgewerkt is de ladder ook zo toe te passen op 

bedrijvenlocaties. Wanneer de vraag naar bedrijventerreinen de huidige gebouwde ruimte 

overstijgt, nadat herstructurering en functiemenging niet meer mogelijk is, zal er ook voor 

bedrijven gebouwd moeten worden in de open ruimte. Een eventuele groene stadsrandzone 

kan dan in gevaar komen. Dit komt overeen met wat de heer Van Oorschot (2012) al aangaf, 

dat geplande groene bufferzones plaats moeten maken voor ruimte voor bedrijvenlocaties.  

 

6.4 Prognose van politieke wensen 

Een van de lastigste prognoses om te maken is die van de wensen van de politiek. In het 

vorige hoofdstuk is uitgebreid beschreven welke nota’s ruimtelijke ordening er in de 

afgelopen decennia zijn ontwikkeld door het rijk en welke invloed deze hadden op de 

verstedelijking en de stadsrandzone. Elk van deze nota’s omvatte wensen van de politiek over 

hoe de verstedelijking gecontroleerd moest worden, en later hoe deze verstedelijking in relatie 

stond tot de invulling van de stadsrandzone. Het valt in de lijn der verwachting dat in de 

toekomst ook nog meerdere nota’s zullen verschijnen die op hun beurt ook de verstedelijking 

proberen te controleren en de stadsrandzone een positie willen geven. Gezien het tempo 

waarin de nota’s elkaar opvolgden in de afgelopen decennia lijkt het er op dat de huidige nota, 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de op de Randstad gerichte 

Structuurvisie Randstad 2040 de komende decennia nog actief zullen zijn, aangezien beide 

zijn geschreven met het idee om de stedelijke ontwikkeling van Nederland tot 2040 te 

controleren. Er zal door zowel het rijk als de gemeente nog lange tijd geprobeerd worden om 

vast te houden aan het principe van de, in het theoretisch kader beschreven, ideale 

stadsrandzone. Er zal getracht worden om een zeer goede ruimtelijke- en 

leefomgevingskwaliteit te ontwikkelen met een goede ontsluiting. Hiervoor is een goede 

combinatie van wonen, werken en recreatie (zowel natuur als bijvoorbeeld sportterreinen) 
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noodzakelijk. Deze combinatie kan voor de politiek, met het oog op de voorgaande 

prognoses, op den duur een probleem opleveren. Door te veel druk van de rode contouren, 

zoals in voorgaande prognoses beschreven is, kan de recreatie functie mogelijk weggedrukt 

worden. Het voldoen aan de ideale stadsrandzone kan op lange termijn dus zeer lastig worden 

door de stedelijke druk van woon- en werklocaties.  

Na de periode tot 2040, die al wordt beheerd door middel van de SVIR en de Structuurvisie 

Randstad 2040 is er nog een hoop onzekerheid en onduidelijkheid over wat de wensen van het 

politieke beleid op het gebied van verstedelijking en stadsrandzones dan zijn. Dit zal 

afhankelijk zijn van de trend die de verstedelijking in de toekomst voort zal zetten. Gezien 

voorgaande prognoses op het gebied van economie, demografie en verstedelijking zal er in de 

toekomst nieuw beleid moeten komen om deze verstedelijking in onder andere Rotterdam te 

kunnen controleren, maar ook om de huidige positie van de stadsrandzone te kunnen 

waarborgen en deze wel of niet ‘ten onder’ te laten gaan aan de verstedelijking. Mevrouw 

Schellevis (2012), medewerker van de stadsregio Rotterdam en nauw betrokken bij de huidige 

plannen voor de stadsrandzone verwacht ook een sterkere positie van de stadsrandzone en een 

sterkere beheersing van de verstedelijking en denkt dat in een eventuele toekomstige nota de 

stadsrandzone weinig ruimte meer zal bieden voor rode contouren en veel ruimte voor natuur 

(persoonlijke communicatie, 2012). Dit zou betekenen dat de ideale stadsrandzone nog maar 

gedeeltelijk blijft bestaan, maar vooral natuurgericht zal zijn en dat voor de dreigende 

stedelijke groei andere oplossingen gezocht moeten worden. 

6.5 Prognose van wensen van de bevolking 

De prognose die gemaakt wordt met betrekking tot de veranderende wensen van de mens over 

het ruimtegebruik in de stadsrandzone is zeer lastig te maken. Dit komt omdat, zoals al eerder 

in de trendanalyse is vermeld, dit aspect subjectief is. Uit de trendanalyse blijkt dat de mens in 

eerste instantie wenst dat zijn eigen directe omgeving zo leefbaar mogelijk is, en daarna zijn 

wens gaat verleggen naar opties naast de eigen woon/werklocatie, in dit geval naar recreatie. 

