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Op 6 november 2008 presenteerde de gemeente Rotterdam tijdens het symposium Green & the City
drie bouwstenen om het bestaande groenbeleid aan te scherpen. Om dat onderbouwd te kunnen doen,
achtte de gemeente Rotterdam een precieze analyse noodzakelijk naar het gebruik, de beleving en het
functioneren van groen in en om de stad. In het kader van het Groenjaar 2008 zijn vier deelonderzoeken
uitgevoerd om op die aspecten meer kennis te genereren. Daarnaast heeft tijdens het Groenjaar
een evaluatie plaatsgevonden van het bestaande groenbeleid en zijn trends en ontwikkelingen in het
groen geanalyseerd en doordacht op hun betekenis voor het groen in en rond de stad. Samen met
professionals zijn de nieuwe inzichten, gecombineerd met de doelstellingen uit de Stadsvisie Rotterdam,
in een aantal werkateliers vertaald naar drie bouwstenen waarmee het bestaande groenbeleid kan
worden aangescherpt.
In deze samenvatting worden de conclusies uit de vier deelonderzoeken separaat weergegeven,
afgesloten met een hoofdstuk gedeelde conclusies en de presentatie van de drie bouwstenen. In het
eerste hoofdstuk is nog eens uitgelegd waarom een aanscherping van het groenbeleid noodzakelijk is.
Er wordt kort verslag gedaan van de evaluatie van het groenbeleid, de trends en ontwikkelingen en de
doelstellingen uit de Stadsvisie die van invloed zijn geweest op het denken over de aanscherping van het
beleid. Deze samenvatting is daarmee zowel verslaglegging van de vier deelonderzoeken als input voor
het gesprek over de vervolgstappen voor het groenbeleid met belanghebbenden.

5

1

Context groenbeleid
De afgelopen jaren zijn met het bestaande groenbeleid mooie resultaten geboekt in de stad en de regio.
In het Groenjaar 2008 hebben we de tijd genomen om terug te kijken op geboekte resultaten, maar ook om
vooruit te kijken naar de rol en betekenis die het groen zou moeten hebben om Rotterdam nog aantrekkelijker
te maken.
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In de Stadsvisie speelt de betekenis van het groen een belangrijke rol in de
realisatie van aantrekkelijke woonmilieus. De ambities hebben geleid tot
een behoefte aan meer inzicht in de wensen van verschillende leefstijlen ten
aanzien van groen. Om deze reden zijn de groenonderzoeken uitgevoerd.
Tegelijkertijd ontstond de noodzaak terug te kijken op de geboekte resultaten van het bestaande groenbeleid. Naast deze reflectie is altijd sprake
van nieuwe trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige
omgang met het groen in en rond de stad. De kennis die is gegenereerd in
deze deelstudies is in dit boekje samengevat en heeft geleid tot de formulering van drie bouwstenen voor een aangescherpt groenbeleid.

Stadsvisie Rotterdam 2030: de ‘vraag’ centraal
In 2007 heeft de gemeente Rotterdam de Stadsvisie Rotterdam 2030 vastgesteld. In deze ruimtelijke ontwikkelingsstrategie zijn de ambities voor de
toekomst van de stad verwoord. Centraal staan het versterken van de economie en het aantrekkelijker maken van Rotterdam als woonstad. Deze twee
pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economisch sterke steden,
die internationaal goed presteren, zijn steden waar het aantrekkelijk wonen is.
Hoog opgeleide kenniswerkers kiezen bewust voor het wonen in deze steden.
Bedrijven in de kennis- en diensteneconomie vestigen zich vervolgens nabij
de beroepsbevolking waarmee de basis is gelegd voor economisch sterke
steden en regio’s. Rotterdam zet de komende jaren in op de verbreding van
haar economie en doet dat door fors te investeren in de aantrekkelijkheid van
de stad als ‘woonstad’.
Een aantrekkelijke en geliefde stad, waar jong en oud, van starter tot gezin,
graag wonen, vraagt meer dan mooie woningen alleen. Van groot belang
zijn goed onderwijs, een goede bereikbaarheid, een gevarieerd aanbod aan
culturele- en vrijetijdsvoorzieningen en een prettige buitenruimte. Hoe werkt
Rotterdam de komende jaren aan die aantrekkelijke woonstad?
Tot 2030 zet Rotterdam sterk in op het bouwen binnen de bestaande stad.
De woningbehoefte blijft de komende jaren groot. Door te verdichten in de
stad stijgt het aantal inwoners, wordt meer koopkracht gecreëerd en neemt
het draagvlak voor voorzieningen toe. Bovendien blijft het landschap in de
regio gespaard waardoor stedelingen meer ruimte voor recreatie en natuur
dichtbij de stad overhouden. Van groot belang bij de binnenstedelijke verdichtingsopgave is dat woonmilieus worden gerealiseerd die aantrekkingskracht
uitoefenen op bewoners die vrij kunnen kiezen op de woningmarkt. Momenteel sluit het aanbod vaak niet aan op de vraag waardoor te veel mensen de
stad nog verlaten. De behoeften van de Rotterdammers staan de komende
jaren centraal om aantrekkelijke woonmilieus te realiseren voor alle Rotterdammers.

Methodiek ontwikkeling bouwstenen groenbeleid

Bestaand
groenbeleid

Stadsvisie Rotterdam
2030

Groenonderzoeken

Externe
factoren
Bouwstenen
groenbeleid

Om aantrekkelijke woonmilieus binnen de bestaande stad te realiseren moet
fors geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de openbare ruimte. In een zich
verder verdichtende stad is behoefte aan meer kwalitatief hoogwaardig groen
in en direct rond de stad. Aantrekkelijk buurtgroen, een variatie aan parken,
robuuste groenstructuren en landschappen rond de stad zijn van wezenlijk
belang. Een aantrekkelijke openbare ruimte heeft aantrekkingskracht op
nieuwe bewoners en bedrijven en kan een aanjager zijn van de gewenste
ontwikkelingen in de stad.
Om vraaggericht te kunnen ontwikkelen is kennis nodig van de wensen en
behoeften van stedelingen ten aanzien van het groen. Om die reden zijn vier
deelonderzoeken uitgevoerd die inzichten bieden die in het groenbeleid en
ander gerelateerd beleid kunnen worden verwerkt.

Evaluatie stedelijk en regionaal groenbeleid
In 2005 zijn het Groenplan Rotterdam en het Regionaal Groenblauw
Structuurplan 2 vastgesteld. Dit groenbeleid voor respectievelijk de stad en
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de Rotterdamse regio zette in op meer kwaliteit in het groen in de stad en
de toevoeging van meer groen rond de stad, meer differentiatie in het groen
en betere verbindingen van stad naar ommeland. Beide groenplannen zijn
gekoppeld aan succesvolle uitvoeringsprogramma’s. Met het bestaande
groenbeleid voor stad en regio zijn de afgelopen jaren mooie resultaten
geboekt: de herinrichting van het Zuiderpark en het Kralingse Bos, de
opgeknapte singels, 670 ha nieuw groen in de regio en 15 ha nieuwe fietspaden. De komende jaren blijft de aandacht gericht op nieuw en kwalitatief
beter groen, denk aan de aanleg van groene daken en de lancering van de
Rotterdamse Stijl en de Bomenstructuurvisie waarmee eenduidigheid en een
algehele kwaliteitsslag in de openbare ruimte worden beoogd.

de omslag maakt naar multifunctionele landbouw (combinaties met zorg,
verkoop producten aan huis, recreatie, biologische landbouw, educatie,
vergaderfaciliteiten, etc). Deze ondernemers richten zich steeds vaker op de
stad. Omgekeerd hebben stadsbewoners steeds meer interesse in kwaliteit
van voedsel en producten met een verhaal. Zelf groenten telen is bovendien
een manier om goedkoop voedsel te verkrijgen of een aanvullend inkomen te
verwerven. Daarmee blijft deze trend niet beperkt tot een kleine groep trendy
hoogopgeleide stedelingen, maar is het ook onder de allochtone bevolking
een populaire ontwikkeling. Deze trends en ontwikkelingen beïnvloeden het
denken over het aanscherpen van het huidige groenbeleid.

Uit een recent uitgevoerde evaluatie van het groenbeleid door de Stadsregio
Rotterdam komt echter een voor de toekomst zorgwekkend beeld naar voren.
Vanaf 2013 zal de uitvoering van regionale groenprojecten, als gevolg van
aankoop- en beheerproblemen (hoge kosten), zeer waarschijnlijk stagneren.
Hetzelfde geldt voor de realisatie van goede verbindingen met het ommeland.
Op dit moment kan al geconstateerd worden dat meer aandacht nodig is voor
de kwaliteit van groengebieden rond de stad en dat de realisatie van aantrekkelijke verbindingen vanuit de stad naar het groen in de regio is achtergebleven. Op stedelijk schaalniveau zien we dat de beoogde differentiatie van
wijk- en buurtgroen achterblijft bij de destijds geformuleerde beleidsambities.
Daarnaast is het opmerkelijk dat de ligging in de delta en de potenties van het
rivierenlandschap als groenblauw recreatielandschap in beide documenten
ontbreekt.

