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GESPREK
De opgave in de stedelijke omgeving; het GEBOUW
De concrete CO2-reductie opgave voor de bestaande (woning)voorraad in de stad is 0,9
Megaton C02 per jaar. Ter vergelijk: de opgave voor de industrie is 30 Megaton per jaar. Deze
0,9 Megaton betreft het energieverbruik binnen de bestaande voorraad, geen nieuwbouw en
sloop.
Binnen deze bestaande voorraad bestaat ‘de grote verbouwing van Nederland’ uit eindeloos
veel kleine aanpassingen aan bestaande woningen. Dat betekent dat er heel mensen
geactiveerd moeten worden.
Hoe bereik je al die mensen? Het begint met goede informatievoorziening. Onhandig
voorbeeldje uit Rotterdam; de Woonwijzer winkel zit op Heyplaat (lekker bereikbaar en
zichtbaar). Succesvoller voorbeeld is VVE’s met energie; begeleid VVE’s met het stapsgewijs
verduurzamen. Start met een helder stappenplan en een toegankelijke website: http://
vvesmetenergie.nl/aan-de-slag/
Het belangrijkste voor bewoners is dat duurzame bronnen betaalbaar worden. daarvoor
moeten investeringen altijd helder worden afgezet tegen de lagere energierekening over
langere periodes. Dat vraagt om een realistisch onderhoudsplan (horizon 30 jaar). In dat
onderhoudsplan wordt de verduurzaming tot een CO2-neutrale woning opgenomen als
einddoel. Dat vraagt om een investering van 50.000 euro per woning. Interessant is dat
met de huidige hypotheekrente een lening hierop afsluiten, zichzelf terugbetaalt in een
substantieel lagere energierekening en waardevermeerdering van de woning. Nu is een goed
moment voor duurzaam investeren in de woningvoorraad. Dit betekent overigens ook dat als
we dit ‘allemaal’ gaan doen dat de hypotheekschuld van Nederland stevig omhoog schiet.
Opvallend is dat het warmtenet -het netwerk beslaat momenteel 20% van het grondgebied
van Rotterdam- nog niet genoeg rendeert. Er is meer warmteaanbod dan er via aansluitingen
wordt afgenomen. Er zijn meer aansluitingen nodig om de gedane investeringen terug
te verdienen. De Catch 22 is dat de hoge drempel voor aanpassingen aan de bestaande
voorraad (waar het effect het grootst is) wordt veroorzaakt door een combinatie van relatief
hoge aansluitkosten (10.000 euro per woning) en de monopoliepositie van één aanbieder
waaraan je je als consument moet uitleveren. In dat licht is de markt voor elektriciteit veel
democratischer en kleinschaliger te transformeren.
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GESPREK
De opgave in de stedelijke omgeving; de STRAAT
In de straat ligt de opgave met name in de klimaatadaptatie: de bestrijding van wateroverlast
(te veel water), droogte (te weinig water) en hittestress. Dit hangt weer direct samen met
vergroening van de inrichting van de straat, waardoor verkoeling kan worden georganiseerd
en water kan infiltreren. Hier wordt reeds actief aan gewerkt in gemeentelijke diensten en
de koppeling gemaakt met rioolvervanging; alleen al in Rotterdam is de komende 25 jaar ca.
1500 kilometer (!) riool formeel aan vervanging toe. De schaal waarop aan klimaatadaptatie
wordt gewerkt moet dus groter; nu vooral nog initiatieven en pilots, terwijl het ‘common
practice’ moet gaan worden. de opgave is namelijk enorm.
Dit betekent wel dat er ook ruimte voor moet worden gemaakt in de inrichting van de
straat. Infiltratie vraagt om ontharding en vergroening en verkoeling is gebaat met (meer)
bomen in de straat. Als we de klimaatopgave volledig technisch aanvliegen is er vooral veel
harde infrastructuur nodig onder de grond, waardoor er te weinig ruimte overblijft voor
bijvoorbeeld boomwortels. Met alle klimaatopgaven bij elkaar geteld, is er daadwerkelijk
sprake van een ‘battle for space’. Het start met de hemelwateropgave niet meer onder de
grond te gaan oplossen, zodat er ruimte blijft voor energie-infrastructuur én boomwortels én
infiltratieruimte. Bovendien zorgen bomen ook voor minder opwarming van gevels, waardoor
ook hier een link met de energieopgave ligt. Opvallend genoeg is klimaatadapatie volledig
afwezig (!) in het gesprek aan de klimaattafel Gebouwde omgeving.
De fixatie op enkel de energietransitie ligt ook in het verdienmodel. Dat is direct gekoppeld:
investering = besparing + opbrengst. De baten van klimaatadaptatie zijn minder makkelijk
te kwantificeren; vermeden water- en droogteschade, gezondheidsbaten, stressreductie,
leefkwaliteit van de omgeving, sociale cohesie. Deze baten komen vaak niet direct toe aan
degene die investeert in de klimaatadaptatie. Daarnaast verdient ook de fixatie op (financiële)
getallen, een kwalitatieve evenknie.
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GESPREK
De rol van de ontwerper
In veel discussie over energietransitie zijn ontwerpers nauwelijks betrokken. Met name in de
gesprekken over beleid en de schaal van de regio is de factor ruimte nauwelijks aanwezig.
Op kleinere schaal gaat het al snel over technische maatregelen die met name bij ingenieurs
terecht komen. Hiervoor worden een aantal redenen gezien:
•

