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INLEIDING  
Gemeente Rotterdam wil hoger opgeleide bewoners steviger aan de stad binden. Om de 

behoeftes van deze groep beter in beeld te brengen is een onderverdeling gemaakt op basis van ‘life 

events’. Dat zijn beslissende gebeurtenissen in het leven van bewoners die kunnen leiden tot een 

heroverweging van fundamentele keuzes zoals de keuze voor een nieuwe woning. Life events zijn 

bijvoorbeeld het begin van een studie, de eerste baan, gezinsvorming of kinderen die juist het huis 

uit gaan om zelfstandig te wonen. 

 

De gemeente richt zich daarom in haar beleid op studenten, jonge professionals, hoogopgeleide 

ouders en zogenoemde ‘empty nesters’ of ‘herontdekkers’. Over de woonwensen van de groepen 

jonge professionals en empty nesters is nog relatief weinig bekend. Daarom heeft de gemeente Veldacademie 

opdracht gegeven om twee focusgroepen te organiseren waarin de behoeftes van deze groepen op het 

gebied van wonen,woonomgeving, onderwijs en participatie verkend worden. 

Opzet en uitvoering 

 Veldacademie heeft een onderzoeksdesign opgesteld aan de hand van zes hoofdvragen: 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee focusgroepen gehouden: één met herontdekkers en één met young professionals. Na afloop van 

de focusgroep zijn enquêtes afgenomen om inzicht te krijgen in de achtergrond van de respondenten. Zie 

hiervoor bijlage I.  

De focusgroepen zijn in de twee volgende hoofdstukken per doelgroep samengevat en geïnterpreteerd op 

basis van onderwerpen die in de gesprekken genoemd zijn.  

 

 

   

Thema’s  Hoofdvragen  

Algemeen  Wat zou je missen als je uit Rotterdam vertrekt? 

Voorzieningen  Welke voorzieningen zijn belangrijk? 

Sociale binding  Welke rol spelen sociale netwerken in je woonkeuze? 

Werk  Welke rol speelt werk in je woonkeuze? 

Wonen  Hoe sluit de stad Rotterdam aan op jouw woonwensen? 

Ter afronding  Welk advies wil je de Gemeente Rotterdam geven? 
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FOCUSGROEP HERONTDEKKERS  
Datum gesprek  2 november 2015, 19:30‐21:00 uur 

Locatie    woning van respondent op de Heemraadsingel 

Aanwezig  8 respondenten, Ruth Höppner en Hanneke Stenfert (Veldacademie) 

 

De respondenten van deze focusgroep zijn via verschillende netwerken geworven. Aanwezig waren drie 

stellen (man en vrouw) en twee vrouwen (waarvan één single). Een stel heeft geen kinderen, de overige 

respondenten hebben kinderen die inmiddels (parttime) de deur uit zijn om te studeren. Vijf respondenten 

zijn geboren in Rotterdam, één in Den Haag, één in Schiedam en één in Maastricht. In Rotterdam hebben de 

respondenten op meerdere plekken gewoond; van Bloemhof tot 110‐Morgen. Sommige respondenten 

hebben ook een periode in andere steden gewoond en zijn naar Rotterdam teruggekomen. Nu woont een 

respondent in het Oude Noorden, een stel woont op de Kop van Zuid (De Tuinen), de overige respondenten 

wonen in het Oude Westen. Het kinderloze stel woont en werkt een deel van het jaar in een huis in de Franse 

Ardennen.  

Vraag 1: Wat zou je missen als je uit Rotterdam vertrekt? 

Rotterdam havenstad  

“Wat zou ik missen? De skyline langs de Maas. Over welke brug je ook gaat. Als ik terugkom van vakantie dan 

denk ik – oh‐  hoe mooi!” 

De verbinding met de haven roept bij alle respondenten veel associaties op: de skyline van de stad met zijn 

hoge gebouwen, de bruggen over de Maas en de havensfeer worden vaak genoemd. Ook de Veerhaven, het 

Noordereiland, Katendrecht en de Fenixloods komen ter sprake. De havensfeer beïnvloedt volgens de 

respondenten ook de mentaliteit van de stad. Hoewel de havenactiviteiten in de stad minder zijn geworden 

zit de ‘aanpakken‐ mentaliteit’ wel in de DNA van Rotterdam. Rotterdam is een stad die durft, er wordt hier 

hard gewerkt, alles kan makkelijk geregeld worden. Dat vinden alle respondenten typisch Rotterdams en 

onderscheidend ten opzichte van andere steden.  

Dynamiek – de stad steeds weer opnieuw ontdekken 

‘Het directe van Rotterdam zou ik missen, het rauwe en de werksfeer: altijd beweging, altijd iets gebouwd, 

overal aan gewerkt.”  

“Als ik weer terug bent van mijn huis in Frankrijk denk ik: dat heb ik helemaal niet zien bouwen! Het is een 

dynamische stad.”  

 “Ook de nieuwe plekken in het centrum. Dat is op een andere manier weer heel spannend, we durven hier 

wel.” 

De haven zorgt ook voor een bepaalde dynamiek in de stad. Volgens de respondenten is Rotterdam is een 

stad in ontwikkeling en nooit af. Er zijn veel ‘rauwe randjes’, of plekken in de luwte waar ruimte is voor 

nieuwe initiatieven. Men voelt zichzelf onderdeel van deze dynamiek dat maakt het wonen in Rotterdam 

spannend. Overal wordt gebouwd, ziet men verandering, er zijn steeds weer nieuwe dingen en plekken te 

ontdekken. Deze ruimte moet volgens de respondenten blijven, bijvoorbeeld voor pop‐up shops, tijdelijke 

gebouwen, markten en evenementen.  



Veldacademie | 15009 Sterke Schouders        18.11.2015  6 
 

Stad in de lift  

 “Ik zie dat heel duidelijk, in Londen en New York is dat ook gebeurt. Zelfs steden als Manchester. Altijd een 

logisch verloop: kunstenaars gaan in een rotte wijk zitten, dan gaan de huizenprijzen omhoog, dan komen de 

yuppen en de kunstenaars trekken weer verder. Die tendens zie ik in Rotterdam ook. Voor de oorspronkelijke 

bewoners wordt het daardoor wel moeilijker. Kijk naar Katendrecht, dat wordt heel erg yuppig en leuk. Maar er 

woonden ook andere mensen. Die ontwikkelingen in Rotterdam vind ik heel leuk, reden om er te blijven 

wonen.”  

