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De stad verhaalt van de stad
"Rotterdam is heel anders dan andere steden in Nederland. Wat mij het meeste opvalt is dat je bij ande‐
re steden nog het oude Holland proeft. Rotterdam heeft dat niet. Hier heb je glazen gebouwen, strakke
wijken en het is modern. Dat maakt indruk op me. Als ik terug kom uit een andere stad heb ik echt zoiets
van "Wow! Ik ben terug in de wereld."
(Sadiq in Rotterdams Dagblad) feb 2006
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Samenvatting
Gebiedsontwikkeling, gezien vanuit de Creatieve Economie, gebeurt langs drie dimensies:




De fysiek‐territoriale benadering. Uitgangspunt is de territoriale samenhang binnen een be‐
paald gebied. De Creatieve Economie levert in dat gebied een bijdrage aan de fysieke inrich‐
ting en gesteldheid van een wijk.
De economische dimensie. De Creatieve Economie levert een bijdrage aan de werkgelegen‐
heid, de productie en afzet van culturele producten en diensten.
De sociaal‐culturele dimensie. De Creatieve Economie draagt bij aan de sociale samenhang,
de onderlinge cohesie en sociale verkaveling en distantie. Daarnaast draagt het bij aan de cul‐
turele participatie en cultuurgedrag in het gebied.

In dit onderzoek zijn de drie dimensies theoretisch in kaart gebracht en uitwerkt in de vorm van een
aantal expliciete criteria per dimensie. Per dimensie worden de vorderingen in kaart gebracht en beoor‐
deeld.
Oud Charlois is van oudsher een probleemgebied. In het afgelopen decennium is een groot aantal initia‐
tieven genomen. Een toenemend aantal kunstenaars heeft zich gevestigd in leegstaande woon‐ en win‐
kelpanden. De wooncorporaties zijn hierop ingesprongen en hebben de leegstaande panden op tijdelij‐
ke basis ter beschikking gesteld aan de gebruikers.
De Gemeente, deelgemeentes en de betrokken corporaties hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan
de ontwikkeling van het gebied. Gezamenlijk is het 'Pact op Zuid' afgesloten. Ook het beleid van de
Rijksoverheid heeft bijgedragen aan de gebiedsverandering.
De resultaten zijn merkbaar. In algemene zin is er voortgang gepleegd op alle drie de door ons aangege‐
ven dimensies. De ontwikkelingen binnen Oud Charlois hebben positieve effecten gehad zowel in fysiek‐
ruimtelijk opzicht, als op het gebied van de culturele economie, als in sociaal‐cultureel opzicht.
Wellicht het meest zichtbaar zijn de fysiek‐ruimtelijke vorderingen. Panden worden gebruikt, onderhou‐
den en ingevuld met o.a. de creatieve klasse. Een verdere relatieve waardestijging van het onroerend
goed is niet ondenkbaar.
Binnen de Economische dimensie is het aantal creatieve ondernemingen inderdaad toegenomen, het‐
geen een onmiskenbare invloed heeft op het perspectief ten aanzien van de wijk, zowel bij de bewoners
als bij de bezoekers. De creatieve bedrijven zijn echter zeer klein in omvang en zelden volledig inko‐
mensvormend. De bijdrage van de creatieve economie is wellicht eerder te vinden in het ruimtelijk‐
fysieke resultaat resp. in de sociaal‐culturele ontwikkeling, en minder op direct economische gebied.
In sociaal‐cultureel opzicht zijn de positieve tendensen te vinden binnen de bevolkingssamenstelling, de
omvang en samenstelling van het aantal culturele initiatieven en activiteiten. De binding aan de wijk is
eveneens terug te vinden in een lagere verhuizingsgraad.
Er zijn indicaties dat leegstand vermindert, WOZ waarde stijgt, de bevolkingssamenstelling zich wijzigt,
werkgelegenheid verschuift van industrie en bouwnijverheid naar zakelijke dienstverlening, en zowel de
actief als receptieve cultuurparticipatie stijgt.
Op basis van de geschetste ontwikkelingen wordt een aantal factoren gegeven die van belang zijn ge‐
weest bij de bereikte resultaten. Hieruit wordt een aantal richtlijnen gedestilleerd.
Er moeten echter kanttekeningen geplaatst worden bij een te rechtlijnige vertaling van de ontwikkelin‐
gen naar andere gebieden. Oud Charlois kent een specifieke geschiedenis, ligt in een opmerkelijk en
specifiek gebied, en bevindt zich in een specifieke beleidscontext.
Vertaling van de gevonden effecten naar andere gebieden zullen met bedachtzaamheid gepleegd moe‐
ten worden.

4

Oud Charlois en de Creatieve Economie

Inhoud
1.

Aanleiding en achtergrond ....................................................................................... 6
1.1.De centrale vraagstelling
1.2.Methodologische noties

2.

Het theoretisch kader: definities en afbakening ........................................................ 9
2.1.De
fysiek‐ruimtelijke
component:
urban
development
gebiedsontwikkeling
2.2.De economische component: Cultural and Creative Industries
2.3.De sociaal‐culturele Component: distinctie en cultuurparticipatie
2.4.De bijdrage van de Creatieve Industrie aan gebiedsontwikkeling

3.

en
9
11
14
15

De Beleidscontext .................................................................................................. 18
3.1.Rotterdam: selectieve migratie en gentrification
3.2.De creatieve economie
3.3.De sociaal‐culturele dimensie
3.4.De ambitie: stad van kennis, kunde en creativiteit

4.

7
7

18
19
21
23

Oud‐charlois ........................................................................................................... 24
4.1.Deelgemeente Oud‐Charlois: de uitgangssituatie
4.2.De inzet: gebiedsontwikkeling
4.3.Oud Charlois op langere termijn: Stadsvisie 2030

24
25
27

5.

Genomen initiatieven in de wijk ............................................................................ 28

6.

De ontwikkelingen in Oud Charlois ......................................................................... 31
6.1.De fysiek‐ruimtelijke insteek
6.2.De economische component: Cultural and Creative Industries
6.3.De sociaal‐culturele Component

7.

Analyse en oordeelsvorming................................................................................... 38
7.1.Oorzaak en gevolg
7.2.De fysiek‐ruimtelijke insteek
7.3.De economische component
7.4.De sociaal‐culturele Component

8.

38
39
39
39

Conclusies en aanbevelingen .................................................................................. 40
8.1.De drie perspectieven gewogen
8.2.Lessons learned
8.3.Overdraagbaarheid: Casus Locus

9.

31
33
34

40
40
41

Bijlagen .................................................................................................................. 42
9.1.Bibliografie
9.2.Informanten
9.3.Interviewprotocol ondernemers

42
45
46

5

Oud Charlois en de Creatieve Economie

Lijst van afbeeldingen
Figuur 1 Centrale vraagstelling .......................................................................................................................... 7
Figuur 3 Omvang ondernemingen in de Creatieve Industrie. Bron: Kooyman feb 2010 ................................ 12
Figuur 4 Theoretisch model: Indicatoren bijdrage gebiedsontwikkeling vanuit de drie benaderingen .......... 17
Figuur 5 Binnenlandse migratie Rotterdam 1994 ‐ 2008. Bron: COS 2010 ..................................................... 18
Figuur 6 Migratiesaldo naar etniciteit en generatie. Bron: COS 2010 ............................................................. 18
Figuur 7 Sociale Index Rotterdam 2008. Bron: COS ........................................................................................ 22
Figuur 8 Bezoek culturele instellingen, festivals, evenementen e.d. 2007. Bron: COS ................................... 22
Figuur 9 Rotterdam: Speerpunt Creatieve Stad .............................................................................................. 23
Figuur 10 Rotterdam: Speerpunt Woonstad ................................................................................................... 23
Figuur 11 Deelgebieden. Bron: Gebiedsvisie Oud‐charlois ............................................................................. 24
Figuur 17 Waarom heeft men voor Rotterdam gekozen? Bron: COS 2010 .................................................... 31
Figuur 18 Inkomensverdeling Pact op Zuid 2006 en 2009. Bron: COS 2010 ................................................... 31
Figuur 19 Aantal werkzame personen bouwnijverheid/industrie, 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH).......... 32
Figuur 16 Gemiddelde WOZ waarde index t.o.v. 1999 (WBOB) ...................................................................... 32
Figuur 24 Sociale Index Oud‐Charlois. Bron: Wijkvisie 2009 ........................................................................... 33
Figuur 21 Ondernemingen: aantal vestigingen 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH) ....................................... 33
Figuur 20 Aantal werkzame personen per sector, 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH) .................................. 34
Figuur 14 Eigendom Oud‐Charlois, indexcijfers t.o.v. 1999 (WBOB)............................................................... 35
Figuur 22 Bevolking Oud‐Charlois/Rotterdam, geïndexeerd (1999 = 100). Bron: COS ................................... 35
Figuur 23 Huishoudens Oud Charlois geïndexeerd 2004 ‐ 2009. Bron: GBA ................................................... 36
Figuur 25 Percentage verhuizing binnen eigen buurt in Rotterdam en PoZ. Bron: COS 2010 ........................ 36
Figuur 26 Culturele kaart Oud Charlois 2009 / 2010. Bron: Cultuurscouts ..................................................... 37
Figuur 27 'Het claimen van tijd' ....................................................................................................................... 48

6

Oud Charlois en de Creatieve Economie

1. Aanleiding en achtergrond
Gedurende de afgelopen jaren zien we een stijgende belangstelling voor de bijdrage die de culturele sector
kan leveren aan de ontwikkeling van de stad. In de loop der jaren is de aandacht verschoven van de sociaal‐
culturele bijdrage – kunst en cultuurparticipatie – naar de bijdrage die de culturele sector kan leveren aan
de werkgelegenheid en economische groei. Daarbij staat de vraag centraal of de creatieve sector , met
name binnen die gebieden die aan verpaupering onderhevig zijn, een positieve bijdrage kan leveren om de
woon‐ en leefsituatie te verbeteren.
Deze belangstelling voor de Creatieve Economie groeit op zeer uiteenlopende politieke niveaus en gremia.
Van lokaal tot mondiaal niveau heeft het onderwerp de aandacht getrokken. Veel lokale bestuurders heb‐
ben hun hoop gevestigd op de creativiteit in de stad om de economie ‘vlot te trekken’.1 Op nationaal niveau
heeft het Innovatieplatvorm de creatieve sector inmiddels aangewezen als speerpunt van beleid.2 De Euro‐
pese Commissie heeft er een onderzoekslijn aan gewijd3, en ook de Verenigde Naties hebben onlangs een
omvangrijk rapport gepubliceerd over de Creatieve Economie.4
Stedebouwkundigen, sociale planners en stadsontwikkelaars verwachten van de Culturele en Creatieve
sector een positieve bijdrage aan de gebiedsontwikkeling binnen stedelijke gebieden. Er tekent zich een
drietal dimensies af die in onderling verband met elkaar worden gebracht.
De fysiek‐territoriale insteek
Stedebouwers en gebiedsontwikkelaars benaderen de werkelijkheid vanuit het ruimtelijke denken. Sinds
het begin van de vorige eeuw (Woningwet 1901) heeft de overheid in toenemende mate zich ingespannen
om de woningbouw, infrastructuur via territoriale regelgeving te sturen.5 Het ruimtelijke gebied wordt in
steeds sterkere mate afhankelijk van en gestuurd door regulering en planvorming.
In de huidige planvorming wordt – binnen een gebiedsgerichte aanpak – vanuit de fysiek‐ruimtelijke com‐
ponent gekeken naar wonen, milieu en de economische en sociale consequenties van het beleid. Er wordt
in het planmatige denken de nadruk gelegd op een integrale benadering van een gebied, waarbij verwezen
wordt naar zowel de fysieke ingrepen als ook wonen, milieu en de sociale consequenties van het beleid. De
overheid wordt daarbij een van de medespelers in het samenspel van burgers, bedrijven, corporaties en
marktpartijen.6
De economische bijdrage
De Creatieve Economie wordt geacht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid
en het economisch draagvlak in een bepaald gebied.
Gedacht kan worden aan innovatieve activiteiten die hun directe spin‐off hebben; nieuwe ondernemingen
(start‐ups) die worden opgericht, het betrekken van de lokale bevolking bij de ondernemers activiteiten, het
creëren van een lokaal afzetgebied, enz.7 En indirect leveren de creatieve activiteiten een bijdrage aan het
economisch draagvlak door het vrijetijdsgedrag (voorstellingen, tentoonstellingen, festivals, etc) en de
spinn‐over effecten in de zakelijke dienstverlening (het creëren van een corporate identity en bedrijfsima‐
go, ontwerpen van communicatie‐ en publiciteitsmateriaal, etc). De achterliggende aanname is dat de Crea‐
tieve Economie zowel een bijdrage levert aan de (lokale) productie als aan de afname van goederen en
diensten.
De sociaal‐culturele dimensie
Door de aanwezigheid van de creatieve klasse verandert de bevolkingssamenstelling en daarmee het socia‐
le evenwicht in een wijk. Het sociale pallet, de verhoudingen tussen opleidingsniveau, culturele achtergrond
en culturele voorkeuren wordt daardoor beïnvloed. Er ontstaat een nieuw – en willicht permanent verande‐
rend – evenwicht tussen groepering die elkaar opzoeken dan wel ontwijken.

1

Marlet, G.A. en C.M.C.M. van Woerkens, Het economisch belang van de creatieve klasse, in:
ESB, 11‐6‐2004, pp. 280‐283
2
Nederland 2020: terug in de top 5. Innovatieplatform, werkgroep Concurrentiekracht. Den Haag 19 april 2010
3
Kooyman, Rene: The entrepreneurial dimension of cultural and creative Industries. Brussel/Utrecht 2009
4
Dos Santos Duisenberg Edna, (Ed): Creative Economy Report 2008, UNCTAD/DITC/2008/2
5
H.T. Siraa, A.J. van der Valk en W.L. Wissink: Een geschiedenis van de zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. VROM, Den Haag 1995
6
Maurice Geluk, Sander Leijs: Ruimtelijke kwaliteit én beheer; geen vanzelfsprekendheid. EUR, Rotterdam 2007
7
Frank van Oort c.s.: Creatieve klasse en regionale groei. Universiteit Utrecht juni 2005
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Door de aanwezigheid van de creatieve klasse verandert het culturele repertoire in de stad/de wijk. Zowel
de productie als het gebruik van cultuurgoederen wordt aangejaagd en gestimuleerd door deze groeperin‐
gen. De creatieve klasse creëert een draagvlak voor de culturele initiatieven , en is zelf producent van de
culturele producten. Het vormt de basis van lokale netwerken op het gebied van kunst en cultuurgedrag; de
cultuurparticipatie verandert van inhoud en omvang.

