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Kom op naar Buiten!
Een integrale visie

spelen, sporten, bewegen en ontmoeten 
voor alle Rotterdammers

Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer, 
Stadsontwikkeling en de Gebiedsorganisatie



De openbare ruimte van Rotterdam
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Trends

Young professionals & jonge gezinnen

Bewonersinitiatieven en co-creatie

Particuliere objecten in de buitenruimte 

Gebruik fiets en openbaar vervoer neemt toe

Het nieuwe werken verandert gebruik publieke ruimten

De openbare ruimte als ontmoetingsruimte 

Overgewicht bij kinderen is zorgwekkend

Verminderde motorische ontwikkeling bij kinderen 

Vitamine D-gebrek, bijziendheid en vereenzaming

Ouderen langer zelfstandig wonen

Klimaatverandering

Toename technologische ontwikkelingen
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Visie vanuit gebruik
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3 Vakambities

Het verblijf in de openbare 
ruimte aangenamer maken en 
sociale knooppunten in de wijk 
versterken: openbare ruimte ook 
echte ontmoetingsruimte is;

Met variatie in inrichting en 
elementen de Rotterdammer
uit dagen, prikkelen en stimuleren
meer en vaker naar buiten te gaan 
om te spelen,te sporten en te 
bewegen in de openbare ruimte;

Plekken te benoemen als 
vrije ruimte. Deze
open te stellen voor tijdelijk 
gebruik of buurtactiviteiten 
om elkaar te ontmoeten.



 Voor iedereen toegankelijk (inclusief ontwerp);

 Langs routes en bewegingen in de wijk;

 Op sociale knooppunten;

 Waar iets te zien of te doen is;

 Zitgelegenheid, variatie, voorzieningen 

aandachtspunten om ergens langer te kunnen

verblijven.

Vakambitie - Verblijfsruimte



 Meer variatie in functionaliteit;

 Stimuleren van gebruik van meerdere 

doelgroepen;

 Meer variatie in moeilijkheidsgraad;

 Meer variatie in landschap (begroeiing, helling,

materialen, ondergronden);

 Meer variatie door flexibele inrichting;

 Meervoudig ruimtegebruik met water- of de vergroeningsopgave.

Vakambitie - Variatie



 Obstakel vrije ruimte;

 Ruimte voor vrije spel, informele sporten, 

tijdelijk gebruik (buurt evenementen);

 Schoon (bv. hondenpoep vrije ruimte);

 Brede stoepen.

Vakanbitie - Vrije ruimte



1. Integrale aanpak

2. Behoeftegericht werken

Organisatie ambities



Gebiedskennis & inhoudelijke kennis ontsluiten

Organisatie ambities – Behoeftegericht werken

Beschikbare gegevens (kaarten):

1. Contextkaart demografie
 Gezondheidscijfers
 Leeftijdsopbouw
 Leefstijlen
 Wijkprofielen 
 Behoefteprofielen

2. Beleidssignaleringskaart
 Norm buitenspeelruimte
 Vergroeningsopgave
 Wateropgave
 Kansrijke wijken
 Children’s zone

3. Fysiek stadsbeheer spelen
 Potentiele speelruimte
 Toestellen (bouwjaar)
 Verharding, wegenschouw
 Initiatieven in beeld

4. Het gesprek met de bewoners
 Toolbox (kinder)participatie



Dank voor uw aandacht!
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