Groenonderzoeken: inzicht in het gebruik en de waardering van groen
De gemeente Rotterdam heeft in 2008 vier onderzoeken laten uitvoeren naar
het gebruik, de beleving en het functioneren van groen in en om Rotterdam.
Hiermee is kennis vergaard over de wensen en behoeften van verschillende
stedelingen ten aanzien van groen. Deze kennis is noodzakelijk om aantrekkelijke woonmilieus te kunnen realiseren voor verschillende leefstijlen. Deze
nieuwe inzichten geven richting aan het groenbeleid, waarbij ook de vraag
van de gebruiker centraal staat. De deelonderzoeken worden hierna uitgebreid samengevat in hoofdstuk 2 t/m 5.

Om ook in de toekomst weer successen te kunnen boeken, dient nagedacht
te worden over een herijking van het groenbeleid voor stad en regio.

Trends en ontwikkelingen regionaal groen
Het denken over regionaal groen is al in beweging. Het Rijk geeft met haar
visie op de Randstad in 2040 een nieuwe betekenis aan regionaal groen. Het
Groene Hart verliest haar sturend vermogen. Er wordt ingezet op een Groenblauwe Delta met sterke, compacte steden. De gebieden tussen de steden,
de metropolitane parken, worden steeds belangrijker als natuur- en recreatieruimte voor de stedelingen.
In het landelijk gebied zijn op dit moment al duidelijk nieuwe ontwikkelingen
en trends waarneembaar. Denk aan de schaalvergroting en multifunctionele
landbouw. Schaalvergroting wordt ingegeven door de stijgende grondprijzen
en stijgende prijzen voor voedselproductie waardoor bedrijven de omslag
maken naar meer en groter om zo kostenefficiënter te kunnen opereren. Een
veel subtielere trend is dat een kleine, maar groeiende, groep ondernemers
9
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Bezoek en waardering
groenvoorzieningen Rotterdam
Het onderzoek van het COS biedt inzicht in de mate waarin verschillende groenvoorzieningen in en rond
Rotterdam zijn bezocht, wat de reden is geweest van het bezoek, wat de achtergrondkenmerken zijn van
bezoekers en wat de waardering is van de verschillende groenvoorzieningen met mogelijke verbeterpunten.
Er is gebruik gemaakt van de resultaten uit de Vrijetijdsomnibusenquête (2007) en de Omnibusenquête
(2008) die tweejaarlijks en jaarlijks worden afgenomen. Hierdoor is het ook mogelijk ontwikkelingen in de tijd
weer te geven.

COS
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Bezoek groenvoorzieningen: stadspark meest populair, buurtgroen
meest gebruikt
In 2007 heeft 7 op de 8 Rotterdammers wel eens een groenvoorziening
bezocht in de stad of regio, variërend van buurtpark, overige buurtvoorzieningen, stadsparken, recreatiegebieden in de regio, strand en duin tot verder weg
gelegen landschappen. Gemiddeld heeft men 50 keer per jaar een groenvoorziening bezocht, dus ongeveer 1 keer per week. Circa 13% van alle Rotterdammers maakt geen gebruik van de groenvoorzieningen in en rond de stad.
Wanneer gekeken wordt naar het bezoek vanaf 1995 is te zien dat het bezoek
aan groenvoorzieningen in de stad (licht) toeneemt, terwijl het bezoek aan
groen op afstand afneemt. Het bezoek aan de verschillende soorten groen
daalde de laatste jaren, maar die trend is gestopt.
Tweederde van de Rotterdammers heeft in 2007 wel eens een stadspark
bezocht. De stadsparken zijn daarmee het meest populair onder de Rotterdamse bevolking. Het Kralingse Bos is het meest populaire groen in Rotterdam en omgeving. In 2007 heeft bijna de helft (48%) van de Rotterdammers
hier wel eens een bezoek aan gebracht. Gemiddeld deed men dit 10 keer per
jaar. Ook het park in de buurt is populair: 42% van de Rotterdammers bezoekt
wel eens een park in de buurt. De bezoekfrequentie ligt hier veel hoger,
gemiddeld 2 keer per maand. Samen met de buurtpleinen en speelveldjes in
de buurt is dit veruit de hoogste bezoekfrequentie. Groenvoorzieningen in de
buurt worden dus het meest gebruikt.
Het aandeel bezoekers van recreatiegebieden in de regio varieert van 4 tot
19% van de Rotterdammers. De Rottemeren, het Lage Bergse Bos, de Oude
Maas en de Zevenhuizer Plas zijn in de regio het meest populair en worden
door gemiddeld één op de zes Rotterdammers 7 keer per jaar bezocht.

Kenmerken bezoekers: stadsparken grootste mix aan bezoekers
Wanneer gekeken wordt naar leeftijd en bezoek aan groenvoorzieningen valt
op dat buurtparken, overige buurtvoorzieningen, stadsparken en strand en
duin minder bezocht worden naarmate de leeftijd toeneemt. Bij recreatiegebieden in de regio zoals de Rottemeren en het Lage Bergse Bos is het bezoekersaandeel onder alle leeftijdscategorieën even hoog. En bij de verder weg
gelegen landschappen is een duidelijke stijging van het aandeel bezoekers te
zien naarmate de leeftijd toeneemt. De overige buurtvoorzieningen worden
veel en frequent gebruikt door de jonge leeftijdsgroepen (tot 24 jaar).

Aandeel bezoekers van recreatieve groenvoorzieningen in en rond Rotterdam, in procenten
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2007

								 aantal bezoeken
Park in de buurt

42

44

47

50

46

41

42

23

Overige buurtvoorzieningen								
Kinderboerderij

29

27

33

28

27

26

26

6

Plein in de buurt

20

22

30

33

27

24

25

24

Speeltuin in de buurt

16

18

21

22

22

22

22

16

Speelveld in de buurt

14

14

17

22

18

18

18

20

Stadsparken								
Kralingse Bos

44

48

51

53

50

45

48

10

Het Park (bij de Euromast)

32

35

43

44

36

33

35

5

Zuiderpark

19

17

23

21

18

15

18

8

Museumpark

17

17

26

25

21

18

16

4

-

-

-

-

-

-

7

9

10

12

12

12

12

8

8

12

Schollebos (Capelle)1
Ander stadspark

Recreatiegebieden regio								
Rottemeren

27

26

30

30

25

19

19

8

Lage Bergse Bos2

24

23

26

25

23

17

17

7

Hoge Bergse Bos2		

13

16

14

13

9

9

8

Zevenhuizer Plas

21

19

25

20

21

15

15

9

Oude Maas

19

18

19

25

16

16

16

5

Rhoonse Grienden

17

14

17

16

12

11

10

4

Brielse Meer

9

9

10

11

10

7

7

4

Midden Delfland

6

6

6

6

5

5

5

4

Bernisse

6

5

6

7

6

4

4

4

Hitland (Capelle)

4

5

12

8

7

5

5

4

Strand en duin								
Strand Hoek van Holland

41

43

49

49

44

37

36

5

Oostvoorne/Rockanje

23

17

22

23

22

17

18

4

Voornse Meer / Maasvlakte

17

16

18

18

15

12

10

4

Verder weg gelegen landschappen 							
Veluwe

18

23

24

23

21

18

19

3

Brabantse bossen

17

17

20

19

14

13

12

4

Andere natuurgebieden

18

17

15

15

16

12

12

9

Geen van alle bovenstaande

13

13

8

6

9

13

13
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Het Schollebos is voor het eerst opgenomen in de vragenlijst van de VTO 2007
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In 1995 werden het Hoge en het Lage Bergse Bos samen als één voorziening genoemd

Bij huishoudsamenstelling is duidelijk te zien dat de groenvoorzieningen in de
buurt (plein, speelveld, speeltuin en kinderboerderij) vaker worden bezocht
door huishoudens met kinderen dan door huishoudens zonder kinderen. De
frequentie van bezoek is ook hoger, gemiddeld iets minder dan eens per
11

Percentage Rotterdammers dat verschillende groenvoorzieningen bezoekt naar leeftijd

week. Opmerkelijk is dat het aandeel bezoekers van stadsparken onder de
verschillende huishoudsamenstellingen nauwelijks verschilt.
Voor opleiding en inkomen geldt dat hoe hoger de opleiding en het inkomen,
hoe hoger het bezoek aan vrijwel alle groenvoorzieningen (met uitzondering
van de overige buurtvoorzieningen). Zo is het aandeel Rotterdammers dat
in 2007 wel eens een groenvoorziening buiten de stad heeft bezocht onder
de hoger opgeleiden en personen met een hoger inkomen aanzienlijk hoger
dan onder de lager opgeleiden en de laagste inkomensgroep. Het aandeel
bezoekers aan de overige buurtvoorzieningen is onder de laagst opgeleiden
en laagste inkomens juist hoger dan de overige groepen. Hoe lager opgeleid
en hoe lager het inkomen, hoe kleiner de actieradius is van deze groepen. Zij
zijn aangewezen op de stad.

