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KLIMAATADAPTIEF

RCD

ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT: HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD
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KLIMAATTEAM EN INHOUD. Deze brochure is de samenvatting van een intensief onderzoekstraject 
naar de mogelijkheden om het Rotterdam Central District klimaatadaptiever te maken. 
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KLIMAATTEAM

Het klimaatteam RCD is een initiatief van vier bedrijven in het 

Rotterdam Central District. Het team onderzoekt de ontwikkeling 

naar een klimaatadaptief en aantrekkelijk district, bestudeert 

de wijze waarop deze transitie kan worden georganiseerd en 

activeert nieuwe initiatieven.
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HET DOEL: Het realiseren van het meest klimaatadaptieve Central District van de wereld. Wij verrijken het 
Rotterdam Central District met een Rotterdam Climate District. Net zo succesvol, maar nu ook gezond en in 
evenwicht met de natuur.

Rotterdam Central District (RCD) is een populair gebied dat met de komst van het nieuwe Centraal Station nog aantrekkelijker is 

geworden. Het is tegelijkertijd een sterk versteend gebied, waar niet elke plek even prettig aanvoelt. Het klimaatteam RCD benut de 

veerkrachtige historie van het gebied om het klimaatbestendig te maken. Het doel is om het RCD te transformeren  tot Het meest 

klimaatadaptieve Central District van de wereld. 

Door gebruik te maken van de innovatieve gebiedsidentiteit kan een ‘klimaatadaptief district’ worden gerealiseerd, een stadsdeel dat 

in balans is met de aarde: Een stedelijk gebied waarin de leefomstandigheden net zo gezond en aangenaam zijn als in een bos.
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Voor u ligt een samenvatting van het  onderzoek van het klimaatteam RCD. In dit onderzoek start het klimaatteam met enkele 

analyses. Allereerst een ruimtelijke analyse van het gebied, vervolgens een analyse naart de klimaatomstandigheden in 

het gebied en tot slot een historische analyse, lettend op de water- en groenvraagstukken. De belangrijkste vragen die in 

de analyses beantwoord zijn: Hoe is de wijk ontstaan? Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de wijk? Wat is de huidige 

visie op de wijk en wat zijn de plannen voor de toekomst? Hoe zien die klimaatfactoren eruit? Welke rol spelen water, hitte, 

luchtkwaliteit en wind in het klimaatvraagstuk? 

Vervolgens wordt de ontwikkelingsstrategie voor het district beschreven. Een strategie die voortborduurt op het raamwerk 

van de huidige stad en niet uitgaat van een tabula rasa. Welke stappen moeten er worden gezet om de beschreven 

klimaatdoelen te verwezenlijken? En hoe zorgen wij ervoor dat dit niet alleen een klimaatadaptief maar ook een aantrekkelijk 

en gezond district wordt, een stad die in balans is met de aarde, waar mensen graag wonen, verblijven en ondernemen. 

We illustreren dit aan de hand van vier ontwerpcasussen. Op belangrijke, historische, knooppunten in de vernieuwde 

stedelijke structuur, schetsen we een beeld van de toekomstige uitstraling van de klimaatadaptieve stad. Het onderzoek wordt 

afgesloten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

DE AANPAK VOOR ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT. 



Rotterdam Climate District 5

plein

WIE WERKEN ER AAN DEZE OPGAVE? Een complexe opgave als klimaatadaptatie vereist een 
vakoverschrijdende samenwerking. Een groep bedrijven uit het RCD vormt het Klimaatteam Rotterdam Central 
District en heeft partners en adviseurs geënthousiasmeerd om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek.



CONTEXT2
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DE ‘HARDE’ FEITEN OVER RCD. De totale oppervlakte van het gebied is 557.000 m2,
ofwel 110 voetbalvelden groot. Een derde van het gebied is bebouwd en bijna twee derde verhard. Groen 
beslaat slechts 7 % van het oppervlak en water is met 0,2 % nagenoeg geheel afwezig. 

0,2% 
Oppervlaktewater

2,5
Particuliere binnenterreinen en groene 
daken ( 9200 m2)



HISTORIE CULTUURHISTORISCHE QUICKSCAN3 
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Periode 1
De stadsdriehoek (1650-1850) 

Periode 3
Wederopbouw (1840 - 1960) 

Periode 2 
Waterproject en vooroorlogse 
uitbreidingen (1850 - 1940) 

Periode 4
Herziening basisplan, nieuwe behoeften 
(1960 - 1980) 

Periode 5
Verdichting en postmodernisme (1980 - 2018)

Het historisch onderzoek is uitgevoerd door 

SteenhuisMeurs. De resultaten dienen in samenhang 

met het gehele onderzoek te worden gezien. 

Het historisch onderzoek laat de ontwikkeling van 

het watersysteem van de stad Rotterdam zien van 

circa 1600 tot nu. De kaarten maken inzichtelijk 

hoe het systeem werkte en wat er nog resteert van 

historische waterstructuren in de openbare ruimte. De 

geschiedenis van de ontwikkelingen van Rotterdam is 

in vijf periodes verdeeld met elk zijn eigen erfenissen 

die nog zichtbaar zijn in het stedelijk weefsel. Het 

moderne en nieuwe RCD heeft nog vele herinneringen 

aan deze historische periodes die niet altijd even 

zichtbaar meer  zijn.

INLEIDING HISTORISCH ONDERZOEK. Het historisch onderzoek vormt een leidraad voor
het ontwerpend onderzoek naar een aantrekkelijker en klimaatadaptiever gebied. 
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DE HISTORIE BIEDT AANKNOPINGSPUNTEN VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN. 
De vier stadskaarten tonen de consistentie van het stedelijk weefsel. De oude stadsstructuur en de 
slotenpatronen zijn nog goed te herkennen. 