•

•

De ruimtelijke dimensie wordt nog steeds gezien als een inpassingsopgave;
een esthetische ‘finishing touch’ van technische maatregelen. Ook ontbreekt het veel
ontwerpers aan gedegen technische kennis, waardoor ruimtelijke voorstellen
makkelijk kunnen worden weggezet als dromerij.
De werkelijke ruimtelijke dimensie ligt veelal in het integreren van verschillende
opgaven met elkaar; energietransitie, mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie zijn
opgaven die ineen grijpen en elkaar wederzijds beïnvloeden. De discussie is echter
sectoraal georganiseerd en de te behalen doelen eveneens. Dat maakt integratie
een complex onderwerp. Ontwerpers die de onderlinge relatie van opgaven tonen
in integraal ruimtelijke voorstellen zijn daarmee niet graag geziene gasten aan
sectoraal georganiseerde gesprekstafels.
Tot slot zijn we als ontwerpers veelal onafhankelijk adviseur en daarmee een partij
aan tafel die geen verantwoordelijkheid draagt (en neemt?). Dat maakt de stem
van de ontwerper minder belangrijk.

In antwoord hierop zien we dat (steeds meer) betrokken en activistische ontwerpers wel
de vereiste verantwoordelijkheid opnemen. Daarmee wordt het ontwerpvak aanzienlijk
uitgebreid tot initiator, voorlichter, begeleider, opleider, organisator. Opvallend in dat kader is
ook dat de meeste deelnemende ontwerpers aan het gesprek nog maar een betrekkelijk klein
percentage van hun tijd spenderen aan ‘daadwerkelijk ontwerpwerk’ en veel meer tijd steken
in organiseren en ondernemen.
Toch blijkt de verbeeldingskracht van het ontwerp nog steeds een belangrijke rol te spelen
in het schetsen van toekomstperspectieven. Maar dan wel ondersteund door een degelijke
technische kennis van alles wat er mogelijk is (en wat werkt en wat niet); enige financiële
onderlegdheid van hoe dit te organiseren; een groot sociaal talent in het enthousiasmeren,
opleiden, begeleiden van mensen en een ethisch doorzettingsvermogen om de integraliteit
ten alle tijden te bewaken in een sectoraal georganiseerde maatschappij.
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SAMENGEVAT
Opgaven bestaande stad en voorraad
•
•
•
•

VVE’s verduurzamen; groot potentieel -16.000 VVE’s in NL- dat van onderop kan
worden geactiveerd
Opschalen van pilots naar ‘common practice’
Koppelen klimaatadaptatie en energietransitie (en mobiliteitstransitie).
Er zijn wederzijdse voordelen te behalen door slimme combinaties
Naast het gesprek over (financiële) getallen ook de meer kwalitatieve baten
opnemen in de gesprekken

Rol ontwerper
•
•
•
•

Schaken op meerdere borden tegelijk:
techniek, financiering, sociaal, ethisch, esthetisch
Verbeeldingskracht blijven inzetten
Verantwoordelijkheid nemen > verbond(en) aangaan
Lexicon: wat hebben we al in handen > elkaar helpen slim te blijven / kennis delen

Niet ter sprake gekomen, wel heel relevant
•
•

De nieuwbouwopgave (!) beslaat ook flinke klimaatopgave
Circulariteit van bouwmaterialen – duurzame sloop en hergebruik
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Introductie
ONTWERPEN AAN DE
KLIMAATOPGAVE
De opwek van duurzame energie in
Rotterdam is een ruimtelijke opgave en
daarmee een ruimtelijke ontwerpopgave.
De ontwerpopgave gaat echter verder
dan het inpassen van windmolens en
zonnevelden op de kaart. Het gaat
over meervoudig ruimtegebruik,
functiecombinaties, nieuwe typologieën,
innovatief materiaalgebruik en zorgvuldige
omgang met hoogwaardige (stads)
landschappen.
Maar de energietransitie vraagt op
op andere gebieden om ontwerp.
Denk bijvoorbeeld aan: nieuwe
juridische entiteiten, nieuwe
waardemodellen, nieuwe valuta, nieuwe
besluitvormingsprocessen op buurtniveau
etc. Onze hoop is dat de Rotterdamse
Klimaatopgave als een ontwerpopgave
over die volle breedte kan worden ingezet.