Rotterdam is een stad in de lift. De respondenten halen herinneringen naar boven van een tochtige en trieste 

binnenstad waar je s ‘avonds niet veilig over straat kon lopen, waar drugsspuiten overal op straat lagen. Nu 

zijn de wijken veiliger en is de binnenstad levendiger en toegankelijker. Overal in Rotterdam ontstaan nieuwe 

‘hippe’ plekken, zoals de Zwaanshals, de Fenixloods, de Hofbogens of het Schieblok. Vroeger ontdekte men 

alleen de goede plekken door met iemand mee te gaan die de weg kende, vertellen de respondenten. Dat is 

nu makkelijker geworden. Je vindt de weg beter, ook nieuwkomers en bezoekers. Deze ontwikkeling vinden 

alle respondenten positief, het is een reden om in Rotterdam te blijven wonen. Maar er zijn ook 

tegengeluiden: de ‘veryupping’ moet niet te veer doorslaan, er moet ook ruimte blijven voor ‘andere’ 

mensen.   

Diversiteit en creativiteit  

“In Capelle hadden we een nieuwbouwhuis. Er was een soort braafheid. Er kwam daar nog een SRV‐wagen 

door de straat. Voordat ik de deur uitging trok ik soms wat anders aan. Daar was ik in Rotterdam nooit mee 

bezig. Ouwehoeren met een Antilliaanse jongen met een vogeltje. In Capelle voelde het burgerlijk. Ik miste de 

levendigheid. Een creatieve vibe, waar alle dingen mogelijk zijn. Er gebeurde daar niks.”  

“Ik heb een liefde voor alle culturen die tegen elkaar aan botsen. Dat gaat niet altijd makkelijk. Maar ik vind 

het ook fijn dat het schuurt en pruttelt. Dat komt uiteindelijk tot een soort harmonie, soms ook net niet, maar 

dat is ook niet zo erg.” 

“In onze wijk (West) vind ik heel mooi dat er diversiteit is, alles woont door elkaar heen: jong, oud, allochtoon, 

niet allochtoon. Dat zou ik eigenlijk wel in alle wijken willen zien. Dat het niet een yuppenwijk wordt.” 

Alle respondenten houden van de diversiteit aan culturen, sociale klassen en leeftijden in de stad. De 

diversiteit zorgt voor levendigheid en een rijk aanbod aan winkels, eten en cultuur. Door de diversiteit heb je 

ook veel keuze aan sociale contacten. In een dorp ben je volgens respondenten tot elkaar veroordeelt. Dat de 

diversiteit soms ook tot spanningen kan lijden vinden sommige respondenten juist positief. Zo blijft men in 

gesprek, dat zorgt voor scherpte, creativiteit en levendigheid. Wel zou er meer uitwisseling tussen de culturen 

kunnen plaats vinden. Maar alle respondenten waarderen dagelijkse spontane contacten in de openbare 

ruimte of in winkels.  

Compacte stad  

“Het formaat van Rotterdam is heel aangenaam. Onze zoon woont in Londen en die vindt dat heel tof, maar hij 

vindt het ook heel moeilijk want London is zo groot. Zijn netwerk is heel verspreid. Even een bakkie doen of een 

biertje drinken kan daar niet. Rotterdam is zo klein en dat is heerlijk. Je weet wat er gebeurt. Dat staat dan in 

zo een krantje, je kent mensen die erover vertellen. De informatie is snel bij je. Daardoor voel ik me verbonden 

met de stad. Ik weet wat om me heen gebeurd of in de wijk erna want daar ken ik iemand, of ik ga daar eten 

en ik hoor daar weer wat. Dat vind ik heel prettig.”  
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Rotterdam heeft de allure van een grote stad. De respondenten vergelijken Rotterdam met steden als 

Manchester, New York of Londen – maar in tegenstelling tot deze steden heeft Rotterdam een aangenaam 

formaat. De schaal van Rotterdam maakt dat ze zich meer verbonden voelen met de stad. De meeste 

afstanden zijn met de fiets of zelfs lopend af te leggen, daardoor leert men de stad ook beter kennen. Door de 

compacte schaal is men overal (ontwikkelingen, aanbod) van op de hoogte. Het is het makkelijker het sociale 

netwerk te onderhouden: men komt in de openbare ruimte spontaan bekenden tegen en spreekt daardoor 

ook makkelijker af of wisselt informatie uit.  

Vraag 2: Welke voorzieningen zijn belangrijk? 

Winkels en markten  

“Ik vind het winkelaanbod belangrijk, dat je overal alles kunt vinden wat je nodig hebt. Heb ik iets Thais nodig 

ga ik naar een Thaise winkel, heb ik iets Spaans nodig ga ik naar een Spaanse winkel. Ook al moet ik ervoor de 

hele stad door, het is er.” 

 “Een leuke ontwikkeling zijn de markten en festivals. Boerenmarkten, festivals, soms weet je In het weekend 

van gekkigheid niet wat je moet kiezen, er is op zoveel plekken wat te doen.” 

Het eerste wat bij de respondenten opkomt zijn winkels. Een rijk en divers aanbod wordt zeer op prijs gesteld, 

vooral de vele kleine speciaalzaken. Wel constateren de respondenten dat het lang duurt voor een 

winkelgebied succesvol wordt. Soms is er een grote trekker nodig zoals het kookpunt aan het Noordplein. Het 

Entrepotgebied op de Kop van Zuid komt daarentegen al jaren niet van de grond. Alle respondenten zijn ook 

enthousiast over de opkomst van de boerenmarkten en de vele pop‐up winkels. Juist deze tijdelijke 

voorzieningen maken dat men een winkelgebied steeds weer opnieuw kan ontdekken.  

Kunst en cultuur 

 “Wij houden van cultuur, kunst. Maar dat interesseert niet iedereen.”  

De meeste respondenten hebben creatieve beroepen. Er vrouw geeft dansles, haar man is kunstenaar. Een 

man werkt voor musea, zijn vrouw is grafisch ontwerper en een respondent werkt voor de televisie. Alle 

respondenten vinden kunst‐ en cultuurvoorzieningen daarom bijzonder belangrijk. Ook voor de kunstzinnige 

opleiding van hun kinderen hebben ze er er veel gebruik van gemaakt. Besproken wordt ook de sluiting van 

veel wijkbibliotheken. Deze ontwikkeling wordt betreurd omdat de wijken dan weer enkele culturele 

ontmoetingsplekken armer zijn. Ook kun je tegenwoordig boeken digitaal bestellen, de ‘echte’ plekken blijven 

belangrijk in een stad. Als voorbeeld wordt het doen van boodschappen genoemd. Dat kan tegenwoordig ook 

op internet en toch is het leuker om naar de echte winkels te gaan, dat is een echte ervaring, winkelen is ook 

ontmoeten.  

