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Rotterdam staat voor de uitdaging van de groei van
de stad. De omgevingsvisie is een kans om deze 
groei in samenhang vorm te geven en Rotterdam 
nog aantrekkelijker te maken. 

Als start voor het gesprek hoe we de groei kunnen 
accommoderen wordt er aan diverse producten 
gewerkt. Deze vormen bouwstenen voor de 
omgevingsvisie. De strategische verkenning 
verstedelijking is er één in  een reeks. De confrontatie 
tussen de producten maakt raakvlakken en 
schuurpunten inzichtelijk en vormt de basis om tot 
kernbeslissingen in de omgevingsvisie te komen. 

AANLEIDING



De Rotterdamse bevolking groeit. Naar verwachting zeker 
tot 2040. Rotterdammers blijven graag in de stad, krijgen hun 
kinderen hier en steeds meer mensen van elders komen in 
Rotterdam wonen. Door deze groeiende vraag naar wonen in 
Rotterdam neemt de druk op de Rotterdamse woningvoorraad 
sterk toe. Willen we voor iedereen een thuis kunnen blijven 
bieden in de stad én onze woningmarkt gezond houden, dan 
zullen we tot 2030 42.000 woningen1, en tot 2040 zelfs 50.000 
nieuwe woningen moeten bouwen.

Deze groeiopgave biedt kansen om nieuwe aantrekkelijke 
stedelijke woonmilieus te realiseren en Rotterdam ook voor 
de middeninkomens betaalbaar te houden. Zo is er behoefte 
aan centrumstedelijke woonmilieus, met hoogbouw, voor 
dynamische een- en tweepersoonshuishoudens. Maar er is juist 
ook vraag naar  meer rustig- en groenstedelijke gebieden voor 
gezinnen. 

Niet alle behoefte kunnen we in Rotterdam faciliteren. Zoals de 
vraag naar dorps- en landelijk wonen.  Voor deze woonmilieus 
kijken we naar de regio.

GROEI VAN DE STAD
VOOR ALLE ROTTERDAMMERS

1 Addendum Woonvisie



Groei biedt kansen om met verdichting de stad aantrekkelijker te 
maken en invulling te geven aan de grote transitieopgave voor 
mobiliteit, klimaat en energie. 

De noodzaak om te groeien levert synergie op met andere ruimtelijke 
opgaven, zoals de transformatie van oude haven- en bedrijfsterreinen
en maakt het verbeteren van ruimtelijke structuren in de stad 
mogelijk.

Groei draagt daarnaast bij aan een aantrekkelijker Rotterdam met 
meer groen langs de rivieroevers, hoogwaardige openbare ruimten, 
beter en sneller openbaar vervoer, draagvlak voor voorzieningen 
en meer banen. 

GROEI ALS MOTOR 
VOOR TRANSITIES & ATTRACTIEVE STAD
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Groen & Recreatie Sport

Werklocaties

Maatschappelijke V

Wonen

Mobiliteit Toerisme

De groei van de stad gaat om meer dan alleen 
woningen. Een complete, aantrekkelijke en gezonde 
stad vraagt ook om voldoende en kwalitatief goede 
scholen, sportvelden, groen, werklocaties, culturele 
voorzieningen, eerstelijnszorg, openbaar vervoer, 
etc. Om de samenhang te borgen kiezen we voor 
goede groei voor een inclusief Rotterdam.

Al deze functies kennen een ruimtevraag in de stad.
De woningbouw heeft verreweg het grootste 
ruimtebeslag en is daarmee in grote mate bepalend 
waar de groei neer slaat.

GOEDE GROEI
MEER DAN WONINGEN



Delen StapelenSlim programmeren

De verdere verdichting van de stad zal leiden tot 
meer druk op het openbaar vervoer, wegennet en 
openbare ruimte, maar ook de energietransitie 
en circulariteit doen een steeds groter beroep op 
de ruimte. Dit noodzaakt tot het slimmer omgaan 
met de beperkte ruimte die beschikbaar is binnen 
de stad. Rotterdam kan zich geen sectorale 
ruimtegebruik meer veroorloven; meervoudig en 
slim ruimtegebruik is noodzakelijk.

Sommige ruimten in de stad lenen zich uitstekend 
voor meervoudig gebruik. Bijvoorbeeld door 
stapelen, delen of slim programmeren in de 
tijd. Op die manier kan de ruimte intensiever en 
multifuctioneler gebruikt worden. Soms zijn keuzes 
echter noodzakelijk, bijvoorbeeld voor verplaatsing 
of beëindiging.