Deelsessie tafel Consumptie
Tafelvoorzitter: Reimar von Meding 				
(KAW Architecten)

Esmee Tanis (tafelvoorzitter)
Reimar von Meding (trekker deelsessie en verslag)
Bianca Roodenburg (gemeente Rotterdam)
Nienke Bouwhuis (krachtgroen)
…
…
…
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CONSUMPTIE
Onze consumptiemaatschappij is de structurele reden voor
allerlei problemen, die wij technisch proberen op te lossen. Zoals
onze gezondheid, de uitstoot van broeikasgassen, het
verdwijnen van biodiversiteit, de verandering van het klimaat.
Wil je tot een structureel gezonde verhouding met de planeet als
geheel komen, dan zul je vroeger of later ook je vingers moeten
branden aan dit hoofdstuk. De consumptiemaatschappij zal niet
vanzelf, op basis van inzicht en bewustzijn veranderen. Naast
nieuwe perspectieven en richtingen is ook harde restrictie nodig.
Hiervoor hebben wij een overheid en politiek gestel, dat ons
helpt, ook de pijnlijke en moeilijke besluiten te nemen, soms
tegen onze persoonlijke wil in, in het perspectief van het geheel.
De tafel consumptie roept in de eerste plaats politici op, deze
verantwoordelijkheid te nemen.

Aan tafel werden een aantal richtingen besproken, die
Rotterdam handelingsperspectief bieden en concrete
aanknopingspunten. Deze zijn niet uitputtend, maar wel
gebaseerd op concrete initiatieven waarop de gemeente in haar
beleid voort kan bouwen. Het gaat zowel om concrete
verandering, als ook het zichtbaar maken en bewustwoording.
Concreet besproken zijn:

1.
2.
3.
4.

Ruimte voor groeninitiatieven
Schooltuinen
Stimulering van circulaire consumptie
Rotterdamse Freezone

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam
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1. RUIMTE VOOR GROENINITIATIEVEN
Rotterdam heeft initiatieven waar burgers hun eigen groente en fruit
kweken. Deze zijn bijna altijd beperkt in omvang, middelen en tijd.
Het zijn meer dan alleen speeltuinen van té verantwoorde mensen.
Het zijn plekken waar werkelijk geproduceerd wordt, waar door de
directe aansluiting bij de consumptie de waste structureel lager is dan
in een supermarkt, en waar mensen in de wijk zien en voelen, wat het
betekent om eten te produceren.
De gemeente Rotterdam geeft in de visie van de tafel consumptie
deze initiatieven meer ruimte! Zowel ruimtelijk (waar) als in tijd (geen
noodoplossing in lege gebieden maar structureel) en financiële
middelen (van speeltuin naar serieus productielandschap).

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam
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2. SCHOOLTUINEN
Kinderen komen niet meer in aanraking met voedselproductie.
Scholen kampen met een lerarentekort en de image van het beroep.
Als de gemeente Rotterdam schooltuinen weer verplicht stelt, sla je
drie vliegen in één klap:
Anderen dan alleen pedagogen dragen bij aan onderwijs. Ook
tuinvouwen- en mannen krijgen ineens toegang.
Het onderwijs krijgt een andere aantrekkingskracht.
Voedselproductie, gezond eten en de omgang met de natuur komt
veel meer in het dagelijks leven en bewustzijn.

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam
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3. STIMULEREN CIRCULARITEIT
UPCYCLE CENTRE | REPAIR SHOPS

Reparatie en hergebruik moet uit de wijkinitiatieven. Als Rotterdam zich veel meer bekend
tot de zinvolle omgang met spullen, zou de stad de integratie van upcycle centra en repair
shops als gelijkwaardig aan commerciële consumptie moeten stimuleren.
Dat betekent: opnemen in de binnenstad, direct daar waar geconsumeerd wordt. De
Hudson’s Bay komt vast weer leeg, de ideale plek voor een écht Upcycle Centrum door ook
nog eens het gebouw zinvol te hergebruiken.

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam

13

4. ROTTERDAM FREEZONE
Rotterdam is de stad van de restrictieve zonering. Dat begon al met de haven als sterk
gecontroleerd gebied waar bepaalde dingen wel en niet mogen. Dat zet zich voort in
milieuzones waar bepaalde voertuigen niet mogen komen, tot aan de RotterdamWet, die
het huisvesten van bepaalde doelgroepen op bepaalde plekken in de wijk verbiedt. Met
deze DNA kan Rotterdam ook een nieuwe FreeZone inrichten, waar een verantwoorde
omgang wordt gereguleerd. Hier mogen in de winter geen vrachtwagens met aardbeien
komen en bij de opening van de nieuwe Coolsingel is het 2 maanden lang verboden welke
vorm van reclame dan ook binnen de ring te vertonen. Laten we beleven hoe de stad er
dan uitziet!

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam
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4. ROTTERDAM FREEZONE

100% AVOCADO FREE | GEEN FRUIT BUITEN SEIZOEN | GEEN RECLAME

100% AVOCADO FREE
Geen reclame op feestdagen
Geen vlees op straat
Geen fruit buiten het seizoen

11 juli 2019 | Verslag werksessie Consumptie Klimaatakkoord Rotterdam
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KAW
Groningen Kattenhage 1 9712 JE GRONINGEN l Postbus 1527 9701 BM GRONINGEN
Rotterdam Pelgrimsstraat 1 3029 BH ROTTERDAM
Eindhoven Rechtestraat 59c 5611 GN EINDHOVEN
www.kaw.nl +31 88 529 0000 l info@kaw.nl
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Deelsessie tafel Mobiliteit
Tafelvoorzitter: Froukje van Klundert 				
(posadmaxwan)

Deelnemers en inzicht in mobiliteit
Fiets belangrijk
vervoermiddel voor
de toekomst

Inrichten voor de
gezonde stad

Woon-werk verkeer
vs recreatie, kan er
een groene halte in
de stad zijn?

