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Inleiding
Samen werken
De verstedelijkingsafspraken 2010-2020 binnen de stadsregio
Rotterdam staan in het teken van het stimuleren van een vitale
woningmarkt. In vergelijking met de andere regio’s in Nederland
staat de Rotterdamse regio er minder goed voor. Vrijwel alle
deelgebieden hebben te maken met belangrijke uitdagingen op
het gebied van wonen, werken, leren en zorg. Het woning
aanbod in een door de bewoners gewenste omgeving sluit niet
aan op de vraag. Tegelijkertijd is de stadsregio Rotterdam een
aantrekkelijk gebied met veel potentie. De haven en de vele
activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse
economie. Ook de relatief jonge bevolking biedt kansen voor de
toekomst.
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In de hele Rotterdamse regio zijn investeringen nodig om de
kwaliteit van wonen en leven te verbeteren. Daarom hebben de
woningcorporaties verenigd in Maaskoepel besloten hun
plannen en investeringen beter op elkaar af te stemmen.
Het is een gedeelde ambitie de aantrekkelijkheid van het woonen leefklimaat binnen de stadsregio Rotterdam te verbeteren
en er voor te zorgen dat het aanbod van woningen optimaal
aansluit bij de wensen van de woonconsumenten.
De corporaties hebben eveneens een gezamenlijke missie:
‘Samenwerken aan de kwaliteit van wonen en leven in de
stadsregio Rotterdam.’

Omgeving
Deze atlas gaat dieper in op de komende tien jaren. Maar ook het
‘hier en nu’ vraagt aandacht. Er is een ernstige economische
crisis gaande. Mensen verliezen hun baan of zien hun inkomen
of pensioen achteruit gaan. Zij voelen zich daardoor onzeker
over de toekomst en die onzekerheid heeft zijn weerslag op de
woningmarkt.
Ook voor de corporaties zijn de omstandigheden ingrijpend
veranderd. Corporaties zitten steeds krapper bij kas, onder meer
omdat corporaties al jaren lang de huren met niet meer dan het
inflatiepercentage mogen verhogen, terwijl de kosten sneller
stijgen. Door de invoering van de vennootschapsbelasting en de
kredietcrisis is het moeilijker geworden om leningen op de
kapitaalmarkt aan te trekken. De verkoop van bestaand bezit

loopt terug, terwijl de opbrengsten van die verkopen juist nodig
zijn om nieuwe investeringen te doen.
Daarbij maken de vernieuwde Nederlandse regelgeving als
gevolg van Europese Wetgeving (de Staatssteunregeling die per
1 januari 2011 zou moeten ingaan) en de recent ontstane
politieke discussie over de herziening van het corporatiebestel
de toekomst onzeker. Het is niet altijd even duidelijk welke
kansen en bedreigingen hieruit ontstaan.

Daarnaast vragen we de stadsregio niet alleen achteraf
productieafspraken aan te jagen, maar vooraf gezamenlijk regie
te voeren en afspraken te faciliteren. De collectieve inspanning
moet zich richten op het verhogen van de kwaliteit in plaats van
op het verhogen van de kwantiteit.
Als koepelorganisatie maken wij bewust geen prestatieafspraken
met de andere partijen. De verankering van het werken aan
kwaliteit is op lokaal niveau namelijk een zaak van corporaties en
gemeenten: op dit niveau vindt immers ook de realisatie van
kwaliteit plaats.

Waarom deze atlas?
In de stadsregio Rotterdam zijn de woningcorporaties een
marktpartij van betekenis. In een woningvoorraad die ruim
veertig procent van de woningmarkt omvat, hebben alleen al de
fysieke ingrepen duidelijke invloed. Maar de interventies van
corporaties op het maatschappelijke vlak zijn misschien nog wel
belangrijker.
De corporaties kunnen samen het verschil maken door het werk
en de investeringen gezamenlijk op te pakken. Kwaliteit van
wonen en leven staat hierbij voorop. In de vertaalslag naar de
hele regio betekent dit het realiseren van gedifferentieerde en
aantrekkelijke woonmilieus die aansluiten op de vraag van de
woonconsument. Een dergelijke kwaliteitsimpuls heeft alleen
kans van slagen wanneer er afstemming is op regionale schaal.
Met deze woonmilieuatlas bieden we een gemeenschappelijk
kader om de kwaliteit van het wonen te verbeteren. Dit willen we
bereiken door het tekort aan gewenste woonmilieus aan te
vullen en het overschot aan niet gewenste woonmilieus te
verminderen. Daarmee geeft deze atlas richting aan de investeringen van corporaties en aan de gesprekken die Maaskoepel
met andere partijen voert.

Samen met andere partijen
Werken aan kwaliteit is niet alleen een zaak van de corporaties
en Maaskoepel. Daarom vindt op regionale schaal afstemming
plaats met de stadsregio en met de koepelorganisaties van
professionele bouwers. Op die manier geven we echt samen
invulling aan het creëren van de gewenste woonmilieus.
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Kwaliteit: samen werken aan woonmilieus
De corporaties werken aan diverse en onderscheidende woon
milieus in de stadsregio Rotterdam. Om deze woonmilieus te
realiseren moeten de corporaties én goed op de hoogte zijn van
de wensen van de woonconsument én van de unieke kwaliteiten
en kenmerken van een gebied.

1. De woonconsument
Werken aan kwaliteit kan alleen door de woonconsument
centraal te stellen. Maar wie is die woonconsument en wat wil hij
of zij? Om deze vraag te beantwoorden, worden verschillende
klantgroepen onderscheiden. Wij gebruiken hiervoor de methodiek van The SmartAgent Company.
SmartAgent voerde in 2004 en in 2008 een Grote Woontest uit
onder een grote groep bewoners binnen de stadsregio Rotterdam. In de test onderzochten zij de spreiding van leefstijlen en
de wensen op het gebied van wonen. De uitkomsten vormen de
onderbouwing van deze atlas.

De methodiek die SmartAgent hanteert voor de leefstijlindeling
is gebaseerd op de waardeoriëntatie van mensen. Normen en
waarden bepalen hoe mensen in het leven staan.
In figuur 1.1 onderscheiden we de leefstijlen middels twee
dimensies:
• horizontaal: de mate waarin mensen op de groep
georiënteerd zijn
individualistisch of juist meer groepsgeoriënteerd
• verticaal: de mate waarin mensen op de buitenwereld
gericht zijn
extravert versus introvert

Ieder mens heeft in meerdere of mindere mate kenmerken van
alle vier de leefstijlen in zich. De mate waarin bepaalde kenmerken zich in één leefstijl dominanter manifesteren dan in de
andere leefstijlen, bepaalt de uiteindelijke leefstijl.
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Figuur 1.1 Waardeoriëntaties
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De twee dimensies leiden tot vier leefstijlen die elk door een
kleur zijn gemarkeerd:
• de rode leefstijl: individualistisch en extravert
De belevingswereld drijft op vitaliteit. Belangrijk voor deze
leefstijl is dat mensen hun eigen gang gaan en willen aantonen
dat zij anders zijn dan anderen.
• de gele leefstijl: groepsgericht en extravert
De belevingswereld heeft als belangrijkste element harmonie.
Sociaal contact, spontane ontmoeting en gezelligheid staan
voorop.
• de groene leefstijl: groepsgericht en introvert
De belevingswereld heeft als kenmerk bescherming.
Rustig zijn, netjes, fatsoenlijk en je aanpassen aan anderen zijn
cruciale waarden.
• de blauwe leefstijl: individualistisch en introvert
In deze belevingswereld staat controle centraal. Individuele
vrijheid en anonimiteit zijn doorslaggevend.