1.1. De centrale vraagstelling
Het fysiek, planmatig handelen, de sociaal‐economische insteek en de sociaal‐culturele dimensie vormen de
basis voor het stimuleren van lokale gebiedsontwikkeling.
In een aantal gevallen wordt met name naar de Culturele en Creatieve Sector gekeken. Het aantrekken en
stimuleren van creatieve activiteiten wordt gezien als een van de veelbelovende instrumenten om de te‐
loorgang van zwakkere wijken tot stoppen te brengen en om te buigen tot een positieve ontwikkeling.
Lang niet alle beleidsvoornemens hebben echter ook daadwerkelijk geleid tot het resultaat dat wordt be‐
oogd.8 De vraag doet zich voor waarom en wanneer de culturele en creatieve sector een positieve bijdrage
kan leveren aan de ontwikkeling van een gebied. Er is weinig inzicht in welke delen van de creatieve indus‐
trie veelbelovend zijn en welke juist niet. Het is eveneens allerminst duidelijk onder welke voorwaarden de
creatieve economie een bijdrage kan leveren. En de samenhang tussen oorzaak en gevolg – het gebruikte
beleidsinstrumentarium en het resultaat – blijft vooralsnog verborgen.
Dit onderzoek probeert enig licht te werpen op voornoemde vragen. Vanuit een korte rondgang door de
literatuur wordt een theoretisch model ontwikkeld waarin een drietal benaderingen worden geschetst.
Deze drie benaderingen worden getoetst aan de ontwikkelingen die het afgelopen decennium hebben
plaatsgevonden in een van de probleemwijken in Rotterdam; Oud Charlois. Op basis van deze confrontatie
wordt een oordeel gegeven over de bereikte resultaten.
Centraal in dit onderzoek staat de vraag:
Op welke wijze, via welke ingrepen en initiatieven, en met welk gevolgen heeft de Culturele en
Creatieve Industrie een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ruimtelijke, economische en so‐
ciaal‐culturele proces van lokale gebiedsontwikkeling in Oud Charlois?
Figuur 1 Centrale vraagstelling

Het antwoord op deze vraag dient gedestilleerd te worden uit de beantwoording van een aantal subvragen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Welke ontwikkeling wordt beoogd?
Welke instrumenten worden wanneer ingezet om de ontwikkeling aan te sturen?
Zijn de beoogde veranderingen merkbaar? Wat wordt/is waargemaakt?
Wat zijn de doorslaggevende randvoorwaarden en invloeden, onder welke condities doen de
gerealiseerde effecten zich voor?
Welke lessen zijn er te leren t.a.v. welke delen van de Creatieve Economie?
In welke mate en op welke wijze zijn de resultaten overdraagbaar?

1.2. Methodologische noties
In dit onderzoek is achtereenvolgens een aantal onderzoeksmethodes gebruikt, waardoor op een meerdui‐
dige manier een visie op het gebied is ontwikkeld (mixed scanning).
a. Het theoretisch kader
Om het onderzoeksveld te kunnen definiëren is begonnen met een kort literatuuronderzoek, gebruik ma‐
kend van een aantal academische databases (Academic Search Premier, Cordis, LEXIS/NEXIS, the Education
Resource Information Centre, NARCIS). Het literatuuronderzoek levert de basis voor het ontwikkelen van
een theoretisch kader van waaruit het onderzoek wordt uitgevoerd. Een drietal theoretische denklijnen
worden in kaart gebracht en aan elkaar gerelateerd.
8

Zie bijv.: Innovation Intelligence: verkenning Creatieve Industrie (CI). Ministerie van Economische Zaken/SenterNovem,
juni 2009
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b. De Case Study: Oud Charlois
Het bestudeerde gebied – Oud Charlois – is allereerst in kaart gebracht vanuit de beleidsmatige optiek. Er is
een inventarisatie en analyse van de relevante beleidsstukken uitgevoerd. Bij deze comprehensive policy
scan is gebruik gemaakt van de verschillend beleidsniveaus die van invloed zijn op de lokale ontwikkeling:
o.a. de Deelgemeente Charlois, de Centrum Gemeente Rotterdam, de landelijke Overheid (het Ministerie
van VROM, OCW, EZ) de koepelorganisaties (SCP, VNG, etc).
De resultaten uit de literatuurstudie en de beleidsanalyse hebben geleid tot het veldonderzoek. Allereerst is
een aantal interviews gehouden met sleutelfiguren, geselecteerd op basis van functionele en/of territoriale
deskundigheid; beleid Ruimtelijke Ordening/Stedebouw, Kunst‐ en Cultuurbeleid, regio, stad en deelge‐
meente . 9 In de eerste initiële verkennende interviews zijn de beleidsmakers, op basis van een semi‐
gestructureerde vragenlijst ondervraagd over hun inzet en perspectief in Rotterdam Zuid/Oud Charlois. In
deze fase wordt de overgang gemaakt van de beleidsmatige optiek naar de actuele stand van zaken in de
wijk.
De eerste interviewronde is aangevuld met een aantal gesprekken met creatieve ondernemers in het ge‐
bied zelf. 10 Vervolgens is het geheel aangevuld met een wijkobservatie ter plaatse, gecombineerd met een
aantal gesprekken met lokale bewoners.
c. Analyse en evaluatie
Om tot een oordeel te kunnen komen over de bijdrage van de creatieve economie in Oud Charlois kan niet
alleen gekeken worden naar de beleidsstukken en de opvattingen over het gebied. De ontwikkelingen zul‐
len getoetst moeten worden aan de feitelijke data die over het gebied beschikbaar zijn.
De beschikbare statistische gegevens zijn daartoe verzameld en in kaart gebracht. Het kwantitatieve cijfer‐
materiaal is ontleend aan een statistische analyse op basis van de online beschikbare databestanden, gepu‐
bliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP DANS, Data Archiving and Networked Services), het
CBS ( STATLINE), Buurtinformatie Rotterdam Digitaal (BIRD), Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS),
het woningen‐bevolkingsbestand (WBOB) voor Rotterdam , Bedrijvenregister Zuid Holland.
d. Conclusies en kanttekeningen
Het verzamelde materiaal wordt aan een inhoudelijke analyse onderworpen. Daarbij wordt gekeken naar
de onderlinge samenhang, zowel oorzakelijk (wat heeft geleid tot wat en waarom) als historisch (in welke
volgorde hebben de ontwikkelingen zich voorgedaan).
De confrontatie van de beleidsnotities, de opvattingen van de betrokken actoren en het cijfermatig materi‐
aal leidt tot een oordeel over de waarde van de creatieve sector in het bestudeerde gebied. Eveneens
wordt gekeken naar de generaliseerbaarheid en overdraagbaarheid van de zich voorgedane ontwikkeling in
Oud Charlois.

9

Zie voor een overzicht informanten, bijlage 1.
Zie de bijlagen: Interview Protocol Ondernemers
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2. Het theoretisch kader: definities en afbakening
We onderscheiden binnen de gebiedsontwikkeling een drietal samenhangende dimensies. Gebiedsontwik‐
keling gaat allereerst om de territoriale optiek; zowel de analyse als de praktijk wordt ingeperkt op basis
van ruimtelijke samenhang binnen een bepaald geografisch gebied. De tweede invalshoek wordt gevormd
door de economische dimensie; de bijdrage van de ruimtelijke ingrepen op lokale werkgelegenheid en het
ondernemersklimaat. Als laatste is de sociaal‐culturele dimensie in het geding; de plaats, inhoud en omvang
van het lokale culturele klimaat, en het actieve en receptieve cultuurgedrag van de lokale actoren.

2.1. De fysiek‐ruimtelijke component: urban development en gebiedsontwikkeling
De planologische traditie
De planologie heeft van oudsher in het spanningsveld geopereerd tussen de sociaal‐ruimtelijke analyse en
de sturing van economische en sociaal‐culturele processen. In dit onderzoek is de planmatige sturing en
maakbaarheid van de stad van belang.
Alhoewel er van oudsher vanuit de planologische discipline gewezen is op de complexiteit van de gebieds‐
ontwikkeling11 heeft de maakbaarheid veelal de overhand gehad. 12 Stedebouwers, planologen hun eigen
wereld te bedenken, ontwerpen en te realiseren. In steeds sterkere bewoordingen is gedurende de achter‐
ons liggende decennia benadrukt dat het idee van 'de maakbaarheid' gerelativeerd moet worden. Met na‐
me de rol van de overheid staat daarbij ter discussie. Logge overheidsbureaucratieën werden alom gekriti‐
seerd, de verzorgingsstaat was ‘uit haar krachten gegroeid’, 'onbetaalbaar geworden’, of had een lui en
gemakzuchtig burgerschap opgeroepen. De betekenis van het voortgaande moderniseringsproces is meer
dan ooit omstreden, en daarbij staat ook de rol van bij de stad betrokken disciplines als stedenbouwkunde,
architectuur en planologie meer dan tevoren ter discussie.13
Overheden hebben de afgelopen twintig jaar veel van hun invloed en sturingskracht afgestaan aan of over‐
geheveld naar private partijen, naar ‘de markt’. Inmiddels zien we weer een herwaardering van het over‐
heidshandelen. Recentelijk wordt de nadruk gelegd op de toenemende complexiteit van het samenspel van
ruimtelijke ingrepen, overheidsbemoeienis, de invloed van de bewoners en het particuliere initiatief. Het
leidt tot het besef dat ingrepen in de bestaande ruimtelijke dynamiek zullen moeten ingepast. 14 De vraag
doet zich voor wie de regie in handen heeft van het proces.
De ruimte en de waarde van de creatieve puls
Planningsprocessen vinden plaats in het weerbarstige spagaat van rationeel, doelmatige analyses en de
dwingende 'waan van de dag'.15 Sinds de jaren 60 is gewezen op het onvoorspelbare karakter van de stede‐
lijke ontwikkeling en de bijdrage van de creatieve pulsen aan het ontwikkelingsproces.
Jane Jacobs was een van de eersten die wees op de bijdrage van creativiteit aan het succes van de stad. 16
Steden blijken bij uitstek de plaatsen te zijn waar innovaties tot stand komen. In The Economy of Cities
schreef zij dat steden van nature enorme creatieve potenties bezitten omdat zij over de meest gediversifi‐
eerde milieus beschikken.17 Diversiteit doorbreekt ’ons‐kent‐ons’ gevoelens, schept ruimte voor creativiteit
en trekt talentvolle mensen van buiten aan. Je kunt steden beschouwen als mijnen waarin voortdurend
nieuwe, creatieve ideeën worden gedolven.

11

Berg, G. J. van den.: Inleiding tot de planologie : voor ieder een plaats onder de zon? Samsom, Alphen aan den
Rijn, 1981
12
Marijke van Schendelen: De planologische traditie tussen sociaal‐ruimtelijke analyse en sturing van planprocessen. In:
Hans Knippenberg, Marijke van Schendelen: Alles heeft zijn plaats: 125 jaar geografie en planologie aan de Universiteit
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Toekomstige economische groei hangt dan ook af van de mate waarin stedelijke innovatieve bedrijfjes in
hun regionale omgeving kunnen gedijen. Jacobs legde daarbij de klemtoon op de permanentie van de inno‐
vatie in steden.
Stedelijke ontwikkeling en de creatieve klasse
De sociologische onderbouwing wordt aangescherpt door Richard Florida, die de creatieve klasse centraal
stelt in de gebiedsontwikkeling. Enerzijds bouwt hij voort op de analyse van Jane Jacobs, en koppelt deze
aan de sociologische kenmerken van het klasse‐begrip.18 Hij wijst op het belang van de creatieve klasse als
motor en aanjager van de stedelijke economie. Waar de creatieve klasse woont, vestigen bedrijven zich,
worden veel nieuwe bedrijven gestart en neemt de werkgelegenheid toe. Want de creatieve klasse is niet
alleen creatief en innovatief, maar men besteedt ook veel geld aan de verschillende vormen van uitgaan
zoals horeca en theater, wat op zijn beurt weer leidt tot extra werkgelegenheid en een bijdrage aan de
(lokale) economie.
De invloed van de creatieve klasse in de stedelijke ontwikkeling gaat in de ogen van Florida echter verder.
Kenmerkend voor de creatieve klasse is de bijdrage aan de cultuur van de stad. De creatieven combineren
een calvinistisch arbeidsethos (hard werken) aan een hedonistische levensstijl. Deze levensstijl betekent dat
er veel waarde wordt gehecht aan specifieke stedelijke functies en voorzieningen zoals musea, theaters,
grand cafés, festivals winkels en restaurants van bepaalde grandeur. Mensen die tot de creatieve klasse
worden gerekend creëren hun eigen identiteit door de producten die zij aanschaffen en de wijze waarop ze
met name hun vrije tijd besteden. Dit leidt op zijn beurt tot nieuwe, stedelijke consumptieplaatsen die de
vitaliteit van een stad ondersteunen.
Als laatste wijst hij op het feit dat de creatieve klasse bij voorkeur opereert vanuit een hecht netwerk van
gelijkgezinden. Creatievelingen hebben niet alleen de neiging zich te willen onderscheiden, maar tegelijk
om zich te identificeren met andere leden uit de creatieve gemeenschap. Ze onderschrijven een cultuur
waarin de centrale waarde worden gedefinieerd als 'Talent, Technologie en Tolerantie'.19 Onder Talent ver‐
staat Florida het hoge opleidingsniveau, Technologie wordt afgemeten aan het hoge gehalte van innovatie‐
ve en technologische initiatieven en de Tolerantie staat voor de relatieve openheid ten opzichte van nieuw‐
komers, andere leefstijlen, rassen en geloofsopvattingen.
De stad als zodanig – en met name de grotere steden ‐ bevindt zich als marktpartij in een netwerk van
mondiale concurrenten. Zij concurreren met name op het gebied van het creatieve talent. Steden zullen er
alles aan moeten doen om het bestaande talent te behouden en het veelbelovende talent van elders aan te
trekken via hun creatieve klimaat en de aanwezigheid van de creatieve klasse.20
Florida sluit aan bij de sociologische traditie en het begrip 'cultureel kapitaal', zoals ontwikkeld door Pierre
Bourdieu.21 Bourdieu benadrukt dat maatschappelijk niet alleen het economisch kapitaal van belang is,
maar evenzo het cultureel kapitaal, dat gedragen wordt door creatievelingen; kunstenaars, studenten,
journalisten, professoren, etc. Beide categorieën – economisch kapitaal en cultureel kapitaal – zijn niet
zonder meer uitwisselbaar. Kunstenaars kunnen een relatief financieel bescheiden bestaan leven, maar een
grote impact hebben op de maatschappelijke discussie. En omgekeerd; 'les nouveaux riches' kunnen eco‐
nomisch kapitaalkrachtig zijn, maar hebben in cultureel opzicht weinig bagage en zeggingskracht.
Gentrification
Het aantrekken van de Creatieve klasse heeft verregaande gevolgen voor de gebiedsontwikkeling. Het is de
basis van het proces dat bekend staat als 'gentrification'. Gentrification is een algemene beschrijving van
het vestigen van een financieel en cultureel rijkere populatie in een bestaand stedelijk district, met de bij‐
behorende verhoging van huren en waarden van het onroerend goed, en de veranderingen in het lokale
karakter en cultuur.22
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Gentrification wordt het gekenmerkt door verscheidene veranderingen.
a. Demografisch: Een verhoging van middeninkomen door een daling in het aandeel culturele minder‐
heden, en een vermindering van huishoudengrootte, aangezien low‐income families door jonge al‐
leenstaanden worden vervangen.
b. De onroerende goed markt: verhogingen van huren en huisprijzen, verhogingen van het aantal uit‐
zettingen door huurachterstand, omzetting van huureenheden naar eigendom (flatgebouwen met
koopflats) en nieuwe ontwikkeling van luxehuisvesting.
c. Het Ruimtegebruik: Een daling in industrieel gebruik, een verhoging van bureauoppervlak of het ge‐
bruik voor zakelijke dienstverlening, de ontwikkeling van ' lofts' en high‐end huisvesting (luxe appar‐
tementen), detailhandel en restaurants.
d. Cultuur en Karakter: De buurt wordt betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën over wat
wenselijk en aantrekkelijk is, met inbegrip van normen (of informeel of wettelijk) over architectuur,
de openbare ruimte, openbaar gedrag, lawaai en overlast.
e. De aanwezigheid van de Culturele en Creatieve Industrie leidt in dit model tot een ombuiging van
verpauperingsprocessen in de richting van verbetering van zowel het fysieke aanbod als verbetering
van het leefklimaat.