Percentage Rotterdammers dat verschillende groenvoorzieningen bezoekt naar opleiding

Kijkend naar etniciteit valt op dat de buurtparken en overige buurtvoorzieningen (plein, speelveldjes, speeltuinen) vaker door niet-westerse Rotterdammers worden gebruikt dan door westerse Rotterdammers. De stadsparken
worden door beide groepen evenveel bezocht. Moet men verder de stad uit,
naar recreatiegebieden, het strand of De Veluwe, dan zijn de gebieden weer
populairder bij de westerse Rotterdammers.
De ligging van de deelgemeente en daarmee de afstand t.o.v. diverse groenvoorzieningen is bepalend voor het gebruik. De grootste verschillen zijn dan
ook te zien bij het bezoek aan stadsparken en recreatiegebieden in de regio.
In het stadscentrum, Noord en Kralingen-Crooswijk is het aandeel bezoekers
van stadsparken relatief hoog. En de recreatiegebieden Rottemeren en
Zevenhuizer Plas zijn duidelijk meer in trek bij de bewoners die hier het dichtst
bij wonen (Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek).
Er is ook een opsplitsing gemaakt in Noord en Zuid. Geconcludeerd kan
worden dat Rotterdammers geneigd zijn om vooral de groenvoorzieningen op
de eigen Maasoever te bezoeken.

Aandeel bezoekers aan stadsparken per deelgemeente

Ook de reisafstand tot een stadspark of recreatiegebied is bepalend. Hoe
dichterbij men woont, hoe hoger het gebruik. Het Kralingse Bos kent een
relatief groot verzorgingsgebied vergeleken met de andere stadsparken (1/3
van de Rotterdammers die meer dan 10 km van het Kralingse Bos woont,
bezoekt toch nog dit stadspark). Wanneer de afstand tot de groenvoorzieningen toeneemt (recreatiegebieden, strand en duin, landschappen) neemt de
bezoekfrequentie af.

Parken
0 - 50%
51 - 70%
>70%
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Reden bezoek: wandelen en genieten van de natuur
Groenvoorzieningen worden het meest bezocht voor een wandelingetje
(met/zonder hond) en het even buiten zijn om van de natuur of het groen te
genieten. Daarbij doen de voorzieningen in de buurt vaker dienst voor een

wandelingetje en geniet men in de recreatiegebieden in de regio vaker van
de natuur. Sociale contacten/ anderen ontmoeten of sport en spel zijn minder
vaak genoemde redenen om een groenvoorziening te bezoeken.

Kenmerken van Rotterdammers naar doel van bezoek aan groenvoorziening in het algemeen

Wanneer gekeken wordt naar wandelen of sport/ spel als bezoekdoel hebben
de gebruikers uitgesproken kenmerken. Ook de mensen die geen gebruik
maken van groenvoorzieningen hebben een uitgesproken profiel. Voor wie
van de natuur wil genieten of sociale contacten wil leggen is het type groenvoorziening erg bepalend voor de gebruikersgroep. Wil men van de natuur
genieten, dan zijn het vaker de lager opgeleiden en personen met een lager
inkomen die relatief vaak een voorziening in de buurt bezoeken. De hoger
opgeleiden, personen met een hoger inkomen, van westerse afkomst en
paren zonder kinderen kiezen dan vaker voor de iets verder gelegen recreatiegebieden. Ook bij degenen die voor de sociale contacten een voorziening
bezoeken, is de gekozen voorziening afhankelijk van verschillende kenmerken:
buurtvoorzieningen zijn relatief populair bij de lagere inkomensgroep, nietwesterse Rotterdammers en (echt)paren met kinderen. Stadsparken trekken
juist meer jongeren met een hogere opleiding en een relatief hoog inkomen.

Waardering en verbeterpunten: meer aandacht voor beheer en onderhoud
Alle groenvoorzieningen in Rotterdam en directe omgeving worden voldoende
beoordeeld. Het hoogste cijfer van een 7,6 wordt gegeven aan de Rhoonse
Grienden, maar ook de kinderboerderij in de buurt, het Kralingse Bos, de
Rottemeren en het Hoge Bergse Bos worden met een relatief hoog rapportcijfer beoordeeld (7,4). Van de speelveldjes en pleintjes in de buurt is men
het minst gecharmeerd. Daar geeft men gemiddeld een 6,3 voor. Over het
algemeen geldt dat de groenvoorzieningen die verder weg liggen hoger
worden gewaardeerd dan de groenvoorzieningen in de directe woonomgeving. Het feit dat men een bewuste keuze maakt om een verder weg gelegen
voorziening te bezoeken ligt hier waarschijnlijk aan ten grondslag.

Verbeterpunten groenvoorzieningen in Rotterdam en omgeving (in procenten)

Gemiddeld een derde van de bezoekers van buurtvoorzieningen, stadsparken en recreatiegebieden vindt dat er niets verbeterd hoeft te worden aan de
voorzieningen of heeft er geen mening over. Tweederde van de Rotterdamse
bezoekers heeft wel punten van verbetering aangegeven. Voor alle drie de
voorzieningen staan een beter beheer en onderhoud bovenaan de lijst. In het
bijzonder de bezoekers van de buurtvoorzieningen zijn van mening dat hierin
geïnvesteerd moet worden.
Wanneer Rotterdammers mogen kiezen aan welk type groenvoorziening meer
geld besteed moet worden, kiest bijna de helft voor de kleinere buurtparken of
plantsoenen. Een kwart van de Rotterdammers vindt dat meer geïnvesteerd
moet worden in de stadsparken en een gering aantal inwoners van Rotterdam
vindt dat de recreatiegebieden een extra investering kunnen gebruiken.
13
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Groenbeleving Rotterdam
The SmartAgent Company heeft onderzoek gedaan naar de groenbeleving van verschillende inwoners
van Rotterdam op buurt/wijk, stedelijk en regionaal schaalniveau. Op die manier is inzicht verkregen in de
verschillende wensen en behoeften t.a.v. groen door de diverse leefstijlen in Rotterdam. Het onderzoek is
uitgevoerd via een internetenquête en ingevuld door bijna 2.000 Rotterdammers. The SmartAgent Company
heeft eerder de Grote Woontest uitgevoerd in de regio Rotterdam (in 2004 en 2008).

The SmartAgent Company
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Vier belevingswerelden: specifieke wensen
Waar het COS onderzoek heeft gedaan naar het gebruik en de waardering
van groen op basis van ‘traditionele’ kenmerken van gebruikers (leeftijd,
huishoudsamenstelling, etniciteit), zoomt SmartAgent in op waarden, normen
en (psychologische) behoeften van mensen. Deze methode geeft inzicht in de
drijfveren die ten grondslag liggen aan keuzes, voorkeuren en gedrag. Deze
informatie maakt het mogelijk consumenten beter te leren begrijpen zodat
gedrag verklaard en mogelijk beïnvloed kan worden. Personen met overeenkomstige waarden, motieven en behoeften worden ingedeeld in clusters met
elk een duidelijk profiel. Het basismodel bestaat uit vier belevingswerelden,

De vier belevingswerelden

aangeduid met kleuren, van waaruit mensen denken en handelen. Het model
wordt gevisualiseerd aan de hand van twee gedragsbepalende dimensies:
een sociologische en psychologische dimensie.
Als het gaat om groenbeleving is de omvang van de groepen in Rotterdam
als volgt: rood 22%, geel 32%, groen 27% en blauw 19%. De gele en groene
belevingswereld zijn sterk vertegenwoordigd op Zuid. De rode en blauwe
groep komt meer voor in Noord. In de wijken is wel altijd sprake van een
menging van verschillende leefstijlen waarbij een of soms twee groepen
sterker vertegenwoordigd zijn dan de andere.

De belevingswerelden in geografisch perspectief
Extravert

Introvert
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Groenbeleving rode wereld: behoefte aan pocketparkjes
Mensen uit de rode wereld zijn qua karakter extravert. Ze zijn expressief en
leiden veelal een druk en dynamisch leven. Belangrijke waarden zijn genieten
van het leven, enthousiasme en sociale betrokkenheid. Personen uit de rode
wereld zijn op zoek naar uitdagingen en prikkelingen. Vrijheid en flexibiliteit
zijn erg belangrijk.

De rode consument heeft afwijkende associaties t.a.v. groen. De associaties
rust, ontspanning, gezondheid en genieten worden ook door de rode groep
genoemd maar beduidend minder vaak dan bij de andere belevingswerelden.
Daarentegen worden de begrippen ruig, overweldigend, verrassend en historie vaker genoemd. In en rond Rotterdam worden het Museumpark, het Eiland
van Brienenoord en Midden Delfland als typisch rood gekarakteriseerd.