Stadsparken, pleinen en hofjes – groene en stille plekken in de stad 

“Ik maak Rotterdam nu op andere manier mee vanwege mijn atelier op Noordereiland. Dat was een plek waar 

ik voorheen nooit kwam. Je hebt daar een fantastisch skyline en een mooi stil plekje.” 

“De stadsparken vind ik ook heel belangrijk. In Capelle had je ook wel een groot recreatiegebied, maar 

stadsparken, de sfeer van een stadspark, de schoonheid daarvan ‐ ik ben dol op stadsparken. Die zijn zo fijn.” 
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In een drukke stad moet ook ruimte zijn voor rust. Respondenten maken veel gebruik van de stadsparken of 

maken vaak wandelingen door de parken, langs singels of kades. De stadsparken hebben een bepaalde 

kwaliteit die men niet vindt in een buitenstedelijk groengebied, in Capelle a/d IJssel bijvoorbeeld. Geliefde 

stadsparken zijn Het Park bij de Euromast en het Vroesenpark. De respondenten vertellen over allerlei nieuwe 

initiatieven, over een groene route door de stad of een park langs het spoor. Daar is iedereen enthousiast 

over. Algemeen vinden de respondenten dat de binnenstad te weinig groen is. Er zijn te weinig bomen, men 

mist ook kleine pleinen en water in de stad, bijvoorbeeld fonteinen. Sommige kades zijn de laatste jaren 

verbeterd, dat vinden alle respondenten een positieve ontwikkeling. Rotterdam was lange tijd te afgekeerd 

van het water, dat is nu aan het veranderen. Van de horecagelegenheid in de parken maken de meeste 

respondenten gebruik, ook zijn ze goed op de hoogte over kwaliteit van aanbod of service.  

Vraag 3: Welke rol speelt werk in je woonkeuze? 

Goede bereikbaarheid 

“Ik werk ook deels in Dordrecht en ik overweeg een elektrische fiets, maar ik ga niet verhuizen. Het wonen, de 

plek, is belangrijker dan het werk.” 

“Ik zou overal kunnen wonen. Ik heb een computer en internet. Als grafisch vormgever kan ik overal werken. Ik 

kies er wel voor om hier te wonen.”   

“Ik werk nu in het centrum van Rotterdam, maar ik heb ok klussen in Amsterdam gehad en woonde ik in 110‐

Morgen. Toen deed ik er een half uur over om bij het centraal station te komen. Daarom wilde ik dichterbij het 

centrum wonen, zodat er ook meer steden voor mij bereikbaar zouden zijn.” 

Alle respondenten willen graag in Rotterdam blijven wonen en zouden voor werk niet gauw verhuizen naar 

een andere stad. Het werk wordt eerder aangepast op de woonkeuze. Binnen Rotterdam hebben de meesten 

een locatie gekozen die gunstig ligt ten opzichte van de binnenstad en openbaar vervoer. Vooral diegene die 

op wisselende locaties en ook regelmatig in andere steden werken vinden de goede bereikbaarheid van 

Rotterdam Centraal belangrijk. Zij willen daarom in het centrum wonen, in het Oude Noorden bijvoorbeeld.  

Sociale netwerken 

“Ik werkte veel in Adam of in Hilversum voor tv, dat was wel heel lastig steeds heen en weer. Maar ik merkte 

toch dat ik het lastig vond om naar een andere stad te verhuizen, omdat je kinderen hier op school zaten. Het 

was ook vaak projectmatig werk. Ik vond het lastig om dan een stap te zetten. Die kinderen hebben hier ook 

weer een eigen netwerk, dus dan blijf je sowieso in je eigen stad.” 

“Ik heb een aantal jaren in Frankrijk gewoond, omdat ik daar mijn atelier had. Dat werkt natuurlijk prima als 

atelier, gewoon stil. Maar voor acquisitie en afzet van kunst is het gewoon nul. In Rotterdam kan ik makkelijker 

dingen laten zien en verkopen. In die zin is een stad gunstig.” 

“Het is ook lekker als je thuiswerkt dat er buiten leven is.” 

Sociale netwerken spelen een grote rol in de woonkeuze, ook op professioneel gebied. Enkele van de 

respondenten zijn zelfstandig en hebben inmiddels een goed netwerk opgebouwd dat belangrijk is voor het 

acquireren van opdrachten. In een stad is dat makkelijker dan op het land. Vooral voor respondenten die in de 

culturele sector werken is het van voordeel om in de stad te werken. Enkele respondenten werken thuis, in 

een levendige buurt is er meer afwisseling, men kan even naar buiten of in de middag buiten de deur lunchen.  
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Maar ook het persoonlijke netwerk speelt een rol. Vooral de respondenten met kinderen hebben in het 

verleden rekening met het sociale omgeving van hun kinderen gehouden. Een stel is zelfs weer vanuit Capelle 

naar Rotterdam verhuist omdat de kinderen op de middelbare school steeds meer in Rotterdam ondernamen.  

Op de fiets 

“Voor mij is werk belangrijk in de woonkeuze. Ik ga op de fiets naar mijn werk. Ik woon op Kop van Zuid en 

werk in het Lloydkwartier. Ik doe zoveel mogelijk op de fiets. En bij ons is er ook ov in de buurt, de trein, bus, 

tram, metro, wat wil je nog meer? Allemaal op loopafstand. We hebben ook een auto, die gebruiken we af en 

toe. Ik vind het heel fijn om op de fiets naar mijn werk te gaan, even uitwaaien.” 

“Ik fiets bijna altijd sinds dat ik hier weer woon (in Rotterdam). Ik heb wel een auto, maar ik denk dat ik maar 

een kwart van de kilometer maak die ik voorheen maakte. Ik werk veel in het centrum en in Schiedam. Ik ben 

zelfstandig, tentoonstellingsinrichtingen maken voor musea en zo. Ik heb alles wat ik wens in de stad. Alles is 

dichtbij.” 

De meeste respondenten werken in Rotterdam en gaan met de fiets naar het werk. Er is maar een respondent 

die regelmatig de auto gebruikt. Door de stad naar het werk fietsen wordt als grote meerwaarde ervaren. Met 

de fiets is men snel, flexibel en kan even uitwaaien.  

Vraag 4: Hoe sluit de stad Rotterdam aan op jouw woonwensen? 

Alles dichtbij 

“Nee ik woon goed. Ik heb het prima naar mijn zin, ik heb genoeg ruimte, alles is in de buurt, alles kan op de 

fiets. En als ik oud ben kan ik altijd nog een stoeltjeslift nemen. Iets meer zon misschien ‐  maar nee, ik woon 

prima. Ik woon nu in een portiekwoning.” 