2.2. De economische component: Cultural and Creative Industries
Ook vanuit de economische disciplines is de aandacht gegroeid voor de samenhang van het economische
krachtenveld en de cultuur als drijvende economisch factor.
De term 'Creatieve Economie' is relatief jong. Begonnen in 1994 in Australië23 heeft het begrip aan belang
gewonnen via het UK Department of Culture, Media and Sport (DCMS). In 1997 heeft de Britse overheid
besloten een specifieke Creative Industries Task Force te creëren, die o.a. tot taak had een 'evidence based'
pleidooi te houden voor de ontwikkeling van de economische bijdrage van de creatieve sector. 24 Sindsdien
is het begrip aan een onstuimige ontwikkeling begonnen die zich beweegt tussen de puur commerciële
potenties en de sterk non‐economische termen binnen het cultuurbeleid.25
Het in 2006 gepubliceerde rapport 'the Economy of Culture in Europe' is het beginpunt geweest van een
politieke herwaardering op Europees niveau. 26 Zelfs op mondiaal niveau heeft de Creatieve Economie aan‐
dacht gekregen. Onder leiding van UNCTAD hebben de Verenigde Naties een eerste omvattend rapport
gepubliceerd over de wereldomvattende creatieve industrie.
In het UNCTAD Creative Economy Report 2008 is een vergelijking gemaakt tussen de vier toonaangevende
modellen, daarbij de verschillende classificaties in kaart brengend die over de Creatieve Economie zijn ont‐
wikkeld. Ieder model heeft zijn eigen rationale, afhankelijk van de onderliggende veronderstellingen over
de doelstellingen en methodes van de verschillende industrieën. Ieder model hanteert een eigen onder‐
scheid tussen de ‘kernindustrieën’ en ‘afgeleide’ industrieën.27
Definitie en afbakening
Het zal helder zijn dat er geen eenduidige definitie bestaat van de Culturele en Creatieve Industrie.28 We
zullen hier aansluiten bij de door de EU aanvaarde definitie, die uitgaat van een onderscheid tussen 'de
culturele sector' en de 'creatieve sector' (zie figuur 2). 29
De culturele sector kent een non‐industriële kern, bestaande uit niet‐reproduceerbare goederen en dien‐
sten, dan wel goederen bedoeld om 'ter plekke' geconsumeerd te worden (een concert, een art‐fair, een
tentoonstelling, kunst‐ en antiekmarkten). De centrale factor wordt gevormd door de kunsten; beeldende
kunst, de podiumkunsten (incl. toneel, opera, dans) en het kunstbehoud (incl. musea, monumenten, arche‐
ologische sites, bibliotheken en archieven).
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Het industriële deel maakt gebruik van de kunst‐gerelateerde activiteiten en richt zich op reproduceerbare
producten die onderworpen zijn aan auteursrechtelijke bescherming. Te denken valt aan Film en Video,
Muziekproductie, Boeken en Pers, etc.
De creatieve industrie creëert culturele goederen en producten die gebruikt worden in andere sectoren, bij
de productie van niet‐culturele producten. Deze sector omvat design (fashion design, interior design, en
product design, architectuur en publiciteit/advertising). Dit deel is van oudsher ondernemings‐ en marktge‐
richt.
Het Creatieve Ondernemerschap
Ook het begrip ‘creatieve ondernemerschap’ heeft het laatste decennium aan belang gewonnen.30 Globaal
zijn er twee benaderingen te onderscheiden:
a. De Creatieve Ondernemer is net zo'n ondernemer als alle andere. Hij genereert een omzet en winst,
bevordert de ontwikkeling van de werkgelegenheid, draagt bij aan de productie en consumptie.
b. De creatieve sector kent specifieke karakteristieken die de sector een specifieke plaats geeft in het
economisch spectrum. De creatieve ondernemer is niet zomaar een ondernemer, maar is in eerste
plaats een creatieveling.
De eigen identiteit van de Culturele en Creatieve Industrie
Bekeken vanuit het beroepsmatige perspectief is de creatieve ondernemer eigenaar van zijn eigen onder‐
neming. In essentie is de creatieve ondernemer iemand die economische waarde genereert. 31 Ieder onder‐
nemer kenmerkt zich door het aangaan van risico's; het zoeken van nieuwe, nog onontwikkelde markten,
het ontwikkelen van innovatieve producten, het herkennen van nieuwe uitdagingen, het innoveren van
organisatievormen, producten en productieprocessen.32
Tegelijk echter moet erkend worden dat de creatieve sector eigen, sectorspecifieke karakteristieken kent.
a. Verschillen in de arbeidsmarkt.
De Culturele en Creatieve Industrie (CCI) wordt in organisationele termen vaak getypeerd als het veld met
'the missing middle'. Deze term wijst op het gegeven dat er een klein aantal grote, internationale firma's
bestaan die de internationale markten domineren. Deze internationale netwerken worden aangevuld met
een zeer groot aantal van essentiële, kleine ondernemingen – veelal eenpersoons bedrijven of ZZP‐ers – de
micro‐ondernemingen. Het volgende beeld tekent zich af.
Qua arbeidsmarkt bestaat de Creatieve Industrie allereerst uit een zeer groot aantal zeer kleine initiatie‐
ven.33 Het overgrote deel van de creatievelingen bestaat uit micro‐ondernemingen (kleiner dan 10 perso‐
nen) of nano‐ondernemingen (kleiner dan 3 personen). In alle sectoren bestaat ruim tachtig procent uit
ondernemingen kleiner dan tien personen. Ruim vijftig procent bestaat uit ondernemingen van 1 tot drie
personen.34

Figuur 2 Omvang ondernemingen in de Creatieve Industrie. Bron: Kooyman feb 2010
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De creatieve ondernemer bevindt zich in een ondernemerspraktijk waarin de artistieke vrijheid als immate‐
riële, inhoudelijke georiënteerde waarde gecombineerd moet worden met de omzetgerichte onderne‐
mersmentaliteit.35 Daarbij bekleden de ondernemers veelvuldige afwijkende vormen van werkgelegenheid;
parttime arbeidscontracten al dan niet gecombineerd met een tijdelijke status, een zzp status, projectop‐
drachten, opdrachten in loondienst, enz.36 Het simpele onderscheid tussen werk en vrije tijd, het hanteren
van reguliere werktijden is veelal nauwelijks bruikbaar door de complexe samenhang van meerdere, vaak
simultaan uitgevoerde activiteiten; het 'portfolio‐bestaan'.
Binnen de sector bestaan grote verschillen in inkomen en omzet. Veelal accepteert de creatieve onderne‐
mer uurtarieven die onder het minimum liggen. Voor een deel is dit verklaarbaar door het risicodragende
gedrag van de beroepsgroep: men is vaak niet uit op een reguliere, vaste baan incl. sociale zekerheid. Men
streeft eerder naar een specifieke lifestyle na, die hoort bij het creatieve beroep en bijdraagt aan de imma‐
teriële verdiensten en waardering. 37 En vaak overleeft de creatieve ondernemer via inkomsten uit aanvul‐
lende bronnen, bijv. partnerinkomsten.
b. Verschillen in de productie
De culturele en creatieve industrie (CCI) levert producten die in essentie een mate van artistieke creativiteit
veronderstellen. Ze combineert de kenniseconomie met de ambachtelijke traditie; de producten zijn veelal
kennisintensief én arbeidsintensief.
Kenmerkend voor de creatieve industrie is dat er een permanente overproductie bestaat aan creatieve
producten, hetgeen resulteert in een hyperconcurrerend veld.38 Meestal is het nut en de kwaliteit van een
product niet vooraf in te schatten. Niemand weet of een product succes zal hebben ('nobody knows'). De
kwaliteit van het product ontstaat in het productieproces (bijv. in de beeldende kunst), of is slechts te be‐
oordelen tijdens de consumptie (de podiumkunsten). In geen enkele fase van het productieproces kan het
eindresultaat met enige zekerheid voorspeld worden; 'slapers' kunnen van de ene dag op de andere weer
'hits' worden, en fantastische voorspelde 'tophits' blijken een flop te zijn.
c. Specifieke markt condities en locatie factoren
De markt voor cultuurgoederen is kwetsbaar en onvoorspelbaar, hetgeen leidt tot steeds wisselende busi‐
nessmodellen die inspelen op de beweeglijkheid van de markt. Vaak zijn de businessmodellen meer geba‐
seerd op intuïtieve kennis en emotionele ervaring en trendgevoeligheid, dan de gebruikelijke marketing
analyses.
De creatieve markt is er een die een permanente differentiatie van zowel het product als de (deel)markten
laat zien. Ieder product dient 'nieuw' te zijn; iets te bieden dat er tot dan toe nog niet was. Daarbij kent de
creatieve sector een grote mate van onvoorspelbaarheid van de vraag. De ondernemer zal op deze hetero‐
gene, veranderende smaakopvattingen moeten inspelen.
Ook de locatie factoren zijn binnen de creatieve industrie afwijkend van de reguliere ondernemers. In de
reguliere economie zijn de 'harde' vestigingsfactoren vaak doorslaggevend; geografische ligging, infrastruc‐
tuur en ontsluiting, bereikbaarheid, grondprijs, arbeidspotentieel, belastingheffingen en regulering, etc. In
de creatieve industrie tellen echter veelal de 'soft location' factoren bij de beslissing zich ergens te vestigen.
Het sociale kapitaal, de locale sociale netwerken, de locale cultuur en atmosfeer, de lokale routines en ge‐
woontes, de in het verleden en het heden ontwikkelde activiteiten en reputatie tellen zwaarder dan de
formele, objectieve criteria.
Vanuit economisch perspectief zijn er voldoende en gerede argumenten om de Culturele en Creatieve
Industrie als zelfstandige, afwijkende sector te onderscheiden. De aanwezigheid van de Culturele en Crea‐
tieve Industrie levert via de lokale bedrijvigheid lokale werkgelegenheid op. Het genereert een lokale omzet
en inkomen en draagt bij aan de arbeidsparticipatie.

35

Hagoort Giep: Cultural Entrepreneurship. On the freedom to create art and the freedom of enterprise. Utrecht Univer‐
sity June 2007.
36
BENHAMOU, Françoise; L'économie de la culture. Découverte (Repères), Paris 2004
37
Kloosterman, Robert C.: Walls and bridges: knowledge spillover between ‘superdutch’ architectural firms. In: Journal
of Economic Geography ,2008 pp. 1–19
38
Caves 2000

14

Oud Charlois en de Creatieve Economie

2.3. De sociaal‐culturele Component: distinctie en cultuurparticipatie
Het denken over grootstedelijke gebiedsontwikkeling kent van oudsher zowel een sociale als een culturele
dimensie. De sociale discussie draait veelal om de mogelijke bijdrage van gebiedsontwikkeling aan het
(voorkomen van) sociale ongelijkheid. De culturele dimensie richt zich op stimuleren en bevorderen van de
lokale cultuurparticipatie.
De sociale component
Het belang van het vooruitkomen – door de VROM Raad ‘sociale stijging’ genoemd – voor het land en de
grote steden is groot.39 Dat is niet alleen zo vanuit sociaal‐maatschappelijk oogpunt, omdat er een grote
groep achterblijvers is in de stad, maar ook vanuit economisch oogpunt: ook de economie heeft deze socia‐
le stijgers nodig. De raad adviseert de sociale stijging centraal te stellen in het beleid van stedelijke ver‐
nieuwing. In dit advies zijn vier routes geanalyseerd waarlangs de stedelingen vooruit kunnen komen:
a.
b.
c.
d.