Froukje van de Klundert

Martin Guit

Catherine Visser

Robert Guis

PosadMaxwan (gesprekseider)

Gemeente Rotterdam

DAF Architecten

Flocks

Vervoershubs
kunnen ook
bestaande
autoverhuurders
zijn, die zitten vaak
al op strategische
posities in de stad.

Er is veel
ongelijkheid met
betrekking tot
deelmobiliteit. Waar
weinig geld is, is
ook weinig aanbod.
Terwijl daar vaak
juist veel vraag is.

Bas van der Pol

Vincent vand er Meulen

Sanne van Manen

AIR

Kraaijvanger Architects

MVRDV

Een stad alleen voor
voetgangers is net
zo slecht als alleen
voor auto’s.

Het blijkt erg
moeilijk om mensen
van de auto los te
krijgen.

2
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Gesprek

bron: http://www.dutchamsterdam.nl/1442-rokin

INTRODUCTIE

Van wie is de stad?
Ooit werd de komst van de auto gezien als een
manier om de drukte in de stad te verminderen.
Dankzij de auto hoefden we namelijk niet meer
allemaal op één klein stukje grond te leven.
Daardoor werden steden groter en de hoge
bevolkingsdichtheid in de steden nam iets af.
Dat lijkt positief, maar toch is de auto een schoolvoorbeeld van een middel dat de kwaal alleen
maar verergert.

Ondanks de grote drukte blijven veel mensen
hier toch kiezen voor de auto om van a naar b
te komen. Daarmee ontnemen ze zichzelf een
heerlijke fietstocht of fijne wandeling én ze
maken het anderen lastig om van hun fietstocht
of wandeling te genieten. Want er is simpelweg
onvoldoende plaats voor al die auto’s in de stad.

Eigenlijk wordt de auto nu veel te goed

gefaciliteerd. 30% van de openbare ruimte

Een auto neemt nogal wat plek in beslag. Er zijn
is gericht op de auto. Het is een
van de enige
wegen nodig en genoeg ruimte op die wegen.
Veel meer dan de fiets, die voor en achter minder

hoeft te houden.
Hoe harder de auto rijdt,
modaliteiten waarop een stadafstand
gericht
is ontworpen
Auto’s gingen namelijk de stad overnemen:
grachten werden gedempt en omgevormd tot
stadswegen, pleinen kwamen vol auto’s te staan
en bij ieder nieuw huis kwam minstens één
parkeerplek. Terwijl de autoaantallen stegen,
steeg ook het aantal inwoners van onze steden.
We kregen een ander stadsbeeld, waarin open
pleinen, lege stoepen, vrij uitzicht op onze grachten en veilige speelplekken zeldzaam werden.
Zelfs de fiets, Nederlands trots, is steeds verder
in de verdrukking gekomen door de opmars van
koning auto.

hoe meer ruimte om de auto heen nodig is. Eén
auto heeft ook meerdere parkeerplekken in de
stad nodig. Niet alleen bij de woning van de automobilist, maar ook bij de werkplek, de supermarkt
en overal waar de automobilist wil uitstappen.
Al met al neemt de auto zo een gigantische
hoeveelheid ruimte in beslag in onze steden,
waar ruimte juist een zeer schaars goed is.

Natuurlijk, de auto bracht vrijheid en maakte de

vervoer is hard nodig.

en dat blijken niet de beste plekken op aarde. Aan

bron: http://fotos.serc.nl/noord-holland/amsterdam/amsterdam-15405/

andere modaliteiten is te zien dat mobiliteit zich
juist goed kan aanpassen aan bestaand weefsel.

Doordat
onze infrastructuur
nog gedomineerd
Als iets niet gefaciliteerd wordt,
wordt
hetnuook
niet
wordt door auto’s, is een omslag naar duurzame

gebruikt. Moeten we niet gewoon
met
het
naar meerstoppen
voetgangers, fietsers
en openbaar
mobiliteitsvormen best lastig. Maar die omslag

wereld bereikbaar. Maar in de stad is de auto
bouwen
van parkeergarages?
nauwelijks meer een symbool van vrijheid.

2 m2

140 m2
20 m2

Auto
50 km/u, met 1 inzittende

Auto
geparkeerd

7 m2

Tram
50 inzittenden

0,5 m2

Voetganger
lopend

Voetganger
stilstaand

5 m2

2 m2

Fietser
15 km/u

Fiets
geparkeerd

bron: https://www.tunneltalk.com/Discussion-Forum-Sep12Transparent-communication-strategy-transforms-publicperception-of-troubled-Amsterdam-North-South-Metro.php
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Figuur
Ruimtegebruik van
vervoermiddelen
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VAN WIE IS DE STAD?
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In de afgelopen
jaren
hard gewerkt
om deRotterdam
luchtkwaliteit
in Rotterdam
verbeteren door middel
Ontwikkeling
van
het isfietsverkeer
binnen
tussen
2000 ente2012
van een groot aantal maatregelen. Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet.