De typische consument uit de rode wereld is jong, hoog opgeleid, heeft een
brede belangstelling en is ‘ongebonden’. Een huishouden uit de rode wereld
bestaat vaak uit één of twee personen. Relatief vaak zijn zij werkzaam in of
geïnteresseerd in creatieve beroepen. Veel genoemde bezigheden zijn het
bezoeken van vrienden en het ondernemen van avontuurlijke vakanties.

De rode belevingswereld ziet graag meer bankjes en kleinere stadsparkjes
zodat men vrienden kan ontmoeten in het park. Het draagt bij aan een grootstedelijke uitstraling en sociale cohesie. Dit soort plekken biedt ruimte om
lekker rustig een boek te lezen. De kleine parkjes moeten op loopafstand in
de verschillende buurten liggen. Ook ziet de rode wereld graag dat het groen
‘natuurlijker’ is (minder klinisch, meer ongerepte natuur).

Mensen uit de rode wereld zijn veelal actief bezig met groen (bv. sporten) en
gebruiken het om met mensen af te spreken (bv. picknicken). Daarnaast wordt
het vaak gebruikt om culturele activiteiten te ondernemen zoals het bezoeken
van een concert of festival.
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Wanneer de huidige buurt wordt afgezet tegen de ideale buurt is er vooral
meer behoefte aan parken, avontuurlijk speelgroen en groene daktuinen.

Groenbeleving gele wereld: meer avontuurlijk speelgroen
De gele wereld kenmerkt zich door vrolijke, spontane en gezellige mensen
die geïnteresseerd zijn in anderen. Mensen uit de gele wereld gaan voor
gezelligheid en doen graag dingen samen: een avondje met vrienden, samen
winkelen of samen uitgaan. Vriendschap en respect vindt men zeer belangrijke waarden, maar ook genieten van het leven en een stukje geborgenheid is
belangrijk voor de gele consument.

De associaties met groen die bij deze groep vaker voorkomen dan bij de
andere werelden zijn rust, ontspannen, gezondheid en genieten. Groen roept
daarnaast gezelligheid op, een typische gele waarde. Wanneer de ideale
buurt wordt beschreven komen vaak zaken voor die voor kinderen van belang
zijn, zoals het avontuurlijk speelgroen of de kinderboerderij. In en rond Rotterdam worden het Zuiderpark, de Rhoonse Grienden, Klein Profijt, het Brielse
Meer en Bernisse als typisch gele groenvoorzieningen gekarakteriseerd.

Typisch gele consumenten zijn vrouwen uit eigentijdse en sportieve gezinnen
met (jonge) kinderen. Men heeft iets vaker een lagere of middelbare opleiding
en een modaal inkomen.

De gele belevingswereld heeft behoefte aan meer kleur en afwisseling in het
buurtgroen. Het mag best avontuurlijker en spannender in plaats van de brave
grasveldjes. Men ziet graag meer speelmogelijkheden voor kinderen en in
het regionaal groen is behoefte aan meer plekjes waar je kunt zitten om te
picknicken of om van het uitzicht te genieten.

De gele consument vindt het leuk om te tuinieren en kinderen spelen vaak
een belangrijke rol bij het gebruik van groen. Wandelen en een dagje uit
behoren zeker ook tot de activiteiten.

Wanneer de huidige buurt wordt afgezet tegen de ideale buurt is er vooral
meer behoefte aan avontuurlijk speelgroen en meer kleur (bloemen).
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Groenbeleving groene wereld: beter onderhoud en beheer
De groene consument kan worden getypeerd als gewoon, nuchter, kalm en
serieus. Rust en anonimiteit zijn belangrijke waarden. Ze leiden een rustig
leven zonder veel franje en hechten sterk aan privacy.

Er zijn geen typische groenvoorzieningen aanwezig die specifiek voor deze
groep zijn, niet in de stad, noch in de regio. Het lijkt erop dat groen zich voor
deze groep vooral beperkt tot het buurtgroen en dat de rest minder relevant
is. Groen heeft voor deze groep een minder sterke belevingscomponent.

De leeftijd in de groene wereld ligt bovengemiddeld hoog. Men woont relatief
vaak alleen. Inkomen en opleiding zijn lager dan gemiddeld. Het merendeel
in deze wereld is man. De groene wereld is groepsgericht, maar hier heeft
de groep een meer ‘gesloten’, introvert karakter dan in bijvoorbeeld de gele
wereld. Aan dit besloten karakter, bijvoorbeeld de familie, de buurt, de vereniging, etc, wordt een gevoel van veiligheid ontleend.

De groene wereld hecht sterk aan goed onderhoud van het groen zowel op
buurt, stads- als regionaal niveau. Zij zien graag dat het groen overzichtelijker
is vanwege de (verkeers)veiligheid. De groene consument wil graag betrokken
worden bij het ontwerp en beheer van groen zodat afspraken kunnen worden
gemaakt over de inrichting en het onderhoud.

De groene leefstijl is beduidend minder ondernemend t.a.v. groen dan de
andere leefstijlen. Men kijkt graag naar natuur (66%) en wandelt er graag
(78%). Op ruime afstand wordt tuinieren genoemd (32%). Actief sporten en
het bezoeken van festivals wordt door deze groep veel minder vaak genoemd.
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Wanneer de huidige buurt wordt afgezet tegen de ideale buurt is er vooral
meer behoefte aan kleine parken, avontuurlijk speelgroen en meer kleur
(bloemen).

Groenbeleving blauwe wereld: meer groen zodat balans ontstaat met
bebouwing
De blauwe consument is zelfverzekerd, zelfbewust, zakelijk en leidinggevend. Naast genieten van het leven zijn enthousiasme, succes in het leven
en erkenning van prestaties belangrijke waarden. Mensen uit het blauwe
segment zijn over het algemeen ambitieus. Net als in de rode wereld is men
op zoek naar prikkelingen en uitdagingen.
De blauwe groep is sterk individualistisch van karakter, manifesteert zich en
is gericht op het krijgen van grip op of controle over het leven, de toekomst,
bepaalde situaties, etc. Mensen in de blauwe wereld hebben vaker een
bovenmodaal inkomen. Mannen zijn in deze groep oververtegenwoordigd.
De blauwe groep is ‘bezig’ met groen: actief sporten! Ook wandelt hij graag
door het groen, net als de andere groepen.

heid en genieten. Meer specifiek voor deze groep gelden echter associaties
als ‘terug naar de natuur’ en ‘natuurlijk’. In de stad zijn er nauwelijks typisch
blauwe recreatiemogelijkheden. Het Park bij de Euromast komt nog het
dichtst in de buurt. In de regio blijken er relatief veel groenvoorzieningen met
een blauwe signatuur: de Zevenhuizer Plas, het Hoge Bergse Bos, het Lage
Bergse Bos en Hitland.
De blauwe belevingswereld ziet graag meer groen en denkt dat dit van
positieve invloed is op de samenleving als geheel. Groen verzacht en moet
samen met de bebouwing in de stad een geheel vormen. Er is behoefte aan
meer kleine, goed onderhouden, parken. Vergeleken met de andere groepen
heeft de blauwe wereld een voorkeur voor strak design en groenontwerp.
Toezicht en veiligheid zijn voor deze groep erg belangrijk.
Wanneer de huidige buurt wordt afgezet tegen de ideale buurt is er vooral
meer behoefte aan parken, eigen tuinen en meer kleur (bloemen).

De blauwe consument denkt bij groen vaak aan rust, ontspanning, gezond-
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Groen in de buurt veruit belangrijkst: meer parken, bloemen, daktuinen
en speelgroen
De respondenten geven aan dat zij het groen in de buurt (79%) belangrijker
vinden dan het groen in de stad (13%) of in de regio (8%). Verder valt op dat
de rode belevingswereld daarnaast het groen in de stad belangrijker vindt dan
de overige groepen. De blauwe groep vindt het groen in de regio belangrijker
dan de overige groepen. Het groen wordt het meest gebruikt om te wandelen
of om te kijken naar de natuur.
Wanneer de groepen wordt gevraagd naar hun ideale buurt, staan parken,
grote bomen en een eigen tuin bovenaan het verlanglijstje. Pleinen, speelveldjes, grasvelden, kleine bomen en struiken en tuinen van anderen zijn er
volgens de respondenten in overvloed. Deze groenvoorzieningen zijn minder
gewild, maar talrijk aanwezig. Volgens de groepen moet meer geïnvesteerd
worden in avontuurlijk speelgroen, parken, bloemen en groene daktuinen.