Onderwijs: het opdoen van basisvaardigheden, startkwalificatie, vakdiploma, hogere kwalificatie,
permanente educatie
Arbeid: onbetaalde arbeid, stage, gesubsidieerde arbeid, tijdelijke arbeid, vaste arbeids‐
plaats/eigen bedrijf
Wonen: een dak hebben, al dan niet zelfstandig, huur of koop, klein/groot, levensloopbestendig
Vrije tijd: mogelijkheden tot ontplooiing in brede zin.

Er is gezocht naar kansen en belemmeringen voor sociale stijging. Stijgen gaat – het kan bijna niet anders –
met kleine stapjes gepaard. In de stad ontbreken er echter treden op diverse ‘stijgingsladders’. Het is de
opgave van stedelijke vernieuwing om sociale stijging via meer sporten op de ladder mogelijk te maken. De
Raad wijst erop date het niet alleen om woningen en woonomgeving gaat, maar ook om de kwaliteit en
spreiding van voorzieningen voor cultuur, onderwijs, winkels, sport en werkgelegenheid.
De Raad wijst eveneens op het belang van het tegengegaan van selectieve migratie. Als sociale stijgers met
succes de ladder hebben beklommen, is het van belang om hen – naar keuze – aan het gebied te binden: zij
vormen het sociaal kapitaal van de stad en zijn belangrijk voor de sociale stijging van anderen. Bij gebrek
aan alternatieven verlaten velen van hen noodgedwongen de stad.
Zowel de samenhang tussen de fysieke en sociale dimensie is daarbij van belang, als ook het betrekken van
de bevolking bij de planvorming.40
Cultuurgedrag; Het streven naar onderscheid en participatie
Het begrip 'cultuur' bevat tegelijk het principe van gemeenschappelijkheid, als het principe van distantie en
onderscheid. Het creëert een gevoel van identificatie en 'behoren bij'; het definieert tegelijk een 'wij/zij'
gevoel.41 Cultuur is de uitdrukking van een identiteit, en heeft daarmee zowel een bindende als een onder‐
scheidende factor.42
Cultuurparticipatie wordt veelal in twee onderdelen uiteengelegd:
g.
de actieve cultuurparticipatie; het zelf beoefenen van culturele activiteiten; muziek maken,
schilden en tekenen, dansen, creatieve lessen.
h.
de receptieve cultuurparticipatie; het 'consumeren' van een creatief product; gaan naar een
toneelvoorstelling, luisteren naar muziek, een tentoonstelling.
Overheden, koepelorganisaties, landelijke, regionale en lokale instellingen pogen met hun activiteiten en
beleid de cultuurparticipatie aan te moedigen.43 Ze doen dat om een veelheid van redenen, variërend van
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het belang van individuele ontplooiing tot en met de belangrijke functie die aan kunst en cultuur wordt
toegekend voor het onderlinge samenleven.44
In de sociaal‐culturele benadering van de gebiedsontwikkeling wordt gekeken naar de ingrepen inde sociale
ongelijkheid en de mogelijkheden tot stijging op de sociaal‐maatschappelijke ladder. De culturele dimensie
wordt met name bepaald door de actieve en receptieve cultuurparticipatie; het ontwikkelen, organiseren,
uitvoeren en deelnemen aan creatieve activiteiten. Juist op dit gebeid zal de Culturele en Creatieve Econo‐
mie zijn invloed moeten laten gelden.

2.4. De bijdrage van de Creatieve Industrie aan gebiedsontwikkeling
De hiervoor geschetste tour d'horizon op theoretisch gebied laat zien dat er op drietal manieren gekeken
kan worden naar de invloed van de CCI op gebiedsontwikkeling.
De planologische traditie: de fysiek‐ruimtelijke benadering.
Vanuit de planologische traditie zal men het gebied aantrekkelijk willen maken voor de creatieve klasse. De
Culturele en Creatieve klasse brengt een aantal ontwikkelingen op gang.

Relatieve planbaarheid. De CCI opereert in het spanningsveld tussen planbaarheid en maakbaar‐
heid enerzijds, en de creatieve cultuur van ongeplande verandering en innovatie. In het gebied zul‐
len ongeplande ontwikkelingen – de creatieve puls – moeten worden toelaten en gewaardeerd, of
zelfs worden gestimuleerd.

Demografie: Ten gevolge van de gentrification zullen er ingrijpende demografische ontwikkelingen
plaatsvinden. Een verhoging van middeninkomens door een daling in het aandeel culturele min‐
derheden, en een vermindering van huishoudengrootte, het vervangen low‐income families door
jonge alleenstaanden.

Onroerend goed markt. Ontwikkeling op de onroerende goed markt worden gestimuleerd: verho‐
gingen van huren en huisprijzen, omzetting van huureenheden naar eigendom (flatgebouwen met
koopflats) en nieuwe ontwikkeling van luxere huisvesting.

Ruimtegebruik. Het Ruimtegebruik zal een daling in industrieel gebruik stimuleren en een verho‐
ging van bureauoppervlak of het gebruik voor zakelijke dienstverlening, detailhandel en restau‐
rants.

Cultuur en Karakter: De buurt wordt betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën over wat
wenselijk en aantrekkelijk is, met inbegrip van normen (of informeel of wettelijk) over architectuur,
de openbare ruimte, openbaar gedrag, lawaai en overlast.

Leefbaarheid. Ombuiging van verpauperingsprocessen in de richting van verbetering van zowel het
fysieke aanbod als verbetering van het leefklimaat.
De Culturele en Creative Industrie vanuit economische optiek
In deze benadering staat het Cultureel ondernemerschap centraal. De Creatieve Ondernemer kent een
aantal specifieke kenmerken.






44

The missing middle. De CCI valt uiteen in twee delen. Enerzijds een groot aantal (zeer) kleinschalige
initiatieven. Anderzijds een klein aantal grootschalige industriële ondernemingen.
MKB. Voor het grootste gedeelte gaat het om zeer kleinschalig MKB (vnl. ZZPers), die hun busines‐
smodellen ontwikkelen op basis van intuïtieve kennis, persoonlijke ervaringen en trendgevoelig‐
heid.
Deze kleinschalige ondernemers zijn nauwelijks uit op groei van hun onderneming, maar zoeken
eerder naar continuïteit in hun activiteiten.
Het kleine aantal zeer grote, veelal multinationale ondernemingen is verantwoordelijk voor het
grootste aandeel van de omzet binnen de CCI. Deze ondernemingen opereren in grote mate
marktgericht, en streven naar groei in productie, marktaandeel en omvang.
Bij het zoeken van een vestigingsplaats tellen bij de groet ondernemingen de reguliere 'harde' ves‐
tigings factoren als huurprijs onroerend goed, infrastructuur en bereikbaarheid, grondprijs, belas‐
tingheffingen en –regulering. Voor de kleinschalige initiatieven gelden echter in grotere mate de
'soft location' factoren; locale identiteit, sfeer en cultuur, en samenstelling van de lokale netwer‐
ken.

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010. Fonds voor Cultuurparticipatie, Utrecht, juni 2010
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Vanuit de economische optiek zal de CCI beoordeeld worden op de bijdrage aan de (lokale) bedrijvigheid,
werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, aantal ondernemingen en lokale omzet.
De sociaal‐culturele benadering
Binnen de stadvernieuwing wordt vanuit het sociaal‐cultureel perspectief gekeken naar de
(on)mogelijkheden voor sociale stijging en de cultuurparticipatie.




Sociale stijging. De sociale stijging kan bevorderd worden door deelname aan het onderwijs, de ar‐
beidsparticipatie, een doorgroei binnen het woningaanbod (van huur naar koop), en de vrijetijds‐
mogelijkheden.
Ook het tegengaan van selectieve migratie – het blijvend binden van bewoners aan de wijk – ver‐
dient aandacht.
Het cultuurgedrag wordt in deze opvatting uiteengelegd in actieve en receptieve cultuurparticipa‐
tie; het zelf kunnen initiëren, uitoefenen en deelnemen aan culturele activiteiten, dan wel als toe‐
schouwer/bezoeker van het geboden cultuuraanbod gebruik maken.

De drie benadering zijn in het volgende schema modelmatig weergegeven.
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De Culturele en Creatieve Industrie
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Figuur 3 Theoretisch model: Indicatoren bijdrage gebiedsontwikkeling vanuit de drie benaderingen
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3. De Beleidscontext
De ontwikkeling van de Culturele en Creatieve Industrie wordt vanuit verschillende niveaus ondersteund.
We hebben te maken met een in elkaar grijpen van lokale, nationale en Europese beleidskaders.

3.1. Rotterdam: selectieve migratie en gentrification
De territoriale insteek: selectieve migratie
Rotterdam kan gezien worden als een Polydisciplinair stedelijk netwerk.45 Jaarlijks komen en vertrekken er
zo'n vijf procent, 30.000 mensen, in/uit Rotterdam. In de afgelopen decennia zijn er meer mensen vertrok‐
ken dan bijgekomen. De laatste jaren is dit vertrekoverschot teruggelopen tot nagenoeg nul (Fig 4).

Figuur 4 Binnenlandse migratie Rotterdam 1994 ‐ 2008. Bron: COS 2010

Al enige tijd heeft Rotterdam te kampen met selectieve migratie. 46 Jongeren komen naar de stad om een
opleiding aan universiteit of hogeschool te volgen. Ze vinden hier hun eerste baan en een eerste huis. De
sociale stijgers verlaten de stad op een hoger niveau dan toen ze binnenkwamen, en kiezen een minder
stedelijke omgeving. Dit 'roltrap effect' leidt tot een stad die zich kenmerkt door jongeren (studenten),
alleenstaanden en lage inkomens, en een vertrek van de gezinnen met hogere inkomens.
Wellicht nog ingrijpender is het effect van het vertrekoverschot van autochtone bevolkingsgroepen. De stad
heeft al jarenlang een vertrek van autochtone bewoners en een vestigingsoverschot van eerste generatie
allochtonen.

Figuur 5 Migratiesaldo naar etniciteit en generatie. Bron: COS 2010

Een van de hoofddoelen van het beleid is dan ook het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstel‐
ling. De stad moet zó aantrekkelijk zijn, dat met name de (zich ontwikkelende) midden‐ en bovenklassen
45

Paul Rutten c.s.: Knelpunten in creatieve productie: creatieve industrie. TNO Rapport, Delft 2005
Dujardin Maaike en Wim van der Zanden: Komen en gaan; selectieve migratie in Rotterdam in 2009. COS Rotterdam
feb 2010
46
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niet langer uit de stad wegtrekken.47 Belangrijke doelgroepen hierbij zijn sociale stijgers, studenten en
pasafgestudeerden, en jonge gezinnen.
Gentrification
Rondom het hart van de binnenstad is een aantal wijken in opkomst. Door hun centrale ligging, hun histori‐
sche karakter en de functiemenging van wonen, horeca, winkels en kunstinstellingen zijn deze wijken
steeds meer in trek bij (ex‐) studenten en werkers in de creatieve economie; juist de groepen die Rotterdam
graag aan zich wil binden. In sociaal, cultureel en economisch opzicht hebben deze wijken de kenmerken
die nodig zijn om zelfstandig een proces van gentrification op gang te brengen en te transformeren tot een
hoogkwalitatief stedelijk woonmilieu.
De gemeente onderkent dat de gevolgen van gentrification complex en wellicht tegenstrijdig zijn. Een aan‐
tal aspecten is wenselijk; de verminderde misdaad, nieuwe investeringen in gebouwen en infrastructuur, en
verhoogde economische activiteit in de wijken en buurten. Helaas heeft dit proces ook een keerzijde. De
voordelen van deze veranderingen worden vaak onevenredig genoten door de nieuwkomers, terwijl de
gevestigde ingezetenen zich economisch en sociaal uitgesloten kunnen vinden.48
De gemeente ondersteunt het proces van gentrification met doelgerichte maatregelen; door huurwoningen
te verkopen, particuliere woningverbetering voor huiseigenaren aantrekkelijk te maken, de buitenruimte te
verbeteren en ruimte te bieden aan de horeca en de Creatieve Economie in de oude stadswijken.

3.2. De creatieve economie
Rotterdam en de Creatieve Klasse
Rotterdam kent een lange traditie van kunstenaars en creatievelingen. Wat zij gemeen hadden was een
bijna onbezonnen ondernemingslust en een perceptie van Rotterdam als grote, harde, moderne, nuchtere
en spannende stad.49
De creatieve sector wordt gezien als een belangrijke katalysator voor gentrification (opwaardering) van
bestaande stadswijken, m.n. de revitalisatie van voormalige havengebieden en de verlevendiging van het
centrum.50 Recent OECD onderzoek laat zien dat de Creatieve Klasse een relevante factor is in Rotterdam.51
De OECD constateert dat Rotterdam een klassiek voorbeeld is van het samengaan van Florida's drie T's;
technology, talent, and tolerance (the (3‘T’s). Ieder van die factoren afzonderlijk een geringe invloed op de
economische groei, maar in samenhang ontstaat er een omvangrijk synergetisch effect. In samenhang ont‐
wikkeld wordt de stad aantrekkelijk voor 'creatievelingen', het genereert innovatie en stimuleert economi‐
sche groei. De OECD wijst op met name het potentiële, creatieve karakter van Rotterdam, omdat Rotter‐
dam nog het minst 'af is' van de drie grote steden in Nederland, en daardoor de grootste potentie heeft om
de creatieve klasse aan te trekken.
Tegelijk moet echter geconstateerd worden dat de grootschalige Culturele en Creatieve Industrie in veel
sterkere mate gevestigd is op de as Amsterdam, Hilversum, Utrecht, en zich in mindere mate vestigt in
Rotterdam.52
Vestigingsmogelijkheden
Een van de meest concrete randvoorwaarden voor bedrijven om zich te vestigen of te kunnen groeien is het
vinden van bedrijfsruimte. In een stad als Rotterdam gaat het daarbij om een grote verscheidenheid aan
typen locaties voor specifieke doelgroepen. Voor de Creatieve Industrie wordt gestreefd naar het inbrengen
van gemeentelijk vastgoed. Hier wordt vooral gekeken naar het bestaande cultureel en industrieel erfgoed.