Er mag aangenomen worden dat de wens naar recreatie in de zin van natuur in de nabije 

omgeving nog lang zal blijven bestaan, zolang deze recreatie mogelijkheden nog niet in 

volledige hoeveelheid beschikbaar en toegankelijk zijn. Dat dit gegeven klopt wordt duidelijk 

uit de plannen van de meeste gemeenten met betrekking tot de invulling van hun 

stadsrandzones. Volgens Stigter (2010) hebben stadsrandzones steeds meer het landschap als 

uitgangspunt. Dit geldt dan ook eveneens voor de gemeente Rotterdam. De plannen die 
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gemaakt zijn voor de invulling van de stadsrandzone van Rotterdam hebben weliswaar ook 

woon- en bedrijvenbestemmingen maar zijn overwegend gericht op groen en daarmee 

overwegend recreatief. Dat de gemeente Rotterdam zo veel aandacht besteed aan recreatie in 

de stadsrandzone is een gegeven waar mee in dit onderzoek rekening gehouden moet worden 

met het oog op de verstedelijking van de stad in de toekomst. Groen gaat namelijk, zoals 

bekend, enkel in kleine mate samen met verstedelijking.  

 

6.6 Verrassingsvrije toekomst 

In deze paragraaf zal een definitieve verrassingsvrije toekomst worden gegeven met het oog 

op de stedelijke groei van Rotterdam en hiermee verstedelijking in de stadsrandzone en het 

bijkomende ruimtegebruik. Zoals uit de verschillende toekomstverkenningen naar voren komt 

is zwart-op-wit de rode contour veruit overheersend ten opzichte van de groene/blauwe 

contour. De trend van de stedelijke groei laat duidelijk zien dat Rotterdam alleen maar is 

gegroeid en dit in de toekomst zal blijven doen. Deze groei zal worden gestimuleerd door de 

bevolkingsgroei en de economische groei. In de toekomst zal de vraag naar woningen en 

bedrijventerreinen toenemen en een van de meest interessante locaties voor plaatsing van deze 

rode contouren is in de stadsrandzone, omdat hier voldoende ruimte is en het nog steeds 

vlakbij Rotterdam ligt. Het lijkt een taak van de politiek, en dan met name het Rijk, de 

verwachtte groei te controleren. Daarnaast zullen zij de stadsrand een bepaalde positie moeten 

geven in het verstedelijkingsbeleid om zo te zorgen dat er in de toekomst aan de wensen van 

de bevolking voldaan kan worden. Beide kan bereikt worden met een eventuele nieuwe nota, 

aangezien de stadsrandzone in de SVIR niet voorkomt. Voorlopig zal de wens van de 

bevolking van Rotterdam met name zich nog blijven richten op recreatie, en ook voor 

recreatie is de stadsrandzone een ideale locatie om dit te bevorderen. Kortom, in de 

verrassingsvrije toekomst zal de stedelijke druk op de stadsrandzone in de komende decennia 

sterk toenemen en dit kan sterke gevolgen gaan hebben voor de huidige plannen in de 

stadsrandzone, beschreven in hoofdstuk 4, die voornamelijk gericht zijn op natuur en 

recreatie. Deze gevolgen zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
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7. Bedreigingen voor de huidige plannen 
 

In hoofdstuk 4 zijn de huidige plannen voor de stadsrandzone uitgebreid beschreven. 

Opvallend hierbij is dat zowel voor de noordkant als de zuidkant geldt dat natuur en recreatie 

een zeer belangrijke factor is. Vooral de blauwe verbinding is volledig gericht op natuur en 

recreatie, maar ook aan de noordkant is dit aspect erg belangrijk. De Noordas is weliswaar 

woon/werk gericht, maar is dit sterk in combinatie met natuur en recreatie, en het Hof van 

Delfland is een volledig groenproject. Vanuit deze sterk natuur en recreatie georiënteerde 

stadsrandzones is het aantrekkelijk om te kijken hoe deze natuur zich in de toekomst kan 

verhouden ten opzichte van de rode contouren. Hieronder zal deze functie natuur worden 

gecombineerd met de in het vorige hoofdstuk uitgewerkte verrassingsvrije toekomst. 

 

7.1 Stadsrandzone van Rotterdam en de verrassingsvrije toekomst 

Zoals uit de toekomstverkenning naar voren is gekomen is in de verrassingsvrije toekomst 

sprake van een sterke stedelijke groei van de stad Rotterdam. Uit de verschillende 

toekomstverkenningen is naar voren gekomen dat zwart-op-wit de rode contour veruit 

overheersend is ten opzichte van de groene/blauwe contour. Dit zou betekenen dat indien er 

geen ruimte meer is in de stad, Rotterdam genoodzaakt zal zijn uit te breiden richting en in de 

stadsrandzone. Hieronder is nogmaals de afbeelding weergegeven uit hoofdstuk 4 waarin de 

ligging van de stadsrandzones ten opzichte van het stedelijk gebied wordt weergegeven:  

 
Figuur 21: Ligging geplande stadsrandzones Rotterdam 
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Zoals al eerder vermeld is liggen de geplande stadsrandzones, zoals de naam al suggereert, 

dicht tegen de stad aan en in het geval van de Noordas zelfs al gedeeltelijk in het stedelijk 

gebied van de stad. Kijkend naar de stedelijke groei in de afgelopen 50 jaar, waarbij de stad 

zich in noord, oost en zuidelijke richting in rap tempo uitbreidde ligt het dus in de lijn van 

verwachting dat de druk van de rode contouren op de stadsrandzone sterk toe zal nemen. Dit 

is mede het geval omdat, zoals er een verschuiving van de stadsranden plaatsvond in de 

afgelopen 50 jaar, de stadsrand in de toekomst niet nog verder van de stad af geplaatst zal 

worden (Schellevis, 2012) en er dus steeds minder ruimte voor stadsuitbreidingen komt. De 

stedelijke druk zal voornamelijk richting het noorden en zuiden van de stad toenemen, daar 

waar de stadsrandzones zijn gepland, omdat bijvoorbeeld aan de oostkant van de stad, waar 

geen geplande stadsrandzone is, de stad grenst aan het Groene Hart. Voor het Groene Hart is 

er in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wettelijk vastgelegd dat de grote steden rond het 

Groene Hart sterk beperkte mogelijkheden tot bouw van rode contouren krijgen. 