Figuur 1.2 Omvang van de vier belevingswerelden

De verschillende kenmerken krijgen vervolgens een plek dichter
bij of verder weg van de grenzen met de andere leefstijlen. Voor
groepen mensen geldt dezelfde methodiek. Maar zoals bij alle
manieren van indelen van groepen mensen geldt: leefstijlen zijn
slechts een hulpmiddel om te weten te komen wat voor een
groep belangrijk is.
Verschillende corporaties hebben de klantsegmentatie uitgebreid
door traditionele kenmerken zoals levensfase te combineren met
de leefstijlen.

Leefstijlen in de regio Rotterdam
In de regio Rotterdam vormen de groepsgeoriënteerden (geel en
groen) een meerderheid van de woonconsumenten (59 procent).
De gele belevingswereld is het sterkst vertegenwoordigd:
31 procent van de huishoudens behoort tot deze belevings
wereld. 28 procent bevindt zich in de groene belevingswereld,
22 procent in de blauwe belevingswereld en 19 procent in de
rode. Dit beeld is nagenoeg gelijk aan het landelijke beeld
(figuur 1.2). De leefstijlen zijn niet gelijk verdeeld over de
woongebieden.
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2. Werken aan woonmilieus

Door de hele regio heen zijn concentraties te zien. Zo is de rode
leefstijl zeer sterk vertegenwoordigd in Rotterdam, maar ook
duidelijk aanwezig in Schiedam en Vlaardingen. In de andere
gemeenten is de rode doelgroep slechts matig vertegenwoordigd. De gemeenten Hellevoetsluis en Rozenburg vallen op
doordat hier de groepgerichte leefstijl (geel en groen) het sterkst
vertegenwoordigd is. Westvoorne kent het grootste aandeel
huishoudens uit de blauwe belevingswereld.
De dominante leefstijl in een gebied kan door de jaren heen wel
veranderen. Ten opzichte van 2004 is de groene belevingswereld
in de regio namelijk afgenomen (van 32 procent naar 28 procent)
en zijn de blauwe en rode belevingswerelden toegenomen. En
Rotterdam Centrum kleurt steeds verder rood.

De gezamenlijke inspanning van corporaties, maar ook van
gemeenten en projectontwikkelaars, moet zich richten op het
verhogen van de kwaliteit van wonen en leven. De invalshoek
voor het werken aan die kwaliteit hebben we vertaald in het
realiseren van succesvolle woonmilieus.
Een woonmilieu kan preciezer omschrijven wat een woning op
een bepaalde plek onderscheidt. Behalve de woning is ook de
woonomgeving van belang. Het woonmilieu is dus een opeenstapeling van factoren, zoals de dichtheid van de bebouwing,
de woningtypen en de menging daarvan, de nabijheid van
voorzieningen en de kwaliteit ervan, de sociale samenhang, het
imago, de woonsfeer, de ligging en het groen rond de woning.
Kortom: het woonmilieu is een benadering van het integrale
geheel dat een wijk of buurt vormt en een eigen gezicht geeft.

Voor een uitgebreidere toelichting over leefstijlen verwijzen we
naar de Grote Woontest 2008.

In onze gesprekken met de stadsregio bleek elke keer opnieuw
dat er behoefte is aan een eenduidig gebruik van het begrip
woonmilieus. Er bestaan namelijk verschillende indelingen van
woonmilieus en het ontbreekt aan een gemeenschappelijke
definitie. De huidige indelingen zijn bovendien niet direct met
elkaar te combineren en te vergelijken.
De eerste stap in de samenwerking met de stadsregio is de
ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal: de zogenaamde
‘steen van Rosetta’.

Werken aan succesvolle woonmilieus betekent aansluiten bij de
wensen van de woonconsumenten. Woonconsumenten willen
iets te kiezen hebben. Zij willen wonen op een plek die herkenbaar is en die een eigen identiteit heeft. Om aan die vraag te
voldoen zijn afwisselende en diverse woonmilieus nodig met
een eigen identiteit. Een bewuste keuze voor een passend
woonmilieu levert een belangrijke bijdrage aan het woonplezier
van de consument.
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Figuur 1.3
Spreiding van de
belevingswerelden over de regio
Rotterdam

Met de onderzoeksdata uit de Grote Woontest van 2008 bracht
SmartAgent in beeld hoe woonconsumenten op dit moment hun
woonplek ervaren en aan welk woonmilieu zij de voorkeur
geven. Hieruit wordt de mate van ‘mismatch’ duidelijk tussen het
bestaande en het gewenste woonmilieu, evenals de mogelijke
transformatieopgave. In mei en juni 2010 hielden we zestien
gebiedsgesprekken met de corporaties. In die gesprekken legden
we de transformatieopgave voor de deelgebieden van de
stadsregio Rotterdam naast de visie en plannen van de corporaties voor het komende decennium. Hierin namen we ook mee
in welke mate de corporaties de bestaande situatie naar de
gewenste woonmilieus zouden kunnen aanpassen. De uitkomsten zijn opgenomen onder ‘De transformatieopgave’.
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Rosetta-indeling: een gemeenschappelijke taal
Binnen de stadsregio Rotterdam wordt veel gebruik gemaakt van
de twee woonmilieu-indelingen uit de Grote Woontest en het
WoON (ABF/Ministerie van VROM).  
SmartAgent onderscheidt in totaal acht woonmilieus. In de Grote
Woontest, waaraan bijna 20.000 bewoners uit de regio mee
deden, is de deelnemers gevraagd welke van de acht woon
milieus zij in hun eigen woongebied (wijk/buurt) herkenden.
De indeling van ABF bestaat uit dertien woonmilieus die weer
worden getypeerd volgens statische gegevens zoals dichtheid,
bouwperiode en menging van de wijk. Op lokaal niveau zijn er
daarnaast nog enkele andere woonmilieu-indelingen.

10

Vanwege de verschillen gaf de stadsregio bureau Zandbelt&
vandenBerg de opdracht een eenduidige indeling te ontwikkelen.
Het bureau bedacht de Rosetta-indeling, ontstaan door de twee
woonmilieu-indelingen van SmartAgent en ABF over elkaar heen
te leggen en de bestaande legenda’s te versimpelen.
Naar aanleiding van gesprekken met de regiogemeenten is de
Rosetta-indeling verder verfijnd met specifieke kenmerken die
geassocieerd worden met de woonmilieus.

SmartAgent toetste de Rosseta-indeling vervolgens met behulp
van de consumentendata uit de twee Woontesten en voegde er
weer elementen aan toe op sociaal en intuïtief gebied.
De koppeling van ruimtelijke kenmerken met consumentendata
maakt van de Rosetta-indeling een ‘Steen van Rosetta’.
Het is een indeling waar meerdere ‘lagen’ in samenkomen.