intensiteiten

De basis voor (en urgentie van) inzet ter verbetering van de luchtkwaliteit komt voort uit twee zaken.
80.000
Het belangrijkste is de ambitie van het college ten aanzien van het verbeteren van de gezondheid
70.000
van onze inwoners. Daarnaast is er de Europese regelgeving in het kader van de luchtkwaliteit
60.000
(PM10). Doordat
In de EU-regelgeving zijn normen opgenomen voor stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof
gem. w erkdag
50.000
in Nederland een directe koppeling bestaat tussen besluitvorming over ruimtelijke plannen en
40.000
zaterdag
Europese normen,
resulteerde dit in de zogenaamde ‘bouwstop’. Met het Nationaal
30.000
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) heeft Nederland uitstel gekregen voor het moment
zondag
20.000moet worden voldaan; voor NO 2 geldt dat uitstel tot in 2015. Het NSL wordt ook
dat aan de normen
10.000
door de Raad van
State erkend als voldoende onderbouwing/garantie dat tijdig aan de normen zal
0
worden voldaan. Daarmee
was de bouwstop van de baan.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

niet overal tijdig aan de norm zal worden voldaan; er
Voor NO2 is nu aannemelijk dat in Rotterdamjaar
resteren nog
veel
knelpunten.
Daarmee
ontstaat
opnieuw
een risico
in de
procedures
Ontwikkeling van het fietsverkeer binnen
Rotterdam
tussen
2000
en 2012 voor ruimtelijke
plannen. DeBron:
oorzaak
hiervan ligt
zowel bij tegenvallers
bij de uitstoot in praktijkomstandigheden van
Rotterdamse
Mobiliteitsagenda
2015-2018
de nieuwere
typen
automotoren,
als bij de
vanuit bronnen
de scheepvaart,
de nageHet
gebruik van
het
openbaar vervoer
in bijdrage
de Rotterdamse
regio zoals
blijft gemiddeld
genomen
glastuinbouw
en
de
rijkswegen.
noeg stabiel; er een lichte daling in bus- en tramgebruik, het metrogebruik leek te stabiliseren,

Voor een gedeelde mobiliteit heb je een

dat doen: winkels en voorzieningen koppelen.
Lastig punt is de verzekering en afschrijving,
bijvoorbeeld als de eigen auto gedeeld wordt en er
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Toenemende focus op schone mobiliteit
straten de grootste bestedingen doen. Winkelstraten met het minste autoverkeerDit is in lijn met het eerdere besluit om het luchtbeleid niet langer alleen te richten op het voldoen aan
In lijn met de toenemende aandacht voor de verduurzaming van de mobiliteit neemt de focus van
hebben over het algemeen ook hogere huren en een recreatiever aanbod. Naastoverheid
deEuropese
de
normen voor fijnstof
en stikstofdioxide,
maar
focus
leggen
op het verbeteren
en marktpartijen
op “schone
automobiliteit”
sneldetoe.
Metteals
belangrijkste
reden datvan
het
substantieel
aan de luchtvervuiling,
aan de
autoverkeer
door
van NOx en
de gezondheid
vandedeuitstoot
Rotterdammers.
Defijnstof
beste indicator
voorbijdraagt
de gezondheidseffecten
door
toenemende aandacht voor een aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte is een
geluidsoverlast
langs een aantal belangrijke hoofdwegen en door de uitstoot van CO2 aan de klibetere verdeling in de ruimte voor de voetganger, fietser, auto en OV van belang.
Dit
maatverandering.
hangt per straat af van de locatie, omgeving (wonen, werken, winkelen etc.) en de rol
in het totale mobiliteitsnetwerk.

ook zakelijk gebruik van wordt gemaakt. Ook moet
er een diversiteit aan mensen met verschillende
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manier functioneren ze zoals nu de grotere stations

De gemeentelijke
inzet richt zich hoofdzakelijk op hetgeen binnen onze invloedssfeer ligt; dat betreft
0,0
met name de bijdrage van het stedelijk verkeer. Naast onze eigen inzet werken we intensief samen
met het Rijk en onze partners om ook de achtergrondconcentratie die buiten de directe invloedssfeer
In drukke stadsstraten ligt het ruimtegebruik door de auto, inclusief parkeren vaak
van Rotterdam ligt aan te pakken.
boven de 40%. Uit recent onderzoek blijkt dat voetgangers en fietsers in dit soort

touringcarverkeer, tot een minimum beperkt blijft.
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geven dan alleen mobiliteit kan helpen. Op die
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om mensen te overtuigen. Hubs meer functies
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worden. Toch is er een cultuurverandering nodig
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af. De ruimte kan daar ook meer op ingericht
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het fiets/voet/ov verkeer en neemt het autogebruik
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kijkt anders naar mobiliteit. In de binnenstad stijgt