De stadsdriehoek (1650-1850) Waterproject en vooroorlogse uitbreidingen (1850 - 1940)

Huidige situatieWederopbouw (1940-1960)

8   CENTRAL DISTRICT ROTTERDAM

PERIODE 2: WATERPROJECT EN VOOROORLOGSE 
UITBREIDINGEN (1850 – 1940)
STAD: INDUSTRIALISATIE EN GROTE STADSUITBREI-
DINGEN IN DE POLDER
De komst van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij 
in 1847 werd een startpunt van een grote modernisering van 
de industrie, transport en waterbeheer, waardoor de stad 
in de periode tussen 1850 en 1940 enorm kon uitbreiden. 
Het station werd in 1877 al vervangen door een nieuw 
station en de spoorlijn werd dwars door de stad richting 
het zuiden doorgetrokken. In 1908 werd ook de Hofpleinlijn 
aangesloten op deze spoorlijn door een kopstation aan het 
Hofplein. Tussen het Hofplein en tweede Station Delftse 
Poort ontstond de statige stationsbuurt. Ten zuiden van het 
stationsemplacement werd de Rotterdamsche Diergaarde 
aangelegd en aan de meanderende Diergaardesingel 
verrezen ook statige herenhuizen. 

SOCIAALECONOMISCH: OPMARS NAAR EEN STAD 
VAN WERELDALLURE
In 1850 stond Rotterdam aan de vooravond van 
grootschalige uitbreidingen van de havens en de stad. De 
rivieroevers waren de plekken voor het uitgraven van de 
havens. De havens met de daarbij behorende bedrijvigheid 
hadden een enorme aantrekkingskracht op nieuwkomers in 
de stad, die allemaal gehuisvest dienden te worden. Grote 
woonwijken voor arbeiders werden gepland in Blijdorp, 
rondom de Beukelsdijk en zelfs voorbij Delfshaven. Maar 
in de groene omgeving van het station was de bebouwing 
statig en bedoeld voor de welgestelde Rotterdammers. 
Het bestuurlijke en commerciële centrum van de stad 
verplaatste zich naar de brede gedempte Coolsingel, waar 
grote gebouwen verrezen zoals de schouwburg (1774, in 
1884 vervangen door schouwburg Aert van Nesstraat), 
het Coolsingelziekenhuis (1840), het stadhuis (1920), 
het hoofdpostkantoor (1923) en de beurs (ca. 1940). 

Het rekening houden met het klimaat en de 

gezondheid van de bewoners is geen thema dat 

recentelijk is ontdekt. Het speelt door de hele 

geschiedenis van de stad, bijvoorbeeld in de 

17de eeuw met de groene promenades buiten de 

stadsvesten en in de 19de eeuw met het Waterplan 

van Rose en Scholten. Ook de Diergaarde kwam 

voort uit een, particulier, initiatief voor een gezonde en 

leefbare stad. 

De verschillende episodes in de geschiedenis van dit 

gebied helpen ons te doorgronden waarom het gebied 

er tegenwoordig zo uit ziet en waarom bepaalde 

problemen zich voordoen op bepaalde plekken. 

Veel sporen zijn nog in het gebied aanwezig. Deze 

erfenissen kunnen op een eenvoudige manier nieuw 

leven ingeblazen worden. Maar de historie biedt ook 

aanknopingspunten om verbindingen en combinaties 

te maken die er nog niet waren. Hierdoor kan een 

nieuwe betekenisvolle laag worden toegevoegd aan 

het gebied.
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Coolse Molens, 1785. Een van de weinige afbeeldingen waar de Coolse molens op 
te zien zijn. Op de afbeelding is het tafereel van een schietwedstrijd te zien, langs de 
Rotterdamse Schie.

Diergaardesingel, 1902. Deze singel werd aangelegd om het Waterproject om de 
Rotterdamsche Diergaarde heen te leiden. Langs de slingerende singel werden statige 
huizen gebouwd. 

Weenatunnel, 1952. Op de de achtergrond is het 
Groothandelsgebouw te zien, dat al grotendeels was afgebouwd. 
Het Centraal Station (rechts) was nog in aanbouw.

Spoorsingel, 1920. Het noordelijke gedeelte van het Waterproject is na de splitsing door het stationsemplacement 
Spoorsingel gaan heten. Nog steeds is de ruimtelijke kwaliteit van deze brede singel goed te ervaren.



4 KLIMAAT IN RCD 
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WESTENWIND

ZUIDENWIND

ZUIDWESTENWIND

DE KLIMAATANALYSE OP VIER THEMA’S. Water, hitte, luchtkwaliteit en wind zijn door het 
klimaatteam onderzocht en in analysebeelden inzichtelijk gemaakt. De kaarten tonen het RCD en de plekken 
die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatinvloeden. 

buitenruimte gebouwen
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HET KLIMAAT IN RCD. Water, warmte en wind zijn bij onjuiste omstandigheden een last, maar ze 
kunnen ook van waarde zijn en een positieve invloed op het gebied hebben. 

Luchtkwaliteit

verbeteren

+ 

inzetten groen voor 

verkoeling, recreatie en 

voedsel voorziening.

Vergroten van

wateropvang

+

Hergebruik water voor 

gebruik, verkoeling en 

recreatie.

Hittestress

voorkomen

+

benutten warmte voor een 

aangename omgeving en 

voor duurzame energie.

Windhinder

voorkomen

+ 

Benutten wind voor 

energie, koeling en 

ventilatie

Welzijn en 

bewustwording

=

Water, hitte en wind kunnen veel hinder veroorzaken, 

maar ze hebben ook positieve kanten. Daarom 

moet naast het voorkomen van overlast en schade 

ook gekeken worden naar de positieve bijdrage die 

klimaatfactoren kunnen leveren aan de leefbaarheid 

van het gebied. 

Regenwater kan benut worden voor stadslandbouw, 

als grijs water in gebouwen en voor verkoeling van 

gebouwen en de openbare ruimte. 

Warmte kan hinderlijk zijn, maar is, zeker in Nederland, 

een groot deel van het jaar juist gewenst voor een 

aangenaam verblijfsklimaat. Zonlicht levert vitamine D 

en heeft een positief effect op de gezondheid en het 

welbevinden. 

Zware windstoten kunnen gevaarlijk zijn, maar 

gedurende hete zomers zorgt elk vleugje wind voor 

extra verkoeling. 

Met zon en wind kan ook energie opgewekt worden, 

zowel passief als actief. 