Uitbreidingsmogelijkheden richting het Groene Hart zijn dus voor Rotterdam van bovenaf al 

uitgesloten waardoor er meer stedelijke druk richting het noorden en zuiden komt.  

Een dergelijke toekomst met stedelijke druk zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de 

huidige (en geplande) inrichting van de stadsrand. Zoals eerder is gezegd en beschreven voert 

het natuur en recreatie aspect in de plannen voor de stadsranden de boventoon maar als de 

vraag naar woningen en bedrijventerreinen de beschikbare ruimte in de stad overstijgt kan de 

hoeveelheid natuur en recreatie in de stadsrandzone hierdoor aangetast worden. Het PBL 

(2009) beschrijft het volgende: De groei van de steden en de toename van de daarvoor 

benodigde voorzieningen hebben een grote impact op het landschap (bijvoorbeeld het 

landschap van het Hof van Delfland en de Blauwe Verbinding). De veranderingen in het 

landschap zijn vooral het gevolg van de toename van de stedelijke bevolking, een 

veranderende levensstijl en het almaar toenemende aantal kleinere huishoudens (zoals 

beschreven in de trendanalyse in hoofdstuk 5). Dit leidt tot een grotere vraag naar ruimte, 

zowel voor woningen en bedrijven als voor recreatie. Deze veranderingen zijn in het 

bijzonder zichtbaar in de nabijheid van de grotere steden. De in de figuur (hieronder) 

aangegeven coldspots geven weer waar de stedelijke invloeden beperkt zijn. In de hotspots 

daarentegen zijn die invloeden groot, onder andere als gevolg van de vraag naar ruimte van de 

nabije steden. 
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Figuur 22: Invloeden stedelijk gebied op landschap (PBL, 2010). Deze afbeelding is in kleur, in bijlage 3 is een 
zwart-wit versie van deze afbeelding te vinden). 
 

Zoals duidelijk te zien is, bevind de grootste hotspot, en daarmee de meeste stedelijke druk op 

het landschap, zich in en rond Rotterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

bevestigd deze stedelijke druk naar de randen van de stad in het Milieueffectrapport 

Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011). In het rapport stelt het ministerie van 

I&M dat het zwaartepunt van de stad op het gebied van infrastructuur ligt bij het verbeteren 

van de bereikbaarheid en het bieden aan ruimte voor economische functies. Voor wonen en 

werken komt er een verwachte versoepeling van ruimtelijke restricties waardoor bouwen in de 

open ruimte eenvoudiger wordt.  

 

Bovenstaande gegevens wijzen erop dat in de verrassingsvrije toekomst de natuur sterk onder 

druk komt te staan door de grote vraag naar woon- en werklocaties en infrastructuur. Vanuit 

dit gegeven rijst de vraag hoe beleidsmakers denken hier in de toekomst rekening mee te 

houden, of dat ze er in de huidige plannen al rekening mee hebben gehouden, kortom: Hoe 

verhoudt de functie natuur in de verre toekomst zich ten opzichte van woon- en werkfuncties? 

 

Met het oog op de uitkomsten van de verrassingsvrije toekomst is er in dit onderzoek 

aandacht besteed aan de mening over dit gegeven van beleidsmakers en betrokkenen bij de 

stadsrandzone van Rotterdam. In het volgende hoofdstuk zal worden weergegeven hoe de 

gemeente Rotterdam om denkt te gaan met dit probleem. Hierna zal een algemeen advies 
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volgen over hoe in het specifiek Rotterdam, maar naar alle waarschijnlijkheid ook andere 

steden (met name in de Randstad) om kunnen gaan met de toekomstige stedelijke druk. 

 

7.2 Reacties Rotterdam op stedelijke druk 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de huidige (en geplande) stadsrandzone van Rotterdam 

in de verrassingsvrije toekomst onder sterke druk komt te staan van de verwachte stedelijke 

groei van de stad. Omdat deze stedelijke groei de geplande stadsrandzones onder druk zal 

zetten en dit eventuele nadelige gevolgen zal hebben is het van groot belang dat bij de 

stadsrandzone van Rotterdam betrokken beleidsmakers en partijen van te voren rekening 

houden met deze ontwikkelingen. De Stadsregio Rotterdam is de organisatie die – samen met 

haar partners – de stadsrandzones van Rotterdam en de vele initiatieven in het gebied 

coördineert en zorgt voor onderlinge samenhang (Stadsregio Rotterdam, 2012). Volgens 

mevrouw Schellevis en de heer Klijnsmit (persoonlijke communicatie, 2012), beide 

medewerkers van de Stadsregio Rotterdam en nauw betrokken bij de projecten in de 

stadsrandzone, is er bij de planning van de stadsrandzones geen rekening gehouden met een 

eventuele sterke stedelijke groei, zoals deze is beschreven in de verrassingsvrije toekomst. De 

bevindingen van deze toekomstverkenning waren voor hen dan ook, zoals het doel is van 

forecasting, een eyeopener. Met het oog op deze eyeopener is hen en de heer Van Oorschot, 

opdrachtmanager bij Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam gevraagd naar hoe zij en de 

gemeente Rotterdam om denkt te gaan met deze stedelijke druk. 