47

Gemeente Rotterdam: Stadsvisie Rotterdam. Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030. Rotterdam 2007
Overigens lopen de kunstenaars hetzelfde risico. Als de wijk – onder hun aanwezigheid – populair wordt, stijgen de
huren en prijzen zodanig dat ook zij uit de markt worden verdreven.
49
Ulzen, Patricia Catharina van: Dromen van een Metropool. De creatieve klasse van Rotterdam, 1970 – 2000. Proef‐
schrift. EUR 2007
50
Zie voor een analyse van de ontwikkelingen: Debby Leenen (2004). In: Rutten 2005 ad ibid.
51
OECD: Higher Education in Regional and City Development; Rotterdam, the Netherlands 2010. OECD, Paris 2010.
ISBN 978‐9‐264‐09275‐4
52
Innovation Intelligence: verkenning Creatieve Industrie (CI). Ministerie van Economische Zaken/SenterNovem, juni
2009
48
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Allereerst is het in trek bij creatieve ondernemers vanwege de specifieke uitstraling van de gebouwen. Te‐
gelijk krijgen op deze manier de gebouwen een bijzondere functie terug.53
Het College vindt dan ook dat er nieuwe ruimte voor creatieve broedplaatsen geschapen moet worden.
Rotterdam wil ook op dat punt actief beleid voeren, speciaal voor jonge, startende kunstenaars en voor
kunstenaarsinitiatieven. Financiële ondersteuning in de fysieke sfeer wordt geleverd door de initiatieven
van de Corporaties (zie verder) en de speciaal in het leven geroepen Ondernemersregeling Kansenzones
Rotterdam: de ondernemer komt – als hij investeert in zijn bedrijfspand – in aanmerking voor een financiële
ondersteuning van het investeringsbedrag.54
Rotterdam gaat uit van een directe relatie tussen cultuurbeleid en ruimtelijke ordening. 'Kunst en cultuur
kunnen zowel op het niveau van de voorzieningen als op het niveau van de programmering en inrichting
van de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls geven die bijdraagt aan goede woonmilieus.' 55 De kunstsec‐
tor wordt betrokken bij de vormgeving en uitvoering van de stedenbouwkundige agenda.
Het economische perspectief
Het OBR (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) geeft de Culturele en Creatieve Economie een volwaardige
plaats in de ontwikkeling van de stad. 'Vooral de beroepsbevolking wordt een steeds belangrijkere factor in
het concurrerend vermogen van regio’s. Hoog opgeleiden en zogeheten creatievelingen spelen hierbij een
essentiële rol. Zij stellen echter hoge eisen aan de kwaliteit van steden en regio’s. Zo raken de economische
ambities het functioneren van Rotterdam als stad. Om hoog opgeleiden en creatievelingen aan te trekken en
te behouden, zijn investeringen in de quality of life immers onmisbaar. Deze quality of life is daarmee een
centraal onderdeel van de economische concurrentiekracht geworden.'56
Behalve door zakelijke en financiële diensten wordt binnen de creatieve industrie met name gekeken naar
het ontwerpcluster met architecten‐ en ontwerpbureaus, en het audiovisuele en nieuwe media.57 Met na‐
me architectuur was in het verleden een speerpunt van het gemeentelijke ontwikkelingsbeleid, en dat heeft
aantoonbaar sporen nagelaten.58 Rotterdam kiest in dit opzicht voor het markt‐ en ondernemingsgerichte
deel van de CCI.
De actoren op gemeentelijk niveau: Gemeente, OBR, EDBR
De CCI is omgeven met een complexe organisatorische infrastructuur. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
(OBR) en de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) spelen daarin een belangrijke rol, naast en in
nauwe samenwerking met de gemeente.
Het OBR is de publieke eigenaar en exploitant van veel grond in Rotterdam en speelt daarom een sleutelrol
bij de vestiging van bedrijven en bij de ruimtelijke ordening van het Rotterdamse bedrijfsleven. Bovendien
beschikt het OBR over fondsen om te investeren in nieuwe ontwikkelingen, ook op cultureel gebied. Als
beheerder en exploitant van stedelijke vernieuwingsgebieden en voormalige industrieterreinen is het OBR
nauw betrokken bij de huisvesting en clustervorming van creatieve bedrijvigheid in de stad. Onder de vlag
van de EDBR opereert een aantal taskforces die inititatieven ontwikkelen, ondersteunen en coördineren op
bepaalde deelterreinen. Eén daarvan is de taskforce Vernieuwend Ondernemen. Die besteedt bijzondere
aandacht aan startenden en doorstartende ondernemingen in de creatieve sector, omdat het een bijzonde‐
re rol in de stedelijke economische ontwikkeling wordt toegedicht.
Het MKB
Het Midden‐ en Kleinbedrijf (MKB) is Rotterdams grootste werkgever en kan nog verder groeien. Verdere
groei biedt de beste kansen voor het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid. Ook in deze sector zitten de
kansen voor groei in kennis en innovatie.
Rotterdam streeft naar een groot en sterk innovatief MKB. Een aantal maatregelen wordt voorzien:
53

Saris, J., S. van Dommelen, et al.: Nieuwe ideeën voor oude gebouwen: creatieve economie en stedelijke herontwikke‐
ling. Rotterdam, Nai.
54
De financiering is o.a. gedekt door een bijdrage uit met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO)
55
Zie: Stadsvisie 2030
56
Rotterdam; stad van de toekomst. Economische visie 2020. OBR 2005
57
Zie: OBR 2005
58
Kloosterman, R.C., Stegmeijer, E.S.: Delirious Rotterdam: Architectuur in Rotterdam als economisch cluster. UVA
Amsterdam 2004
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Het stimuleren van ondernemers om bloeiende bedrijven op te zetten op een grote diversiteit aan
interessante locaties in de stad. Dit kan o.a. door het mogelijk maken van functiemenging in
stadswijken.
Versterken van de basisdienstverlening aan ondernemers, door betere communicatie van de ge‐
meente met bestaande en nieuwe lokale bedrijven, en door beter in te spelen op hun behoeften.
Maar ook door verdere deregulering: minder regels en voorschriften die ondernemerschap onno‐
dig afremmen.
Stimuleren van allochtoon ondernemerschap. Als stad met 168 verschillende nationaliteiten kent
Rotterdam al een divers aanbod van ondernemers. De gemeente ziet in deze ondernemers een
grote kracht en innovatief vermogen, die voor de toekomst van de stad van groot belang zijn.
Stimuleren van het MKB in wijken met een tekort aan interessante ondernemingen. Dit, omdat het
MKB bijdraagt aan de levendigheid in de wijken.

Het midden‐ en kleinbedrijf wordt gezien als een belangrijke drager van de stedelijke economie. 59 De uit‐
bouw van de Creatieve Industrie krijgt een eigen plek in het ontwikkelen van het MKB.
Economische ontwikkeling en Creatieve Industrie
De creatieve industrie heeft in Rotterdam in verhouding tot die in de andere grote steden een minder groot
aandeel in de lokale economie.60 Toch groeit het aandeel momenteel sterk in alle segmenten van de sector,
met name in de creatieve zakelijke dienstverlening.
Voor een stad als Rotterdam is het belangrijkste knelpunt het aantrekken van voldoende talent en bedrij‐
vigheid om een vibrerende creatieve industrie te onderhouden. Rotterdam bevindt zich in een permanente
concurrentie met andere steden en regio’s. Het is van belang dat de creatieve sector in staat is de juiste
markten aan te boren en te bedienen.
Investeren in kwaliteit van de bedrijfsvoering
Niet alleen in de hardware zal geïnvesteerd moeten worden, maar ook in de kwaliteit van bedrijfsvoering
van culturele organisaties. In de eerste plaats wordt voor kleine, jonge organisaties in de kunstensector een
systeem van coaching en begeleiding in het leven geroepen dat hen ondersteunt in hun professionalise‐
ringstraject en voorkomt dat deze organisaties door bedrijfsmatig falen ten onder gaan.
Waar kleine organisaties toch in hun voortbestaan bedreigd worden door de kwetsbaarheid van hun be‐
drijfsvoering, worden bovendien samenwerkingsverbanden op het terrein van financieel beheer, personeel
en organisatie gestimuleerd. 61

3.3. De sociaal‐culturele dimensie
De kunst‐ en cultuursector levert in de ogen van de Gemeente, vanuit zijn eigen opdracht en kwaliteit, een
belangrijke bijdrage aan de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van de stad. Het verhogen van de
aantrekkelijkheid van de stad, het versterken van de sociale cohesie in de wijken en het verbeteren van het
imago zijn beleidsuitgangspunten waaraan kunst en cultuur in ruime mate kunnen bijdragen. Door de aard
van hun product leggen kunst en cultuur vaak dwarsverbanden tussen de fysieke, sociale en economische
programma’s.
Cultuurbeleid
Het gemeentebestuur van Rotterdam constateert in zijn Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2005‐2008
dat Rotterdam de afgelopen decennia enorme investeringen gedaan heeft in vernieuwing en uitbreiding
van de culturele infrastructuur. Er zijn nog lacunes in het kunst‐ en cultuuraanbod, en de stad moet blijven
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het niveau van culturele voorzieningen moet niet alleen op peil blijven
om in de behoeften van de mensen in Rotterdam te voorzien. Het moet ook verder worden ontwikkeld om
nieuwe groepen mensen ‘te verleiden om zich in Rotterdam te vestigen’.
In de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2009 – 2012 zet de Gemeente in op een integrale benadering van de
sociale, een fysiekruimtelijke en economische dimensie. 62 Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan zowel de economische als de sociale ontwikkeling van de stad.
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Stadsvisie Rotterdam 2030
OECD 2010
61
Stadsvisie 2030 ad ib.
60
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Op het gebied van cultuurbeleid is participatie het kernbegrip. Iedere Rotterdammer moet kunnen deelne‐
men aan culturele activiteiten, of het nu gaat om het genieten van het aanbod van culturele instellingen of
om het zelf beoefenen van kunst. De bevordering van cultuurparticipatie en cultuureducatie kan een bijdra‐
ge leveren aan de sociale ontwikkeling van de stad en door middel van internationalisering aan de economi‐
sche en fysieke ontwikkeling.63 De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) neemt de sector de
binnen‐ en buitenschoolse kunsteducatie voor zijn rekening.
Participatie
Rotterdam wijst op de bijdrage die kunst en cultuur leveren aan de verbondenheid van Rotterdammers met
elkaar, en het vertrouwen dat zij hebben in elkaar, instellingen en de overheid.64
Meedoen en binding zijn de sleutelwoorden in het beleid van de gemeente Rotterdam. Om te beoordelen
hoe de verschillende wijken er sociaal voorstaan heef de gemeente een 'Sociale Index' gecreëerd. De sociale
index is opgebouwd uit vier aspecten: sociale binding, meedoen, leefomgeving en capaciteiten. In 2007 zag
de situatie gerekend over heel Rotterdam er als volgt uit.

Figuur 6 Sociale Index Rotterdam 2008. Bron: COS

De score van de Sociale Index van de hele stad Rotterdam valt in de categorie 'kwetsbaar'. De deelname aan
sociale en culturele activiteiten, sociale contacten en sociale inzet kunnen voor de stad als geheel als 'vol‐
doende' worden gekenschetst (zie figuur 7).65

Figuur 7 Bezoek culturele instellingen, festivals, evenementen e.d. 2007. Bron: COS
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In verbeelding van elkaar samen het toneel van de stad zijn. Uitgangspunten Cultuurbeleid 2009 – 2012. Dienst Kunst
en Cultuur, juli 2007
63
Stadsvisie Rotterdam; ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030. Rotterdam 2009
64
Gemeente Rotterdam: Staat van Rotterdam 2008. COS, Rotterdam 2008
65
Gemeente Rotterdam: Staat van Rotterdam 2008
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3.4. De ambitie: stad van kennis, kunde en creativiteit
De stad zet in op innovatie binnen kennisclusters van internationaal topniveau, op toptalenten, op vakman‐
schap en op creatieve Rotterdammers. Een drietal kernpunten wordt gedefinieerd: Rotterdam als Kennis‐
stad, als Creatieve Stad, als Virtuele Stad.
Binnen het Speerpunt Creatieve Stad neemt Rotterdam zich voor creatieve clusters uit te bouwen tot een
creatieve en innovatieve stad. Men bij tegelijkertijd ruimte scheppen voor 'het onverwachte en voor an‐
dersdenkenden'.66

Figuur 8 Rotterdam: Speerpunt Creatieve Stad

Vanuit de ambitie om een aantrekkelijke woonstad te creëren wordt gemikt op het aantrekken en behou‐
den van specifieke doelgroepen, zoals young potentials, young urban families, creative class en de zilveren
golf van kapitaalkrachtige oud‐Rotterdammers.

Figuur 9 Rotterdam: Speerpunt Woonstad

In algemene zin wordt geconcludeerd dat de Creatieve en Culturele Industrie alom aanwezig is. Er liggen in
de ogen van de gemeente veelbelovende kansen om hierop aan te sluiten en verder door te bouwen.

66

Interessant is dat we hier de waarden van Florida's Creatieve Stad in terugvinden.