maar recent is weer sprake van een opvallende groei. De introductie van RandstadRail in 2011,
Rotterdamisinaan
het komend
jaar op te lossen
maatregelen
die we
Om alle de
knelpunten
voorbijNO
2 in
waarbij
Hofpleinlijn
CS
gekoppeld
het metronetwerk,
is eenmet
succes
gebleken.
zelf kunnen nemen, zouden zeer vergaande maatregelen zijn vereist. Globale berekeningen wijzen
uit dat plaatselijk dan tot ruim 50%
van alle verkeer zou moeten verdwijnen. Zeker omdat deze
Indices ontwikkeling aantal reizigers OV (1974 = 100)
trottoir
gedeelde ruimte
trottoir
afname al in het komend jaar zou moeten worden gerealiseerd zouden de maatschappelijke effecten
1.80 m
13.30 m
1.80 m
350,0
onacceptabel zijn. Desalniettemin zetten wij ons voluit in om de luchtkwaliteit zo veel mogelijk te
Welke verkeersdeelnemer geeft het meeste geld uit in de stad?
verbeteren, 300,0
vanuit twee redenen. De eerste is dat de gezondheid van Rotterdammers ons zeer aan
De voetganger is de belangrijskte consument in winkelstraten als de Van Woustraat, maar krijgt weinig
Bron: Amsterdam aantrekkelijk en bereikbaar, 2013
het hart gaat.
De luchtkwaliteit is namelijk een belangrijke oorzaak van de slechtere gezondheid van
ruimte.
250,0
de Rotterdammer in vergelijking met andere Nederlanders. Het college blijft daarom stevig inzetten
200,0
Tram
op de aanpak van de luchtkwaliteit, zodat de stad schoner en gezonder wordt. Dat Bus
is -in
het belang
Metro
Totaal
van alle Rotterdammers
en zal ook inzet van veel Rotterdammers vragen. De tweede reden is dat
150,0
steeds belangrijker. Bij die kwaliteit gaat het om veiligheid, comfort (voldoende
deze inzet in lijn is met de geest van de wet- en regelgeving, wat mogelijk kan helpen in procedures
100,0
breedte en geen obstakels) en aantrekkelijkheid van de route. Dat betekent
bij de Raad van State. Wij hebben voor de komende jaren € 11,7 miljoen vrijgemaakt.
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ook dat de hinder die met name voetgangers ondervinden van het logistieke en
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gegarandeerd aanbod nodig. De jonge generatie
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dagbesteding zijn (verschillende momenten dat de
auto nodig is).
PosadMaxwan, visualisatie mobiliteitshub Strandeiland

4
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Waarom is een stuk openbare ruimte dat benut
wordt voor de auto (stuk blik vol zware metalen
uit Congo) goedkoper dan een m2 bouwgrond?
In Amsterdam gaan mensen de auto als berging
gebruiken, want dat is goedkoper dan een extra
kamer huren. Kan het op de een of andere manier
inzichtelijk worden hoe lang een auto stil staat in
de openbare ruimte. Fietsen knippen we na 2 of
3 weken ook weg, waarom doen we dat bij auto’s
niet?
Op zuid is een vervoersarmoede en mobiliteit is
duur voor mensen. Daarin ligt juist ook een kans

m2 wonen
= €2.500,-

m2 parkeren
= €6,65 / jaar

om hen van alternatieve methodes gebruik te laten
maken.

5
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Actielijst
Waar kan ontwerp ingezet worden?
Laten zien wat het kan brengen

(mooie fietsroutes, gezondheid, verdichting, betere
kwaliteit groen, klimaatadaptatie) ruimtelijke kwaliteit
is een heel belangrijke motivatie. Niet noodzakelijk
verbieden, maar wel inspireren.

Ruimte voor de auto halveren en
benutten voor schoon ov
(zie voorbeeld Göteborg)

Opbrengst uit nieuwe ontwikkelingen
benutten om ov gratis te maken

€ €
€

is
t
a
r
g
Niet alleen inzetten op lange lijnen, maar
juist ook de kleine korte verbindingen
tussen wijkdelen verbeteren (barrières
beslechten)

Mobility challenge doorpakken in
meerdere wijken, maar niet bij de
lastigste groep gaan beginnen

2.
1.

3.

1000 bomen voor 1000 auto’s

x1000 x1000

6
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Deelsessie tafel Schone Energie & Opwek
Tafelvoorzitter: Thijs van Spaandonk (BRIGHT The Cloud Collective)

Introductie
ONTWERPEN AAN DE
KLIMAATOPGAVE
De opwek van duurzame energie in
Rotterdam is een ruimtelijke opgave en
daarmee een ruimtelijke ontwerpopgave.
De ontwerpopgave gaat echter verder
dan het inpassen van windmolens en
zonnevelden op de kaart. Het gaat
over meervoudig ruimtegebruik,
functiecombinaties, nieuwe typologieën,
innovatief materiaalgebruik en zorgvuldige
omgang met hoogwaardige (stads)
landschappen.
Maar de energietransitie vraagt op
op andere gebieden om ontwerp.
Denk bijvoorbeeld aan: nieuwe
juridische entiteiten, nieuwe
waardemodellen, nieuwe valuta, nieuwe
besluitvormingsprocessen op buurtniveau
etc. Onze hoop is dat de Rotterdamse
Klimaatopgave als een ontwerpopgave
over die volle breedte kan worden ingezet.
24

Observatie:
AFHANKELIJKHEID HAVEN
De Rotterdamse haven moet
een grote rol gaan spelen in de
duurzame energievoorziening van
de stad Rotterdam. De industrie en
energiecentrales leveren (rest)warmte
om de transitie naar een aardgasvrij
Rotterdam te realiseren. Voor de
stroomvoorziening hoopt Rotterdam op
een aandeel in de offshore windparken.
De stad maakt zich daarmee afhankelijk
van een klein aantal grote spelers.
Daar zitten risico’s aan. Bijvoorbeeld
dat besluiten grotendeels op
bedrijfseconomische redenen genomen
worden door aandeelhouders buiten
Rotterdam en NL. Of de afhankelijkheid
van een enkele warmtebron.