 

Alle respondenten zijn van mening dat het belang van natuur voor gemeente en bewoners 

zowel nu als in de verre toekomst enorm groot zal zijn, vergelijkbaar met het belang van 

bedrijven- en woninglocaties. De reden hiervoor is dat volgens de heer Klijnsmit (2012) 

natuur ook een zeer grote economische en leefbaarheids waarde heeft. Een onderzoek van 

Alterra (2003) naar de waarde van groen voor rood ondersteunt deze uitspraak gedeeltelijk, 

namelijk vooral op het gebied van woninglocaties wordt de uitspraak ondersteund. Volgens 

Van Leeuwen (1997) zijn kopers bereid gemiddeld 7,2% meer te betalen voor hun woning als 

deze direct grenst aan openbaar groen, zoals een park. Kopers zijn bereid om 6% meer voor 

hun huis te betalen als er binnen 15 minuten fietsafstand bos, natuurgebied of recreatieterrein 

is (Alterra, 2003). Wat betreft het groen als vestigingsfactor voor bedrijven is dit geen zwaar 

wegende factor. Zo bleek uit een enquête dat de kwaliteit van de natuurlijke omgeving de 13e 

plaats innam op een lijst van 32 locatiekeuzefactoren. Bereikbaarheid, 

uitbreidingsmogelijkheden, kosten van de locatie en parkeergelegenheid zijn in het algemeen 
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het belangrijkst. Uit onderzoek blijkt dat als bedrijven zich (opeens) vrij zouden mogen 

vestigen, ze zich nog veel meer dan nu zouden vestigen bij snelwegen en stations. Als locaties 

echter gelijk scoren op deze factoren dan kan de factor groen belangrijk worden. Ook voor 

groene bedrijfslocaties geldt dat organisaties de locatie mede kiezen vanwege het groene 

terrein, maar dat in eerste instantie andere vestigingsplaatsfactoren doorslaggevend zijn 

(Alterra, 2003).  

Met het oog op bovenstaande uitspraak en het onderzoek van Alterra lijkt het er op dat in de 

toekomst de natuur in de stadsrandzone niet zonder slag of stoot plaats zal maken voor rode 

contouren. De Stadsregio Rotterdam zal in eerste instantie bij te veel stedelijke druk proberen 

om de binnenstad zo veel mogelijk te verdichten door middel van bijvoorbeeld hoogbouw. 

Indien verdichting niet meer tot de mogelijkheden behoort zal de Stadsregio proberen de 

natuur in de stadsrandzone zo veel mogelijk te combineren met als reden dat groen van grote 

waarde is voor rode contouren. De huidige geplande natuur (Blauwe-/ Groene verbinding, 

Hof van Delfland zal niet ten koste gaan van de vraag naar woning- en/of werklocaties 

(persoonlijke communicatie, 2012). 

Uit de toekomstverkenning is ook naar voren gekomen dat het mogelijk is dat de woningbouw 

door demografische groei de ruimte in de stad mogelijk kan overstijgen. De Stadsregio 

Rotterdam heeft met dit scenario in de planning van de stadsrandzones geen rekening 

gehouden maar wanneer dit zou gebeuren, en combineren en verdichten niet meer mogelijk is, 

zullen zij er volgens Klijnsmit & Schellevis (persoonlijke communicatie, 2012) alles aan doen 

om te voorkomen dat er nog meer in de groene stadsrandzone gebouwd wordt. Bij ‘alles er 

aan doen’ moet volgens de Stadsregio gedacht worden aan allereerst andere ongebruikte 

locaties maar ook ondergronds, op het water, om de stadsrandzone of over de stadsrandzone 

heen. Voor Rotterdam geldt dan dat de kans groot is dat de nieuwe woningbouw verplaatst zal 

worden naar de oude haventerreinen. Ook wanneer de vraag naar bedrijvenlocaties, bij sterke 

economische groei, de ruimte overstijgt zal er alles aan gedaan worden om de stadsrandzone 

te ontlasten van stedelijke druk. Het doel van de gemeente Rotterdam is om, indien nodig, zo 

veel mogelijk nieuwe bedrijvenlocaties te vestigen op het water door indien nodig nieuw 

terrein droog te leggen. Voor een stad als Rotterdam is dit een mogelijkheid omdat het aan de 

zee ligt en het grootste deel van de bedrijventerreinen economische belangen hebben bij de 

haven. Het kan echter zorgwekkend zijn dat met deze ontwikkelingen nog geen rekening is 

gehouden. De stadsrandzones zijn geplaatst met het oog op het idee om nooit meer van rode 

contouren te worden voorzien, maar er is geen rekening gehouden met eventueel 

ruimtegebrek, wat in de Randstad een bekend probleem is (Nicis, 2010). Het zou voor 
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beleidsmakers dus een goede stap vooruit zijn wanneer ze bij toekomstige planning van een 

stadsrandzone van te voren ook toekomstige locaties aanwijzen voor woon- en 

werkgelegenheden om toekomstige druk op de groene stadsrandzone te voorkomen. 