Groen in de buurt veruit het belangrijkst

Adviezen van bewoners
Bewoners is gevraagd welk advies zij de gemeente Rotterdam zouden willen
geven ten aanzien van het groen. Onderstaande adviezen zijn belevingswereld overstijgend:
- meer groen en meer variatie in groen (m.n. bomen en bloemen).
- beter onderhoud van het groen.
- dat groen minder vaak moet wijken voor woningbouw en bedrijvigheid/
industrie.
- in de binnenstad wordt groen gemist.
- meer geveltuintjes gewenst in de stad. Bewoners stimuleren om deze bij te
houden.
- betere bereikbaarheid van de recreatiegebieden in de regio (slecht bereikbaar met OV).
- promoten van recreatiegebieden en organiseren van activiteiten in het
groen.
- meer fiets- en wandelpaden in de regio.

Huidige versus ideale buurt: meer parken, minder grasvelden en kleine bomen en struiken

Allen

Geel

Groen

Blauw

Rood

Huidig

Ideaal

Verschil

Buurt

79%

82%

84%

77%

72%

Park

47%

63%

-16%

Zeer gewild, tekort

Stad

13%

10%

11%

13%

21%

Grote bomen

70%

59%

11%

Zeer gewild, overschot

Regio

8%

8%

5%

10%

7%

Gewild, tekort

Eigen tuin

35%

44%

-9%

Singels

42%

38%

4%

Bloemen

22%

34%

-12%

Grasveld

60%

33%

27%

Kleine bomen/struiken

64%

31%

33%

Avontuurlijk speelgroen

10%

29%

-19%

Vijver

26%

27%

-1%
19%

Speelveld

45%

26%

Plantsoen

34%

25%

9%

Plantenbakken

33%

15%

18%

Gezamenlijke binnentuin/hof

11%

14%

-3%

3%

13%

-10%

Tuinen van anderen

52%

12%

40%

Plein

32%

8%

24%

Grote daktuinen

Gewild, tekort

Gewild, tekort

Niet gewild, overschot
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De stand van het gewas
Blijdorp, Bergpolder

Prinsenland

Liskwartier, Oude Noorden

Het onderzoek van Anja Guinée schetst een beeld van de algemene kwaliteit van het huidige buurten wijkgroen. In het onderzoek zijn zes gebieden onderzocht die door hun uiteenlopende ouderdom,
ontstaansgeschiedenis en achterliggende ideeën een representatieve doorsnede vormen van het buurten wijkgroen in Rotterdam. Het gaat om het Oude Noorden, Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier, Oud Zuid
(Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse, Oud Charlois), IJsselmonde, Prinsenland en het centrum.
Centrumgebied

Charlois, Carnissebuurt, Tarwewijk, Bloemhof

Anja Guinée landschapsarchitectuur
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Groot IJsselmonde

In het onderzoek is het buurt- en wijkgroen niet opgevat als een verzameling
losse pleinen, plantsoenen en parken, maar als de groenstructuur die ruimte
biedt voor ontspanning en sociale interactie en die tevens in relatie met de
bebouwing, ontsluiting en voorzieningen, belangrijk is voor de samenhang en
identiteit van een wijk. Op basis van literatuurstudie zijn de aanleggeschiedenis van de wijken en de ideeën over het groen inzichtelijk gemaakt. In de
zomermaanden is al het buurt- en wijkgroen bezocht om te zien hoe het wordt
gebruikt en wat het groenbeeld is. Per wijk is op nauwkeurige wijze verslag
gedaan van de kwaliteit van het groen, de pijn- en verbeterpunten. Deze
samenvatting beperkt zich tot de algemene conclusies en aanbevelingen t.a.v.
de kwaliteit van het buurt- en wijkgroen in Rotterdam.

Meer groen toegevoegd, centrum blijft achter
In kwantitatief opzicht is sinds de jaren zeventig veel bereikt. Vooral in de
oude wijken als het Oude Noorden en het Oude Westen is in het kader van
de stadsvernieuwing ruimte gemaakt voor groen en ontspanning. In de
binnenstad blijft de aanleg van buurt- en wijkgroen echter ver achter bij de
woningbouwproductie. In het centrumgebied is weinig (kijk- en gebruiks-)
groen aanwezig, de gewenste pocketparks ontbreken en er zijn relatief weinig
bomen of continue boomstructuren.

Kwaliteitsslag zichtbaar, variatie in beplanting blijft achter
In kwalitatief opzicht is ook een inhaalslag zichtbaar. Nieuwe inrichtingen zijn

over het algemeen van fraaiere materialen gemaakt dan oudere, er wordt
veel geïnvesteerd in speeltoestellen en er wordt weer gras aangelegd tussen
de trambanen. Er is echter een grote kwaliteitsachterstand als het gaat om
hoogwaardige beplantingen. Er is weinig variatie in het gebruik van verschillende planten met een nivellering in het groenbeeld tot gevolg.

Van hard naar zacht
De Barcelonese invloed van park- en pleinontwerp heeft ook in Rotterdam
haar sporen nagelaten. Buurtgroen is dikwijls erg stenig, vooral in de 19eeeuwse buurten. Er zijn groenere en contextgevoeligere ontwerpen gewenst:
meer gras (zowel voor het beeld als voor het gebruik), meer kleur (bloeiende
struiken in plaats van groenblijvende vulling) en zorgvuldiger toegepaste
boomsoorten. In wijken met veel groen en een lage gebruiksdruk kunnen ook
natuurlijkere, goed beheerde, beplantingen de betekenis van het groen voor
de leefomgeving vergroten.

Meer aandacht voor samenhang én differentiatie nodig
Bij de ontwikkeling van buurt- en wijkgroen is aandacht nodig voor samenhang en voor differentiatie, zowel binnen de wijk als ten opzichte van andere
wijken. De bestaande stedenbouwkundige karakteristiek van de wijk moet
uitgangspunt zijn voor het ontwerp van de groenstructuur en inrichtingen voor
gebruik daarbinnen. Er moet zorgvuldiger worden omgegaan met lange lijnen
en verbindende structuren. Locatiegebonden omvorming en ad hoc herinrich-

Oude Westen voor en na de stadsvernieuwing
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tingen leiden vaak tot versnippering. Hierdoor verliezen de grote structuren
hun betekenis op hoger schaalniveau. Bij de verschillende buurtpleinen kan
juist wel gezocht worden naar differentiatie in inrichting en gebruik. Voor de
ontwikkeling van samenhangend en gedifferentieerd groen, gebaseerd op
historische en stedenbouwkundige karakteristieken, zijn goede totaalplannen
op wijkniveau nodig. In het Oude Westen is de groenstructuur en differentiatie
tussen pleinen op basis van een dergelijk plan tot stand gekomen.

Waardeer de cultuurhistorische betekenis
Bij het maken van inrichtingsplannen is meer aandacht nodig voor de cultuurhistorische betekenis van de locatie en van de toevoegingen die daaraan door
een groenontwerp worden gedaan. Goede ontwerpen moeten gekoesterd en
mooi oud kunnen worden. Een te hoge omloopsnelheid (minder dan 20 jaar)
voor de inrichting van groene ruimten moet worden voorkomen. Beeldbepalend en cultuurhistorisch waardevol zijn vooral de oude singelstructuren,
lanen, dijken en groenstroken, maar ook verschillende wijk- en buurtparken.

Investeer in aantrekkelijke routes
Alle wijken moeten in een afwisseling van groen en steen aangenaam zijn
om gebruikt, bekeken en beleefd te worden. Dit vraagt om het verbinden van
groene plekken door het aanleggen van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes.
De gebruiksmogelijkheden van het buurt- en wijkgroen voor wandelen laten
nu nog veel te wensen over. Er zijn veel onderbrekingen in routes, onder meer
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door slechte aansluitingen bij kruisingen met verkeerswegen.

Liefdevol beheer en onderhoud op maat
De kwaliteit van het groen laat op veel plaatsen te wensen over (schrijnende
voorbeelden zijn te zien in IJsselmonde). Dit heeft veel te maken met de wijze
waarop het groen beheerd wordt: te veel op basis van kwantitatieve bestekken in plaats van op beeldkwaliteit, te veel door niet betrokken aannemers in
plaats van door vaste tuinlieden. Het uitbesteden van groenonderhoud werkt
nivellering en verspilling van groen als ‘materiaal’ in de hand. Rotterdam heeft
een deskundige plantsoenendienst nodig om de groene componenten van
buitenruimteontwerpen tot hun recht te laten komen.
Ook moet verschil gemaakt worden naar gebruiksintensiteit van de openbare
ruimte. In dichtbevolkte wijken met een sociaaleconomisch zwakkere bevolking en veel kinderen/ opgroeiende jeugd vergt het beheer extra aandacht.
Toezicht en organisatie van sport- en spelactiviteiten, zoals door Duimdrop,
zijn hier vanwege de educatieve en sociale aspecten van grote waarde voor
succesvol groen.