Westland

stad

elektriciteit
restwarmte

haven

restwarmte
aquathermie

geothermie
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Observatie:
ONZEKERHEID DUURZAME
WARMTE

In theorie beschikt Rotterdam genoeg
mogelijke bronnen voor het betrekken
van duurzame warmte: restwarmte uit de
haven en Westland, veel potentie voor het
winnen van geothermie en thermische
energie uit de Maas. Zowel geothermie als
thermische energie uit oppervlaktewater
vragen om een snelle opschaling om de
potentie ook waar te maken. De levering
van restwarmte uit de havenindustrie
heeft te maken met de grilligheid van de
bedrijfsvoering en (wisselende) belangen
van te betrekken bedrijven.
Een andere onzekerheid zit in de zeggenschap over de warmte. Alle huidige warmtebronnen zijn particulier bezit.

uit: Ruimte in het Klimaatakkoord, 2018
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Denkrichting
ADAPTIEVE
BRONNENSTRATEGIE

Er zal een robuust netwerk aangelegd
moeten worden dat open staat voor
verschillende bronnen. Dit netwerk moet
in publieke handen zijn. Door de tijd
kunnen de verschillende bronnen hierop
aansluiten.
Er zal beleid moeten worden ontwikkeld
over het eigenaarschap van warmte. Van
wie is het? En hoe kan duurzame warmte,
zeker als het in de transitieperiode
schaars is, op de meest effectieve manier
(bijvoorbeeld meeste CO2 besparing op
lange termijn) optimaal worden ingezet?
Dit is een politieke keuze. Geven we
voorrang aan huishoudens of aan industrie
bij het toekennen van warmte? Op kleinere
schaal kan rond de beschikbaarheid van
duurzame (restwarmte) een aanleiding zijn
voor clustering van bedrijvigheid, recreatie
en woningbouw.

uit: Ruimte in het Klimaatakkoord, 2018

27

Observatie
CONFLICTERENDE
(RUIMTE) CLAIMS
De opwekking van duurzame energie
(zon, wind en geothermie) in Rotterdam
heeft ruimte nodig. Ruimte die niet altijd
beschikbaar is. Verschillende claims
conflicteren met de opwek van energie.
Zo is het plaatsen van zonnepanelen
in beschermde stadsgezichten en
landschappen niet wenselijk.
Op bedrijventerreinen zorgen onzichtbare
risicocontouren voor onmogelijkheid
van het plaatsen van windturbines.
Grondreserveringen voor toekomstige
bedrijfsuitbreiding maken zonnevelden op
braakliggend terrein niet wenselijk.
Geothermie lijkt minimale ruimtelijke
impact te hebben op maaiveld maar schijn
bedriegt. Er moet ruimte beschikbaar zijn
voor de installatie voor boren en eventueel
onderhoud tijdens gebruik.

28

Denkrichting
ONTWERPEN AAN
MEERVOUDIG
RUIMTEGEBRUIK

parkeerterreinen in Rotterdam voorzien
van zonnedaken met laadinfrastructuur
voor elektrische auto’s (en tegelijk
waterinfiltrerende verharding toepassen)?
Het inpassen van de opwek van
En hoe slaan we deze duurzame energie
duurzame energie is tot nu toe vooral als
tweedimensionale opgave opgepakt. Waar op in de stad? Hebben we nieuwe
zit de ruimte op de kaart om grootschalige collectieve buurtvoorzieningen nodig
voor de opslag en distributie van warmte,
opwek van zon- en windenergie te
elektriciteit, materialen, transport en
plaatsen? Energie is ruimte op de kaart.
Nu we snel stappen naar realisatie moeten warmte?
maken zal ontwerpend onderzoek op een Wat als we de ecologische waarde
andere, driedimensionale manier moeten van gebieden (inclusief) water kunnen
combineren met de opwek van (drijvende)
worden toegepast. Hoe voorkomen
zonnevelden?
we de aantasting van hoogwaardige
En kunnen we de energietransitie
stadsgezichten en landschappen door
in historische wijken zien als een
zonnepanelen en windmolens? Ook kan
herontwikkeling van erfgoed door met
ontwerpend onderzoek bijdragen aan
de oorspronkelijke ontwerpprincipes
het zoeken naar nieuwe oppervlaktes
toepassingen voor de opwek van energie
waar de opwek van duurzame energie
op de gebouwen te ontwerpen?
gecombineerd kan worden met andere
ruimteclaims. Dit kan zelfs leiden tot
nieuwe typologieen. Wat als we alle