Figuur 2.2 Factsheets woonmilieus

Grootstedelijk (5,1%)

Stedelijk levendig (18,6%)

De Rosetta-indeling bestaat uit vijf hoofdmilieus: grootstedelijk,
stedelijk, suburbaan, dorps en landelijk. Ook binnen de meest
voorkomende woonmilieus in de regio, suburbaan en stedelijk,
is een onderverdeling gemaakt. Zo bestaat suburbaan uit de
milieus compact, grondgebonden en hoogwaardig. En stedelijk
kent de driedeling levendig, rustig en hoogwaardig.
In de factsheets op de volgende pagina’s zijn per woonmilieu de
onderscheidende kenmerken weergegeven.

Figuur 2.1 Indeling woonmilieus van ABF en SmartAgent
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Stedelijk rustig (14,8%)

Stedelijk exclusief (2,0%)
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Suburbaan compact (27,8%)

Suburbaan grondgebonden (25,3%)
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Landelijk (1,0%)
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Suburbaan exclusief (2,2)

Dorps (3,2%)
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Figuur 2.3 geeft aan waar de verschillende woonmilieus zich
vooral bevinden. Daar waar in de figuur vlekken van één kleur
ontstaan, is één woonmilieu dominant. Dit betekent niet dat er in
het gebied geen andere woonmilieus bestaan. En binnen
eenzelfde woonmilieu zijn ook niet alle woonwijken gelijk.

Uit figuur 2.4 blijkt dat het levendig stedelijke woonmilieu en het
suburbaan compacte woonmilieu minder gewenst worden ten
opzichte van het aanbod. Er is een overschot aan deze woon
milieus. Veel bewoners (bijna de helft) geven de voorkeur aan
het suburbaan grondgebonden woonmilieu en het rustig
stedelijk woonmilieu. Een aanzienlijk aantal geeft aan momenteel
niet in een suburbaan grondgebonden of rustig stedelijk woonmilieu te wonen, maar dit wél te wensen. Er is dus een tekort aan
deze woonmilieus. Aan de overige woonmilieus is ook een
tekort, zij het in mindere mate.

In de buurt van Rotterdam hebben Vlaardingen en Schiedam de
meeste stedelijke woonmilieus. In Spijkenisse, Barendrecht,
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard overheersen de suburbaan compact en suburbaan grondgebonden
woonmilieus.

Tijdens de eerder genoemde gebiedsgesprekken bespraken wij
de opgave met de corporaties. Wij stelden hen een aantal
vragen.
n Herkennen zij het huidige door de bewoners ervaren woon
milieu?
n Hoe zien de visie en plannen voor het gebied eruit?
n Naar welk woonmilieu werken zij voor de betreffende buurt of
wijk toe? Denkt de corporatie voor de komende tien tot twintig
jaar aan behouden en versterken van het bestaande woon
milieu, of juist aan transformeren in een ander woonmilieu?

De transformatieopgave
In figuur 2.4 is te zien hoe bewoners van de stadsregio Rotterdam hun woonmilieu op dit moment beleven en aan welk type
woonmilieu zij de voorkeur geven1. Door het huidig
beleefde woonmilieu te vergelijken met het gewenste woon
milieu, ontstaat inzicht in hoeverre vraag en aanbod op elkaar
aansluiten en bewoners in hun woonwensen worden bediend.
De antwoorden van de respondenten zijn herwogen door middel van een prijscorrectie.
Veel mensen geven de voorkeur aan een hoogwaardig of landelijk woonmilieu, maar die
voorkeur is niet voor iedereen realistisch.

1 
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De ontwikkelingsrichtingen per buurt of wijk zijn tot stand
gekomen op grond van een advies van SmartAgent, de plannen
en mogelijkheden van de betrokken corporaties en de randvoorwaarden die een bepaald gebied met zich mee brengt. Zo kan de
Afrikaanderbuurt niet transformeren in een Carnisselande of
omgekeerd, ook al willen de bewoners dit nog zo graag.
Let wel, het woonmilieu en de ontwikkelingsrichting die als
uitgangspunt dienen voor de buurt of wijk, zijn samen de
grootste gemene deler voor die buurt of wijk. Het is een vereenvoudiging die niet altijd recht doet aan de diversiteit binnen een
buurt of wijk.
Om een ontwikkelingsrichting te duiden maken we gebruik van
vier metaforen uit de tandartspraktijk: gebit OK, tandsteen
verwijderen, vullingen vernieuwen en tanden trekken.
Per ontwikkelingsrichting hebben we de instrumenten op het
terrein van fysiek, sociaal, economie en voorzieningen benoemd
(zie tabel 2.1, pagina 16).
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Figuur 2.3
Woonmilieus in de stadsregio
Rotterdam

Figuur 2.4
Huidige en gewenste woonmilieu
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Tabel 2.1 Ontwikkelingsrichtingen naar tandartsmetafoor
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1. Gebit OK, regelmatig poetsen

2. Tandsteen verwijderen

3. Vullingen vernieuwen

Continueren
Gebied functioneert naar behoren.

Ondersteunen
Upgraden
Intensivering van fysiek en sociaal Upgrade van de bestaande voor
beheer.
raad en sociale samenhang met
huidige woonmilieu als uitgangs
punt.

Fysiek

Kleine aanpassingen en toevoe
gingen, verkoop huurwoningen,
bijvoorbeeld onderhoud openbare
ruimte, planmatig onderhoud
woningen.

Vgl. facelift: openbare ruimte,
beperkte/ strategische renovatie,
verkoop huurwoningen, toevoe
gingen voorzieningen, invullen
lege plekken.

Sociaal

Behouden sociale stabiliteit:
ondersteunen burgerinitiatieven,
burendag, wijkbeheerders, schou
wen in de wijk.

Inzetten op sociale stabiliteit: pleinregisseurs, woon- & leefregels
opstellen, buurtpreventieteams, portiekgesprekken, leefstijlgericht
toewijzen.

Vgl. revitalisatie, aanpak openbare
ruimte, infrastructuur, sleutelpro
jecten. Beperkte strategische/
chirurgische transformatie.

4. Tanden trekken
Veranderen
Fysieke en sociale transformatie
in een ander woonmilieu (ook
transformatie met functie
verandering 4*).
Functieverandering/
transformatie, samenvoegen,
sloop-nieuwbouw, substantieel
deel, nieuwe doelgroepen.

De opgave per gebied

Opgave

Voorne

continueren van de bestaande woonmilieus. De wijken
De Kooistee en De Struyten kennen dezelfde problematiek als
andere ‘bloemkoolwijken’ in de regio: de kwaliteit van de
buitenruimte is laag, er zijn steeds meer sociale problemen,
het bezit van corporaties is relatief jong en heeft daardoor
hoge boekwaardes. In deze wijken is de inzet vooral gericht op
sociale maatregelen.
n De gemeenten hebben stuk voor stuk forse (bouw)ambities,
maar werken vrijwel niet samen. De plannen zijn vooral gericht
op de eigen bevolking. Het vitaal houden van Voorne vraagt
echter ook om het aantrekken van mensen van buiten het
gebied.
n Op Voorne liggen kansen voor exclusieve, dorpse en landelijke
woonmilieus waar in de rest van de regio een tekort aan is.

Gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne
Com∙wonen, De Zes Kernen, Maasdelta Groep, SOR, Vestia
Groep, Woonzorg Nederland
Voorne is de tuin van de regio. Bernisse en Westvoorne worden
ervaren als dorpse en landelijke woonmilieus; het grootste deel
van Brielle en Hellevoetsluis als suburbaan grondgebonden en
bepaalde delen in Hellevoetsluis als compact. Door heel Voorne
zijn er exclusieve woonmilieus. De bewoners zijn veelal
tevreden over hun woonsituatie2. Alleen over de voorzieningen
zijn ze minder tevreden dan de overige regiobewoners.

n De transformatieopgave is gering. De inzet is gericht op het

Sociale stabiliteit opnieuw
creëren.