24

Oud Charlois en de Creatieve Economie

4. Oud-charlois
4.1. Deelgemeente Oud‐Charlois: de uitgangssituatie
Verscholen achter de waterkering, het Zuiderpark en de Dorpsweg
ligt Oud‐Charlois. Een dorp met een lange geschiedenis. Een dorp
dat ruim een eeuw geleden is opgeslokt door de grote stad. Het
dorpse karakter van de oude kern staat in contrast met de dyna‐
miek van het aangrenzende havengebied. Oud Charlois kent he‐
laas ook minder fraaie contrasten. Het wordt gekenschetst als een
wijk met twee gezichten: een rustige, dorpse uitstraling met een
grootstedelijke problematiek.67
Het is een van de weinige wijken in Rotterdam met een vooroor‐
logse bebouwing.68 Binnen Oud Charlois zijn vier buurten te on‐
derscheiden met ieder een eigen karakter, kansen en problema‐
tiek. De oude kern is gebouwd rond de Clemenskerk en strekt zich
uit tot de straten ten noorden van de Wolphaertsbocht (Doklaan‐
buurt). Van de Dokhavenbuurt tot het metrostation Maashaven
strekt zich het Maashavenkwartier uit. De Charloisse Tuinen is een
groene woonbuurt met veel dertigerjaren woningen. Het bedrij‐
venterrein aan de Spuizone is nu een relatief autonome zone.69

Figuur 10 Deelgebieden. Bron: Gebiedsvisie Oud‐
charlois

Probleemschets
Oud Charlois wordt al enige decennia gekenmerkt door een neergaande spiraal. In 2006 constateert de Deel‐
raad Charlois dat er actief gewerkt zal moeten worden aan een integrale verbetering. Men schetst een aantal
ingrijpende, onderling samenhangende problemen:
a.
b.
c.

d.

De kwaliteit van de bestaande woningvoorraad sterk aan het verslechteren.
Verloedering neemt toe in de wijk Oud‐Charlois. Er komen in deze wijk steeds meer problemen voor
zoals drugsoverlast, huisjesmelkers en wietplantages.
Een deel van de toenemende problematiek is te wijten aan de instroom van kansarmen, hetgeen weer
mogelijk wordt doordat er woningen zijn die relatief gemakkelijk beschikbaar komen voor deze groe‐
pen. Dientengevolge verarmt de bevolking, de sociale achterstand neemt toe. Op zijn beurt neemt het
economisch draagvlak voor detailhandel af en daarmede neemt leegstand van winkelruimten toe.
Er is sprake van een snelle doorstroom c.q. uitstroom van bewoners. Door het duiventilkarakter van
sommige straten neemt de sociale cohesie daar drastisch af, onder gelijktijdige toename van de crimi‐
naliteit. Veel nieuwe bewoners voelen zich niet gebonden aan het woonmilieu, en het verspreide ei‐
gendomsbezit noodzaakt tot een grootschalige renovatie in de kwaliteit van de woningvoorraad.

Het imago van Oud Charlois staat onder druk. Bewoners zijn niet trots om in de wijk te wonen. Deels komt dit
door negatieve publiciteit in de media. Voor een ander deel zijn de dagelijkse problemen en probleempjes in de
wijk en het aanzicht van de wijk hieraan debet.
De afdeling Wijkzaken pleit voor een massief ingrijpen in de wijk. Een opgewekte wijze van communiceren over
de wijk, het betrekken van bewoners bij maatregelen. en de aanpak laten zien, dienen dit tij te keren.70
Analyse kernproblemen
De deelgemeente Charlois heeft een analyse van de kernproblemen in de wijk gemaakt.71 Men geeft een over‐
zicht van de kernproblematiek:
e.
67

Onvoldoende marktwerking in woningvoorraad.

Parels aan de Maas. Wijkvisie Oud‐Charlois 2009‐2020. Woonstad Rotterdam, Vestia Feijenoord, deelgemeente Charlois,
gemeente Rotterda.
68
Wijkaktieplan Zuid: Wijkaktieplan Charlois. Rotterdam, nov 2007
69
Parels aan de Maas pag 13
70
Deelgemeente Charlois: Conceptprogramma Oud‐Charlois. Raadstafel 12 juni 2006
71
G4: Wijkactieplan en charter Rotterdam Oud Zuid.
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Stagnerende stadsvernieuwing uit de jaren ’80.
Mens volgt huis: de wijk trekt kansarmen aan en mensen die het beter krijgen trekken uit de wijk weg.
Grote verhuismobiliteit nekt sociale cohesie.
Sociale problematiek, zoals werkeloosheid, schulden, hulpverleningsresistentie, geweld en schooluit‐
val.
De leefomgeving staat zeer onder druk, o.a. door een verhoogd criminaliteitsniveau, drugsoverlast en
spanningen tussen (etnische) groepen.
Ontbreken van structurele financiering van projecten en onvoldoende erkenning van overheden dat
de aanpak van de sociale problematiek een meerjarige, massieve aanpak vergt.
Regelgeving en handhaving lopen achter bij de werkelijkheid m.b.t. het appartementsrecht. VVE’s
zouden gedwongen moeten kunnen worden te sparen voor noodzakelijke investeringen aan de hand
van een verplicht te stellen meerjarig onderhoudsprogramma.

Op april 2007 staat Oud Charlois op nr. 48 van de 83 in Nederland meest problematische 'probleemwijken',
aflopend in mate van probleemurgentie.72

4.2. De inzet: gebiedsontwikkeling
Overstijgende problematiek: aandacht voor Rotterdam Zuid
Rotterdam‐Zuid kent een eigen ontwikkeling die afwijkt van het deel aan de andere kant van de Maas. Al de‐
cennia lang wordt er gesleuteld aan Zuid. Zo is in de jaren tachtig en negentig met name ingezet op sociale
vernieuwing. Ondanks alle verrichtingen blijven delen van Zuid in grotere of in kleinere mate achterstanden
hebben: een eenzijdig woningbestand, verloedering van woningen en buitenruimte, huisjesmelkers, een weg‐
trekkende middenklasse, moeilijkheden met de jeugd, lage scores op het gebied van inkomen uit arbeid, het
aantal uitkeringsgerechtigden en veiligheid, leer‐ en onderwijsachterstanden en een matig winkelbestand.
De problematiek van het gebied wordt breed erkend en gedragen door alle
betrokken partijen. Op initiatief van de vier wooncorporaties (Woonstad Rotter‐
dam, Woonbron, Com.wonen en Vestia) zijn in 2004 alle betroffen partijen – de
gemeente, de drie deelgemeenten, en de corporaties – met elkaar rond de tafel
gaan zitten. In collectief overleg is een aantal stappen gezet.
Er is een gezamenlijke aanpak overeengekomen om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen, met
een looptijd van tien jaar. In totaal is een miljard euro gereserveerd om extra te investeren in de fysieke, socia‐
le en economische kwaliteiten van Zuid.
Er is een centrale, wijkoverstijgend Programmabureau opgezet om alle activiteiten aan te sturen en te waar‐
borgen.
Gezamenlijk is een radicale herformulering ingezet. Niet de problemen maar de potenties zijn uitgangspunt
geworden van het beleid. Probleemdefinities zijn omgezet in 'Kanskaarten'; gebiedsontwikkelingen die kansen
bieden voor de economische, fysieke en de sociale groei.
Per deelgebied is een eigen identiteit geformuleerd meteen bijbehorende activiteitenprogramma.
Het Programma is breed in de publiciteit gebracht en bediscussieerd. Er wordt een expliciete inzet gepleegd om
de bevolking te informeren en voor te lichten om het gewijzigde beeld breeduit ingang te laten vinden.
Om de selectieve migratie terug te dringen zijn er in het Pact voor Rotterdam Zuid expliciete doelstellingen
geformuleerd voor de periode 2006 – 2010: 'Eind 2009 is de selectieve migratie afgenomen met 20% ten op‐
zichte van 2006.'
Gedurende de collegeperiode 2010 – 2014 handhaaft men de doelstellingen rondom het aandeel van meer
gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens voor de stad te behouden, met name in de verhuisstroom op
Zuid: in 2013 is dit aandeel met 15% ten opzichte van 2009 gedaald.73
Voor de middellange termijn zijn concrete doelstellingen per wijk en per deelgemeente vastgesteld:

Uiteindelijk doel is dat de selectieve migratie in 2016 tot nul is teruggebracht
72

Rangorde 40 wijken. Bijlage Tweede Kamer brief “Wijkenselectie t.b.v. wijkenaanpak”, d.d. 24 april 2007.
Gemeente Rotterdam: Werken aan talent en ondernemen. Collegewerkpropgramma Rotterdam 2010 – 2014. Rotterdam,
okt 2010
73
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De buurttevredenheid dient in 2016 gelijk te zijn aan dat van de stad.

Krachtwijken
Onder het vierde kabinet Balkenende is in 2007 gestart met beleid ten behoeve van 40 zogenaamde ‘krachtwij‐
ken’. Oud Charlois maakt onderdeel uit van één van deze 40 gebieden. In het kader van ‘krachtwijken’ wordt
extra geld gegenereerd om te investeren in zowel fysieke als economische en sociale thema’s. Het landelijke
beleid rond de krachtwijken is een vervolg op het ISV‐beleid (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en
viel bij het vorige kabinet onder de minster van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). Nieuw is dat de gezamen‐
lijke woningcorporaties in Nederland een structureel deel van de investeringen voor hun rekening nemen.
In 2008 tekent de gemeente een gezamenlijk Charter met de Rijksoverheid (Veertien Ministeries, waaronder
Min Wonen, Wijken en Integratie, min Binnenlandse Zaken, min Economische Zaken, VROM, enz.) waarin ge‐
zamenlijke afspraken gemaakt worden voor de periode 2008 – 2017.74 Oud Charlois is een van Krachwijken die
voortvarend zullen worden aangepakt. Binnen de actieprogramma's 2008 – 2009 is nog sprake van een ge‐
scheiden aanpak van sociaal‐economische uitgaven en fysieke investeringen. Vanaf 2010 is een koppeling van
sociale, fysieke en economische investeringen voorzien.
Ondersteuning ondernemers
Het OBR heeft om (beginnende) ondernemers te ondersteunen een specifieke Ondernemersbalie opgezet op
Zuid, incl. Oud‐Charlois. De Ondernemersbalie richt zich op zowel startende als gevestigde ondernemers. Ze
kunnen er terecht met al hun vragen over bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting, vergunningen, subsidies en wet‐ en
regelgeving. Zo is er een overzicht van alle beschikbare bedrijfsruimten die via makelaars of woningbouwcorpo‐
raties te huur of te koop staan; de 'Bedrijfsruimtebank'. De Balie geeft voorlichting over welke gemeentelijke
vergunningen ondernemers nodig hebben, hoe de procedures verlopen, wat het kost, aan welke voorwaarden
ondernemers moeten voldoen en waar de vergunningen te verkrijgen zijn. Men geeft voorlichting over de ver‐
schillende investerings‐ en subsidiemogelijkheden. Er worden verschillende faciliteiten voor ondernemers be‐
schikbaar gesteld op het gebied van het starten van een onderneming, bedrijfsvoering, coaching en cursussen.
Werkgelegenheid: Kansenzoneregeling
Ondernemerschap betekent investeren in het eigen bedrijf en in de eigen bedrijfsomgeving. Het voorbeeld
hiervan is de Ondernemersregeling Kansenzones Rotterdam. In het programma Kansenzones 2 kunnen onder‐
nemers in aanmerking komen voor een subsidie van 40 % van de investering met een maximum bedrag van €
40.000,‐. Met deze regeling wil de gemeente Rotterdam ondernemers aan Rotterdam Zuid blijven binden. Men
richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat voor oude èn nieuwe ondernemers en het stimuleren van
investeringen in de gebieden die als Kansenzones zijn aangewezen, waaronder Oud‐Charlois. 75 Het Ontwikke‐
lingsbedrijf Rotterdam (OBR) verzorgt de uitvoering van de regeling.
In Rotterdam wordt deze financiële regeling ondersteund met andere instrumenten die de economische poten‐
ties van die wijken verbeteren. Het gaat om maatregelen als scholing, werktoeleiding en procesverbeterin‐
gen.76
Cultuurscouts
Vanuit particulier initiatief is de Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur (NRC)
opgericht. Deze Stichting heeft voor iedere wijk een Cultuurkaart ontwikkeld,
waar alle culturele initiatieven staan weergegeven. De cultuurkaart wordt
samengesteld door een netwerk van Cultuurscouts. De cultuurscout onder‐
steunt het cultureel klimaat in de deelgemeente. 77
De kerntaken van een cultuurscout zijn: adviseren, bemiddelen, projectondersteuning en netwerken opbou‐
wen. Een cultuurscout:
 stimuleert kunst‐ en cultuurprojecten met een sociaal‐maatschappelijke insteek
 is aanjager van kunstzinnige en culturele bewonersinitiatieven
 ondersteunt projecten van bewoners en legt, waar mogelijk, verbindingen met kunstinstellingen
 brengt een nieuwsbrief uit
74

Gemeente Rotterdam: Charter Krachtwijkenaanpak Rotterdam, juni 2008
Kansenzones 2 is één van de crisismaatregelen die is opgenomen in het Plan van Aanpak Kredietcrisis; Rotterdam biedt
perspectief.
76
Helder, E: Actieplan Wijkeconomie. G27, Schiedam, oktober 2007
77
Ranshuysen, Letty en Anna Elffers: Culturele bruggenbouwers in de wijken. Evaluatie van de cultuurscouts in vier deelge‐
meenten. Rotterdam, oct 2006
75
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organiseert goedbezochte netwerk borrels
onderhoudt de Culturele kaart (o.a. in Charlois).

Inmiddels is de Stichting NRC gefuseerd met het SBAW, een gemeentelijke organisatie op het gebied van soci‐
aal‐culturele projecten, ondersteund door de afdeling Kunst en Cultuur (dKC), Jeugd Onderwijs en Samenleving
(JOS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe).