“Ik heb groen voor de deur, kan het hondje uitlaten, er is een park om de hoek.”  

Ik heb ooit gezegd: 'nooit op zuid' wonen. Toen gingen we kijken naar een modelwoning, leuk huis, school om 

de hoek. En brug over en je bent in het centrum. Perfect.” 

“De uitstraling speelt ook een rol: de uitstraling van Capelle heeft zo’n lelijkheid. Ik houd van de allure van 

grote ramen, smalle straatjes, veel bomen.” 

“Wij hebben een tuin en het wordt een beetje een ritueel. Ik ben wel klaar voor een appartement. Mijn oog is 

gevallen op die Fenixlofts op Katendrecht.” 

Alle respondenten hebben moeite om zich voor te stellen hoe zij in de toekomst zouden willen wonen. Het 

liefst zouden ze willen blijven wonen waar ze nu wonen. Ze zijn tevreden met de huidige woning en alle 

voorzieningen die zij nodig hebben zijn dichtbij. De meeste afstanden zijn met de fiets te overbruggen. Op een 

stel na wonen alle respondenten in een ruim bovenhuis in West of in het Oude Noorden. Ze houden van 

19euwse panden, veel ruimte, een balkon of terras en de nabijheid van groen. Een respondent zou zijn 

eengezinshuis graag willen ruilen voor een appartement omdat hij het onderhoud van de tuin beperkend 

vindt. Zonder tuin is men onafhankelijker.  

Oud worden 
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“Bij Veerhaven is een mooi stukje, daar een appartement met de Maashaven voor de deur, lijkt me mooi. Dan 

zou ik met de rollator alles lopend willen kunnen bereiken.” 

“Mijn zoon woont nu onder mijn oom. Hij woont er goedkoper in ruil voor mantelzorger. Dat heb ik zelf vroeger 

ook gedaan bij mijn oom.” 

‘Hiervoor hadden we een huis met tuin, we hebben toen met alle buren de schuttingen weggehaald. Dat wil ik 

eigenlijk weer. Het liefst beetje commune achtig: wel je privé, maar ook gemeenschappelijke ruimtes en op 

begane grond. En ook weer een tuin, echt groen, delen met buren. Faciliteiten en gezelligheid delen en zorg 

delen. Het wordt een soort dorpsplein.”  

In de toekomst zouden de meeste respondenten in de huidige woning willen blijven wonen. Het aantal 

seniorenwoningen ziet men afnemen. Bij verminderde mobiliteit zou men een stoeltjeslift in de eigen woning 

willen plaatsen. Een stel zou graag in een kleinschalige collectieve woonvorm willen wonen, bijvoorbeeld in 

een soort hofje met een tuin. Een andere mogelijkheid is het samenvoegen van woningen zodat men 

faciliteiten kan delen. Een stel verteld over de opkomst van meergeneratiewoningen, dat is een concept dat 

hen zeer aanspreekt. Zij willen liever in een gemengde collectieve woonvorm willen wonen. Daarnaast zou 

één stel wel in een appartement met uitzicht op de Maas willen wonen. Anderen zouden juist graag op de 

begane grond willen wonen om het contact met de buitenwereld niet te verliezen.  

De respondenten denken ook in de toekomst veel gebruik te zullen maken van kunst‐ en 

cultuurvoorzieningen. Ze willen ‘blijven ontdekken’ – dat houdt jong.  

Vraag 5: Welk advies wil wil je de Gemeente Rotterdam geven?  

Over het algemeen zijn respondenten zeer tevreden over de stad Rotterdam. Tips die men nog heeft zijn: 

Meer pleinen en groen in de openbare ruimte, wandelroutes 

‐ De speerpunt van de Gemeente moet niet alleen meer grondopbrengst zijn, er mag ook ruimte 

gemaakt worden voor meer groen. Respondenten vinden Rotterdam nog steeds te steens en vragen 

om meer groen, vooral bomen en parken maar ook geveltuinen. Leegstand kan ook vervangen 

worden door een park, niet alles weer bebouwen;  

‐ Meer water (fonteinen) en betere pleinen; 

‐ Een respondent zou het fijn vinden als de parken hondvriendelijker worden; 

Laat ruimte voor experimenten, behoudt de rafelrandjes  

‐ Behoudt vrije ruimtes in de stad, ‘rafelrandjes’, voor pop‐up initiatieven, buurttuintjes. Niet alles hoeft 

bedacht en georganiseerd te worden:  

‐ Meer vervoersmogelijkheden op het water zoals een veerdienst naar Oud Charlois; 

‐ Genoemd wordt een brug tussen SS Rotterdam en Oud Charlois. Dit kan mogelijk een positieve impuls 

zijn voor Oud Charlois en geeft bewoners de mogelijkheid een rondje te lopen op Zuid;  

‐ Belangrijk vinden respondenten dat de Gemeente zorgt dat er voldoende creatieve bedrijven naar de 

stad blijven komen en voorkomt dat bedrijven Rotterdam verlaten. Het vertrek van NRC is volgens 

respondenten een ‘aderlating’;  

‐ Over het toestaan van dorpse taferelen in de stad zijn de meningen verdeeld. De ene respondent 

vindt de 200 schapen in Spangen geweldig, terwijl de ander tegen schapen in de stad is.  
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Belangrijkste conclusies 

 Diversiteit en dagelijkse dynamiek: niet alles hoeft af te zijn, moet opgelost worden  

 Ontdekken: markten, festivals, wisselend cultureel programma, pop‐up winkels 

 Kleinschalig cultureel aanbod ook lokaal in de wijk: wijkbibliotheken, galerieën 

 Goede verbindingen door fiets‐ en wandelpaden 

 Water: mooie kades, fonteinen, bruggen, vervoer op het water  

 Meer Stadsparken, bv kleinere buurtparken naar Engels voorbeeld 

 Collectieve woonvormen, bv meergeneratiewoningen, kleinere woongroepen 

 Goede bereikbaarheid Rotterdam Centraal met en openbaarvervoer (ook met de fiets) is belangrijk 

vestigingsmotief  

Ontmoetingsplekken zorgen voor spontane contacten en uitwisseling van informatie – en leiden daardoor ook 

tot verbondenheid en identificatie.  
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FOCUSGROEP YOUNG PROFESSIONALS  
Datum gesprek  4 november 2015, 19:45‐21:00 uur 

Locatie    Pauluskerk, Mauritsweg 20 

Aanwezig  7 respondenten, Ruth Höppner en Annemieke van Wegen‐Delhaas (Veldacademie) 

 

De  respondenten  van  deze  focusgroep  zijn  via  verschillende  netwerken  geworven.  Aanwezig  waren  vier 

vrouwen en drie mannen, waarvan één stel. De respondenten komen oorspronkelijk uit verschillende delen van 

het land (o.a. Maastricht en Nijmegen) en de meesten hebben in andere steden gestudeerd (Utrecht, Delft). 