De woonsituatie is voorgelegd als een totaalordeel die alle facetten van het wonen betreft
(woning, woonomgeving, voorzieningen, contacten met andere bewoners).

2

Economie

Huisvesting en coaching jonge ondernemers, gunstige regelingen voor
ondernemers, centraal ontmoetingspunt ondernemers, creëren
aantrekkelijke uitgaansgelegenheden, werkmakelaar.

Voorzieningen

Opstarten schoolsportverenigingen, jongerencentra, kindercampus,
schooluitval tegengaan.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.
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Rond de Oude Maas

n Met temporiseren en faseren moeten de economisch moeilijke

Zuidrand

n Ook in Barendrecht is de inzet overwegend gericht op het

Gemeente Spijkenisse, deelgemeente Rotterdam Hoogvliet
Com∙wonen, De Leeuw van Putten, Maasdelta Groep, SOR,
Vestia Groep, Woonbron

tijden doorstaan worden. Het is zaak nu niet in te leveren op
kwaliteit, maar de hoogwaardige projecten in de tijd naar
achteren te schuiven.
n Het centrum van Spijkenisse zet in op een meer stadse
uitstraling met bijbehorende voorzieningen en stedelijke
woonmilieus. De nieuwbouw aan de rivier richt zich op een
suburbaan en deels exclusief milieu. In Noord hebben de
afgelopen jaren een forse renovatie en verdunning plaats
gevonden, toch blijft inzet op sociaal gebied onverminderd
nodig. De ’bloemkoolwijken’ Akker-Vriesland en Waterland zijn
aan herstructurering toe. De drempel om hieraan te beginnen
is mede door de hoge boekwaardes, net zoals in de andere
bloemkoolwijken, hoog. Ook staan er in deze wijken veel
koopwoningen van particulieren.
n De gemeente Spijkenisse en deelgemeente Hoogvliet werken
nauwelijks samen, waardoor kansen worden gemist en
mogelijk onnodig wordt geconcurreerd.

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk
Wbv. Poortugaal, Wbv. Volksbelang Rhoon, Com∙Wonen,
Laurens Wonen, Patrimonium Barendrecht, Vestia Groep,
Woonzorg Nederland, Woonvisie Ridderkerk

continueren van het bestaande. De laatste uitleglocaties in
Buitengebied Zuid worden suburbaan grondgebonden
ontwikkeld, waarbij niet alle mogelijkheden voor exclusief
wonen zijn benut. De plannen voor het (winkel)centrum zijn
gericht op verdichting met appartementen die geschikt zijn
voor ouderen en een bijbehorende zorgfunctie krijgen.
n Het Centrum en Ridderkerk-West blijven suburbaan compact
en de ontwikkelingen zijn gericht op het versterken van de
levendigheid. Dit geldt in mindere mate ook voor Bolnes, waar
inzet op sociale stabiliteit nodig is. In Ridderkerk-Oost is sprake
van verdunning, meer richting suburbaan grondgebonden.
De nieuwbouw heeft senioren en jongeren als doelgroepen.
n Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een
belangrijke functie binnen de regionale woningmarkt.
De gemeenten zijn een ideale woonomgeving voor wie
suburbaan grondgebonden wil wonen. Er bestaat een spanning tussen de lokale en de regionale behoeften. Een goed
voorbeeld hiervan is het al dan niet in de markt houden van
kleinere eengezinswoningen waar lokaal weinig vraag meer
naar is, maar die regionaal nog een functie hebben.

Spijkenisse en Hoogvliet kennen als groeikernen veel suburbaan
grondgebonden woonmilieus, waarbij een deel als compact
wordt ervaren. De bewoners wensen meer rustig stedelijke
woonmilieus. De tevredenheid over de woonsituatie is lager dan
in de regiogemeenten. Het gebied heeft geen goed imago bij
niet-bewoners.  

Opgave
n Hoogvliet heeft de afgelopen jaren fors geherstructureerd.

De verdunning naar meer suburbaan grondgebonden woonmilieus gaat de komende jaren door. Volhouden en afmaken is
het motto. Ingezet wordt op de groepsgerichte leefstijlen.
Hoogvliet profileert zich met het ‘huismerk’ dat je meer
vierkante meters en groen voor je geld krijgt dan in de stad.
Het verleden heeft geleerd dat koopwoningen boven de 2,5
ton nauwelijks te verkopen zijn.

Albrandswaard kenmerkt zich door suburbaan grondgebonden
en dorpse woonmilieus. In Barendrecht overheerst het grond
gebonden suburbaan wonen, en er zijn compactere delen in
Carnisselande en het Centrum. Veel bewoners willen graag
rustiger stedelijk wonen of landelijker en dorps. Ridderkerk heeft
suburbaan grondgebonden en suburbaan compacte woonmilieus. Ook de bewoners van Ridderkerk wensen meer stedelijke
woonmilieus. De tevredenheid over de woonsituatie is in deze
drie gemeenten boven het regiogemiddelde. De groepsgerichte
(gele en groene) belevingswerelden zijn dominant aanwezig.

Opgave
n Albrandswaard heeft met Portland een overwegend suburbaan

grondgebonden uitleglocatie erbij gekregen. De verdere
nieuwbouw heeft eveneens een grondgebonden suburbaan
karakter en kent wat compactere delen. De inzet is vooral
gericht op het continueren van de bestaande milieus.
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Rotterdam-Zuid
Deelgemeenten IJsselmonde, Charlois, Feijenoord
Com∙Wonen, Humanitas, PWS, Vestia Groep, Woonbron,
Woonstad Rotterdam
Rotterdam-Zuid telt overwegend levendig stedelijke woonmilieus
en compact suburbane woonmilieus in de tuinsteden. Daarnaast
zijn er gedeelten waar mensen rustig stedelijk en grondgebonden suburbaan wonen. De bewoners van Zuid wensen vooral
meer suburbaan grondgebonden woonmilieus. Aan levendig
stedelijke en in mindere mate suburbaan compacte woonmilieus
is juist een overschot. De bewoners op Zuid zijn niet erg tevreden
over hun woonsituatie.

Opgave
n Rotterdam-Zuid verleidt vrijwel geen mensen van buiten.
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De onbekendheid met de mogelijkheden en het slechte imago
spelen hierin een grote rol. De energie en investeringen zijn
vooral gericht op de huidige bewoners, met als doel hen een
volgende stap in de wooncarrière en een fijne woonomgeving
te bieden. Veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving zijn
hierin belangrijke thema’s.
n De opgave voor de corporaties ligt al lang niet meer alleen op
fysieke ingrepen, maar steeds meer op andere terreinen als

economie en arbeidsparticipatie, jeugd en onderwijs. Er zijn
echter nog forse transformatieopgaven gaande en gepland.
Compact suburbane wijken als Pendrecht, Zuidwijk, delen van
Lombardijen en Groenenhagen-Tuinhoven worden verdund
richting suburbane grondgebonden. In de wijken Wielewaal en
Vreewijk staan eveneens forse fysieke ingrepen gepland.
n Vanaf de Kop van Zuid zakt het grootstedelijke woonmilieu
naar beneden. De ring daaronder (Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Afrikaanderwijk, Bloemhof en Hillesluis) blijft levendig
stedelijk en heeft delen die zich richting rustig stedelijk
ontwikkelen. Veel van de woningen zijn hier in particulier bezit
en vaak van slechte kwaliteit, zodat de corporaties beperkte
mogelijkheden hebben om fysieke ingrepen te doen. Andere
oplossingen zijn nodig, anders blijft dit gebied een slechte
zone tussen de twee stadsdelen die wel zijn aangepakt.
n Rotterdam-Zuid heeft ook een functie voor de onderkant van
de samenleving. De goedkope woningvoorraad in bijvoorbeeld Hillesluis, Tarwewijk, Carnisse en Pendrecht is van groot
belang. Ook met de goedkopere huurappartementen van
corporaties, waar veel vraag naar is, moet zuinig worden
omgegaan. De appartementen die er zeer slecht aan toe
waren, zijn inmiddels gesloopt of grondig gerenoveerd.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.