In dit onderzoek is het benutten van de positieve 

aspecten van het klimaat minstens zo belangrijk als het 

realiseren van de gestelde klimaatverandering.
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DE KLIMAATDOELEN VOOR EEN KLIMAATADAPTIEF RCD. Welke klimaatdoelen moeten
er worden gesteld om de ambitie ‘ zo gezond als een bos’ waar te maken. Bij elk thema wordt in drie niveaus 
naar het einddoel gewerkt.

Hoeveelheid oppervlaktewater/

waterberging binnen de 

beschikbare (openbare) ruimte 

maximaliseren (deels afvoeren).

Het gehele regenwater-

overschot bufferen op locatie 

(vertraagd afvoeren).

 

Het gehele regenwateroverschot 

bergen op locatie – dus ook 

seizoensberging - al het water 

zuiveren en/of hergebruiken).

Minimaliseren hittestress voor 

kwetsbare groepen - ouderen, 

kinderen, werkenden.

Minimale uitstoot door 

wegverkeer en reduceren 

uitstoot door bebouwing.

Nieuwe gebouwen veroorzaken 

geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden

Geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden in geheel RCD.

Geen windhinder in het gehele 

gebied.

Geen uitstoot wegverkeer 

en bebouwing; geen fossiele 

brandstoffen.

Geen uitstoot in het 

gebied plus binden van de 

achtergrondluchtvervuiling 

(negatieve footprint).

Minimaliseren hittestress 

kwetsbare groepen + openbare 

ruimten voor verblijf en 

slenteren.

Minimaliseren hittestress in het 

hele gebied tot het niveau van 

de buitengebieden. 

VERGROTEN WATEROPVANG
+

+

+

++

++

++

+++

+++

+++

VOORKOMEN HITTESTRESS

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT

VOORKOMEN WINDHINDER 

Het doel is om van het Rotterdam Central District het 

meest klimaatadaptieve Central District van de wereld 

te maken; een omgeving zo gezond als een bos. 

Dit doel is niet in een keer te bereiken en bestaat 

uit een samenhang van vele maatregelen, klein en 

groot, door overheden, eigenaren, ondernemers en 

particulieren. 

In het overzicht aan de linkerkant worden de 

tussenstappen beschreven die voor een bepaalde 

periode als doel gesteld kunnen worden, om 

uiteindelijk te komen bij de wenselijke, met drie plussen 

aangegeven, einddoelen.



5 STRATEGIE KLIMAATADAPTATIE RCD
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KLIMAATDOELEN VERANKEREN Het doel is duidelijk, de geschiedenis is beschreven en de huidige 
klimaatsituatie verkend. Hoe zetten we deze kennis in bij de transformatie van Rotterdam Central District tot 
het meest klimaatadaptieve Central District van de wereld? 

LUCHTKWALITEIT
VERBETEREN

VERGROTEN VAN
WATEROPVANG

HITTESTRESS
VOORKOMEN

WINDHINDER
VOORKOMEN

WELZIJN &
BEWUSTWORDING

= Op internet is een grote variatie aan afbeeldingen 

van klimaatadaptieve steden te vinden. Het is een 

overweldigende verzameling van fantastische groene 

wolkenkrabbers omgeven door groene bossages en 

klaterende beekjes. Bijna al deze afbeeldingen hebben 

gemeen dat ze als een volkomen nieuwe ingreep over 

de locatie zijn gepland, zoals Le Corbusier in 1924 met 

zijn nieuwe Ville Radieuse een groot deel van Parijs 

elimineerde. 

Deze klimaatadaptieve voorbeelden concentreren zich 

vooral op het eindbeeld, terwijl juist de weg om het te 

verwezenlijken de meeste vraagtekens kent. 

Voor Rotterdam Central District wordt in dit 

ontwerpend onderzoek allereerst gekeken naar de 

doelen en de wijze hoe die te bereiken zijn. In tweede 

instantie wordt dit vertaald naar voorbeelden en 

mogelijkheden. Het is een evolutionair proces, geen 

radicale revolutie zoals Le Corbusier dat bijna honderd 

jaar geleden voor ogen had. 

Samenhang tussen alle maatregelen om een gezonde en klimaatadaptieve stad te realiseren.

Overal in de wereld worden extreme groene eindbeelden gepresenteerd, meestal zonder context .Van 
linksboven met de klok mee: New York, Ho Chi Min, Tianjin en Parijs
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ONTWIKKELSTRATEGIE. Geen glimmende renderings van een idealistisch eindbeeld, maar een 
evolutionair proces waarbij de focus ligt op de weg naar het einddoel. Het proces is verdeeld in vijf stappen 
met zowel aandacht voor de resultaten, het proces als de samenwerking.

Stap 1: Realiseer stedelijke groene verbindingen.

Stap 2: Creëer hoofdstructuren in de openbare ruimte 

en combineer ze met klimaatadaptieve ‘bouwstenen’.

Stap 3: Koppel de langetermijnvisie aan snelle ingrepen 

en vorm deze ingrepen tot een ruimtelijk krachtig 

systeem.

Stap 4: Vergroot met de klimaatingreep ook de 

verblijfskwaliteit in het gebied.

Stap 5: Organiseer samenwerking en zorg voor een 

trekker.

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend oppervlak

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde terrassen en windluwe plekken

Windreducerende gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Volledig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem
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STAP 1: VERBIND DOORLOPENDE STEDELIJKE GROENSTRUCTUREN. 
Een klimaatadaptieve stad heeft naast doorgaande verkeersstructuren ook doorlopende groenstructuren nodig 
voor recreatie, langzaam verkeer en een versterking van de ecologie.

De eerste stap is het ontwikkelen van doorlopende 

groenblauwe lijnen. Net zoals een samenhangend 

infrastructuur netwerk essentieel is voor de mobiele 

stad, is een doorlopend groenblauw netwerk de drager 

voor een klimaatadaptieve stad. 

Met een nieuw netwerk van groenblauwe linten 

wordt het mogelijk langs deze linten door de stad 

te bewegen, zodat men lopend of fietsend, zonder 

onderbreking, van het centrum de buitengebieden kan 

bereiken. In het voorstel wordt het Centraal Station 

met groenblauwe linten verbonden met de Schie en De 

Rotte. Deze groenblauwe zones koppelen gezondheid 

aan ecologie, economische waarden aan recreatie. Het 

is een vervolg op een aanpak die al vaker succesvol 

in Rotterdam is gehanteerd zoals in de 17de eeuwse 

waterstad en het 19de eeuwse singelproject. 