SLIMME GROEI



75.000

50.000

4.500 woningen

32.000 woningen

Opgave

VRAAG AANBOD Gestart in 2018

Bestaand planaanbod
gefaseerd tot 2040 

opgave

65.000 

!
Door de hoge bouwproductie van 18.000 woningen 
in de huidige  collegeperiode is de verwachting 
dat de behoefte naar 50.000 woningen ruim voor 
2040 is bereikt. We moeten dus anticiperen op een 
behoefte die hoger is. Naar verwachting tussen de 
50.000 en 65.000 en mogelijk nog hoger.

Kijkend naar het planaanbod dan moeten we 
constateren dat dit onvoldoende is om de 
toekomstige vraag tot 2040 op te vangen. Ook 
wanneer we geen rekening houden met hogere 
behoefte. Hier ligt een grote opgave! 

Om op middellange termijn tot een stabiele  
bouwstroom te komen moeten we nu starten met 
het aanvullen van de planvoorraad. 

URGENTIE PLANVOORRAAD



WORKSPOTWORKSPOT

HAVENGEBIEDEN & 
WATERFRONT

HERSTRUCTURE-
RING

ACUPUNCTUURSNELWEGZONES 
A16 - A20

PARKRANDENVERDICHTING EN 
TRANSFORMATIE 
KNOOPPUNTEN In een eerste verkenning uit 2017 zijn mogelijkheden 

voor grote nieuwe verdichtingslocaties onderzocht. 
We zien bijvoorbeeld kansen voor verdichting bij 
OV lijnen en knooppunten, transformatie van oude 
haventerreinen en rivieroevers, op onderbenutte 
locaties langs snelwegen en parkranden. 

Naast de noodzaak tot verdichting is er ook 
sprake van een kwaliteitsopgave in de bestaande 
woningvoorraad. In drukke, stenige wijken gaat 
dit vaak gepaard gaat met verdunning. Hiermee  
voldoet het woonmilieu meer aan de toekomstige 
woonwensen van Rotterdammers. Dit speelt 
verspreid door de stad, maar vooral in het gebied 
van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 

De stad heeft ook veel wijken met ruimtelijke 
kwaliteiten die we willen behouden en zich daarom 
niet lenen voor grootschalige verdichting. 

WAAR LIGGEN VERDICHTINGSKANSEN?



Slimme Combinaties Relatie verstedelijking 
met OV en Milieu

Versterken en 
verbonden wijken

Sturen marktpotentie 
en ontwikkelcapaciteit 

Vliegwiel Financieel

€

Randvoor-
waarden

Planologisch

We kunnen niet alle nieuwe ontwikkelingen tegelijk 
oppakken. Er is focus nodig in welke gebieden 
we wanneer aanpakken. Op basis van vier criteria 
is de fasering en prioritering bepaald:
• Planologisch:  mogelijkheden voor intensief en 

inclusief ruimtegebruik met slimme combinaties 
als uitgangspunt

• Randvoorwaarden: we zetten in op kansen om 
verstedelijking te combineren met OV ingrepen 
en milieumaatregelen

• Vliegwiel: mogelijkheden voor het verbinden van 
wijken of het aanjagen van  transitieopgaven, 
zoals transformatie van havengebieden

• Financieel: nadruk op marktpotentie en financiele 
haalbaarheid

WELKE HEBBEN PRIORITEIT?



Wielewaal Katendrecht

Merwevierhavens Wijnhaveneiland

Zestienhoven Nieuw Kralingen

0
Het college werkt hard aan de ambitie om 18.000 
woningen in deze collegeperiode te bouwen. De 
dynamiek in de stad is groot en dat uit zich in veel 
nieuwe plannen. 

Het huidige, actuele planaanbod bevat 36.500 
woningen tot 2040. Het gaat om concreet hard 
planaanbod als Nieuw Kralingen, Wielewaal, 
Park Zestienhoven, diverse woontorens in de 
Binnenstad en Katendrecht. Maar ook enkele 
studieplannen zoals Schiehaven Noord en 
Oostdijk. Deze plannen kunnen bijdragen aan de 
groei op korte- en middellange termijn. 

VERTREKPUNT: BESTAAND PLANAANBOD



ONTWIKKELRICHTING 
VERSTEDELIJKING

in 4 stappen naar nieuwe 
gemengde stedelijke 

gebieden in 2040



2020 2040 204520352025 2030

De ontwikkelstrategie bestaat uit 4 stappen.

Als eerste stap zetten we in op de verdichting 
van bestaande prioritaire gebieden, zoals Merwe 
Vierhavens, Feijenoord City en de Rijnhaven 
als onderdeel van de Binnenstad. Binnen deze 
lopende gebiedsontwikkelingen verkennen we de 
kansen voor het toevoegen van extra programma. 
Bijvoorbeeld door slimme combinaties van functies, 
bouwen in hogere dichtheden of vergroten van het 
plangebied.  