Rotterdam Centrumstad
Deelgemeenten Delfshaven, Centrum, Noord, KralingenCrooswijk
Com∙Wonen, Eendracht, Humanitas, PWS, Laurens Wonen,
Stadswonen, SOR, Vestia Groep, Woonbron, Wooncompas,
Woonstad Rotterdam
In Rotterdam Centrumstad domineren drie woonmilieus: het
grootstedelijk wonen, het levendig stedelijk wonen en het rustig
stedelijk wonen. In Kralingen-Oost wordt exclusief gewoond.
De bewoners van de levendig stedelijke gebieden wensen meer
rustig stedelijke en suburbaan grondgebonden woonmilieus.
Aan suburbaan compacte en levendig stedelijke woonmilieus
is een overschot. De tevredenheid van de bewoners over de
woonsituatie neemt toe. Wel verschillen de wijken hierin
onderling fors.

Opgave
n De inzet is gericht op het versterken en uitbreiden van groot-

stedelijke en rustig stedelijke woonmilieus.
n Om het grootstedelijk wonen te versterken, worden in het

centrum op z’n minst tanden getrokken, bijvoorbeeld bij de
Lijnbaanhoven. Bij deze ingrepen moet fors worden ingezet op
het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.

n In het centrum en in de Stadshavens worden stedelijke

woonmilieus aan de rivier gerealiseerd.
n Ten westen van het centrum bestaat vanwege de stedenbouw-

kundige structuur een overwegend levendig stedelijk woon
milieu. Waar mogelijk wordt ingezet op rustig stedelijk. Om de
kwaliteit van het wonen in Delfshaven te verbeteren is de inzet
gericht op de buitenruimte (het Grote Visserijplein), meer
groen, beter verbinden van wijken en aanpak parkeerproblematiek. Inzet op de sociale stabiliteit in Spangen en Oud
Mathenesse blijft een punt van aandacht.
n Ten noorden van het centrum bevinden zich rustig stedelijke
woonmilieus of is de inzet richting rustig stedelijk. Niet altijd
gaat deze transformatie gepaard met de bulldozer. Met
subtielere ingrepen wordt het ervaren van rustig stedelijk
vergroot. Het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte
en het nemen van sociale en economische maatregelen
(verbeteren winkelstraat) zijn eveneens aan de orde.
n Ten oosten van het centrum kunnen de zo graag gewenste
rustig stedelijk woonmilieus worden gerealiseerd. In NieuwCrooswijk is deze transformatie al fors ingezet. Oud-Crooswijk
volgt op termijn. Rubroek en Kralingen-West richten zich op
‘schoon, heel en veilig’ in combinatie met renovatie en
verdunning. De Esch noemt vooral sociale maatregelen, maar
het gebied heeft meer nodig.
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Rotterdam Noordrand

n Met Park Zestienhoven wordt een hoogwaardig woonmilieu

Gemeente Lansingerland

Deelgemeenten Overschie en Hillegersberg-Schiebroek
Bouwvereniging Onze Woning, Com∙wonen, De Goede Woning,
Humanitas, Laurens Wonen, PWS, Vestia Groep, Wooncompas,
Woonstad Rotterdam

gecreëerd dat moet kunnen concurreren met Hillegersberg.
n In Schiebroek wordt gewerkt aan het versterken van de sociale
stabiliteit, onder meer door leefstijlgericht toewijzen. In
Schiebroek-Noord gebeurt dit in combinatie met beperkte
chirurgische transformatie: sloop van portiekflats en nieuwbouw van voornamelijk eengezinswoningen. Verbeterde
voorzieningen, zoals meer scholen en een hoogwaardiger
winkelcentrum Peppelweg, moeten de kwaliteit van wonen
verbeteren. Schiebroek-Zuid heeft op de langere termijn meer
fysieke ingrepen nodig. Idealiter stonden deze ingrepen eerder
gepland, maar ingrepen elders zijn urgenter.
n In Hillegersberg is sprake van continueren en uitbouwen van
de bestaande gewaardeerde woonmilieus.

3B Wonen, Com∙wonen, Woonzorg Nederland

In de Noordrand overheersen rustig stedelijke, compact suburbane en exclusieve woonmilieus. De bewoners in de Noordrand
wensen meer suburbaan grondgebonden woonmilieus. Aan
suburbaan compacte woonmilieus is een overschot. De tevredenheid van de bewoners over de woonsituatie is groter dan die
in de rest van Rotterdam. Alleen zijn de bewoners uit Overschie
weer minder tevreden over de woonsituatie dan de bewoners uit
Hillegersberg-Schiebroek.

Opgave
n In Overschie-Oost wordt de voorraad verdund door portiek-

flats te slopen en eengezinswoningen te bouwen, zodat een
meer suburbaan grondgebonden woonmilieu ontstaat. Het
aantrekken van gezinnen is het doel. In de rest van Overschie
is de inzet vooral gericht op sociale stabiliteit.
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In Lansingerland domineert het woonmilieu grondgebonden
suburbaan. De oude kernen worden als dorps ervaren, en het
buitengebied als landelijk wonen. De bewoners van Lansingerland willen graag iets stedelijker en compacter wonen. Zij zijn
meer dan het regiogemiddelde tevreden over hun woonsituatie.
De bewoners wonen er graag en willen er blijven wonen.

Lansingerland concurreert daarbij met Vinexwijken in
Zoetermeer en Pijnacker.
n Het verbinden van de groengebieden rondom met het
bebouwde gebied is een kans die nog onvoldoende wordt
benut.

Opgave
n De afgelopen jaren zijn veel suburbaan grondgebonden

woonmilieus in de uitleglocaties gerealiseerd; deze uitbreiding
gaat de komende jaren door. Het is de bedoeling het dorpse
karakter van de oude kernen te behouden en waar mogelijk
meer hoogwaardige woonmilieus te realiseren.
n De vraag van de bewoners naar compactere woonmilieus
moet niet alleen doorvertaald worden naar de bouw van
(senioren)appartementen. Lansingerland heeft een belangrijke
functie binnen de regionale woningmarkt. Het is een ideale
woonomgeving voor wie suburbaan grondgebonden wil
wonen. Lansingerland bouwt voor een belangrijk deel voor
mensen van buitenaf.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.
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Rotterdam Noordoost
Gemeente Capelle aan den IJssel en deelgemeente Prins
Alexander
Com∙Wonen, PWS, Laurens Wonen, SOR, Vestia, Woonbron,
Woonstad Rotterdam, Woonzorg Nederland
Rotterdam Noordoost heeft voornamelijk suburbaan compacte
en grondgebonden woonmilieus en linten als de ’s-Gravenweg,
waar een hoogwaardig woonmilieu bestaat. De bewoners
wensen meer rustig stedelijke en grondgebonden suburbane
woonmilieus. Ook is er een tekort aan meer hoogwaardige en
landelijke woonmilieus.
De tevredenheid van de bewoners over de woonsituatie ligt
onder het gemiddelde van de regiogemeenten en boven het
gemiddelde van Rotterdam. Het gebied heeft, met uitzondering
van enkele delen, geen goed imago bij niet-bewoners.  