Inzicht nodig in wensen gebruikers
De onderzoekers hebben in het schouwen van het buurt- en wijkgroen
vaak dominant aanwezige groepen gezien: kinderen, jeugd, Marokkaanse
en Turkse vrouwen. Het gebruik van het buurt- en wijkgroen door andere
groepen volwassen bewoners was beduidend minder intensief. Er is meer

inzicht nodig in de wensen en behoeften van verschillende groepen gebruikers van buurt- en wijkgroen om de (toekomstige) inrichting en het beheer van
het groen te kunnen afstemmen op deze groepen.

Centrum, 19e-eeuwse wijken en tuinsteden
Door de selectie van wijken zijn op het niveau van de binnenstad, de
19e-eeuwse wijken en de tuinsteden wel algemene conclusies te trekken op
basis van de gesignaleerde kwaliteit en de gebruiksdruk van het buurt- en
wijkgroen.

In de tuinsteden speelt het groen vaak een belangrijke rol voor de oriëntatie
in de wijk. Groen is er over het algemeen rijkelijk aanwezig. Het buurt- en
wijkgroen wordt er aanzienlijk minder intensief gebruikt dan in de oude
stadswijken. Het woningbestand speelt hierin een rol: in de tuinsteden staan
meer woningen met een eigen tuin dan in de stadswijken. In de onderzochte
tuinsteden is sprake van een beperkte variatie in het groen, het algehele
beeld is tamelijk saai. Meer variatie in het groen en een beter beheer en
onderhoud zijn hier de belangrijkste verbeterpunten.

De architectuur en de rivier vormen een geweldige basis voor een aantrekkelijk centrumgebied, maar het ontbreekt zowel aan hoogwaardig kijkgroen
(decor) als aan ruimte voor spelen, zonnen, de hond uit laten, een boekje
lezen, bijzondere activiteiten, etc. Bij een toenemende woonfunctie zal onvermijdelijk ook de behoefte aan gebruiksgroen toenemen. Een aantrekkelijke
groenstructuur in de binnenstad zal positief effect hebben op de populariteit
van het wonen in het centrum van Rotterdam.
De gebruiksdruk op het buurt- en wijkgroen in de oude stadswijken (de
19e-eeuwse wijken) is hoog. De groenvoorzieningen worden veelal gebruikt
door kinderen/ jongeren en hun allochtone moeders. De variatie in inrichting
(beplanting en activiteiten) is vaak beperkt. Er is veel ‘stenige’ ruimte aanwezig, ingericht voor sport en spel. Meer differentiatie in het buurt- en wijkgroen
kan de wijken aantrekkelijker maken voor meerdere groepen gebruikers.
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Parkanalyse Rotterdam: succes- en faalfactoren
van parken
Voor veel parken in Nederland zijn herinrichtingsplannen in de maak. Dit betreft niet alleen oude
parken, waarin het bomenbestand aan vervanging toe is. Het zijn ook jonge parken, soms niet meer
dan een halve eeuw oud.

TU Delft
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Het gebruik van deze parken valt tegen en de inrichting geeft ruimte aan een
achterhaald programma. Jane Jacobs stelt in haar boek ‘The Death and Life
of Great American Cities’ dat het succes van parken vooral afhangt van de
stedelijke omgeving en inbedding van het park. De TU Delft doet sinds een
aantal jaren onderzoek naar de contextfactoren van binnenstedelijke parken
in Nederland. Met dat onderzoek kan antwoord worden gegeven op de vraag
of het geringe aantal gebruikers van een park een oorzaak vindt in de stedelijke context of dat de inrichting inderdaad sleets is geworden.

Bereik Park de Twee Heuvels

Het onderzoek Parkanalyse Rotterdam biedt inzicht in het gebruik van de
Rotterdamse parken. Hiervoor zijn acht stadsparken1) volgens dezelfde
methodiek onderzocht: Kralingse Bos, Zuiderpark (oude situatie), Park aan
de Maas, Park de Twee Heuvels, Park Zestienhoven (oude situatie), Prinsenlandpark, Vroesenpark en Spinozapark. De methode maakt inzichtelijk welke
stedenbouwkundige ingrepen vereist zijn om het parkgebruik te verbeteren en
waar nieuwe kansen liggen door transformatie van het park zelf.

Succes en faalfactoren
Er zijn zeven factoren die het gebruik van parken beïnvloeden, maar los
staan van de inrichting van het park zelf. De stedelijke context van het park,
die zorgt voor het aanleveren van parkbezoekers, is in deze zeven factoren
vastgelegd. De achtste factor heeft betrekking op de attractiviteit van het
park zelf. Het gaat hier om de identiteit van het park. Hieronder worden de
acht succes- en faalfactoren kort gedefinieerd. Met deze methodiek kunnen
parken ten opzichte van elkaar worden ‘gescoord’. De conclusies ten aanzien
van de parken zijn direct verwerkt. 2) Steeds is voor iedere parkcategorie een
referentiepark opgenomen dat elders in Nederland goed functioneert. Dit laat
de ontwikkelingspotentie zien van de Rotterdamse parken.

Bereik
Sinds de 2e Nota op de Ruimtelijke Ordening (1968) wordt voor parken een
hiërarchie aangehouden op basis van hun afmeting. Zo is een reeks benoemd
van klein naar groot: buurtpark, wijkpark, stadsdeelpark, klein stadspark,
groot stadspark, recreatiegebied. Hierbij wordt uitgegaan van een verband
tussen de grootte van een park en de reisafstand en verblijfsduur. Een klein
park heeft een bescheiden bereik, grote parken hebben een groot verzorgingsgebied waarbinnen de herkomst van bezoekers kan worden bepaald.

1 Met het begrip stadsparken worden door de TU parken in de stad bedoeld. Rotterdam hanteert
een andere terminologie: stadsparken hebben een betekenis voor de gehele stad i.t.t. bijvoorbeeld
wijk- en buurtparken die alleen betekenis hebben voor omliggende wijken en buurten.
2. Voor de waarderingsmethodiek wordt verwezen naar het onderzoek, pagina 180 t/m 187.

Om het bereik van een park weer te geven wordt een cirkel rond het park
getrokken, vanaf de rand van het park met een diameter die hoort bij de
parkgrootte. Aangenomen wordt dat de meeste bezoekers van het park uit
dit bereiksgebied afkomstig zijn. Bovendien wordt een aanname gedaan van
het effect van barrières en grenzen waardoor een bijgesteld en kleiner bereik
voor de parken ontstaat. Dit wordt het feitelijk bereik genoemd.
Voor de parken in Rotterdam is zichtbaar dat het bereik sterk wisselend is
voor de verschillende parken. Sommige parken, zoals het Kralingse Bos, het
Zuiderpark en het Prinsenlandpark hebben een bereik dat niet of nauwelijks
door barrières wordt belemmerd. Bij andere parken, met name bij het Park
de Twee Heuvels en het Vroesenpark, wordt het bereik door zware barrières
ingeperkt. Voor deze parken kan onderzocht worden of een verkleining van
het park naar een lagere categorie een effectievere invulling van het bijbehorende bereik oplevert.

Dichtheid
Wanneer het feitelijk bereik van een park is bepaald, wordt uitgerekend
hoeveel inwoners binnen deze invloedsfeer wonen. Hiermee zijn in feite de
potentiële klanten van het park te bepalen. Om de parken onderling te kunnen
vergelijken is inzicht nodig in de gebruiksdruk. De gebruiksdruk is de verhou27

ding tussen het aantal potentiële gebruikers binnen het bereik van het park en
de parkoppervlakte. Dit resulteert in een waarde van een aantal inwoners per
are parkoppervlak en dat maakt de parken onderling vergelijkbaar.
Over het algemeen geldt dat grote parken in Nederland een lagere gebruiksdichtheid kennen dan kleinere parken. Voor de acht onderzochte Rotterdamse
parken gaat dit niet op. Alle vier de categorieën (wijk-, stadsdeel-, klein en
groot stadspark) kennen een matige dichtheid van gebruikers per are park.
Alleen het Park aan de Maas kan tot de Nederlandse top worden gerekend.
Het Park Zestienhoven heeft een dramatisch lage gebruiksdichtheid. Verdichting van de omgeving door nieuwe bebouwing, zoals in de planontwikkeling
ook is voorzien, is hier vanzelfsprekend.

Uniciteit
Bij ‘dichtheid’ is het potentiële aantal bezoekers berekend, resulterend in een
gebruiksdrukwaarde van het aantal inwoners per are park. Deze berekening
houdt geen rekening met het feit dat inwoners naar verschillende parken
kunnen gaan. Wanneer binnen dezelfde loop- of fietsafstand verschillende
parken bereikt kunnen worden, dwingt dit bewoners tot een keuze. Door de
bereiken van parken binnen eenzelfde categorie en de categorieën daarboven
samen te tekenen worden overlappen zichtbaar. Door op kaart de overlapge-

Opvallend voor bijna alle parken in Nederland is de daling van de gebruiksdruk als gevolg van de overlappingen met andere parken. Ook de bekende
referentieparken kennen een aanzienlijke daling. Er zijn blijkbaar veel parken
aangelegd in en rond de Nederlandse steden. In Rotterdam is echter sprake
van minder overlap. De parken zijn ten opzichte van elkaar goed gepositioneerd. Uit het onderzoek blijkt dat het Zuiderpark en het Park de Twee
Heuvels geen concurrerende parken kennen op hun niveau. Het Park Zestienhoven, het Park aan de Maas en het Vroesenpark kennen eveneens weinig
concurrentie. Van de Rotterdamse parken ondervindt het Spinozapark de
meeste concurrentie van nabij gelegen parken.