De routes verbinden niet alleen het gebied aan enkele 

belangrijke Rotterdamse waterwegen, maar sluiten 

ook aan bij de groene doorlopende routes die al 

in ontwikkeling zijn, zoals de Groene Connectie in 

Rotterdam west en het Rondje Kralingen in Rotterdam 

oost. 

Nieuwe doorlopende groene en blauwe verbindingen koppelen het station met de Schie en de Rotte, zoals de Westersingel het station met 
de Maas verbindt. Deze groenblauwe verbindingen zijn ideale mogelijkheden om te voet of per fiets zonder onderbrekingen door een groene, 
waterrijke omgeving door de stad te bewegen en de omliggende buitengebieden te bereiken.

Schie

Rotte

Maas

Rondje Kralingen

De Groene Connectie
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STAP 2: PRIMAIRE STRUCTUREN EN DE BIJBEHORENDE BOUWSTENEN. Vier 
belangrijke ruimtelijke structuren, die als drager functioneren voor de klimaatingrepen. Aangevuld met een een 
brede set bouwstenen die tezamen het klimaatadaptieve gebied vormen.

De dragende ruimtelijke structuren in het gebied. 

3 De Spoorzone

2 Weena

1 West Kruiskade

In de tweede stap wordt de verbinding van de 

groenblauwe lijnen gelegd met vier primaire structuren 

in het gebied. Deze structuren zijn historisch 

verankerd en gedurende eeuwen verrijkt en verfijnd. 

De primaire structuren vormen het raamwerk voor de 

klimaatadaptieve ‘bouwstenen’.

 

Elk van de vier ruimtelijke structuren heeft een 

duidelijke link met een historische periode. De (West) 

Kruiskade is de oudste stedelijke structuur en dateert 

uit de middeleeuwen. De tweede structuur, het 

Weena is van veel recentere datum. Deze straat is in 

het Basisplan van 1946 als nieuwe stadspromenade 

geïntroduceerd. Het vormt nu de as van het Central 

District, maar is eerder een verkeersader dan de 

gewenste promenade. De spoorzone wordt in dit 

onderzoek als een nieuwe 21ste eeuwse groenblauwe 

ader geïntroduceerd die het station verbindt met de 

Schie en de Rotte. 

Deze drie lange oost-west structuren worden 

verbonden door de vierde structuur, kortere noord-zuid 

verbindingen, die grotendeels de oude slotenpatroon 

uit de middeleeuwen volgen.  

4 Dwarsverbindingen Oude Westen

17e eeuw

20e eeuw

21e eeuw
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DE ‘BOUWSTENEN’ OP ZEVEN NIVEAUS. 

Dak
Kas
Groen dak
Openbaar park
Stadslandbouw
Wateropslag

1

3

Add-on’s
Luifels / windschermen
Balkons
Terrassen

4Plint
Watertrap

Groene oases

5 Stoep
Infiltratiestrook
Waterdoorlatende verharding
Bomenlaan

Klimaatbankje

67 Straat
Retentie
Luchtzuiverend asfalt
bufferende bestrating
Molgoten

Mensen
Klimaatfestival
Groene speelruimten
Waterpark
Stadslandbouw

Gevels
Groene gevel
Wind(gaten)gevel
Kinetische gevel
Nevelgevel

2

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad speelt 

zich op vele schaalniveau’s af. Het is een samenspel 

van ingrepen in stedelijke structuren, openbare ruimten 

en bebouwing. 

Op ieder schaalniveau zijn het nauwkeurige ingrepen 

die er voor zorgen dat de structuren, de ruimten en de 

gebouwen werkelijk klimaatadaptief zijn. 

Het creëren van groene elementen blijft niet beperkt 

tot het maaiveld, maar ook in, op en aan de gebouwen 

worden groene voorzieningen toegepast.Nieuwe 

functies als stedelijke landbouw behoren eveneens tot 

de bouwstenen van de klimaatadaptieve stad. Op de 

volgende pagina wordt een selectie aan bouwstenen 

weergegeven die voor deze locatie geschikt zijn, 

gerangschikt langs zeven (ruimtelijk-sociale) thema’s.
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1 2 4 5 6 73

SELECTIE BOUWSTENEN / MAATREGELEN

DAK GEBOUW PLINT STOEP STRAAT MENSENTOEVOEGINGEN

Mobiele 
windschermen

Groene gevel

Wind (gaten) gevel Balkons, terrassen, 
windschut

Dak kas

Groene bussen Kinetische gevels Doorlopende 
fietsroutes in groen

Groene verbinding 
over Schiekade

Wind op daken 
benutten

Bewondering

Groene verbinding 
over dak CS

Stadslandbouw 
torens

Water als 
speelthema

Groene daken

Ruwe gevel - wind

Openbare 
dakenroute

Infiltratiestrook

Open goot

Klimaatbank

Regentuin / 
retentiestrook

Retentie

Elektrisch vervoer

Wateropvang bassin

Bufferende tegels

Zichtbare goot

Waterpasserende 
verharding

Watertuin

Watertrap

Wateropslag en 
-reiniging

Verneveling

Waterplein

Schaduwrijke 
bomenlaan

Zonering

Hergebruik water

Waterpret

Spel en recreatie

Natuurbeleving

Samenzijn
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STAP 3: STRATEGIE VAN TIJD EN RUIMTE. Koppel langetermijnvisie aan snelle ingrepen zodat 
de klimaatadaptieve kansen direct zichtbaar zijn en door de gebruikers ervaren kunnen worden. 

De derde stap bestaat uit een evolutionaire 

transformatie van het gebied. Het belang van een 

grote samenhangende visie wordt onderkend, maar 

tegelijkertijd wordt beseft dat het noodzaak is direct te 

starten met interventies en experimenten. 

Er kunnen ook al direct maatregelen genomen 

worden. Deze eerste acties zullen op het oog nog 

weinig samenhang tonen. In de volgende jaren 

kunnen deze geïsoleerde speldenprikken met elkaar 

verbonden worden tot een samenhangende structuur 

om uiteindelijk te resulteren in een compleet systeem 

waarin alle onderdelen samenwerken en elkaar 

versterken. Een aangename en gezonde wijk voor de 

bewoners, de gebruikers en de bezoekers.