Opgave
n De wijken raken meer op leeftijd en beheren is hier belangrij-
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ker dan ontwikkelen. De grootstedelijke problematiek neemt
toe en de openbare ruimte is sleets. Men bezint zich op de
toekomst: wat is er van het gebied geworden en wat

betekent dit voor de ontwikkelingen in de komende twintig
jaar? Veel deelgebieden hebben geen of een onduidelijke
identiteit. De corporaties doen fysieke én sociale investeringen.
n De ‘bloemkoolwijken’ Schollevaar en Schenkel kennen
dezelfde problematiek als veel bloemkoolwijken elders.
Hoogbouwflats de Hoeken hebben beheerproblemen.
Technisch zijn ze in goede staat, dus de inzet richt zich op
vooral op sociale stabiliteit. Het is nog niet duidelijk wat op
de langere termijn het plan is met deze flats.
n In Alexanderpolder gaat de aandacht vooral naar het versterken van de sociale stabiliteit. Het groen en de ruimte van Het
Lage Land worden zeer gewaardeerd. Het is de bedoeling om
meer gezinnen aan te trekken. Maar die komen er alleen
wanneer er meer goede basisvoorzieningen aanwezig zijn. In
Ommoord vinden aanzienlijke investeringen plaats in de
bestaande voorraad en het versterken van de sociale stabiliteit.
Ook Zevenkamp en Oosterflank zijn ‘bloemkoolwijken’. De
bewoners zijn hier weliswaar tevreden, maar oordelen negatief
over de ontwikkeling van de wijk. De openbare ruimte moet
worden aangepakt.

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Qua-wonen, Com∙Wonen, SOR

Het is alleen de vraag welke mensen uit de regio naar deze
woningen verhuizen en in hoeverre de toename van bewoners
van buitenaf tot spanning op de lokale woningmarkt zal leiden.

In Krimpen aan den IJssel domineert het grondgebonden
suburbane woonmilieu. Daarnaast zijn er suburbaan compacte
en hoogwaardige woonmilieus. Krimpenaars wensen meer
stedelijke en compacte woonmilieus. De bewoners van Krimpen
zijn meer dan het regiogemiddelde tevreden over hun woon
situatie.

Opgave
n De vraag naar meer compacte woonmilieus wordt in het

centrum van Krimpen vertaald in de bouw van appartementen
voor senioren. Er zijn beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor
hoogwaardig wonen wegens het beschermde landschap en de
rivier in de directe omgeving. Op de lange termijn biedt de
Stormpolder de beste kansen. Her en der vindt ‘chirurgische’
herstructurering plaats.
n Krimpen heeft vanwege het ‘teveel aan eengezinswoningen’
een belangrijke functie in de regionale woningmarkt, waar juist
een tekort is aan eengezinswoningen.
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Gemeente Schiedam
Woonplus Schiedam, Vestia

Schiedam-Oost gaat binnenkort een traject van visievorming
in. De corporaties stemmen de maatregelen met de buur
corporaties in Oud-Mathenesse af.

In Schiedam domineren de levendig stedelijk, rustig stedelijk en
compact suburbane woonmilieus. Daarnaast zijn er suburbaan
grondgebonden en hoogwaardige woonmilieus.
Schiedammers wensen met name meer suburbaan grondgebonden en landelijke woonmilieus. De tevredenheid van de bewoners van Schiedam is lager dan het gemiddelde van de regio
gemeenten. Ten opzichte van Rotterdam scoort Schiedam beter.

Gemeente Vlaardingen
Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen,
Woonzorg Nederland
Vlaardingen kenmerkt zich door levendig stedelijk, rustig
stedelijk, suburbaan compacte en grondgebonden woonmilieus.
Er is een overschot aan compact suburbane woonmilieus.
Vlaardingers wensen meer suburbaan grondgebonden en in
mindere mate rustig stedelijke woonmilieus. De tevredenheid
van de Vlaardingers is lager dan het gemiddelde van de regio
gemeenten.

Opgave
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n In de afgelopen jaren vond een forse herstructurering plaats in

Opgave

de compact suburbane woonmilieus. Portiekflats zijn gesloopt
en vervangen door meer grondgebonden woningen. Veel
allochtonen, een aanzienlijk deel afkomstig uit RotterdamWest, kopen de nieuwe eengezinswoningen.
n Nieuwland krijgt een meer rustig stedelijk karakter.
In Schiedam-West gebeuren er eveneens aanzienlijke sociale
en fysieke ingrepen, maar minder grootschalig dan in Nieuwland. Kethel-Bijdorp-Groenoord blijft overwegend compact
suburbaan, waarbij de fysieke ingrepen gericht zijn op grondgebonden suburbaan.

n Er bestaat een overschot aan compacte suburbane woon

milieus, waarin het aanbod aan goedkope flats groter is dan
de vraag. De behoefte aan grondgebonden suburbane
woonmilieus met (middel)dure eengezinswoningen vraagt een
forse herstructureringsopgave van de gemeente en de
corporaties. Volgens de opgave wordt de komende twintig
jaren een kwart van alle woningen in Vlaardingen vernieuwd,
rekening houdend met een daling van de bevolkingsomvang.
n In en rond Vlaardingen centrum wordt ingezet op levendig en
rustig stedelijke woonmilieus.
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Aan de rivier moet een onderscheidend stedelijk oevermilieu
ontstaan. De Westwijk verdunt aan de randen richting grondgebonden. De binnenste ring blijft meer compact.
Vooruitlopend op de forse fysieke ingrepen zijn sociale
maatregelen ingezet. Zo is er extra aandacht aan wie een
woning wordt toegewezen en worden zwakkere doelgroepen
(project ‘thuis in de Westwijk) begeleid. In Holy-Zuid vindt
verdunning plaats in de Vogelbuurt. Door nieuwbouw en
leefbaarheidsprogramma’s wordt ingezet op de sociale
stabiliteit. De Babberspolder transformeert richting grond
gebonden suburbaan woonmilieu.
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Gemeente Maasluis
Maasdelta Groep, Vestia Groep
In Maassluis overheersen de grondgebonden en compact
suburbane woonmilieus. Rond het historisch centrum is het
woonmilieu stedelijk wonen. Bewoners hebben behoefte aan
meer van dit soort rustig stedelijke woonmilieus.
De tevredenheid over de woonsituatie van de bewoners van
Maassluis ligt iets onder het gemiddelde van de regiogemeenten. Vooral het oordeel over de voorzieningen is onder het
gemiddelde. Het oordeel over de onderlinge omgang is
bovengemiddeld.
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Haveneilanden
n Verschillende delen van Maassluis vragen, mede door de

komst van nieuwe bewoners van buiten Maassluis, om extra
sociale en beheermaatregelen.