4.3. Oud Charlois op langere termijn: Stadsvisie 2030
In de komende beleidsperiode transformeert Rotterdam de zwakke woonmilieus. Omdat er sprake is van een
combinatie van sociale en economische problemen en woningen die in een slechte staat verkeren is een inte‐
grale gebiedsaanpak noodzakelijk. Daarbij gaat het om:
Doorzetten van de herstructurering. Hierbij gaat het niet alleen om de woningen, maar is de integrale aanpak
met het sociale programma, het onderwijs en de economie cruciaal. Met het ‘Pact op Zuid’, waar Oud Charlois
deel van uitmaakt, wordt een extra impuls aan de herstructurering van wijken gegeven.
Actief aanpakken van de verouderde woningvoorraad. In een aantal wijken met veel particuliere woningen in
Oud Zuid, waaronder Oud‐Charlois, dreigt verval. De woningen zijn grotendeels in het bezit van particulieren.
De aanpak van deze wijken is daarom lastiger te organiseren. Een duidelijk profiel met een positief perspectief
per gebied moet particulieren verleiden tot investering in hun bezit. Inmiddels hebben ook corporaties zich
bereid verklaard om mee te investeren in deze wijken. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat zonder inves‐
teringen van corporaties en gemeente de aanpak onmogelijk is. Ook wil men de Verenigingen van Eigenaren
activeren om na verbetering terugval te voorkomen.
Per buurt is een gebiedsplan opgesteld, waarin aangegeven wat het gewenste profiel is.
Aansluiting op de Waalhaven. Het Charloisse Hoofd is één van de weinige rustige plekken in Rotterdam waar
men direct bij het water kan komen. Daar wordt slechts gebruik van gemaakt door een incidentele sportvisser.
De ligging van de stad aan de Maas is een unique selling point van Rotterdam. Het waterfront is volop in bewe‐
ging met de Kop van Zuid, het Lloydkwartier en een aantal ontwikkellocaties aan de rivier op voormalige haven‐
terreinen., de zgn. Stadshavens.78 Doel is dan ook het waterfront te ontwikkelen tot het gezicht van Rotterdam.
De herontwikkeling van de verbindingszone tussen stad en haven, die Oud Charlois een logische aansluiting op
de Waalhaven moet geven, wordt als kansrijk aangemerkt. Hier liggen mogelijkheden voor een nieuw stedelijk
woon‐werkmilieu. 79

78
79

Het Stadshavens Project Rotterdam. Zie: stadshavensrotterdam.nl
Uitvoeringsprogramma 2007 – 2015. Stadshavens Rotterdam. Rotterdam 2007
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5. Genomen initiatieven in de wijk
In dit hoofdstuk presenteren we een korte impressie van genomen initiatieven binnen de Culturele en Creatie‐
ve Economie in het gebied. 80
Van wonen naar werken
Oud Charlois bezit rond de eeuwwisseling een veelheid en diversiteit aan winkel‐ en bedrijfspanden die leeg
staan. De problematiek was uitermate nijpend in de Wolphaertstraat; een volledig blok woningen en bedrijven
met het etiket sloop. Het besluit tot sloop is in 2001 genomen maar niet geëffectueerd. Als gevolg zijn de zit‐
tende bewoners uitverhuisd en er ontstond leegstand. Junks, dealers en criminaliteit namen snel toe. Een aan‐
tal woningen werd (o.a. door kunstenaars) gekraakt, of particulier illegaal doorverhuurd.
Om verdergaande overlast tegen te gaan heeft een aantal kunstenaars en galeriehouders het initiatief geno‐
men om met de eigenaar van de panden – Wooncorporatie de Nieuwe Unie (nu Woonstad Rotterdam) ‐ in
overleg te treden. De Corporatie heeft dit initiatief positief ondersteund en heeft de panden in bruikleen gege‐
ven aan met name jonge kunstenaars. Op 5 december 2005 werd de intentie ‐ overeenkomst tussen de Nieuwe
Unie en een nieuw opgerichte stichting NAC ondertekend. In de overeenkomst is geregeld dat de atelierwonin‐
gen worden opgeknapt en voor een periode van 10 jaar behouden. Hierdoor wordt de Wolphaertsstraat van
2005 tot 2015 tot een culturele broedplaats omgebouwd. Naast de bijdrage van de Groeibriljant 81 van €
100.000, betaalt de Nieuwe Unie/Woonstad Rotterdam een bedrag van € 100.000 mee en de bewoners inves‐
teren zelf via st. NAC rond de € 150.000 (deels door zelfwerkzaamheid).
Hergebruik industrieel erfgoed: De Graansilo Maashaven
Rotterdam staat voor de immense opgave om de verouderde industrieter‐
reinen langs de Maas – een gebied van in totaal 1600 ha; de 'Stadshavens' –
ingrijpend te herdefiniëren en te herontwikkelen. In september 2007 zijn
lokale ondernemers neergestreken in een voormalige graansilo aan de
Maashaven. Deze afgeschreven – inmiddels monumentale – graansilo is
omgebouwd tot lanceer‐platform voor creatief talent; de Creative Factory.
De Creative Factory's huidige populatie ‐ ruim 60 bedrijven op het gebied van media, mode, muziek, ontwerp
én zakelijke dienstverlening – zijn goed voor zo’n 120 arbeidsplaatsen. De voornamelijk creatieve bedrijven zijn
niet alleen geselecteerd op groeipotentie, maar moeten ook met elkaar ‘matchen’. Zo hopen de initiatiefne‐
mers een deel van het Rotterdamse ondernemerstalent met elkaar in contact te brengen. Ze moeten elkaar
opdrachten toespelen en samenwerkingsverbanden aangaan. De lokale economie krijgt een boost en Rotter‐
dams ondernemerstalent wordt verleidt om in de eigen stad te blijven. Om de jeugdige ondernemers te hel‐
pen, hebben ook enkele gerenommeerde bedrijven een plek gekregen in de Graansilo. www.creativefactory.nl
Wandschappen
Een tweetal kunstenaars hebben zich in de jaren negentig in de wijk gevestigd. Ge‐
start vanuit een kraaksituatie hebben zij een onderneming uitgebouwd die zowel
eigen werk ontwikkelt, als producten in licentie vervaardigt. Inmiddels heeft wand‐
schappen een aantal eigen werkplaatsen en ateliers in de wijk – veelal op bruikleen
contract ‐ en een eigen distributie circuit opgezet.
Sommige producten zijn nieuw ontwerpen, andere hebben hun weg naar de de‐
signmarkt reeds gevonden (Salone del Mobile 2010, Design Act Moskou 2010, Strand
West Utrecht, Depot Rotterdam, Het Arsenaal Naarden, Vos Interieur Groningen,
Koninklijke Tichelaar Makkum). Het werk bestaat o.a. uit een aantal ambachtelijke
technieken. Voor de vervaardiging wordt gebruik gemaakt van lokaal aanwezige vnl.
allochtone bewoners, die (nog) kunnen beschikken over vaardigheden op het gebied
80

Hier worden de initiatieven in kaart gebracht die in dit onderzoek zijn meegenomen. Het zal duidelijk zijn dat dit overzicht
op geen enkele wijze volledig is en alle lokale initiatieven weergeeft.
81
Een specifieke ondersteuningsmaatregeling t.b.v. veelbelovende buurtinitiatieven. Zie: Rotterdam, Burgerjaarverslag
2006
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van viltbewerking, stof‐ en breitechnieken e.d. Op die manier wordt o.a. een bijdrage geleverd aan de lokale
wijkeconomie. www.wandschappen.nl
Stichting Hommes Foundation
Een lokale – relatief kapitaalkrachtige ‐ bewoner van de wijk heeft een ex‐
positieruimte voor hedendaagse kunst opgericht. Hommes biedt een podi‐
um voor debuterende jonge kunstenaars of zij die een stap willen zetten in
hun professionele ontwikkeling. Hommes organiseert een permanente
reeks van exposities en beheert een eigen collectie die beschikbaar is voor
de verkoop. Daarnaast is de expositieruimte is te huur voor vergaderingen
en ontvangsten.
Hommes organiseert o.a. een Zuid Explorer toer. Een ondernemersbijeen‐
komst, personeelsbijeenkomst of familie‐uitje, waarbij onder begeleiding van een kunstenaar of creatieve on‐
dernemer een aantal creatieve winkels, galeries of instellingen wordt bezocht. Men krijgt daar uitleg over het
werk, kan zelf iets maken of deelnemen aan een workshop. Vanaf 2009 biedt de inmiddels opgerichte stichting
Hommes Foundation twee Artists in Residence‐studio's aan, die zijn gelegen naast de expositieruimte. Deze
residencies zijn bestemd voor buitenlandse kunstenaars die voor minimaal een half jaar tot maximaal een jaar
in Rotterdam willen werken. In Oud‐ Charlois kunnen zij samenwerking zoeken met de kunstenaarsgemeen‐
schap en met bewoners. www.hommes.nl
Stichting Charlois Kunstfestival
Sinds 1993 wordt in Charlois het jaarlijkse Kunstfestival georganiseerd. Het Festival biedt een podium voor
iedere amateur die bezig is met muziek, zang, dans, beeldende kunst en literatuur. Deze bijzondere dag waarop
amateurs op het gebied van kunsten zich aan een groot publiek kunnen presenteren wordt jaarlijks frequent
bezocht. Het trekt zo'n 400 deelnemers met een geschatte 1500 bezoekers. www.charloiskunstfestival.nl
Stichting Historisch Charlois
In 1997 is vanuit particulier initiatief de Stichting Historisch Charlois opgericht. In
2002 wordt de Stichting Historisch Charlois gevestigd in de Oudheidkamer in het
historisch hart van Oud‐Charlois. De stichting organiseert fototentoonstellingen (o.a.
over Charlois) en beheert een oudheidkamer. Ze brengt een historisch kwartaalblad
uit, doet mee aan diverse evenementen en historische producties, en wordt op ver‐
zoek van vele organisaties ingeschakeld als er om beelden of verhalen van vroeger
wordt gevraagd. De stichting draait op circa 50 (onbetaalde) vrijwilligers. Stichting
Historisch Charlois heeft bijna 2000 donateurs. De Stichting is inmiddels de grootste
in haar soort binnen de regio, en krijgt een structurele ondersteuning van de Deel‐
gemeente. www.historisch‐charlois.nl
Stichting KICK (voorheen Groeibriljant Oud Charlois ) www.groeibriljantoudcharlois.nl
Stichting Kunst‐ en cultuur Initiatieven Charlois Kerkstraat is een initiatiefgroep van bewoners die samen pro‐
jecten op het gebied van kunst en cultuur in Oud Charlois realiseren. In 2005 en 2006 deden ze dat als groeibril‐
jant van de gemeente Rotterdam.
In die periode zijn 12 projecten gerealiseerd, met een waarde van 600.000 euro, o.a.:





Japans Cultureel Centrum In een oude kleuterschool is in 2005 een Japans cultureel centrum geves‐
tigd. Stichting Shofukan heeft tot doel zoveel mogelijk authentieke en klassieke Japanse disciplines
samen te brengen. Gezamenlijk dragen zij de Japanse cultuur in de breedste zin uit: door middel van
lessen en trainingen, workshops, tentoonstellingen, lezingen en evenementen, zowel op het gebied
van de Japanse kunsten als het Japanse budo. Het Centrum is gevestigd in een oud schoolgebouw, en
heeft o.a. een volledige Japanse tuin aangelegd in de wijk. www.shofukan.nl
5 gevel mozaïeken in de buitenruimte Vijf door lokale kunstenaars ontworpen gevel mozaïeken, die
ieder een historisch beeld schetsen van de identiteit en het verleden van Oud‐Charlois.
De projectgroep Kunst in Panden (Kip), die kunstenaars en creatieve ondernemers te informeren en
hen te enthousiasmeren om zich in Oud Charlois te vestigen in de leegstaande bedrijfsruimten, en aan
de wieg heeft gestaan van ontwikkeling van Kunstateliers aan de Wolphaertstraat (zie verder).
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Kunst op de Schoorsteen. Aan de achterzijde van een garagebedrijf op een binnenterrein van een
school staat een ongeveer 6 meter hoge schoorsteen op het dak van de garage. Deze is voor de bewo‐
ners en gebruikers van het openbare binnenterrein goed zichtbaar, en wordt gezien als een dissonant
in de openbare ruimte. Door de kinderen van basisschool Charlois zijn tekeningen op schaalmodel ge‐
maakt, die door een lokale kunstenaar zijn bewerkt en op de schoorsteen zijn aangebracht.

Expositieruimtes Wolphaertstraat
Sinds 2005 is op meerdere plaatsen in de Wolphaertstraat een aantal 'etalages' gecreëerd. De kunstenaars die
hun atelier in de straat hebben, kunnen deze gebruiken als expositieruimten en daar hun werk tonen. De etala‐
ges zijn verlicht en vallen daardoor op in de veelal donkere straat. De etalages laten zien dat er kunstenaars
wonen; leveren een bijdrage aan de veranderde beeldvorming en dragen bij aan de cultuurpartcipatie van
bewoners en bezoekers.
Buitenkunst
In het afgelopen decennium hebben zowel de Gemeente Rotterdam als de Deelgemeente met regelmaat geïn‐
vesteerd in de lokale creatieve economie. Lokale beeldende kunstenaars zijn uitgenodigd om een aantal open‐
bare kunstwerken te vervaardigen in en voor de buurt. Als gevolg wordt Charlois een van de aandachtsgebie‐
den van de afdeling Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR) van het Centrum voor Beeldende Kunst. 82
Het geheel heeft geresulteerd in achttien kunstwerken, zoals vijf gevel mozaïeken in de buitenruimte rond de
Charloisse Kerksingel, Verlichting op de Oude Kerk, een Panoramatafel, e.d.
Stadswandeling
In 2004 en 2005 heeft een groep van bewoners een aantal wandelroutes door de wijk samengesteld. Er zijn
uiteindelijk 5 wandelroutes beschreven met elk een thema: 2 Historische routes, een Groene route (met twee
varianten in lengte), de Kunstroute en een Kinderroute. Voor elke route is een publicatie samengesteld. Er is
een informatiepaneel met een plattegrond van Charlois opgesteld, waarop de routes zijn ingetekend. De routes
zijn gratis verkrijgbaar op diverse locaties in Oud Charlois en bij gemeentelijke instellingen.
De Kunstroute
Deze gerealiseerde buitenkunst heeft geleid tot een openbare Kunstroute. Meerdere keren per week wordt er
een kunstwandeling georganiseerd. Onder begeleiding van de ervaren stadsgids wandelt men in 2 uur langs
deze kunstwerken. Elke deelnemer ontvangt een plattegrond met de route en informatie over de kunstwerken.
De route begint en eindigt in expositieruimte Hommes, en koppelt zodoende de kunstbeschouwing aan de
receptieve kunstparticipatie. Duur van de wandeling is 2 uur ‐ inclusief foto momenten aan de Maas, met uit‐
zicht op de SS Rotterdam.
Open Atelierroute/Kunstweekend Charlois
De in de afgelopen jaren tot traditie uitgegroeide Atelierroute is uitgebouwd tot een tweejaarlijks terugkerend
Kunstweekend Charlois. Bezoekers kunnen kennis maken met het werk van meer en minder bekende kunste‐
naars en artiesten uit Charlois. Het Kunstweekend wil de artistieke diversiteit en kwaliteiten in Charlois tonen
aan een breed publiek. Het weekend bestaat uit een multidisciplinair kunstprogramma met een beeldende
kunstroute langs ateliers, expositieruimten en leegstaande panden; een gevarieerd programma van muziek,
dans en woord; een educatief programma voor kinderen en jongeren en een avond met podiumkunsten, per‐
formances en muziek. Gidsen geven rondleidingen en informeren de bezoekers over de kunstenaar en zijn
werk.
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Kamiel Verschuren: 'Something about/...iets over' / kunstmanifestatie Charlois Rotterdam 2001‐2003' Uitgave stichting
'Something about...'. Rotterdam 2003
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6. De ontwikkelingen in Oud Charlois: feitenmateriaal
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in Oud Charlois geconfronteerd met het in hoofdstuk 2 geschetste
theoretisch model. Per onderdeel zal beoordeeld worden of de veronderstelde samenhang tussen de CCI en de
gebiedsontwikkeling al dan niet aanwezig is. We zullen de verschillende criteria achtereenvolgens in kaart
brengen.