 

Zoals uit bovenstaande alinea blijkt wordt er alles aan gedaan om rode contouren weg te 

houden uit de stadsrandzone. Doordat dit wordt gedaan rijst de vraag of dit niet op tegenstand 

stuit van economische- en woonlocatie belangengroepen die naar alle waarschijnlijkheid ook 

wat voelen voor een plaatsing in de, goed ontsloten en over veel ruimte beschikkende, 

stadsrandzone. Volgens mevrouw Schellevis (persoonlijke communicatie, 2012) wordt deze 

tegenstand tot een minimum teruggebracht doordat Rotterdam voor alle geplande natuur 

compensatie biedt aan deze belangengroepen in de vorm van zogenaamde ‘package deals’. 

Daar waar natuur wordt gepland op en rond bedrijventerreinen en woninglocaties 

compenseert de stad dit met nieuwe bedrijventerreinen en woonlocaties elders. Compensatie 

is dus voor de gemeente Rotterdam een belangrijk middel om de natuur in de stadsrandzone te 

behouden. 

 

Alle bovenstaande ontwikkelingen en reacties van betrokkenen bij de ontwikkeling van de 

stadsrand op de stedelijke groei lijken te laten zien dat de recreatieve stadsrandzone 

definitieve grenzen stelt aan de groei van de stad vaststelt. Doordat de Stadsregio Rotterdam 

en de gemeente Rotterdam er alles aan doen om nieuwe rode contouren elders dan in de 

stadsrand te plaatsen lijkt het er op dat de huidige geplande groene, natuurvolle stadsrand 

voor vele decennia en misschien wel eeuwen lang de definitieve rand van de stad Rotterdam 

zal zijn. 

 

Kort samengevat lijkt het alsof het in ieder geval het doel is van de gemeente dat de functie 

natuur zich, ondanks veel stedelijke druk, goed zal verhouden ten opzichte van de andere 

functies. Echter heeft de gemeente nog geen enkel rekening gehouden met deze stedelijke 

druk waardoor de gemeente plots voor verrassingen kan komen te staan, net als dat ze werden 

verrast door deze verrassingsvrije toekomstverkenning. In het volgende hoofdstuk zal een 

advies volgen hoe de gemeente het best in kan spelen op deze situatie, wat ze het beste 

kunnen plannen en waar ze rekening mee moeten houden in hun planning. 
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8. Aanbevelingen en conclusie 
 

8.1 Aanbevelingen 

Uit het vorige hoofdstuk is duidelijk naar voren gekomen hoe er binnen de stadsregio en 

gemeente Rotterdam wordt gedacht over ontwikkelingen uit de verrassingsvrije toekomst. 

Vanuit deze reacties zijn bepaalde bevindingen naar voren gekomen die in de verre toekomst 

van grote invloed kunnen zijn op de inrichting van de stadsrandzone van Rotterdam. Aan de 

hand van deze bevindingen volgen in deze paragraaf enkele adviezen hoe de gemeente 

Rotterdam kan inspelen op de inrichting van de stadsrandzone in de toekomst om het doel van 

de gemeente, het creëren en behouden van de groene stadsrandzone, te kunnen bereiken en te 

kunnen waarborgen. 

Het misschien wel belangrijkste advies voor de gemeente Rotterdam is om verder vooruit te 

kijken dan 10 a 20 jaar. Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld is, werd er in de regio 

Rotterdam bij de planning van de stadsrandzones geen rekening gehouden met de stedelijke 

groei in de toekomst en was de uitkomst van de verrassingsvrije toekomst dan ook een 

verrassing. Een dergelijke situatie kan grote problemen opleveren voor het groen in de 

stadsrandzone wanneer er plots geen uitbreidingsmogelijkheden voor rode contouren meer 

zijn. Zoals de heer Van Oorschot (persoonlijke communicatie, 2012) al zei, maken geplande 

groene bufferzones indien het echt nodig is al gauw plaats voor rode contouren. Deze situatie 

zal voorkomen moeten worden en door middel van verder vooruit kijken, denken en plannen 

moet hier rekening mee gehouden worden. 

Binnen dit verder vooruit kijken zijn er enkele aspecten waarbij het, om een veilig 

toekomstbeeld voor de geplande natuur in de stadsrandzones te creëren, verstandig zou zijn 

als de gemeente Rotterdam zich er op zou richten. Om te beginnen is het aan te raden om op 

het moment dat nieuw groen in de stadsrandzone wordt gepland, er direct ook nieuwe 

(toekomstige) locaties aan worden gewezen voor woningbouw en werklocaties. Wanneer dit 

wordt gedaan wordt direct het behoud van de groene stadsrandzones voor een langere periode 

gegarandeerd. Tevens worden belangengroepen van woningbouw en bedrijvenlocaties tegelijk 

tevreden gesteld omdat zij zekerheid hebben op goede locaties in de toekomst. Het tevreden 

stellen van deze betrokken partijen is zeer belangrijk omdat zoals gezegd, de beste locaties 

voor bedrijventerreinen vaak liggen in de stadsrandzone. Hier is zoals eerder vermeld de beste 

ontsluiting, de meeste ruimte en het is nog dicht bij de stad. 