Gemengde voorzieningen
In de voorgaande twee succesfactoren is alleen gerekend met het aantal
Gemende voorzieningen Zuiderpark

Uniciteit Spinozapark
Park de Twee Heuvels
24,2 ha

Valkeniersweide
13 ha
Zuiderpark
135,4 ha
Spinozapark 11,3 ha

Beijerpark 8,6 ha
Vrijenburgerbos
70,6 ha
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bieden te tekenen kan de dichtheid opnieuw berekend worden. Het inwonertal binnen de overlapgebieden wordt gedeeld door het aantal parken. Dit
bijgestelde inwonertal leidt tot een bijgestelde gebruiksdruk van inwoners per
are park. Bij een geringe daling ten opzichte van de gebruiksdruk-waarde bij
‘dichtheid’ is er sprake van weinig concurrentie. Bij een sterke daling zullen de
inwoners binnen de invloedssfeer van het onderzochte park uit veel andere,
concurrerende parken kunnen kiezen.

Kooiwalbos 27,4 ha

inwoners. Er is nog geen rekening gehouden met andere parkbezoekers.
Denk aan kantoorpersoneel, winkelend publiek, schoolkinderen, bezoekers
aan restaurants of bioscopen, etc. Juist het gevarieerde publiek maakt een
park aantrekkelijk. Niet alleen het ritme van de woonwijk bepaalt de levendigheid van het park, maar ook de menging van voorzieningen. Om in beeld te
brengen of het park kan profiteren van wisselend gebruik worden de voorzieningen in de omgeving geteld. Hierbij wordt een zone van 600 meter rond
het park aangehouden. Dit komt overeen met ongeveer 10 minuten lopen. De
dichtheid van het aantal voorzieningen in en rond het park geeft een indruk
van het mogelijk aanvullend parkbezoek en maakt het mogelijk de parken
onderling te vergelijken.
Vergeleken bij de landelijke referentieparken zijn er rond de parken in Rotterdam minder voorzieningen aan te treffen. De parken profiteren dus relatief
minder van andere functies, die gebruikers voor het park kunnen opleveren.
Opvallend is dat de parken van het formaat stadsdeelpark en wijkpark beduidend achterblijven bij de Amsterdamse voorbeelden. Het Rotterdamse Zuiderpark kent echter een goede rand met veel voorzieningen binnen loopafstand
van het park.

Toegankelijkheid
Het is evident dat een park eenvoudig en goed toegankelijk moet zijn. Hoe
meer ingangen het park kent, hoe eenvoudiger het binnengaan van het park
zal zijn. In veel gevallen belemmeren zware verkeerswegen, spoorlijnen of
waterlopen een vrije toegang tot het park. De toegankelijkheid van de parken
in Rotterdam is vergeleken door het aantal ingangen te tellen. Door het aantal
ingangen te delen door de omtrek van het park ontstaat een coëfficiënt voor
het aantal ingangen per kilometer parkomtrek. Daarnaast zijn de haltes van
het openbaar vervoer aangegeven en van hieruit cirkels van bereikbaarheid
getrokken. Voor bushaltes is een bereik van 500 meter aangehouden, voor
treinstations is het bereik op 800 meter gesteld. Door het aantal bushaltes en
treinstations binnen het bereik van het park met elkaar te vergelijken, ontstaat
een indruk van de toegankelijkheid van de verschillende parken.

Verankering Vroesenpark

Verankering
Voor het gebruik van een park is het van groot belang dat het op de route ligt
van het dagelijks leefpatroon van de stadsbewoners. Wanneer mensen regelmatig langs het park komen, zal de verleiding om het park een keer te bezoeken groter zijn dan wanneer het park onzichtbaar ligt. Om de verankering van
het park in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de driestapsmethode.
Alle lijnen van het openbaar gebied, die het park raken of er op uitkomen
worden de eerste stap genoemd. Alle zijstraten van deze eerste stapslijnen
zijn de tweede stap. Op dezelfde manier wordt ook de derde stap van zijstraten in beeld gebracht. Op deze manier ontstaat een beeld van het netwerk
waarin het park als centraal punt verankerd ligt.
Bijna alle Rotterdamse parken zijn goed of zelfs uitstekend verankerd in het
stedelijk weefsel. Binnen de stedenbouw is duidelijk veel aandacht geschonken aan een strategische ligging van de parken. Slecht scoren alleen het
Kralingse Bos en het Park Zestienhoven. De sterke barrièrewerking van de
A20 en ook van de rivier de Maas beperkt de verankering van het Kralingse
Bos. Daardoor zal dit park vermoedelijk minder frequent worden gebruikt door
inwoners uit de noordrand van Rotterdam en de wijken ten zuiden van de
Maas. Alleen voor de wijken tussen de rijksweg en de rivier zal het Kralingse
Bos een meer dagelijkse betekenis hebben. Het Park Zestienhoven ligt vrijwel
geheel ingesloten door barrières. Een zeer dramatische situatie voor een
park.
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De toegankelijkheid van de acht Rotterdamse parken scoort goed, ook in
vergelijking met de Nederlandse toppers. De parken zijn vrijwel allemaal goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. De randen van de parken kennen een
groot aantal entrees die de parken vanaf de meeste zijden eenvoudig toegankelijk maken.

Routes
Een park profiteert niet alleen van parkbezoekers, maar ook van passanten.
Op kaart is onderzocht welke aannemelijke doorgangsroutes door het park
leiden. In sommige situaties geldt dit ook voor paden direct langs het park,
wanneer het pad onderdeel lijkt te zijn van het park. De totale lengte van het
aantal doorgaande routes wordt vergeleken met het totaal aantal paden in
het park. Hieruit volgt een percentage voor het aandeel routes ten opzichte
van het totale padennet. Ook paden die direct leiden naar een voorziening
in het park (school, sporthal, etc) zijn apart berekend. De doorgaande routes
opgeteld bij het aandeel paden naar een specifieke bestemming levert een
totaal percentage routes voor passanten.
Van de parken in Rotterdam hebben het Prinsenlandpark, het Vroesenpark
en het Spinozapark een groot aandeel routes voor passanten. Deze parken
zullen een groot aandeel doorgaande bezoekers kennen. Het padenbeloop
in het Spinozapark lijkt uitsluitend vormgegeven te zijn voor een doorgangsfunctie. Hier zijn weinig interne paden te vinden. Het Kralingse Bos, het Park
aan de Maas en Park Zestienhoven (oude situatie) hebben opvallend weinig
doorgaande routes. De bezoekers van deze parken zullen vrijwel uitsluitend voor het gebruik van het park zelf komen. Onderzocht kan worden of
doorgaande routes door deze parken kunnen bijdragen aan de levendigheid.

Identiteit
De zeven voorgaande succesfactoren beïnvloeden het gebruik van parken,
maar staan los van de inrichting van het park zelf. Het park heeft natuurlijk zelf ook aantrekkingskracht. De attractiewaarde van het park zelf is
samengevat in het begrip ‘identiteit’. De identiteit van een park wordt hoger
ingeschat wanneer herkenbaarheid, eigenheid, persoonlijke verbondenheid,
leesbaarheid en attractiviteit hoog scoren. De herkenbaarheid van een park
wordt beter naarmate het contrast tussen het groene park en haar stedelijke omgeving groter is. De eigenheid van een park wordt bepaald door de
aanwezigheid van unieke kenmerken waarmee het park zich onderscheidt
van andere parken (avonturenspeeltuin, bijzondere sportvoorziening, etc).
Wanneer het park een veelzijdige inrichting heeft en ruimte biedt voor divers
gebruik, dan zal het voor meerdere groepen betekenisvol zijn en scoort de
persoonlijke verbondenheid hoger. De leesbaarheid van een park heeft alles
te maken met oriëntatiemogelijkheden in het park. Een divers padenstelsel,
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sterke parkranden, diverse deelgebieden, knooppunten en oriëntatiepunten
vergroten de leesbaarheid. De attractiviteit van een park wordt bepaald door
de aanwezigheid van cultureel erfgoed en het programma. Een herkenbaar
historisch landschap of bouwwerk vergroot de attractiviteit en hetzelfde geldt
voor een variatie aan programma en activiteiten.
Het Kralingse Bos, het Park aan de Maas en het Vroesenpark krijgen een
hoge waardering voor identiteit. De goede inrichting van deze parken zal
bezoekers aantrekken, die eventuele belemmeringen als barrières voor lief
nemen. De parken met weinig identiteit zijn met name het Zuiderpark en Park
Zestienhoven (beide de oude situatie), Park de Twee Heuvels en het Spinozapark. Afhankelijk van de waardering van de andere factoren is een herinrichting of zelfs transformatie van deze parken gerechtvaardigd.