Drie respondenten zijn vanuit Delft naar Rotterdam verhuisd, twee vanuit Utrecht. Eén respondent komt uit 

Vlaardingen, heeft  in Rotterdam gestudeerd en  is er blijven wonen. Eén respondent  is vanwege haar vriend 

vanuit Maastricht naar Rotterdam verhuisd.  

Vraag 1: Wat zou je missen als je uit Rotterdam vertrekt? 

Culturele diversiteit  

“Tussen Utrecht en Gouda wordt iedereen blank, heel eentonig. In Rotterdam is er meer diversiteit. Ik denk niet 

dat ik nog in een stad als Utrecht zou kunnen wonen, ik zou die diversiteit echt missen.” 

“Ik  heb  ook  in  Utrecht  gewoond,  maar  als  ik  daar  dan  terugkom  …  het  is  wel  fijn  of  zo,  maar  het  is  zo 

vanzelfsprekend. En dat is het hier niet, dat is juist het leuke. Ik zou ook niet terug kunnen naar Utrecht, dat voelt 

te kneuterig.” 

Rotterdam  onderscheidt  zich  voor  alle  respondenten  duidelijk  van  andere  steden  in  Nederland,  zoals 

Utrecht, Amsterdam of Den Haag. Allereerst vanwege de culturele diversiteit. Rotterdam is ten opzichte van 

andere steden zeer multicultureel, het is volgens de respondenten daarom een levendige stad die steeds 

weer opnieuw verrast. In andere Nederlandse steden zijn de wijken meer gesegregeerd. In Rotterdam woont 

iedereen door elkaar heen,  culturele diversiteit domineert het  straatbeeld. Rotterdam heeft volgens de 

respondenten ook een groot absorberend  vermogen,  iedereen  kan  zich een Rotterdammer noemen.  In 

Rotterdam wordt de tolerantie ten opzichte van elkaar voortdurend uitgetest. De culturele diversiteit maakt 

van Rotterdam een metropool die meer lijkt op steden buiten Europa, bijvoorbeeld op steden in het Midden‐

Oosten.  

Metropool in een notendop  

“Het idee dat je je echt kan bewegen en dat je dan nog steeds in het centrum zit en je in Rotterdam bevindt … 

de hoogbouw en het gevoel dat je echt in een grote stad woont: dat zou ik wel missen in een andere stad.” 

“Aan de ene kant heb je heel veel mensen die je kent en die je overal tegenkomt en kan ontmoeten, maar je kan 

ook heel anoniem zijn in de stad. In je eigen straat kan je gewoon in je pyjama naar buiten, daar word je niet op 

aangesproken.” 

“De grootsheid in combinatie met de schoonheid en dat water waar je overheen gaat en de grote gebouwen die 

je dan tegemoet rijdt. Een combinatie van alles.” 

De  respondenten  houden  van  het  grootstedelijke  karakter  van  Rotterdam:  iconische  bouwwerken, 

hoogbouw  en  de  skyline  geven  Rotterdam  de  uitstraling  van  een  metropool.  Het  is  mooi  langs  de 

Maasboulevard te rijden of over de Erasmusbrug te fietsen. Omdat de Maas midden door de stad stroomt 
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is het water en de haven steeds aanwezig, dat geeft Rotterdam een uniek karakter. De respondenten houden 

ook van de anonimiteit van een grote stad,  je wordt niet overal op aangesproken. Aan de andere kant  is 

Rotterdam relatief compact. Op verschillende plekken kom  je bekenden tegen, daardoor blijft Rotterdam 

ook weer overzichtelijk en voelen de respondenten zich thuis. Het is heel fijn om te kunnen schakelen tussen 

anonimiteit en bekende plekken in de stad waar je je thuisvoelt en waar je bekenden tegenkomt.  

Mentaliteit – direct maar vriendelijk  

“Ik vind Rotterdammers heel leuk in de omgang, in de directheid en de rauwheid. Dat is zo eigen. Daar ben ik 

ook steeds meer trots op aan het worden, als je hier langer woont.” 

“Dat zegt mijn moeder ook altijd, dat iedereen hier zo aardig is. En dat het eigenlijk niet past bij het beeld dat je 

van Rotterdam hebt als je bijvoorbeeld meer uit het oosten of zuiden van Nederland komt.” 

De respondenten houden van de Rotterdamse mentaliteit: vriendelijk, maar met een rauw randje. Ze vinden 

Rotterdammers over het algemeen behulpzaam en aardig. Eén  respondent  vertelt over haar  Limburgse 

familie die steeds weer verrast  is door de vriendelijkheid van Rotterdammers, bijvoorbeeld als zij worden 

geholpen bij het in‐ en uitstappen in de tram. Andere respondenten beamen dit. Volgens de respondenten 

hebben veel mensen uit andere delen van het land nog het beeld van Rotterdam van twintig jaar geleden. 

Als ze nu Rotterdam bezoeken zijn ze verrast door de vriendelijkheid en de gastvrijheid.  

Vraag 2: Welke voorzieningen zijn belangrijk?  

Of het nu gaat om eetgelegenheden, winkels of culturele voorzieningen, respondenten waarderen vooral het 

rijke aanbod aan voorzieningen. Populaire cultuur, subcultuur, goedkoop en  luxe:  in Rotterdam  is er aanbod 

voor alle smaken.  

Eetgelegenheden 

“Zo leer je ook al die culturen kennen, door het eten. Dat ik denk, wat is dan een moksi of wat is dan bakkeljauw, 

of zo. Waar komt dat vandaan? (…) Op die manier heb ik Rotterdam ook wel leren kennen, met dat eten.” 

“Eten, dat is wel een startpunt van alles. Ook als er mensen op bezoek komen … als je uitgaat bijvoorbeeld dan 

moet je eerst goed eten. En dan ga je bijvoorbeeld naar de Binnenweg en dan haal je gadogado met saté. Dan 

ben je voor drie euro helemaal klaar. In Amsterdam heb je ook wel een wok to go of zo, maar dan moet je eerst 

met zeventig Engelsen in de rij gaan staan. ”  

Respondenten noemen verschillende voorzieningen. Op de eerste plaats het eten. Door de culturele diversiteit 

kent  Rotterdam  een  groot  aanbod  aan  goedkope  eetgelegenheden.  Het  exotische  aanbod  maakt  de 

respondenten nieuwsgierig, door het eten  leer  je andere culturen kennen. Deze maaltijdvoorzieningen  zijn 

ondertussen vanzelfsprekend onderdeel van het alledaagse leven.  