Vanuit het tevreden stellen van betrokken partijen bij woon- en werklocaties komen we bij het 

volgende aspect wat belangrijk is voor het behoud van natuur, namelijk het bieden van 
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compensatie aan belanghebbende partijen. Tot op heden werd er volgens Schellevis 

(persoonlijke communicatie, 2012) al gecompenseerd binnen de korte termijn, maar het is 

belangrijk als betrokken partijen al vroeg weten wat er gebeurd als in de toekomst hun locatie 

plaats moet maken voor natuur en/of rode contouren. Laat natuurbehartigers weten waar zij 

compensatie krijgen indien natuurgebied verdwijnt en laat behartigers van rode contouren 

weten waar zij compensatie krijgen indien hun rode contouren plaats maken voor natuur. 

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek zorgt de huidige geplande groene stadsrandzone voor de 

definitieve rand van de stad. Echter ligt deze stadsrandzone al zeer dicht tegen de stad aan. 

Hierdoor kan er op korte termijn al gauw stedelijke druk plaatsvinden op deze zone. Het 

vierde advies zal gegeven worden om te voorkomen dat er op deze manier zeer snel stedelijke 

druk op de groene stadsranden zal ontstaan. Wanneer er een groene stadsrandzone wordt 

gepland is het verstandig om dit niet direct tegen de huidige rand van de stad te doen, zoals nu 

vaak wel al is gebeurd. Wanneer je dit doet zal vrij snel na de realisatie van het plan de 

stedelijke druk al toenemen op de stadsrandzone. Het is dus aan te raden om, als er plannen 

zijn voor een groene stadsrandzone, deze niet direct te laten grenzen aan het stedelijk gebied. 

Er zou gekozen moeten worden voor een bufferzone waarin de invulling van de ruimte nog 

alle kanten op kan. Deze bufferzone kan indien nodig op den duur worden voorzien van 

stedelijke contouren, maar dit zorgt er wel voor dat er niet direct stedelijke druk ontstaat op de 

groene stadsrandzone. 

Bovenstaande adviezen blijven natuurlijk adviezen en zijn geen verplichtingen maar allen 

helpen ze wel om het doel van de stadsregio en de gemeente Rotterdam, het behoudt van 

groen in de stadsrandzone, in de verre toekomst te kunnen waarborgen. In de volgende 

paragraaf zal de conclusie volgen waarin de bevindingen uit dit onderzoek nog eens naar 

voren zullen worden gehaald en antwoord zal worden gegeven op de centrale vraag. 

 

8.2 Conclusie 

Met dit onderzoek is geprobeerd om de ontwikkelingstrend van het ruimtegebruik in de 

stadsrandzone van Rotterdam te beschrijven teneinde een voorspelling te doen over de 

verhouding van de functie natuur in het toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzone, zoals 

beschreven is in hoofdstuk 1. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook: Hoe heeft de 

ruimte in de stadsrandzone van Rotterdam zich in de afgelopen decennia ontwikkeld en hoe 

verhoudt de functie natuur zich in het toekomstig ruimtegebruik in de stadsrandzone 

uitgaande van een trendanalyse?  
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 Om tot een antwoord te komen op deze centrale vraag is er in het theoretisch kader 

eerst gezocht naar theorieën die de ontwikkeling van de stadsrandzone kunnen beschrijven. 

Om te beginnen is deelvraag 3 beantwoord, waar aan de hand van de theorie over de 

trendanalyse een beschrijving van de ontwikkelingstrend van de stedelijke groei is 

onderzocht, en de invloed van deze stedelijke groei op de inrichting van de stadsrandzones 

van Rotterdam door de jaren heen. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de stad 

Rotterdam in 50-60 jaar zeer sterk is gegroeid. Over het algemeen werden stadsrandzones 

decennia lang gezien als een uitleglocatie voor woon- en werkgelegenheden. Hierdoor werd 

de stadsrandzone een ongestructureerde samenstelling van woon- en werklocaties. Lange tijd 

zijn deze rode contouren ook de wensen van de bewoners geweest dus werd er in de politiek 

ook weinig aandacht besteed aan een groenere inrichting van de stadsrandzones. Pas vanaf de 

jaren ’80 kreeg de bevolking meer wensen voor recreatie en werd er door de politiek, door 

middel van de Nota Ruimte in 2005 beaamd. Vanaf dit moment kreeg de stadsrandzone naast 

een woon- en werkfunctie ook een meer recreatieve functie. De algehele trend vertoond echter 

tot op heden dat het stedelijk gebied van Rotterdam is blijven groeien waardoor deze 

recreatieve functie onder druk kan komen te staan. 