Deelgemeenten Rozenburg, Pernis en Heijplaat
Ressort Wonen, Woonbron
In Rozenburg, Pernis en Heijplaat heeft het grondgebonden
suburbane woonmilieu de overhand. Daarbij hebben de kernen
een dorps karakter. De bewoners wensen meer compacte en
stedelijke woonmilieus en in Rozenburg tevens een versterking
van het dorpse woonmilieu.
De bewoners van de haveneilanden zijn minder tevreden over
de woonsituatie dan de gemiddelde regiobewoners, maar meer
tevreden over de onderlinge omgang.

Opgave

Opgave

n De ontwikkelingen in het centrum en Sluispolder gaan richting

n In Rozenburg is de afgelopen periode verdund. Portiek/

rustig stedelijke woonmilieus. In de Burgemeesterswijk vindt
verdunning plaats. De wijk krijgt een minder compact en een
meer grondgebonden karakter. De transformatie langs de
rivier in suburbane milieus voorziet in een behoefte. Het
Balkon is een van de weinige nieuwbouwprojecten in de regio
waar de verkoop nog makkelijk verliep. Dijkpolder is een
mogelijke ontwikkelingslocatie voor een exclusief of landelijk
milieu.

etagewoningen zijn gesloopt en vervangen. Volgens het
programma worden de komende jaren nog enkele complexen
gesloopt. De verkoop van de nieuwbouw verloopt moeizaam.
De inzet is gericht op het versterken van het dorpse karakter
en het beter benutten van de mogelijkheden om aan het water
te wonen.
n Heijplaat richt zich op een innovatief industrieel cluster op de
oude RDM werf, onderwijs en het vooroorlogse dorp.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.

De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.

De ‘kop van Heijplaat’ wordt getransformeerd in een vernieuwend stedelijk woonmilieu en moet het beeld van Heijplaat als
de ‘place to be’ versterken.
n Voor Pernis staat geen sloop of vervangende nieuwbouw
gepland. De opgave is om de monumentale noordkant, de
relatie met het water en de economische vitaliteit te versterken.
n De ‘ring van dorpen’ op de zuidelijke Maasoever (Rozenburg,
Heijplaat en Pernis, en Vreewijk, Sportdorp en OudIJsselmonde) moet meer als specifieke kwaliteit neergezet
worden.

29

Maaskoepelatlas van woonmilieus en ontwikkelingsrichtingen

Gemeente Hoek van Holland
Woningbouwvereniging Hoek van Holland
In Hoek van Holland domineert het suburbaan grondgebonden
woonmilieu. Ook ervaren bewoners het dorpse woonmilieu. Zij
hebben behoefte aan een wat compacter woonmilieu, en zijn
minder tevreden over hun woonsituatie dan de bewoners uit de
andere regiogemeenten. Het beperkte voorzieningenniveau is
hier debet aan.

Opgave
n De opgave in het bebouwde gebied is gering. Voor de korte

termijn zijn de relatief beperkte investeringen gericht op lokale
starters en senioren. Voor de langere termijn bestaan er
plannen voor de ontwikkeling van suburbaan grondgebonden
en compacte woonmilieus. De ontwikkellocaties bieden
kansen voor hoogwaardige woonmilieus. Door de uitvoering
van de plannen wordt het aantal woningen in Hoek van
Holland verdubbeld.
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De ondergrond in het kaartje geeft het huidige
woonmilieu weer. De kleur van het vakje geeft
per buurt of wijk aan naar welk woonmilieu
wordt toegewerkt. Het cijfer in het vakje staat
voor de wijze waarop dat gebeurt.
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De regionale opgave: uiteenlopende en
aantrekkelijke woonmilieus
In de gebiedsgesprekken hebben we de opgave per gebied
benoemd. Welke woonmilieus zijn er nu, naar welke woon
milieus werken we toe en hoe doen we dat? Uit deze gebieds
gesprekken ontstaat een beeld wat de regio Rotterdam te doen
staat en waar de stadsregio naar toe moet werken.

Tanden trekken: veranderen van woonmilieu
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De vraag naar grondgebonden suburbane en rustig stedelijke
woonmilieus in de stadsregio Rotterdam is groter dan het
aanbod. Op regionale schaal bestaat er juist een overschot aan
compact suburbane en levendig stedelijke woonmilieus. Het
realiseren van die woonmilieus waar behoefte aan is, vraagt om
een transformatie. Aan deze forse en ingrijpende opgave werken
corporaties door de hele regio.
n In Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen transformeren
levendig stedelijke woonmilieus naar rustig stedelijke woon
milieus. In meer compact suburbane gebieden in Spijkenisse,
Maassluis en in mindere mate Ridderkerk wordt ingezet op
meer stedelijkheid.

n Transformatie naar rustig stedelijke milieus gaat vaak gepaard

met forse fysieke ingrepen. Toch kunnen de corporaties ook
met kleinere en subtiele ingrepen het tekort aan rustig stedelijke woonmilieus terugdringen.
n In Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse
en Capelle a/d IJssel verdunnen compact suburbane woon
milieus richting grondgebonden suburbane woonmilieus.
n De ontwikkeling van uitleglocaties in met name Lansingerland
en (de laatste) uitleglocaties op andere plekken dringt de
tekorten aan grondgebonden suburbane woonmilieus terug.
Naast de transformatie van weiland naar wonen vindt in
Rotterdam en Vlaardingen ook transformatie van haven naar
wonen plaats.

Al deze inspanningen leiden ertoe dat de door bewoners ervaren
mismatch tussen de omvang van de huidige woonmilieus en
de gewenste woonmilieus afneemt. Ook het tekort aan grootstedelijke, rustig stedelijke en suburbaan grondgebonden woon
milieus wordt weggewerkt. En het overschot aan levendig
stedelijk en suburbaan grondgebonden vermindert eveneens.
De stadsregio Rotterdam heeft ook een tekort aan exclusieve
en landelijke woonmilieus. Deze milieus worden onvoldoende
gerealiseerd, ondanks de kansen die de plekken langs de rivier
en de landelijke gebieden bieden. Hiermee mist de gehele
stadsregio Rotterdam een belangrijke kwaliteit waar behoefte
aan is. De opgave om hieraan te werken ligt echter bij de
gemeenten en marktpartijen.

Naast deze dominante transformatieopgaven werken corporaties
op tal van plekken aan uiteenlopende woonmilieus. Zo leveren
de corporaties in het centrum van Rotterdam een bijdrage aan
de realisatie van grootstedelijke woonmilieus en de corporaties
in Krimpen aan den IJssel en Barendrecht aan de verdichting van
suburbane centrumlocaties.
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Figuur 2.5
Inspanningen van corporaties leiden tot een kleinere
mismatch tussen huidige ervaren en gewenste
woonmilieus

Figuur 2.6
Gebieden waar tanden worden getrokken
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Vullingen vernieuwen: upgraden
Samen werken aan aantrekkelijke woonmilieus betekent ook het
upgraden van wijken met het huidige woonmilieu als uitgangspunt. Elke upgrade bestaat uit een mix van ingrepen op verschillende terreinen. Denk aan fysieke ingrepen als woningrenovatie
en vernieuwing van de openbare ruimte. Sociale maatregelen als
buurtpreventie teams en leefstijlgericht toewijzen om de sociale
stabiliteit de vergroten. Maar ook aan maatregelen op het terrein
van veiligheid, economie & arbeidsparticipatie, jeugd & onderwijs en het creëren van voorzieningen.

n Wijken met een onduidelijke identiteit. Wat zijn ze geworden,

wat willen ze worden? De vraag is wat de sterke kanten en
identiteiten van de wijken zijn en hoe deze versterkt en
gecommuniceerd kunnen worden.