PUNTEN VERBINDINGEN SAMENHANGEND SYSTEEM

TIJD

Het maken van goede plannen is essentieel, maar er moet ook al direct actie ondernomen worden. Om het bewustzijn van gebruikers te 
vergroten, om te experimenteren en om de eerste stappen naar een klimaatadaptieve stad te ondernemen. Later kunnen deze initiatieven 
worden samengevoegd tot een samenhangend systeem.
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TIJD EN RUIMTE. De tijdregistratie krijgt een ruimtelijke vertaling. De eerste ingrepen kennen nog 
weinig samenhang. Na verloop van tijd verbinden deze acties zich geleidelijk tot een samenhangend geheel 
om uiteindelijk tot een compleet systeem te groeien.

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad is 

complex en vele aspecten spelen daarin een rol. 

Het is daarom essentieel om goede plannen te maken 

voor een samenhangende brede aanpak voor het 

klimaatadaptieve gebied.

Het maken van deze plannen vergt veel voorbereiding, 

maar er moet niet gewacht worden tot deze 

samenhangende visie afgerond is. Er kan al op korte 

termijn begonnen worden met oplossingen die snel 

uitgevoerd kunnen worden. Om te laten zien dat 

er actie ondernomen wordt, om te laten zien wat 

er allemaal mogelijk is en, misschien nog wel het 

belangrijkste, om de bewustwording van de gebruikers 

in het gebied te versterken. 

0 2 5 10 15 Jaar

Groene/luchtuiverende gevels en daken bestaande en nieuwe gebouwen

Groendaken aan elkaar koppelen

Start electrisch OV

Meer onverhand oppervlak

Drink(regen)waterpunten

Meer groen oppervlak

Meer verdampend oppervlak

Tijdelijk verkoelende installaties

Mobiele windschemen

Verhoogde terrassen en windluwe plekken

Windreducerende gevels

Wind op bestaande daken benutten

Integreren windbescheming nieuwe ontwikkenlingen

Vernevelen van water openbare ruimte

Luchtkoelende gebouwen

Ontkoppelen HWA/ Molgoten en regenbassins Groen-blauwe verbindingen op maaiveld

Optimaal robuust watersysteem

Optimale verblijfskwaliteit
gebouw-openbare ruimte

Waterberging in/op bestaande gebouwen Waterbassins op hoogte

Permanente luchtuiveringsinstallaties

Tijdelijke fjnstofmagneten

Volledig electrisch verkeer

Meer deelauto’s, minder parkeren

Transformatie slimme/ verkeersluwe straten

Optimaal deelautosysteem

Tijdkaart met een overzicht aan maatregelen. Van snelle interventies tot grootschalige ingrepen.
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De samenhang tussen tijd en ruimte is hiernaast goed 

weergegeven. In vier fasen transformeert het huidige 

versteende district tot een groen en gezond gebied dat 

aangepast is op de voorspelde klimaatveranderingen. 

Eerste fase 0-2 jaar
Een klimaatfestival, flash mobs, 
kleine windschermen, de 
eerste wateropvang en een 
luchtzuiveringstoren.

Tweede fase 2-5 jaar
De eerste nieuwe 
klimaatadaptieve gebouwen 
verschijnen. Groene daken 
worden met elkaar verbonden.

Derde fase 5-15 jaar
De Spoorzone, de groene 
verbinding vanaf het 
Centraal station ontstaat. Het 
programma wordt diverser 
onder andere met torens voor 
stadslandbouw.

Vierde fase na 15 jaar
De waterboulevard wordt 
geïntroduceerd. Er ontstaat 
de gewenste samenhang in 
het systeem. De gestelde 
klimaatdoelen worden gehaald. 
Het RCD kan zeggen dat het 
het meest klimaatadaptieve 
Central District van de wereld is.

SAMENHANG TUSSEN DE STRATEGIEËN TIJD EN RUIMTE. 
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STAP 4: KOPPEL DE KLIMAATADAPTATIE AAN DE LEEFKWALITEIT. Klimaatadaptatie 
is belangrijk, maar het is ook een abstract doel. Koppel het daarom aan andere, meer concrete doelen als 
leefkwaliteit en gezondheid waardoor adaptatie iets positiefs wordt .

De vierde stap verankert de klimaatadaptieve 

inspanningen aan andere thema’s als de verbetering 

van het leefklimaat en het creëren van een gevarieerder 

stedelijk milieu.  

Klimaatadaptatie is een transitieproces en de 

veranderingen die het met zich meebrengt zijn groot 

en zullen niet door iedereeen direct op waarde geschat 

worden. Als er dan ook nog onduidelijkheid is over 

de verdeling van de kosten zonder dat zeker is welke 

baten er tegenover staan, dan wordt de weerstand 

alleen maar groter.

Klimaatadaptatie is daarnaast ook nog eens een 

abstract doel. De veranderingen zijn niet snel te zien, 

burgers lezen er wel over maar ervaren nauwelijks 

de gevolgen. De meeste mensen hebben dringender 

vraagstukken dan duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Om de acceptatiegraad te verhogen is het daarom 

essentieel om klimaatadaptieve maatregelen te 

koppelen aan andere voordelen. Bijvoorbeeld de 

verbetering van de openbare ruimte of een gezondere 

omgeving. Ook de koppeling aan veiligheid kan een 

meerwaarde hebben voor veel mensen.  

Het moet snel duidelijk worden gemaakt dat de 

klimaatadaptieve stad niet een abstract doel is, 

maar een middel is voor een attractief gebied, dat 

niet alleen beter afgestemd is op het klimaat maar 

ook op het gebruik door de mensen. Met andere 

woorden, gebruik de noodzakelijke aanpassingen 

voor klimaatadaptatie als vliegwiel voor meer concrete 

stedelijke verbeteringen.

Groene park wachtruimte op busstation.

Stedelijke landbouw met theetuin op de daken.