 Aan de hand van de beschreven trend is vervolgens een toekomstverkenning 

ontwikkeld aan de hand van de theorie over ‘forecasting’. Uit deze toekomstverkenning is 

duidelijk naar voren gekomen dat in de verrassingsvrije toekomst de stedelijke druk op de 

stadsrandzone in de komende decennia sterk zal toenemen en dit kan sterke gevolgen gaan 

hebben voor de huidige plannen in de stadsrandzone die gericht zijn op natuur en recreatie. 

Het is zelfs mogelijk dat de natuur en recreatie in de verre toekomst plaats gaat maken voor de 

toenemende rode contouren. Dit betekent dus dat met het oog op de centrale vraag de functie 

natuur zich niet goed zal verhouden uitgaande van de trendanalyse. Voor de gemeente 

Rotterdam was dit een aspect waar zij nog geen rekening hebben gehouden, omdat zij vaak 

slechts op korte termijn plannen. Vanuit dit gegeven is samen met beleidsmakers gezocht naar 

oplossingen voor dit probleem. Uit de aanbevelingen is naar voren gekomen hoe de gemeente 

bij de toekomstige planning van groene zones het beste rekening kan houden met de stedelijke 

druk om te voorkomen dat de groene zones verworven worden met rode contouren binnen 

enkele decennia. 

 

Samengevat is het antwoord op de centrale vraag dat de stad Rotterdam op stedelijk gebied 

enorm is gegroeid in de afgelopen decennia. Met het oog op deze ontwikkeling zal de stad in 

de toekomst alleen maar verder groeien. Dit betekent dat de geplande natuur in de 
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stadsrandzone sterk onder druk kan komen te staan en zich zonder interventie niet goed zal 

kunnen verhouden, ondanks dat beleidsmakers dit maar als te graag willen. Toch is deze 

stedelijke druk met de juiste handelingen nog goed uit te stellen en te voorkomen door middel 

van een of meerdere van de gegeven aanbevelingen, waardoor de huidige (geplande) groene 

stadsrandzones nog lang kunnen blijven bestaan. 

 

In het algemeen valt met behulp van dit onderzoek te concluderen dat in de eerste plaats de 

stadsrandzone, met als voorbeeld in Rotterdam, helemaal niet meer zo’n ongereguleerd 

tussengebied is als wordt beweerd in vele rapporten, onder andere van het PBL. Zoals uit dit 

onderzoek blijkt is de stadsrandzone van Rotterdam volledig gepland en is er aan elk gebied 

een specifieke doelstelling gegeven, voornamelijk natuur en recreatie. Het zal naar alle 

waarschijnlijkheid een kwestie van tijd zijn voordat elke stad zijn stadsrandzone een geplande 

invulling wil geven. Dit onderzoek is een aanvulling op de regulering die de gemeente 

Rotterdam heeft doorgevoerd met betrekking tot de planning van hun stadsrandzones. Zoals is 

gebleken uit het onderzoek plant Rotterdam hun stadsrandzones slechts enkele jaren vooruit, 

geen rekening houdend met nieuwe stadsuitbreidingen. Dit terwijl in het verleden er wel 

rekening werd gehouden met deze stadsuitbreidingen door open ruimte beschikbaar te laten 

voor eventuele woning- en/of bedrijvenlocaties. Dit onderzoek geeft aanbevelingen om om te 

gaan met deze ontwikkelingen en zo te voorkomen dat de zeer groen geplande stadsrandzones 

(gedeeltelijk) verdwijnen in de verre toekomst. Op deze manier kan er worden gezorgd dat er 

niet de kans bestaat dat de stadsrandzone opnieuw een ongebreidelde mix wordt zoals deze 

het in het verleden is geweest. 

 

8.3 Zelfreflectie  

Dit onderzoek wordt afgesloten door middel van een zelfreflectie. Allereerst zal er kritisch 

worden gekeken naar het onderzoeksproces en vervolgens zullen er suggesties volgen voor 

een eventueel vervolgonderzoek. 

 

Nadat het onderzoeksplan goedgekeurd was kon er gestart worden met het onderzoek. Het 

was opvallend hoeveel informatie de gemeente Rotterdam ter beschikking had over zijn 

stedelijke ontwikkeling en stadsrandzones. Dankzij deze documenten was het mogelijk een 

trendanalyse en vanuit daar een toekomstverkenning te maken. Naast de vele beleidsnota’s en 

visies over de stad heeft de gemeente Rotterdam er ook voor gezorgd dat er persoonlijk 

contact met betrokkenen plaats kon vinden. Allereerst met de heer Van Oorschot, en 
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vervolgens via hem ook met mevrouw Schellevis en de heer Klijnsmit, allen nauw betrokken 

bij onderdelen van de geplande stadsrandzones. Allen stonden zij open voor gesprekken over 

het onderzoek, ook al waren zij zo druk dat het gesprek telefonisch plaats moest vinden. De 

informatie die van hen afkomstig was, was uitermate goed te gebruiken met het oog op de 

aanbevelingen, aangezien dit een nieuw gebied is waar nog geen onderzoek naar was gedaan. 

Daarnaast konden zij aanvulling geven op en een beoordeling geven over de trendanalyse en 

de toekomstverkenning. Naast persoonlijke communicatie en de documenten van de gemeente 

Rotterdam bood ook het internet met een scala aan persberichten, beleidsdocumenten en 

visies de nodige bruikbare informatie. Met bovengenoemde verschillende soorten data is naar 

mijn mening een kwalitatief en representatief onderzoek neergezet.  

