
8 gebiedsontwikkelaars van de Gemeente Rotterdam geven een inkijkje
in hun stad en leven. Namens de gemeente maken ze het voor particuliere 

investeerders aantrekkelijk om in Rotterdam te investeren.
Ze oefenen invloed uit op de ruimtelijke en economische ontwikkeling

van de stad en doen actief mee met ontwikkeling.

5 van 8 
Debbie Ginter (43)
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van de makers van             visie

‘als stad voeren we de 
lijstjes aan’
debbie Ginter kan zich niets mooiers voorstellen dan 

werken voor haar eigen stad. Ze woont er nu ruim twintig 

jaar, en heeft de stad zien groeien. in 1998 was Perron 0 al 

afgebroken, de erasmusbrug net klaar en de rotterdamse 

skyline verscheen aan de horizon. anno 2019 worden onder 

meer de markthallen en het stationsgebied geroemd om de 

architectonische inventiviteit. ‘ik durf nu wel te stellen dat 

we als stad de goede lijstjes aanvoeren.’

Crooswijk

Ginter groeide op in Delft, studeerde Planologie in Nijmegen. 

Rotterdam fascineerde haar toen al. ‘Na mijn studie ging ik in 

de stad wonen in Crooswijk. De rauwheid van de stad sprak mij 

aan, de sfeer. De manier waarop de stad zichzelf heeft opgebouwd 

na het bombardement. De grote gebaren, de bouw van de 

Erasmusbrug en de hoogbouw. Rotterdam voelde op dit soort 

aspecten in die tijd voor mij al anders dan andere grote steden in 

Nederland.’  

Sinds 2007 werkt ze bij Stadsontwikkeling, inmiddels als 

gebiedsontwikkelaar voor Kralingen-Crooswijk en Noord. ‘Echte 

Rotterdamse stadswijken met een rijke geschiedenis. De uitdaging 

ligt in het behouden van het goede, en het behoedzaam toevoegen 

van nieuwe ontwikkelingen. De transformatie van de oude 

gevangenis aan de Noordsingel naar een bijzonder woonmilieu en 

de ontwikkeling van de broedplaats voor circulaire bedrijvigheid 

Blue City in het voormalige zwembad Tropica zijn hier mooie 

voorbeelden van.’

Lange adem

Ginter kent Rotterdam op haar duimpje. Heeft in veel gebieden 

gewerkt, op Noord en Zuid. ‘Als we door de stad lopen, laat ik 

mijn kinderen zien waaraan ik heb gewerkt. Een mooi voorbeeld is 

de ontwikkeling van Hart van Zuid rondom het Zuidplein. Vorige 

jaar is daar het vijftig meter zwembad opgeleverd in het voormalige 

deelgemeentekantoor. Maar de stadsontwikkeling is nog niet af. 

Om een stad te ontwikkelen, heb je een lange adem nodig. Dat is 

niet altijd even makkelijk, en dat heb ik moeten leren. Van nature 

kan ik ongeduldig zijn. Een crisis of de afhankelijkheid van de 

markt kunnen zomaar een streep door plannen halen of vertragen. 

Maar als het er dan eenmaal staat... Dat is een geweldig gevoel.’ 

directheid

De directheid en openheid van de Rotterdammer schept mede 

die mogelijkheden, stelt Ginter. ‘Ik houd van de Rotterdamse 

mentaliteit. Ik moest er even aan wennen, maar in alle opzichten 

is het fijn: zakelijk en privé. Deuren staan altijd open. Rotterdam 

is een stad waar veel kan. En, door onze nuchterheid gaan we niet 

snel ten onder aan succes!’

Project uitgelicht Zomerhofkwartier

‘In Noord komt naast de historische Hofbogen een gemengde stedelijke stadswijk 

op een voormalig binnenstedelijk bedrijventerrein, die Noord en de binnenstad 

beter moet gaan verbinden. Het eigen karakter dat hier de afgelopen jaren is 

ontstaan, is leidend voor de gebiedsontwikkeling. De woningen zijn bestemd voor 

alle doelgroepen.’

Kralingen-Crooswijk

‘Aan de rand van het Kralingse bos, op een prachtlocatie, verrijst een nieuw 

woongebied met achthonderd woningen. Er wordt volop gewerkt aan de 

planvorming. Fijn, want straks kan een grote groep Rotterdammers hier een 

doorstart maken.’