Groene ruwe gevel voor plezier en windreductie.
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STAP 5. STIMULEER SAMENWERKING EN ZORG VOOR EEN TREKKER. De weg 
naar een klimaatadaptief district vergt veel kleine stappen, te nemen door veel verschillende partijen. 
Samenwerking is onontbeerlijk, net als een enthousiasmerende trekker die zorgt voor continuïteit.

De vijfde stap is samenwerken. Klimaatadaptatie is 

een complex probleem en geen enkele organisatie kan 

dat individueel oplossen. Een goede samenwerking, 

met een gedreven trekker, is daarom essentieel.

Een brede samenwerking was al vanaf het begin 

het uitgangspunt voor dit onderzoek. Er is intensief 

samengewerkt met gebruikers, experts, met bewoners 

en bedrijven. Er zijn expertmeetings georganiseerd en 

een stadslab waarin veel ideeën zijn besproken. Het 

Klimaatteam RCD trok hierbij gezamenlijk op met de 

gemeente en de vereniging RCD.

Het Klimaatteam is steeds de trekker van het proces 

geweest. Zij kan deze rol ook in het vervolg van 

het project blijven spelen om de ideeën werkelijk te 

realiseren en iedereen enthousiast te houden voor een 

ontwikkeling die weliswaar onvermijdelijk is maar ook 

vele kansen biedt. 

Naast goede samenwerking speelt ook communicatie 

een cruciale rol in het aanjaagproces. Campagne 

voeren draagt bij aan bewustwording en het creëren 

van draagvlak onder alle gebruikers van RCD.

Stadslab Klimaatadaptief RCD, verslag september 2018

RESULTATEN STADSLAB

KLIMAATADAPTIEF RCD
18 september 2018, Rotterdam

Merel Bakker, stedelijk ontwerper Rotterdam, Stadslab.

Hans de Jonge, voorzitter RCD, Stadslab.

Rondleiding Nederland veranderd/t, december 2018.
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Met de volledige uitvoering van het pakket aan 

maatregelen, verandert het RCD binnen 25 jaar in 

een compleet nieuwe beleving en wordt een nieuwe 

laag toegevoegd aan de historie van het gebied. Alle 

gebouwen zijn klimaatadaptief en de openbare ruimte 

is diverser, aangenamer, leefbaarder en gezonder. Het 

daklandschap vormt een oase van rust en groen boven 

de stad. 

Door maatregelen te faseren kan er voortdurend 

gestuurd worden op de te nemen maatregelen. 

Nevenstaand schema is daarbij leidend: hoever zijn 

we op weg om ‘een klimaat als dat van een bos’ 

te realiseren? Waar moet nog intensiever worden 

verbeterd? 

De huidige kaart van het gebied (pagina 7) toont een 

versteend gebied met nauwelijks groen en water. T 

De gebouwen leveren nauwelijks een bijdrage aan 

de klimaatverbetering, noch in het gebied zelf noch 

op stedelijke schaal. Op de volgende pagina staat 

Central District na vijfentwintig jaar, met meer groen, 

vooral in en op de gebouwen, en meer water, ook in de 

Het gehele regenwateroverschot 

bergen op locatie – dus ook 

seizoensberging - al het water 

zuiveren en/of hergebruiken).

Geen windhinder in verblijfs- en 

slentergebieden in geheel RCD.

Geen uitstoot in het 

gebied plus binden van de 

achtergrondluchtvervuiling (negatieve 

footprint verkleinen).

Minimaliseren hittestress in het 

hele gebied tot het niveau van de 

buitengebieden. 

VERGROTEN WATEROPVANG

++

+++

+++

+++

VOORKOMEN HITTESTRESS

VERBETEREN LUCHTKWALITEIT

VOORKOMEN WINDHINDER 

HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD. Na 20-25 
jaar kan het Rotterdam Central District uitgroeien tot het meest klimaatadaptieve central district van de wereld.

gebouwen. De gebouwen zijn slimmer en adaptiever, 

de openbare ruimte is aangenamer en in de zomer 

koeler. 
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Oppervlakte verhouding functie ten opzichte van de totale 
grondoppervlakte. 
Een groot deel van het groen is aangebracht in of op de 
gebouwen en aan de gevels.
Op het maaiveld is de wateroppervlakte fors toegenomen. Alle 
daken zijn  uitgevoerd als waterretentiedaken en de gebouwen 
herbruiken al het regenwater. In elk gebouw wordt het eigen water 
eerst gezuiverd om daarna weer herbruikt te worden.

Verhard oppervlakte openbare 
ruimte

Bebouwd oppervlakte

Openbaar groen

Privé binnenterreinen en 
groene ruimten op, in en aan 
de gebouwen

Oppervlaktewater

Water in en op de gebouwen.

25%

59%

13%

75%

 7%
11%

HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD. In de 
klimaatadaptieve stad werken de gebouwen mee als klimaatmachines. Ze vangen water op en zuiveren het 
groen. Ze reinigen de lucht en stimuleren de ecologie. Met urban farming wordt ook het eigen voedsel geteeld.

Het klimaatadaptieve Rotterdam Central District na 25 jaar met een volledig nieuwe verdeling van het gebruik van de ruimte..



6 VIER CASUSSEN
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VIER CASUSSEN Aan de hand van vier casussen tonen wij de mogelijkheden van de ontwikkelstrategie 
in het Central District. Op elke plek is de aanpak maatwerk. De aanpak voor het Oude Westen bijvoorbeeld, wijkt 
sterk af van de aanpak voor de Spoorzone. Tezamen vormt het een samenhangend systeem.

De dragende ruimtelijke structuren in het gebied. 

De Spoorzone: Conradstraat

Groene allee

Een groen, aantrekkelijk park- en 
dakenlandschap als as langs het 
spoortracé. Deze was oorspronkelijk 
als harde lijn dwars door de stad 
getrokken en opgelegd door het rijk. 

In de ontwikkelstrategie zijn vier ruimtelijke structuren 

beschreven. Elke structuur heeft een duidelijke link 

naar een historische periode. Zo is de West Kruiskade 

al terug te vinden op Middeleeuwse kaarten. Het 

Weena is juist een zeer recente invulling en als straat 

nog maar net een halve eeuw oud.

In deze samenvatting tonen wij zeer beknopt vier 

casussen die potenties van de ingrepen laten zien.