Uitgaansleven  

“Misschien is het in onze leeftijdsgroep niet meer aan de orde, maar een paar jaar geleden was ik nog bezig met 

uitgaan. Dat uitgaan is hier ook echt heel leuk. Ik heb me daar echt een tijdje in gevonden. Want alle vrienden 

van mij wonen in Utrecht en ik kende eigenlijk helemaal niemand. Toen ben ik maar gewoon een beetje naar 

dingen toe gegaan en dan ontmoet je mensen. Dan beland je op de meest toffe plekken. Ik vond dat heel leuk, 

ik heb nog steeds mensen die ik ken uit die tijd.”  
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Ook het uitgaansleven komt aan de orde. Hoewel de respondenten nu tot een leeftijdsgroep behoren waarin 

dit minder belangrijk wordt, is uitgaan een goede manier om de stad te leren kennen. Meerderde respondenten 

geven aan dat ze tijdens de studie in Delft veel gebruik maakten van de uitgaansgelegenheden in Rotterdam en 

dat dit ook een reden was om zich er al tijdens de studie te vestigen. Na de studie is de kans dan groter om in 

Rotterdam te blijven wonen. 

Cultuur – de verscheidenheid  

“Ik heb vijf jaar boven Lantarenvenster gewoond, daar was ik heel blij mee en dat vond ik heel prettig. Ik ben er 

maar één keer geweest denk ik … maar het idee dat het kan, dat vond ik heel fijn. Dat ik had kunnen gaan.” 

“Er zijn heel veel niche dingen, dat je denkt, wow, waar zie je dit nou?! (…) Dit is heel uniek. Bij het Klooster in 

Noord heb ik een keer hele wazige free jazz gezien, wow, die komen hier helemaal heen, om dat te doen.” 

“Het leuke is dat de schaal van heel veel dingen verschillend is. Je kan gratis naar een parkfeest, maar je kan ook 

naar een groot festival en alles er tussenin.” 

De  meeste  respondenten  maken  regelmatig  gebruik  van  verschillende  culturele  voorzieningen,  zoals  de 

Rotterdamse Schouwburg of De Doelen. Ze gaan ook naar de bioscoop, bezoeken het Filmfestival en gaan naar 

kleinere  concerten  en  festivals,  bijvoorbeeld Dak. Voor  alle  respondenten  is  vooral  de  ruime  keuze  en  de 

verscheidenheid van het aanbod bijzonder.  In Rotterdam kan  je kiezen uit een divers aanbod – van klassiek 

concert  tot wazige  jazz  in een buurtcentrum. Soms  is er  zo veel  te doen dat  je niet eens kan kiezen. Voor 

studenten zijn goedkope kaarten verkrijgbaar; dat maakt een concert in De Doelen bereikbaar en de instap voor 

het  gebruik  van  cultuurvoorzieningen  laagdrempelig.  Het  diverse  aanbod  maakt  Rotterdam  ook 

aantrekkelijkheid als woonstad. De meeste respondenten hebben in Utrecht of Delft gestudeerd. Als studenten 

maakten ze al gebruik van het aanbod en hebben zij de stad leren kennen.  

Speciale winkels en kleine horeca 

“Ik woonde eerst op Zuid bij de Beijerlandselaan, en daar vond ik de diversiteit in dingen iets te weinig en het 

nam steeds meer af. Nu woon ik in het Oude Noorden en daar heb je echt van alles. Bij mij in de straat zit een 

visboer, bakker, nachtwinkel en shoarma, maar ook een kapper en een leuk restaurant.” 

De respondenten doen lopend of op de fiets hun boodschappen. Kleine winkels voor dagelijkse benodigdheden 

in de buurt vinden de respondenten daarom belangrijk, en grotere supermarkt dichtbij. Als je iets nodig hebt, 

hoef je niet meteen naar het centrum te gaan. De aanwezigheid van koffietentjes en barretjes om met vrienden 

en collega’s af te spreken is ook een voordeel.  

Openbaar vervoer 

“Ik vind openbaar vervoer ook wel belangrijk. Ik heb geen auto, ik heb alleen een fiets. Heel veel familie van mij 

komt met de trein, hoe komen die naar mij toe? Het beste is natuurlijk Rotterdam op de fiets. Maar als ik naar 

de stad wil met de hele familie, dan gaan we gewoon met de tram. Soms zijn die verbindingen dan nog wel wat 

lastig maar meestal gaat het wel.” 

Omdat de meeste respondenten geen auto hebben maken ze naast de fiets ook veel gebruik van openbaar 

vervoer. Openbaar vervoer is ook belangrijk als vrienden en familie op bezoek komen. Die komen met de trein 

naar Rotterdam. Voor bezoeken aan het centrum neemt men dan de tram. De verbindingen naar het centrum 
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vinden de respondenten over het algemeen goed. Een respondent werkt op Zuid, daar zijn de verbindingen 

vaker omslachtig.  

Groenvoorzieningen  

“Ik vind groenvoorzieningen ook heel belangrijk en die mis dan soms nog weleens. Dat het net iets te stenig is. 

Dat merk ik als ik in andere steden kom, dat ik daar dan heel erg van kan genieten als er groen is of water.” 

Rotterdam is te “stenig” waardoor je weinig van de seizoenen in de stad beleeft. Er zijn wel een aantal mooie 

parken (Kralingse Bos, Het Park) en verschillende boomrijke singels en lanen, bijvoorbeeld in het Oude Westen, 

maar over het algemeen missen de respondenten groenvoorzieningen in de stad. Dat Rotterdam hier te weinig 

van heeft, valt vooral op na een bezoek aan andere steden. Niet alle respondenten delen deze mening, twee 

respondenten hebben genoeg aan de parken die er nu zijn. Eén respondent constateert dat er wel bomen in 

het centrum geplant worden, zoals de bomen langs het Weena, maar dat die nog moeten groeien en daardoor 

minder opvallen.  

Vraag 3: Welke rol spelen sociale netwerken in je woonkeuze?  