Hier zijn relatief simpel en op korte termijn resultaten 
te behalen. Dit levert in de periode 2019-2030 extra 
planpotentie op.

1. Verdichten bestaande plannen en 
prioritaire gebieden
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2020 2040 204520352025 2030

Bij stap twee starten we met verdere verstedelijking 
rondom bestaande OV-knooppunten en metrolijnen. 
Hiermee benutten we het bestaande OV netwerk 
optimaal en creeren we nieuwe stedelijke 
knooppunten waar een mix aan functies, zoals 
wonen, werken, voorzieningen en openbare ruimte/
groen kan worden toegevoegd.

Het gaat om de  volgende gebieden:
• Alexanderknoop
• Kralingse Zoom/Brainpark 
• Zuidplein/Hart van Zuid
• Maashaven
• Melanchton/ G.K. van Hogendorpweg
• Slinge 

Dit levert vanaf 2022 in potentie voldoende nieuw 
planaanbod op voor de middellange termijn.

2. Beter benutten OV-knooppunten 
en metrolijnen
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2020 2040 204520352025 2030

Stap 3 is tweeledig:
Schaalsprong Oostflank: in het kader van de 
nieuwe oeververbinding ontstaan grootschalige 
verstedelijkingsmogelijkheden in het gebied van 
Stadionpark tot Alexanderknoop. In deze zone 
ligt enorm veel potentie tot verstedelijking en het 
maken van een nieuw stuk stad wat Noord en Zuid 
met elkaar verbindt.
Oude lijn als metroverbinding: Als stad zetten we 
in op het beter benutten van de Oude lijn (spoorlijn 
tussen Leiden en Dordrecht), met als ultieme stap 
de opwaardering naar metrokwaliteit. Daarmee 
onstaan er kansen voor het toevoegen van nieuwe 
haltes in combinatie met verstedelijking. Zoals;
• Lombardijenknoop in IJsselmonde
• Willemsas, Kop van Feijenoord
• Van Nelle Knoop (Roel Langerak/A van Stolkweg)

Deze ontwikkelingen leveren veel ruimte voor 
nieuwe woningen in de periode 2025 - 2040.

3. Schaalsprong Oost en Oude Lijn als 
metrokwaliteit
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2020 2040 204520352025 2030

Rotterdam gaat op termijn voor twee 
nieuwe oeververbindingen. Na de oostelijke 
Oeververbinding is ook de Westelijke verbinding 
noodzakelijk voor de OV-bereikbaarheid op Zuid.  
Dan wordt een schaalsprong aan de westflank 
opportuun. Interessante ontwikkelzones voor 
verstedelijking zijn dan:
• Verdere verdichting van Merwe Vierhavens, met 

name rondom Vierhavens
• Van Nelleknoop, rondom Spaanse Polder Zuid
• Waalhaven/Sluisjesdijk

Ontwikkelingen in deze gebieden starten pas na 
2030 en lopen tot ver na 2040 door. 

Deze 4 stappen geven richting aan de verdere 
verstedelijking in Rotterdam. En zorgen samen voor 
een potentie van 12.000 tot 50.000 extra nieuwe 
woningen in de stad. 

4. Schaalsprong West
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Planologische Keuzes

Dichtheid Ruimtegebruik Tijd

De ontwikkelrichting Nieuw planaanbod benoemd 
de prioritering en fasering van kansrijke locaties 
voor verstedelijking. 

HOE we invulling geven aan de ontwikkeling van 
deze gebieden hangt af van de keuzes die we maken 
ten aanzien van dichtheid (hoogstedelijke woon-
werkmilieus of laagbouw) en ruimtegebruik (de 
mate van intensief en meervoudig ruimtegebruik) 
en de te maken keuzes voor het beëindigen of 
verplaatsen van extentieve functies.

Deze keuzes zijn bepalend voor de omvang van  
de aanvullende planvoorraad (12.000 tot 50.000 
woningen) en de bijdrage van de zoekgebieden aan 
een attractieve stad.   

Richtinggevende keuzes in de omgevingsvisie 
hierover zijn nodig om de groei van de stad in 
goede banen te leiden.  

HOE DEZE GEBIEDEN VERDICHTEN?



In het kader van de omgevingsvisie gaan we samen 
in gesprek met de gemeenteraad, marktpartijen en 
de Rotterdammers over hoe deze gebieden kunnen 
bijdragen aan de goede groei van Rotterdam.

SAMEN IN GESPREK



ROTTERDAM OP 
KOERS 