Parken goed ingebed in stedelijk weefsel, wel investering nodig in
parken zelf
Uit de scores per factor (onderste lijnen tabel) blijkt dat de dichtheid en de
aanwezigheid van gemengde voorzieningen laag scoren. Dit wordt veroorzaakt door de relatief lagere bebouwingsdichtheid in Rotterdam, vergeleken
met Amsterdam of Den Haag. De score voor routes is bij de Rotterdamse
parken ook lager dan bij de referentieparken. Er wordt nog onvoldoende
ingespeeld op de mogelijkheid die passanten bieden voor een levendig
gebruik van de parken. Opvallend goed is de score voor uniciteit: weinig
parken overlappen elkaar zodat er potenties zijn om levendige parken te
ontwikkelen. Opvallend is verder nog de positieve score voor verankering
en toegankelijkheid. De parken van Rotterdam zijn stedenbouwkundig goed
gepositioneerd. Vergeleken bij de vier referentieparken blijft de identiteit van
de Rotterdamse parken achter. Hier ligt duidelijk een ontwerpopgave om de
parken met een lage score via herinrichting of zelfs transformatie te verbeteren.

Top 3: Park aan de Maas, Vroesenpark, Kralingse Bos
In het onderzoek zijn de scores voor alle acht de factoren gelijk gewogen. Uit
het onderzoek naar Rotterdamse en andere parken ontstaat de indruk dat de
identiteit duidelijk zwaarder weegt dan dit 1/8 deel. Daarom is in de grafiek
een eindwaardering opgenomen waarbij de identiteit drie maal is meegewogen. Links staan de parken die volgens de maatstaven van de methode de
meeste gebruikers zullen krijgen, en dus het drukst zijn. Aan de rechterzijde
staan de parken met de minste gebruikers. De best gebruikte parken van
Rotterdam zijn dan het Park aan de Maas, het Vroesenpark en het Kralingse
Bos. Het Zuiderpark (oude situatie), Park de Twee Heuvels, Spinozapark en
Park Zestienhoven (oude situatie) scoren slecht.
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Conclusies groenonderzoeken
en bouwstenen voor het groenbeleid

Behoefte aan meer variatie in buurt- en wijkgroen
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat het buurtgroen door de Rotterdammers het meest wordt gebruikt. Zij vinden een goede kwaliteit van het
buurtgroen belangrijker dan het groen in de stad of de regio. Tegelijkertijd
wordt het buurtgroen op dit moment het minst gewaardeerd. Het groen in de
stad en de regio (de stads- en regioparken) wordt al goed gebruikt en hoger
gewaardeerd dan het buurtgroen. Het aanbod aan groen in de buurt sluit niet
aan bij de vraag. Speelpleinen, grasveldjes, speelveldjes, kleine bomen en
struiken zijn volgens de Rotterdammers in overvloed aanwezig. In de buurten
is juist behoefte aan meer kleine parkjes (pocketparks), bloemen en kleur,
avontuurlijk speelgroen en groene daktuinen. Die behoefte aan meer differentiatie bleek ook uit het onderzoek van Anja Guinée. In de buurten is te veel
van hetzelfde en diversiteit in beplantingen ontbreekt. Door aan te sluiten op
de wensen van de verschillende leefstijlen is binnen de wijken variatie aan
te brengen in het groen dat tegemoet komt aan de wensen van de diverse
groepen.

Tekort aan groen in de binnenstad
In verschillende onderzoeken is aangegeven dat het in de binnenstad nog te
veel ontbreekt aan gebruiks- en kijkgroen. Bij een toenemende woonfunctie
in het centrum zal ook de behoefte aan gebruiksgroen toenemen: ruimte om
een boek te lezen, te spelen, zonnen, etc. Tegelijkertijd vormt groen het decor
van de nieuwe bebouwing en verzacht het de omgeving. Een aantrekkelijke
groenstructuur in de binnenstad zal een positief effect hebben op de
populariteit van het wonen in het centrum. Meer groen in de binnenstad lijkt
een essentiële randvoorwaarde bij verdere verdichting.

Aandacht nodig voor liefdevol beheer en onderhoud op maat
Meer variatie in het groen (beplantingen, activiteiten, uitstraling, etc) vraagt
om ‘op maat gesneden’ beheer en onderhoud. Er zijn vakmensen nodig
om het groen in de stad op een hoog kwaliteitsniveau te brengen en te
houden. Ook is meer beheer en onderhoud nodig op plekken waar de
gebruikersintensiteiten hoog liggen. Dit geldt m.n. voor de openbare ruimte in
de binnenstad en de oude stadswijken. In de tuinsteden ligt de gebruiksdruk
van het groen aanzienlijk lager, er is ook meer groen aanwezig. Vaak is het
groen wel te veel van hetzelfde en op plekken verwaarloosd. Hier kan worden
onderzocht of minder, maar beter en gevarieerder groen uitkomst biedt
en tegemoet komt aan de behoeften van de bewoners. De wensen van de
verschillende leefstijlen bieden mogelijk aanknopingspunten voor variatie in
beheer tussen de wijken.

Rotterdamse parken goed gepositioneerd, matige score op identiteit
De Rotterdamse parken liggen goed gepositioneerd in de stad waardoor ze
de potentie hebben uit te groeien tot levendige parken. Dit betekent wel dat er
op een aantal aspecten verbeteringen moeten worden doorgevoerd.
Een aantal Rotterdamse parken scoort bijzonder slecht. Het Park de Twee
Heuvels scoort slecht op bereik: het verzorgingsgebied is te klein voor de
omvang van het park. Het park zou kunnen worden verkleind naar een
wijkpark. Verder is de inrichting van het park verwaarloosd en saai waardoor
het park op de factor identiteit ook slecht scoort. Het Spinozapark heeft
veel concurrentie van omliggende groengebieden. Verder lijkt het park niet
ingericht voor parkbezoekers, het heeft vooral een doorgangsfunctie. En tot
slot is het verzorgingsgebied van Park Zestienhoven ook te klein voor de
omvang van het park. Verkleinen van het park is een optie, maar verdichten in
de omgeving (zoals gepland) levert ook meer parkbezoekers op.

Drie bouwstenen groenbeleid
De ambities uit de Stadsvisie, de evaluatie van het groenbeleid, trends
en ontwikkelingen in het groen en de kennis uit de vier groenonderzoeken hebben geleid tot de formulering van drie bouwstenen waarmee het
bestaande groenbeleid kan worden aangescherpt. Samen met professionals
zijn de nieuwe inzichten vertaald in de bouwstenen en deze zijn gepresenteerd tijdens het symposium Green & the City in november 2008.
Het betreft de volgende thema’s:
1. Het creëren van veel meer variatie in het groen, zowel in beeld, gebruik
als beheer waarbij wordt aangesloten op de behoeften van de verschillende Rotterdammers.
Het gaat om een rijkere schakering van het groen in en om de stad.
Het onderzoek naar de wensen van verschillende leefstijlen biedt
aanknopingspunten om meer variatie aan te brengen in ontwerp en
beheer van groen op wijkniveau.
2. Het realiseren van een aantrekkelijk netwerk van verbindingen tussen
de stad en het landschap eromheen, waarbij de rivieren een centrale rol
spelen.
De rivieren zijn onderbelicht gebleven als recreatief landschap terwijl
tegelijkertijd de verbindingen naar regionaal groen steeds belangrijker
worden gevonden. In een zich verdichtende stad biedt het rivierenlandschap een aantrekkelijk beeld en vormen de rivieren tegelijkertijd goede
verbindingen naar buiten. Het is logisch om de rivieren daarom een
prominente functie te geven in het netwerk tussen stad en omliggend
landschap.

33

3. Invulling geven aan de metropolitane parken waarbinnen de (stads)
landbouw een serieus aandeel heeft. Dit betekent inzetten op een
gebiedsdekkend netwerk van recreatieve verbindingen en bestemmingen
waar landbouw met (recreatief) medegebruik een volwaardige plaats in
heeft.
In de landbouw vinden vele ontwikkelingen plaats, maar ook de interesse van
de stedeling in voedsel en landbouw neemt toe. Daarmee heeft de landbouw
nabij stedelijk gebied een andere rol en betekenis gekregen en verdient deze
een volwaardige plaats in de ontwikkeling van de metropolitane parken rond
de steden.
In gesprekken met belanghebbenden moet de herijking van het groenbeleid
verder vorm krijgen en kunnen bovengenoemde bouwstenen verder worden
uitgewerkt en doordacht.
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