Bij deze vraag lopen de meningen uiteen. Sommige respondenten zijn hun vrienden achterna verhuisd; anderen 

zijn  in  hun  eentje  naar  Rotterdam  zijn  gekomen,  kenden  er  nog  niemand  en  hebben  hier  een  nieuwe 

vriendenkring opgebouwd. Eén respondent  is voor haar partner naar Rotterdam verhuisd. Als respondenten 

eenmaal een vriendenkring hebben opgebouwd  in de stad, verhuizen ze  liever niet meer uit de vertrouwde 

buurt – of verhuizen ze juist naar buurten waar ze al veel sociale contacten hebben. Alle respondenten zijn het 

erover eens dat Rotterdam geen stad is waar je onmiddellijk ‘verliefd’ op wordt. Je moet Rotterdam stapsgewijs 

ontdekken.  Door  zelf  Rotterdamse  culturele  voorzieningen,  het  uitgaansleven  of  de  winkelgebieden  te 

bezoeken, maar je kunt ook ‘aangestoken’ worden door vrienden en kennissen.  

Vrienden  

“We woonden heel klein en we wilden graag groter gaan wonen. En Delft werd ook te klein ‐  de stad en het huis. 

We wilden graag naar een grote stad, we waren Delft wat ontgroeid. Toen merkten we om ons heen dat veel 

mensen naar Rotterdam gingen, de stad trok ontzettend erg. Toen hebben we besloten om de studie vanuit 

Rotterdam af te maken.” 

Meerderde respondenten geven aan dat de beslissing om naar Rotterdam te verhuizen ook beïnvloed wordt 

door de woonkeuze van vrienden. Als meerderde vrienden besluiten om naar een bepaalde stad te verhuizen 

begint men er zelf ook over na te denken. Vooral voor studenten uit Delft was het enkele jaren geleden nog 

vanzelfsprekender om naar Den Haag of Amsterdam te verhuizen. Nu zien ze om zich heen meer kennissen en 

vrienden naar Rotterdam vertrekken, vaak al tijdens de studie. Ook voor studenten in Utrecht wordt Rotterdam 

langzamerhand aantrekkelijker als woonstad. Een respondent die in Utrecht studeerde ging destijds alleen naar 

Rotterdam, zijn vrienden bleven in Utrecht. Ondertussen krijgt hij vaker belangstellende vragen over Rotterdam.  

Partner  

“Ik kom oorspronkelijk uit Maastricht en ben voor de liefde in Rotterdam beland.”  
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“Het breekpunt  is  geweest  toen  ik  een  vriendin  kreeg  in Nijmegen en die moest overtuigd worden om naar 

Rotterdam te komen. Eerst  zat  ze  in Den Haag  in een appartement, moest  ze eerst acclimatiseren. Nu  is  ze 

gewend, ze woont nu ook al twee jaar in Rotterdam.” 

De voorkeuren van de partner spelen een belangrijke rol in de woonkeuze. Eén respondent is voor haar partner 

naar Rotterdam verhuisd en heeft van de stad leren houden. Een andere respondent vertelt dat hij zijn vriendin 

eerst moest overtuigen om er naartoe te komen en dat zij eerst aan Rotterdam moest wennen.  

Vraag 4: Welke rol speelt werk in je woonkeuze? 

Drie respondenten werken buiten Rotterdam (Utrecht, Den Haag, Amsterdam). Vier respondenten werken in 

Rotterdam.  Eén  respondent  is  voor  werk  naar  Rotterdam  verhuisd,  de  overige  respondenten  zijn  naar 

Rotterdam verhuisd omdat ze de stad aantrekkelijk vinden, voor de studie of voor de partner. 

Werken waar je woont  

“Ik kan geen reden bedenken om weg te gaan. Ik wil hier wonen, daarom zoek ik werk in Rotterdam.” 

“Een droombaan in Groningen zou ik laten schieten voor Rotterdam.” 

“Ik werk in Rotterdam Zuid, ik ga met de fiets. Als ik ander werk zou zoeken, dan in Rotterdam. Ik zou niet voor 

werk verhuizen”  

Werk  speelt  een  kleinere  rol  in  de  woonkeuze  van  de  respondenten  dan  sociale  netwerken  of  de 
aantrekkingskracht van de stad. De meeste respondenten zijn in Rotterdam komen wonen omdat ze voor de 
stad kiezen. Werk kwam op de tweede plaats. Maar het ideaal is toch fietsend naar het werk te kunnen. Daarom 
willen alle respondenten op de lange termijn werk in de stad zoeken. 
“Vanuit Rotterdam zijn alle grote steden in de Randstad goed bereikbaar. Werk is geen reden om te verhuizen.”  

Rotterdam is volgens respondenten een goede uitvalbasis om in de Randstad te werken, alle grote steden zijn 
goed te bereiken. Daarom zien ze weinig noodzaak om vanwege het werk te verhuizen. Eén respondent werkt 
in Utrecht en gaat dagelijks met de trein. Dat is geen probleem en heeft ook zijn voordelen, er is tijd om rustig 
te lezen. De respondenten die in een andere stad wonen kiezen wel voor een woonbuurt dichtbij het Centraal 
Station, bijvoorbeeld het Oude Noorden of het Centrum. 
 

Vraag 5: Hoe sluit de stad Rotterdam aan op jouw woonwensen? 

Twee respondenten wonen in het Oude Noorden, de een samen met zijn vriendin in een huurhuis, de ander 

woont  zelfstandig  in een appartement.  Twee  respondenten wonen  samen  in een  koopappartement  in het 

centrum. Twee respondenten wonen in het Oude Westen, één samen met haar partner in een koophuis, de 

ander samen met vrienden in een huurhuis. Eén respondent woont zelfstandig in een koophuis in Cool. 

Vanuit Utrecht is één respondent naar Rotterdam verhuisd vanwege haar baan. Een andere respondent kreeg 

een goedkope woning aangeboden en is daarom vanuit Utrecht verhuisd naar Rotterdam. Eén respondent heeft 

in Rotterdam gestudeerd en is daarna in Rotterdam gaan werken. Eén respondent is vanwege haar vriend van 

Utrecht naar Rotterdam verhuisd. Drie respondenten zijn vanuit Delft naar Rotterdam verhuisd. 

Droomhuis 

“Als  je  een  beetje  geduld  hebt,  kan  je  in  Rotterdam  je  droomhuis  vinden.  Rotterdam  heeft  veel  leuke  en 

betaalbare woningen. Je moet wel je netwerk inschakelen, de mooie huizen zijn ook snel weg. Maar uiteindelijk 

lukt dat wel.”  
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“Er  is hier heel  veel  ruimte.  Laatst  zei  iemand  tegen mij:  zo meteen wordt Rotterdam hip en dan  is het ook 

helemaal vol. Maar dan zeg ik, dat zit niet echt zo, je kan in Rotterdam altijd meer gaan bouwen. In Amsterdam 

is er binnen de ring maar beperkt ruimte beschikbaar. En als het vol is wordt het duur, dan moet je € 900,‐ per 

maand huur betalen of zo. Als er meer mensen in Rotterdam komen wonen dan kan je er gewoon wat bijbouwen, 

het is nog lang niet vol. Er is ruimte.”  