Tandsteen verwijderen: ondersteunen / tanden poetsen:
continueren
Een groot deel van de inspanningen van corporaties bestaat uit
het voortbouwen op bestaande sterke woonmilieus. Sterke
woonmilieus zijn bij uitstek de plekken om mensen uit de regio
te binden en van buiten de regio aan te trekken. De opgave ligt
in het uitbouwen van deze woonmilieus.
De stadsregio Rotterdam kent volop gewaardeerde woonmilieus.
In de meeste wijken en buurten van de regio is ondersteunen en
continueren van het bestaande woonmilieu aan de orde. Met
talloze ‘kleinere’ verbeteringen aan de woning, buitenruimte of
voorzieningen, maar ook door burgerinitiatieven te ondersteunen en wijkbeheerders aan te stellen, worden de bestaande
woonmilieus versterkt.

De opgave in deze wijken is complex en vraagt om een lange
adem. In stedelijke en suburbane gebieden bevinden zich:
n Wijken die, afzonderlijk beoordeeld, voldoende reden hebben
om te herstructureren. Maar waar, door prioriteitstelling,
uitstel aan de orde is. Daar is de inzet dan overwegend gericht
op sociale stabiliteit. In de tandartspraktijk heet dit een kanaalbehandeling.
n Wijken die op leeftijd raken. De sociale problematiek neemt toe
en ook de openbare ruimte is aan vernieuwing toe.
Veel bloemkoolwijken zijn hiervan een voorbeeld.

In gebieden met sterke woonmilieus kan de opgave overigens
complex zijn wanneer de kosten en opbrengsten niet bij dezelfde
partij liggen. Zo komen investeringen in de buitenruimte ten
goede aan de eigenaren van de bestaande woningen, doordat
de woningen in waarde stijgen. De eigenaren zijn niet altijd de
partij die ook de investering doet.
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Figuur 2.7
Wijken en buurten waar vullingen worden
vernieuwd

Figuur 2.8
Wijken en buurten
waar gepoetst en tandsteen wordt
verwijderd

Randvoorwaarde
Corporaties kunnen alleen maar de gewenste woonmilieus
creëren, wanneer de realisatie binnen de financiële mogelijk
heden valt. Indien dit niet het geval is, is de consequentie dat de
corporatie concessies doet ten aanzien van de kwaliteit, of dat de
benodigde ontwikkelingen niet plaatsvinden. De economische
crisis en het steeds meer binnenstedelijk bouwen maken een
sluitende financiële begroting steeds lastiger. Het is dus nood
zakelijk om naar andere oplossingen en compensatiemogelijk
heden te zoeken. Niet alleen op lokaal en regionaal niveau, maar
ook door regionale samenwerking richting het rijk.
De transformatieopgave kent niet alleen financiële opgaven.
Corporaties hebben ook behoefte aan efficiënte afwikkeling van
procedures, handhaving en eenduidige communicatie. Dat kan
door op regionaal niveau niet zozeer achteraf achter de afspraken aan te lopen, maar vooral door als stadsregio vooraf de
regie te voeren en de afspraken te faciliteren.

35

Maaskoepelatlas van woonmilieus en ontwikkelingsrichtingen

1
2
36

3

3. De vijf thema’s van Maaskoepel

Kengetallen woningcorporaties stadsregio Rotterdam

Maaskoepel werkt aan de kwaliteit van wonen en leven in de stadsregio Rotterdam. Dit doen we
door:

Aantal corporaties werkzaam

samen te werken aan gedifferentieerde, aantrekkelijke en duurzame woonmilieus
Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de woonconsument. Woonconsumenten kunnen dan
kiezen voor een passend woonmilieu.
investeringen en plannen af te stemmen en te monitoren om de gewenste woonmilieus te
creëren en te behouden
Onze opgave richt zich met name op de transformatie van laaggewaardeerde levendig stedelijke
en compact suburbane woonmilieus naar rustig stedelijke en suburbaan grondgebonden woon
milieus. Daarbij zijn onze investeringen voor aantrekkelijke woonmilieus veel meer dan alleen
fysieke.
samenwerking te zoeken met onze partners
Wij vragen de gemeenten en de stadsregio nadrukkelijk hun aandeel te nemen in de realisatie
van uiteenlopende en aantrekkelijke woonmilieus. Enerzijds door de gewenste grootstedelijke,
exclusieve en landelijke woonmilieus te realiseren. Anderzijds door de opgave met investeringen
in de openbare ruimte, een sociaal programma, voorzieningen, financiële voorwaarden en
afstemming tussen partijen, te ondersteunen. Op lokaal niveau worden de wederzijdse prestaties
vastgelegd in afspraken. Van de stadsregio verwachten we dat niet alleen achteraf afspraken
worden aangejaagd, maar dat ook vooraf regie gevoerd wordt en afspraken gefaciliteerd worden.

Woningbezit
Aantal woningen van corporaties
(inclusief onzelfstandige wooneenheden)
- voor 1945
- 1945 -1959
- 1960 -1969
- 1970 -1979
- 1980 -1989
- 1990 -1999
- 2000 en later
Betaalbaarheid woningen
Gemiddelde maandhuur
Percentage goedkope woningen
Percentage betaalbare woningen
Percentage woningen duur tot huurtoeslaggrens
Percentage woningen duur boven huurtoeslaggrens
Aantal verkochte corporatiewoningen
Gemiddelde WOZ-waarde corporatiewoning

4
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de woonconsument te ondersteunen bij het vinden van een geschikte woning (koop en huur) en
een passend woonmilieu
De wens van de woonconsument staat hierin centraal. Door ‘branding’ van gebieden zetten we in
op het (her)kennen, versterken en communiceren van de identiteit van een gebied.
Woonconsumenten hebben dan iets te kiezen en zijn in staat óm te kiezen. In de toekomst gaan
we meer en meer richting het overbrengen van ‘de smaak van het wonen’ in een gebied aan de
woonconsumenten.
kwetsbare groepen en mensen met een smallere beurs te steunen bij het vinden van goede
woonomgeving
Dat gebeurt naast het investeren in wonen ook door bij te dragen aan een scala van voorzieningen. We hebben daarbij grote zorgen over de woonconsumenten met een wat bredere beurs.
De corporaties moeten zich de komende jaren ook op deze doelgroep richten. Woonconsumenten
met een iets hoger inkomen hebben niet altijd mogelijkheden op de huidige en woningmarkt,
maar zijn van groot belang voor de sociale opbouw van buurten.

Opgeleverde woningen door woningcorporaties
Waarvan huur
Aantal bemiddelingen
Waarvan aan doelgroep
Totaal aantal zelfstandige woningen in stadsregio Rotterdam
- sociale huur
- particuliere huur
- koop
(bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2008)
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250.900
13,7%
10,7%
16,3%
14,2%
25,5%
13,9%
6,4%

€ 406
24,8%
66,0%
6,9%
2,4%
2.381
€ 137.035
3.161
2.271
18.386
13.316
551.200
43,8%
14,7%
41,5%
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