 

Echte tegenslagen heb ik niet gehad tijdens het uitvoeren van dit onderzoek. De personen 

waarmee ik contact had reageerden allen snel op e-mails en stonden mij ook zeer snel 

persoonlijk te woord. Ik had van te voren niet verwacht dat het communiceren met gemeente 

en overheid mij zo gemakkelijk af zou gaan. Ik werd snel geholpen, snel doorverbonden met 

de juiste personen en zoals gezegd maakten zij snel tijd voor mij vrij om mij te voorzien van 

informatie. Gezien het hele proces ben ik tevreden met het eindresultaat. Alles paste perfect in 

mijn tijdsplanning en ik hoop dat mijn onderzoek, en voornamelijk de aanbevelingen, mee 

zullen worden genomen door de gemeente Rotterdam in eventuele toekomstige planning van 

groen in de stadsrandzones. 

 

Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kan als basis dienen voor een vervolgonderzoek, namelijk een onderzoek 

waarin wordt onderzocht of hetzelfde op gaat voor andere steden. Door de beperkte tijd heb ik 

slechts één stad goed kunnen analyseren op het gebied van verstedelijking, maar ik ben 

nieuwsgierig of dit ook op gaat voor andere steden, en dan met name steden buiten de 

Randstad. De 4 grote steden binnen de Randstad kampen namelijk allen met ruimtegebrek en 

een sterk stijgende groei van de bevolking en groei van de economie (deze krabbelt steeds 

meer op uit het dal en zal weer sterk gaan stijgen), waardoor deze steden in een vergelijkbare 

situatie zitten met Rotterdam. Steden buiten de Randstad kennen echter een andere 

bevolkingsgroei (of eventueel krimp) en een andere economische groei (of krimp) waardoor 

zij anders om kunnen gaan met de inrichting van hun stadsrandzone omdat bijvoorbeeld de 

stedelijke druk beperkt is. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Bevolking, woningvoorraad en gemiddelde woningbezetting 

(G.W.B.) Rotterdam per 1 januari 2011 
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Tabel 4: Bevolking, woningvoorraad en gemiddelde woningbezetting (G.W.B.) in Rotterdam per 1 januari 2011 

(COS, 2011) 
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Bijlage 2: Traject Blauwe Verbinding in zwart-wit 
 

 
Figuur 23: Het traject van de Blauwe Verbinding: van Rotterdam-Zuid via het Buytenland naar de Zuidpolder 

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2009) 
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Bijlage 3: Invloeden stedelijk gebied op landschap 
 

 
Figuur 24: Invloeden stedelijk gebied op landschap (PBL, 2010). 
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Bijlage 4: Interviews 
 
Respondenten interviews 
Klijnsmit, A., (14-5-2012). Opsteller Regionaal Groenblauw Structuurplan (RGSP3) 
Van Oorschot, K. (20-4-2012). Opdrachtmanager buitenstedelijke projecten Rotterdam 
Schellevis, L. (14-5-2012). Beleidsadviseur groen bij Stadsregio Rotterdam & 
Landschapsarchitect bij stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 
 
 
Bijlage interviewguide 
 
Intro 
• Inhoud, opzet en doel van het onderzoek 
• Uitleg over bevindingen uit de trendanalyse en verrassingsvrije toekomst 
 

1. Wat is het belang van natuur ten opzichte van bedrijventerreinen/woninglocaties voor 
de gemeente en voor bewoners. 

2. In hoeverre vreest u het scenario in de stadsrandzone van 
de afbeelding hiernaast met het oog op de verrassingsvrije 
toekomst? 

3. Hoe probeert de gemeente Rotterdam in te spelen op dit 
scenario? 

4. Waar zou de woningbouw heen moeten indien de vraag 
naar woningen de ruimte binnen de stadsranden 
overstijgt? 

5. Waar zouden bedrijventerreinen heen moeten indien de 
vraag naar bedrijventerreinen de ruimte binnen de 
stadsranden overstijgt? 

6. Zijn er plannen om een stadsrand verder weg te leggen met het oog op de groeiende 
rode contouren?  

7. En hoe denkt u en de gemeente over deze optie? Of wordt de stadsrandzone op den 
duur misschien ingesloten door verstedelijking, maar blijft het groen bestaan, als als 
het ware een groene gordel? 

8. Is hier veel discussie over de inrichting van de stadsrandzone tussen economische 
belangenpersonen/groepen en belangenpersonen/groepen voor natuur?  

9. Wat denkt u dat in de toekomst de positie van de stadsrandzone in een (eventueel) 
nieuwe nota zal zijn? 

 
Bovenstaande is de leidende interview guide. Als eerste heb ik Arjo Klijnsmit geïnterviewd 
en vervolgens heb ik bij de andere interviews, naast de interview guide, ook uitspraken van de 
heer Klijnsmit aangehaald met de vraag hoe de anderen daar over dachten. De interviews 
werden als het ware dus uitgebreider doordat ik meer informatie tot mijn beschikking had. 
 

Figuur 25: Infrastructuur 
door groene stadsrandzone 

http://nl.linkedin.com/company/stadsregio-rotterdam?trk=ppro_cprof