In Rotterdam kan je nog je droomhuis vinden. Een stel heeft net een woning in een Lijnbaanflat gekocht. Eén 

respondent heeft een koopwoning in Cool, een ander heeft een ‘perfect’ koophuis in het Oude Westen. Er is 

een groot aanbod aan betaalbare koopwoningen, ook voor starters op de woningmarkt. Het beste kan je zoeken 

via sociale netwerken, want mooie woningen zijn snel verkocht als ze eenmaal op Funda staan. Wijken als het 

Oude Westen, het Oude Noorden en het Centrum zijn populair. Dat zijn wijken met veel negentiende‐eeuwse 

bebouwing, dicht bij het station en bij uitgaansvoorzieningen. Ook  in de toekomst zal Rotterdam betaalbaar 

blijven  voor  starters, denken de  respondenten. Er  is genoeg  ruimte om meer woningen  te bouwen en als 

woningen  in Rotterdam duurder worden, zijn er nog veel betaalbare woningen op Zuid. “Over twintig  jaar  is 

Rotterdam Zuid helemaal hip”, stelt een respondent.  

Huren is lastiger dan kopen  

“Huren is moeilijker: er zijn weinig betaalbare huurhuizen. Als starter val je overal tussenin. Je kunt niet sociaal 

huren, particulier is vaak te duur.”  

Voor tweeverdieners is er voldoende keuze op de koopwoningmarkt. Eenverdieners kunnen maar zelden een 

koopwoning betalen, zij moeten huren. Goede huurwoningen zijn schaars in Rotterdam. Deze zijn vaak relatief 

duur  of  de  woningen  zijn  niet  mooi  gerenoveerd  of  goedkoop  afgewerkt  met  systeemplafonds  en 

standaarddeuren. Ook in een huurwoning willen de respondenten graag sfeervol wonen, bijvoorbeeld in een 

woning met oude details. Als de gemeente Rotterdam hoger opgeleide starters wil aantrekken moeten er meer 

aantrekkelijke  huurhuizen  komen.  Eén  respondent  stelt  dat  starters  ook  best  zelf  een  huurwoning willen 

verbouwen in ruil voor een lagere huur, de woningen hoeven niet perfect te zijn. 

Antikraak  

“Ik heb gestudeerd in Utrecht en toen ging ik hier werken. Toen ben ik hier komen wonen. Eerst op Zuid in een 

antikraakwoning via een vriend die daar wegging. Het was de bedoeling dat ik snel iets anders zou zoeken, maar 

ik ben 2,5 jaar blijven plakken. Sinds april 2014 woon ik in een appartementje in het Oude Noorden.”  

“Ik woon ook  in  het Oude Noorden  sinds  een  jaar.  Daarvoor woonde  ik  in West,  ook  antikraak  en  dat was 

superleuk. Ook de manier hoe ik daar kwam. Toen ik aan het studeren was op het University College in Utrecht 

ging  het  over  Rotterdam,  dat  vond  ik  allemaal  heel  interessant.  Toen  kreeg  ik  een  woning  aangeboden  in 

Rotterdam voor 200 euro per maand met heel veel ruimte. Toen was het snel verhuizen.” 

Een antikraakwoning is voor sommige respondenten een goede instap om naar Rotterdam te komen. Een aantal 

respondenten is op deze manier in Rotterdam terechtgekomen: ze kregen via vrienden een goedkope woning 

aangeboden en vervolgens hebben ze snel de beslissing genomen om te verhuizen.  

Vraag 6: Welk advies wil je de Gemeente Rotterdam geven?  

Over het algemeen zijn alle respondenten zeer tevreden over de stad Rotterdam. De verbeterpunten zijn ‘de 

puntjes op de i’.  



Veldacademie | 15009 Sterke Schouders        18.11.2015  18 
 

Fietsen  

 Zorg voor betere fietsverbindingen, vooral de grote oost‐west verbindingen, zoals Weena, 

Beurstraverse, Coolsingel, Schiedamsedijk en Blaak zijn niet goed over te steken. 

 Het autoverkeer in de stad is te dominant: maak de stad toegankelijker voor voetgangers en fietsers. 

Binnenstad 

 Maak de beurstraverse aantrekkelijker. De respondenten vinden het winkelcentrum sfeerloos en de 

terrassen zijn ‘zieldodend’. 

Wonen 

 Zorg voor een woonaanbod dat aansluit bij starters op de woningmarkt. Het aanbod voor 

koopwoningen is goed – maar het huuraanbod is niet voldoende. 

 Laat starters en studenten zelf huurwoningen opknappen tegen een lage huur. 

Algemeen  

 Zorg voor meer variatie in doelgroepen, vraag ook een keer wat andere culturen van Rotterdam 

vinden of ga in gesprek met subculturen, bijvoorbeeld ‘corpsballen’;  

Voornaamste conclusies 

 Respondenten zijn nieuwsgierig en willen de stad blijven ontdekken. Diversiteit aan aanbod maakt van 

Rotterdam een levendige stad, er is en blijft veel te ontdekken. 

 Culturele diversiteit in combinatie met de ‘on‐Hollandse’, moderne architectuur, de Maas en de 

haven werkt sterk in het voordeel van Rotterdam. Daardoor voelt Rotterdam (anders dan Amsterdam 

of Dan Haag) als een kosmopolitische metropool.  

 Respondenten ontdekken de stad stapsgewijs via culturele voorzieningen en het uitgaansleven. Dit is 

een belangrijk trekfactor om zich ook in Rotterdam te vestigen. 

 Jonge professionals nemen vaak als student al de beslissing om naar Rotterdam te verhuizen. 

Rotterdam ligt gunstig ten opzichte van Utrecht en Delft. Kijk niet alleen naar de Erasmusuniversiteit.  

 Goedkope instapmogelijkheden op de woningmarkt zijn zeer belangrijk om studenten en starters aan 

te trekken. Respondenten blijven ‘hangen’ in een antikraakwoning of komen naar Rotterdam omdat 

ze hier goedkoop een woning kunnen huren. Als ze eenmaal in Rotterdam wonen en een 

vriendenkring hebben opgebouwd, willen ze niet meer verhuizen en blijven ook als ‘young 

professional’ in Rotterdam wonen. Antikraakwoningen kunnen wellicht ook Rotterdam Zuid 

populairder maken. 
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BIJLAGE I: UITKOMSTEN ENQUÊTES 
Eén respondent (young professional) heeft de enquête niet ingevuld 

 