De Spoorzone: Schiekade 

adaptieve stadsstraat

Deze oude wetering is als bijzonder 
oude structuur nog altijd bewaard 
gebleven en uitgegroeid tot levendige 
stadsstraat. Behoud van deze 
stedelijke allure in combinatie met 
klimaatingrepen is hier van belang.

Oude Westen/Diergaarde-singel: 

gezonde woonwijk

De oude polderstructuur is in het Oude 
Westen nog goed bewaard gebleven.
Deze plek buiten de brandgrens, 
vormt een belangrijke terugblik naar 
het verleden en moet daarom ook 
toekomstbestendig worden om 
behouden te kunnen worden. 

Weena: 

water boulevard

Het Weena is een relatief jonge 
structuur uit het wederopbouwplan 
van Van Traa. 
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VIER CASUSSEN

Weena: Water boulevard De Spoorzone, Schiekade: Adaptieve stadsstraat



Rotterdam Climate District 33

VIER CASUSSEN

De Spoorzone, Conradstraat: Groene allee Oude Westen/Diergaardesingel: Gezonde woonwijk



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN7



CONCLUSIES

Rotterdam Central District kent met de komst van het nieuwe Centraal Station een bloeiperiode en zal de komende jaren 

blijven groeien. Dit betekent een verdere intensivering van het gebied en, bij ongewijzigd beleid, een verdere verstening en 

een verdere afname van groen en water.  Het gebied is onvoldoende in staat om de gevolgen van de klimaatveranderingen 

op te kunnen vangen. Zo kunnen de verwachte hoosbuien niet meer opgevangen worden en zorgt de zomerse hittestress 

gedurende steeds langere perioden voor een onaangenaam stadsklimaat, vooral een risico voor ouderen en kinderen.  De 

verblijfskwaliteit in het hele gebied neemt af terwijl de schade aan gezondheid, omgeving en gebouwen toeneemt.

De herijking van de Gebiedsvisie in 2017 onderkent deze gevaren en vergroot de aandacht voor duurzaamheid en 

klimaatadaptatie, met de uitnodiging aan de bedrijven in het gebied deze paragraaf verder in te vullen. Met dit onderzoek 

hebben de leden van het klimaatteam deze uitdaging opgepakt.

 Dit onderzoek ‘Klimaatadaptief RCD’ leert dat het mogelijk is het bestaande district te transformeren tot een 

klimaatadaptief gebied dat in balans is met de aarde en tegelijkertijd de leefkwaliteit vergroot. Het gestelde doel: ‘Het 

meest klimaatadaptieve Central District van de wereld’ is binnen twintig, vijfentwintig  jaar te realiseren. Hiervoor is een 

lange termijnvisie nodig met een samenhangend groen- en waterplan in combinatie met snel uit te voeren acties om het 

bewustzijn te vergroten en de betrokkenheid te versterken.



 Uit het onderzoek blijkt dat er zeer veel bouwstenen zijn om bij te dragen aan de klimaatadaptieve doelen. Er zijn 

mogelijkheden op elk gebied. Er hoeft niet gewacht te worden op uitzonderlijke innovaties, met de huidige technieken en 

oplossingen is het al mogelijk de doelstellingen te halen.  

 Er moet wel een groot aantal maatregelen genomen worden, maar gelukkig hoeft niet bij nul begonnen te worden. Het 

historisch onderzoek (hoofdstuk 3) leert dat uit de geschiedenis veel lessen te trekken zijn over het creëren van een stad 

waar aandacht voor het klimaat en de gezondheid een sturende, kwaliteitsverhogende rol spelen. Zo worden de zeventiende 

eeuwse Waterstad en de negentiende eeuwse singels als Rotterdamse voorbeelden beschreven waar gezondheid verbonden 

wordt met een grotere verblijfskwaliteit en een hoger economisch rendement.  

Ook de laatste decennia zijn er vele acties gestart om de stad klimaatadaptiever te maken, zowel door de overheid 

(bijvoorbeeld de waterbuffer op de Kruiskade garage), door bewoners (geveltuinen project in het Oude Westen) als door 

bedrijven (De Dakakker).  Het zijn nog losstaande initiatieven, maar ze tonen dat vele partijen bewust zijn van het belang van 

een klimaatadaptief gebied. Deze activiteiten sluiten aan bij de in het onderzoek geschetste startperiode van bewustwording 

en experimenteren. 

 Het is dus niet een gebrek aan middelen die de weg naar een klimaatadaptief district belemmert en het is ook niet 

een gebrek aan de wil bij mensen of organisaties, gezien de vele initiatieven in de afgelopen decennia. Wat bemoeilijkt de 

realisatie van een klimaatadaptief district dan? Het is vooral de organisatie van het proces die de ontwikkeling bemoeilijkt.  



 Zoals de bouwstenen laten zien zijn op alle niveaus oplossingen nodig en vereisen deze oplossingen samenhang. Alle 

betrokkenen, overheden, waterschappen, bewoners, huurders, eigenaren, gebruikers etc., moeten een economische en 

maatschappelijke bijdrage leveren en deze bijdragen op elkaar afstemmen.  De organisatie van dit proces en de benodigde 

financiële (voor)investeringen zijn de grootste knelpunten. De bestaande samenwerkingsmethoden met een sturende 

overheid zullen niet de oplossing bieden, maar de overheid blijft wel een belangrijke sturende rol spelen. Er moeten nieuwe 

verbanden opgezet worden, met een brede inbreng van alle betrokkenen en een goede afstemming van de belangen.  Een 

gedreven en aansprekende trekker is daarbij onontbeerlijk.

 Een goede samenwerking is des te meer lastig omdat klimaatadaptatie een transitieproces is, dat wil zeggen dat veel 

van de huidige vaste waarden en gewoonten vervangen moeten worden door nieuwe waarden. Dit is een langdurig proces 

(Jan Rotmans stelt in Verandering van Tijdperk dat een transitieproces zeker 40 jaar duurt) waarin veel automatismen 

afgeleerd moeten worden en vervangen door nieuwe gewoonten.