STEDELIJK BOUWBLOK
voor 1940

Nieuw Collectief
Gebouw

spelen op hoogte

gestapeld parkeren
groene gevel

opslag van water,
elektriciteit en
warmte

warmte uit de singel

uit: Koppelkansen Klimaatadaptatie in de Gebouwde Omgeving, 2019
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Observatie
GEBREK AAN
DRAAGVLAK

De noodzaak van de transitie wordt nog
niet echt gevoeld bij de Rotterdammer. In
beleidskringen gaat het dan al snel over
het gebrek aan draagvlak.
Een van de oorzaken kan zijn de eenzijdige
focus op techniek en economie: wat
moeten we doen en wie gaat dat (niet)
betalen. Interessante onwikkelingen van
onderop, waar het draagvlak wel aanwezig
is missen opschaling.
Bewustwordingscampagnes leggen veel
verantwoordelijkheid bij de burger (en
ontslaan bijvoorbeeld bedrijven van hun
verplichtingen).

30

Denkrichting
EIGENAARSCHAP
ORGANISEREN OP
BUURTNIVEAU
Op het schaalniveau van de buurt
kun je het integrale perspectief van
de energietransitie operationaliseren.
De veschillende waarden (technisch,
economisch, sociaal-maatschappelijk,
cultureel, etc.) komen hier samen. Dan
moet het eigenaarschap van de transitie
echter wel bij de buurt liggen, waardoor
het belang van de buurt altijd prioriteit
heeft en niet de businesscase van een
internationaal opererende multinational
die toevallig het goedkoopst een
warmtenet kan aanleggen.
Het eigenaarschap kan ontwikkeld worden
door als buurt/wijk jezelf te organiseren
in bijvoorbeeld een gebiedscoöperatie.
Collectieve voorzieiningen voor
opwek, opslag en distributie zijn dan
ook eigendom van de buurt. Op dat

schaalniveau en met het collectieve
eigenaarschap zijn ook de afwegingen te
maken tussen verschillende waarden in
de wijk. Is de efficiency van een PV paneel
het belangrijkst of een samenhangend
straatbeeld? Zijn de kosten voor de aanleg
van PV het belangrijkst of de hoeveelheid
mensen in de buurt die er (in de toekomst)
hun brood mee kunnen verdienen?
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Observatie

potentie van houtbouw

VAN PJ NAAR MTON:
ONTBREKEN VAN DE CO2
OPGAVE

De enegietransitie is niet het doel maar
een middel op te komen tot CO2 reductie.
In het (Rotterdamse) Klimaatakkoord blijft
echter een belangrijke kans onbesproken,
namelijk de transitie naar het gebruik van
biobased en CO2 neutrale materialen voor
het (ver)bouwen aan de stad.
De impact van gebruik van hout en andere
biobased materialen voor (nieuw)bouw en
renovatie van de stad is significant.
Anders geredeneerd moet alles wat nog
gebouwd wordt met hoge CO2 hoge last
(dus met beton en staal) in de opgave
naar 2050 nog gecompenseerd moeten
worden.

uit: Ruimte in het Klimaatakkoord, 2018
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Denkrichting

50.000 woningen (de Rotterdamse woningbouwopgave)

1.000 x

1.600 x

ONTWERPEN MET NIEUWE
MATERIALEN

In het bouwen aan de stad zal meer
rekening gehouden moeten worden met
de CO2 last van gebouwen en openbare
ruimte. Dit vraagt van architecten,
adviseurs, ontwikkelaars en bouwers
dat zij zich snel de kennis van biobased
materialen eigen maken. Dit kan leiden tot
een innovatieve bouwcultuur.
Het vraagt van stedenbouwkundigen
dat zij CO2 prestatie meenemen als
stedenbouwkundige randvoorwaarde
in gebiedsontwikkeling. Van
overheden vraagt het om plannen te
beoordelen (in aanbestedingen en in
vergunningstrajecten) op CO2 prestatie.

= 3,0 MTON
Haut, Amsterdam | Team V architects

Stadthaus, London | WTA

= 5,0 MTON
Patch 22, Amsterdam | Tom Frantzen

1.600 x

25.000 x

= 0,8 MTON

= 2,8 MTON
Finch Buildings

uit: Ruimte in het Klimaatakkoord, 2018 | CO2 besparing van verschillende projecten op basis van beschikbare data
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Conclusie
ROBUUST + VEERKRACHTIG
Voor de opwek van duurzame energie
zal enerzijds een robuuste regionale
infrastructuur ontwikkeld moeten worden
waarop alle toekomstige bronnen van
duurzame energie aan kunnen takken.
Tegelijk kunnen er op lokaal niveau
veerkrachtige buurten en wijken worden
georganiseerd waarbinnen de opwek,
opslag en uitwisseling van duurzame
energie gekoppeld kan worden aan lokale
werkgelegenheid, onderwijs en economie.
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Deelsessie tafel Haven & Industrie
Tafelvoorzitter: Marco Vermeulen (Studio Marco
Vermeulen)
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