
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.

7 van 8 
Ferry Pronk (48)

Gebied: Hoek van Holland, Hoogvliet,
Westelijk Havengebied, Pernis en Rozenburg

van de makers van             visie

in buitenplaatsen zijn 
inwoners zeer gelukkig
Wat maakt mensen gelukkig in hun woonomgeving? een 

vraag die Ferry Pronk altijd in zijn achterhoofd heeft. de 

groei van de stad zit ‘m niet alleen in het tastbare fysieke of 

economische deel, maar ook het sociaal-maatschappelijk, in 

de emotie, stelt hij. in ‘zijn’ buitenplaatsen blijken inwoners 

sociaal betrokken en ‘zeer gelukkig’. 

Ondernemerschap

Als student van de TU Delft filosofeerde hij al hoe de wereld in 

het Zuid-Hollandse landschap er in de toekomst uit zou kunnen 

zien. Pronk had als student een bijbaantje als stedenbouwkundig 

ontwerper bij de gemeente Rotterdam. ‘Duurzame 

gebiedsontwikkeling is hoe gebieden zich kunnen verwaarden of 

geregisseerd ontwaarden. Om je daar mee bezig te houden, moet je 

ondernemerschap tonen.’

Met die gewortelde instelling dook Pronk in de buitenplaatsen. 

Zijn analyse: het gebied heeft ook mensen van buitenaf nodig en 

daarmee een mentaliteitsverandering van de huidige bewoners: 

zich openstellen. ‘Over het algemeen zijn ze geneigd zich vast te 

houden aan hun eigen tradities, cultuur en netwerk. Terwijl het 

verwelkomen van nieuwe mensen, initiatieven en ondernemerschap 

hard nodig is om te blijven groeien. Dat voor elkaar krijgen, is een 

uitdaging.’

Houding

Buitenplaatsen zullen steeds vaker woningbouw met de directe 

omgeving op elkaar af stemmen. Het dialoog aangaan met 

naastliggende gemeenten, vertelt Pronk. ‘En voorzieningen kun je 

met elkaar delen. Neem een gemeentelijk zwembad, zo’n voorziening 

hoef je echt niet alleen voor jezelf te gebruiken. Kijk wat je van elkaar 

nodig hebt. Dat vergt een andere houding, want van oudsher is zo’n 

buitenplaats gewend om alles voor zichzelf te hebben.’

De levensloopbestendigheid van een buitenplaats staat eveneens 

hoog op Pronks’ agenda. De beschikbaar- en bereikbaarheid van 

basisvoorzieningen. ‘Hoe ga je met ouderen om bijvoorbeeld. Het is 

heel vervelend als je als bejaarde naar een verzorgingshuis in een andere 

gemeente moet. Dat een oudere in zijn buurt kan blijven wonen, bepaalt 

voor een groot deel zijn geluk. Dit zorgvraagstuk moet opgelost worden 

en intrigeert me mateloos.’

energietransitie

De gemeente Rotterdam ademt haven uit. Hoek van 

Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg zijn, naast hun 

ontstaansgeschiedenis als havendorpen, aan het begin van de 

energie-economische transitie op zoek naar hun hernieuwde 

identiteit. Het havengebied op de Maasvlakte verandert al. 

‘Dan moet je denken aan grote windmolen- en zonneparken 

bijvoorbeeld. Qua werkgelegenheid moeten werknemers hoger 

opgeleid worden. Vroeger had je in de haven handjes nodig, nu 

kennis. Qua woningaantallen zit er niet heel veel groei in dit gebied. 

De gebieden worden letterlijk omarmd door het (industriële) 

landschap van de haven en beperkt door de milieuzones van 

veiligheid, geur- en geluid.’

Project uitgelicht Metro Hoek van Holland

‘Over enkele jaren is de Hoekse lijn gereed, een goede metroverbinding vanuit 

de stad met Hoek van Holland. Het eindstation is aan het strand. Die lijn zorgt 

voor dagjesmensen, maar ook voor werkgelegenheid, een nieuwe economie. Als 

stad maken we zo een nieuwe buitenplaats. Een badplaats die straks wellicht niet 

misstaat in de top tien favoriete Nederlandse badplaatsen. Maar dan moet er nog 

wel wat gebeuren: zorgen voor nieuwe impulsen in het toerisme en de horeca. En 

mooie woonprojecten creëren.