 Klimaatadaptatie heeft daarbij nog het nadeel dat het een abstracte verandering is zonder direct herkenbare gevolgen 

tussen daden en resultaten. Waarbij de opbrengsten vaak niet terecht komen bij degene die investeert. Het onderzoek 

concludeert dan ook dat het belangrijk is om het realiseren van de klimaatdoelen te koppelen aan andere, beter herkenbare, 

verbeteringen zoals vergroting van de leefkwaliteit en vergroten van de gezondheid. Hiermee wordt een groeiende groep 

mensen enthousiast over deze transitie en zal zich ervoor gaan inzetten in plaats van zich er tegen te verzetten.



AANBEVELINGEN

Talrijke klimaatonderzoeken tonen de noodzaak om de steden klimaatadaptiever te maken. Het onderzoek naar een 

klimaatadaptief RCD leert dat het mogelijk is het RCD klimaatadaptief te maken. De grootste uitdaging is de ideeën om 

te zetten naar concrete resultaten. Het vraagt veel samenwerking, van overheid tot bewoners, van gebouweigenaren tot 

ondernemers. Hoe kan dit gerealiseerd worden?

1:  Koppel klimaatadaptatie aan concrete stedelijke verbetering. 

 Klimaatadaptatie is een abstract begrip en is gebaat bij een koppeling aan concrete verbeteringen van de stedelijke 

kwaliteit, aan het leefklimaat en aan andere duurzame doelen.  Zo wordt draagvlak gecreëerd bij alle betrokkenen.

2: Koppel de klimaatdoelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.  

 Hierdoor wordt een bredere samenhang verkregen en sluit het beter aan bij de doelstelling van veel bedrijven.

3: Over samenwerking en het organisatieproces: Zoek trekkers en enthousiaste dragers.

 Samenwerking tussen alle betrokkenen is essentieel. Stel een brede groep samen die alle invalshoeken 

vertegenwoordigt. Zorg dat in de groep een mix aan kwaliteiten aanwezig is en zorg voor een bevlogen trekker.

4: Vergroot de bewustwording.

 Alle partijen moeten de doelstelling ‘binnen twintig jaar het meest Klimaatadaptieve Central District van de wereld’ 

onderschrijven door gezamenlijk een convenant of intentieverklaring te ondertekenen.



5: Definieer de ambities voor de lange termijn.  

 De gemeente kan, ondersteund door het klimaatteam, de lead nemen om de uitgangspunten voor de lange termijn uit te 

werken en tezamen met alle andere betrokkenen de kansen voor een klimaatadaptief gebied vast te leggen.

6:  Beschrijf de veranderende financiële modellen en pas ze toe. 

 Hoewel bij het onderzoek de realiteitszin in acht is genomen, viel de financiële analyse buiten de scoop van het 

onderzoek. Het is aan te bevelen het onderzoek te verbreden met een financiële analyse.

7:  Verdiep en concretiseer de onderzoeken naar klimaat en geschiedenis.

 De kracht van dit onderzoek ligt in de samenhang van de maatregelen, de keerzijde is dat er minder diep ingegaan kan 

worden op elk afzonderlijk thema.  Bij verdere uitwerking kan elk thema grondiger onderzocht worden. Preciseer de 

klimaatgegevens, verruim het historisch onderzoek en complementeer de data over het huidige district.

8: Begin direct en zet de eerste stappen.

 Faciliteer de eerste stappen. Bedrijfsleven, overheid, waterschap kunnen een gezamenlijk budget vrijmaken om de eerste 

concrete uitvoeringen in de komende twee jaar mogelijk te maken.

9: Communiceer over de ambities en de resultaten.

 Goede communicatie, even enthousiast als inhoudelijk, kan de bewustwording versterken en de inzet vergroten.
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Klimaatvriendelijke straten Groene verbinding over dok CS

Groene accentuering Oude Diergaardesingel Doorlopende fietsroutes in groen

Kinetische gevels Groen verbinding over Schiekade

Rotterdam
Centraal Station

Sporen

Essenburg park

Schiekade

Hofbogen

Coolsingel

Waterboulevard Weena Wind als verkoeling

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT OVER 20 -25 JAAR:
HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD



COLOFON

Het klimaatteam RCD bestaat uit:

Arconiko: Frido van Nieuwamerongen, Roswitha Abraham, Tanja 

Gurduza, Lambert Drapeau, Dien Quan Mai.

plein06: Esther de Graaf, Linde Elsinga, Nora Kooijmans, Koen de 

Boo, Robbert Jan van der Veen.

SteenhuisMeurs: Benjo Zwarteveen en Marinke Steenhuis.

Designlab 2902: Marjolein Pijpers-van Esch en Michiel Brouwer.

Het onderzoek is begeleid door de volgende personen:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Maarten Tas en Dominique 

Geelen.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: Ellen Vreenegoor.

Gemeente Rotterdam: Kees van Oorschot.

Watersensitive Rotterdam: John Jacobs.

Vereniging Rotterdam Central District: Oscar de Grave en Hans de 

Jonge.

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: Jurgen Bals.

TU Delft, Fransje Hooimeijer.

Klimaatadaptatie is een complexe opgave die een 

interdisciplinaire samenwerking vereist. Wij zijn de 

volgende experts erkentelijk dat ze een bijdrage aan het 

onderzoek geleverd hebben:

Tijdens de eerste expertmeeting op 26 juni 2018: Merel 

Bakker van Dorst, Bas de Wildt, Marcus Edelenbosch, 

allen gemeente Rotterdam, Jan van de Noort, historicus, 

Jeroen de Leeuw, Theater Rotterdam.

En verder de volgende personen:

Johan Verlinde, gemeente Rotterdam. Arnoud Molenaar, 

Chief Resilience Officer Rotterdam,.Jan van Ree, 

gemeente Rotterdam. Jon van Roojen, Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed. Wilke Diekema, Studio Diekema. 

Catherine Visser, DaF architecten/Essenburgpark, 

Jorg Pieneman, gemeente Rotterdam en verder alle 

deelnemers van het Stadslab.

 “Waarom wordt duurzaam nog 
steeds gezien als iets ambitieus, in 
plaats van iets vanzelfsprekends?”

Discussie Stadslab 18-09-2018

Het onderzoek is gesubsidieerd en ondersteund door de volgende partijen: 

Rotterdam, 2019