6.1. De fysiek‐ruimtelijke insteek
Relatieve planmatigheid; ruimte voor creatieve initiatieven
De aanzet tot de uitbouw van de creatieve economie in Oud Charlois is zo'n tien jaar geleden gestart. In die
periode heeft een aantal creatievelingen leegstaande panden gekraakt en opgeëist als hun artistieke werkruim‐
te. De betrokken Wooncorporatie – de Nieuwe Unie/Woonstad – heeft deze initiatieven ondersteund en de
panden in bruikleen gegeven aan met name jonge kunstenaars.
Deze positieve benadering heeft geleid tot aanvullende ondersteuning van het Pact op Zuid, de bovenwijkse en
gemeentelijke organisaties. De CCI heeft zodoende in ruimtelijke zin een gestage groei doorgemaakt.
Gentrification: aantrekken creatieve klasse
Als we kijken naar de reden waarom men in Rotterdam is gaan/blijven wonen dan valt op dat het culturele
klimaat inderdaad een beduidend grotere rol speelt bij de hogere‐ en middeninkomens (M/H) dan bij de lagere
inkomensgroepen (L). Bij degenen die zich in 2008 in Rotterdam hebben gevestigd is het argument zelfs bijna
twee keer zo belangrijk.

Figuur 11 Waarom heeft men voor Rotterdam gekozen? Bron: COS 2010

Stijging gemiddeld inkomen in de wijk
In het algemeen zijn er positieve indicaties dat de bevolkingssamenstelling op Zuid zich wijzigt in de gewenste
richting.

Figuur 12 Inkomensverdeling Pact op Zuid 2006 en 2009. Bron: COS 2010
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Geconstateerd moet worden dat mede onder invloed van de zich vestigende creatieve ondernemers de bevol‐
kingssamenstelling is gewijzigd. Het aantal lage inkomens is in stijgende mate vertrokken en heeft zich in min‐
dere mate in de wijk gevestigd. De midden/hoge inkomens zijn in stijgende mate gebleven en hebben zich
meer en meer in Oud Charlois gevestigd.
Stijging marktwaarde onroerend goed
De gemiddelde WOZ waarde is in de loop van de afgelopen tien jaar verdrievoudigd, waarbij huur en koop
relatief gelijk oplopen. Een vergelijking met het stedelijk gemiddelde leert dat Oud Charlois hiermee in de pas
loopt met de rest van de stad.

Figuur 13 Gemiddelde WOZ waarde index t.o.v. 1999 (WBOB)

Ruimtegebruik: daling industrieel gebruik
Ook de statistische analyse van de beschikbare cijfers over de werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar levert
indicaties dat de situatie sterk is veranderd. De twee van oudsher grootste sectoren – industrie en bouwnijver‐
heid – hebben sterk moeten inleveren. Het aantal werkzame personen in de industrie is geminimaliseerd. Het
aantal personen werkzaam in de bouwnijverheid is meer dan een kwart verminderd.

Figuur 14 Aantal werkzame personen bouwnijverheid/industrie, 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH)

De groei zit hem net name in personen werkzaam in het onderwijs (verdrievoudigd), gezondheidszorg, welzijn,
milieudienstverlening, cultuur en recreatie; allen meer dan verdubbeld (zie 6.2).
Betrokkenheid bewoners bij planvorming: verbetering leefbaarheid
Jaarlijks brengt de gemeente de leefbaarheid in beeld.

33

Oud Charlois en de Creatieve Economie

De score op de veiligheidsindex stijgt gestaag:
van 4,6 in 2005 via 5,7 in 2006 tot 6,3 in 2007.
Oud Charlois scoort nu boven het gemiddelde
van 5,9 van de deelgemeente. Oud Charlois is
van ‘probleemwijk’ gestegen naar ‘aandachts‐
wijk’. De stijgende score laat zien dat beleid
succes heeft.
Opvallend is dat de gebieden ‘sociale en cultu‐
rele activiteiten’ en ‘sociale inzet’ de enig twee
elementen zijn die voldoende scoren. De cij‐
fers geven een bevestiging van het stijgende
resultaten in de creatieve sector. De vele initi‐
atieven, activiteiten en evenementen lijken
zich te vertalen in deze positieve scores. (zie
ook 6.3: de sociaal‐culturele component)
Figuur 15 Sociale Index Oud‐Charlois. Bron: Wijkvisie 2009

6.2. De economische component: Cultural and Creative Industries
Toename bedrijvigheid
Het aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening (daarbij inbegrepen onroerend goed) is in de afgelopen
tien jaar verdubbeld. De statistieken tellen in de sector cultuur en recreatie een groei van 20%; van dertig naar
36 geregistreerde ondernemingen.

Figuur 16 Ondernemingen: aantal vestigingen 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH)

The missing middle: afwezigheid midden‐ en grootbedrijf
In oud Charlois zijn alleen zeer kleinschalige ondernemingen actief. Enerzijds zijn er nagenoeg geen grootscha‐
lige bedrijfsterreinen voorhanden. Het gebied bestaat uit kleinschalig onroerend goed; woonruimte in gebruik
genomen door creatieve ondernemers, en kleinschalige bedrijfspanden.
Een uitzondering vormt the Creative Factory. Deze grootschalige graansilo – omgebouwd tot bedrijven verza‐
melgebouw – wordt eveneens bevolkt door een grote verzameling kleine ondernemingen.
Het is een voorbeeld van kleine creatieve bedrijven, die in onderlinge netwerken met elkaar vervlochten zijn.
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Kleinschalig ondernemen; soft locatie factoren
Door de afwezigheid van grootschalige Culturele Industrie zou men verwachten dat harde locatie factoren
(geografische ligging, infrastructuur en ontsluiting, bereikbaarheid, grondprijs, arbeidspotentieel, belastinghef‐
fingen en regulering) nauwelijks een rol spelen bij de vestiging in het gebied. De verwachting is dat met name
de 'soft location' factoren (de locale sociale netwerken, de locale cultuur en atmosfeer, het lokale culturele
klimaat) spelen een rol bij de beslissing zich te vestigen.
In de gehouden interviews is dit beeld bevestigd, zij het dat er één kenmerkende uitzondering is. Het meren‐
deel van de creatieve ondernemers heeft zich in Oud Charlois gevestigd vanuit het gegeven dat er relatief
goedkope werkruimte beschikbaar is gesteld. Het gevaar dreigt dat als men op termijn marktconforme tarieven
gaat heffen, een deel van de ondernemers het gebied weer zal verlaten.
Toename werkgelegenheid, inkomensvorming en arbeidsparticipatie
De groei in werkgelegenheid en arbeidsparticipatie zit hem net name in personen werkzaam in het onderwijs
(verdrievoudigd), gezondheidszorg, welzijn, milieudienstverlening, cultuur en recreatie (allen meer dan ver‐
dubbeld).

Figuur 17 Aantal werkzame personen per sector, 1999 ‐ 2009 (Bedrijvenregister ZH)

Relativering
Uit de interviews blijkt dat de cijfers wellicht gerelativeerd moeten worden. Enerzijds is een aantal creatievelin‐
gen niet terug te vinden in de statistieken, omdat de registratie niet de volledige werkelijkheid dekt. Een naar
schatting niet onaanzienlijk aantal creatievelingen is niet terug te vinden in het Bedrijvenregister Zuid Holland.
De gebruikte definities van 'werk' en 'inkomen' sluiten daarnaast slechts gedeeltelijk aan bij de complexiteit
van werk en inkomen in de kunsten sector.
Ook de omvang van de inkomensvormende effecten moet gerelativeerd worden. Uit de interviews blijkt dat
naar schatting zo'n tien tot twintig procent van de kunstenaars een volwaardig inkomen creëert uit de kunst‐
praktijk. Veel initiatieven worden aangevuld met inkomsten en ondersteuning uit andere bronnen. Helder is
dat de bijdrage van de Creatieve Economie in mindere mate in de directe economische bijdrage moet worden
gezocht.

6.3. De sociaal‐culturele Component
Sociale stijging d.m.v. onderwijs
Nader inzoomend op Oud Charlois vinden we het eveneens indicaties van een voortgaande stijging van het
opleidingsniveau. In 2008 heeft de meerderheid, 55% van de 23 t/m 64 jarigen, een MBO‐opleiding of hoger
(waaronder ook HAVO en VWO) hebben voltooid. 83
Gemêleerd woningaanbod
In het afgelopen decennium is het aantal huurwoningen permanent gedaald, ten gunste van het aantal koop‐
woningen. Vanaf 1999 is het bezit van gemeente/corporatie met ruim tien procent afgenomen, en ook de par‐
ticuliere verhuur is drastisch afgenomen, ten gunste van het particuliere woningbezit.
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Dit cijfer is gebaseerd op de jaarlijkse Omnibusenquête van het COS. Vanwege de relatief kleine aantallen per buurt
wordt een vijfjaarsgemiddelde weergegeven. Alleen cijfers 2008 beschikbaar.
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Figuur 18 Eigendom Oud‐Charlois, indexcijfers t.o.v. 1999 (WBOB)

Tegengaan selectieve migratie
Net als in de andere wijken van de deelgemeente Charlois neemt het aantal inwoners van Oud Charlois af. Voor
de periode 2003‐2008 bedraagt deze afname 2,5%. De sterkste afname doet zich voor in de categorie 16‐35
jaar (2003‐2008 15%).
Op 1 januari 2007 woonden in Oud Charlois 15% minder 4‐ en 5‐jarigen dan 2‐ en 3‐jarigen dan in het peiljaar
1999. Het lagere aantal kinderen van 4 en 5 jaar kan erop duiden dat gezinnen met kinderen in deze leeftijd
Oud Charlois verlaten. De afname van het aantal 16‐35 jarigen ondersteunt deze veronderstelling.84
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0 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m 15 t/m 20 t/m 35 t/m 55 t/m 65 t/m 80 jaar
jaar
jaar 14 jaar 19 jaar 34 jaar 54 jaar 64 jaar 79 jaar en
ouder
Figuur 19 Bevolking Oud‐Charlois/Rotterdam, geïndexeerd (1999 = 100). Bron: COS

Over langere termijn bekeken zien we echter het volgende beeld. In de periode 1999 – 2009 heeft Oud Charlois
meer kinderen onder de vijftien en meer volwassenen tussen 34 en 65 jaar dan het gemiddelde in Rotterdam
(zie figuur 22: Bevolkingsontwikkeling geïndexeerd, 1999 = 100).
De cijfers geven een indicatie dat er wel in slaagt om de (jonge) kinderen en jonge gezinnen te behouden (index
107.7), echter de studenten populatie (15 – 35) ligt onder het Rotterdams gemiddelde (geïndexeerd 91.8).
Een analyse van de gezinssamenstelling geeft een indicatie dat er met name veranderingen hebben plaatsge‐
vonden in de gezinssamenstelling. Globaal ligt de verandering in gezinssamenstelling in lijn met die van Rotter‐
dam. Met uitzondering van het percentage ongehuwde stellen met kinderen ‐ dat met ruim eenderde is toege‐
nomen ten opzichte van 2004 ‐ en de 'overige huishoudens', die beduidend boven het Rotterdams gemiddelde
scoren.

84

Wijkvisie Oud‐Charlois 2009, pag 11
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Huishoudens: percentages [index], 2009 ‐ Buurt: Oud‐Charlois, Indexcijfers t.o.v.
2004
% een‐persoonshuishouden
% ongehuwd stel zonder kinderen
% gehuwd stel zonder kinderen
% ongehuwd stel met kinderen
% gehuwd stel met kinderen
% een‐ouder huishouden
% overige huishoudens

Oud Charlois
99.1
101.9
93.1
134
102.7
102.8
111.1

Rotterdam
100.4
104.1
94.9
125.2
95.9
102.4
103

Figuur 20 Huishoudens Oud Charlois geïndexeerd 2004 ‐ 2009. Bron: GBA

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er in vijf jaar tijd heeft zich wel degelijk een wijziging in gezinssamenstel‐
ling heeft voorgedaan. Het aandeel gezinnen met kinderen – met name ongehuwd – is beduidend gestegen en
ligt ruim boven het Rotterdams gemiddelde. Ook het hoge aandeel 'andersoortige' samenlevingsvormen is
vanuit het perspectief van de creatieve klasse een interessant gegeven.
Mobiliteit en binding aan de wijk
In de afgelopen jaren was het aantal mensen dat bij verhuizing in de buurt blijft op Zuid iets hoger dan in de
rest van Rotterdam. Opvallend is echter dat zowel op Zuid als elders het aantal mensen dat binnen dezelfde
buurt verhuist continu afneemt. Ook de verhuizingen buiten de buurt neemt gestaag af. In het algemeen de
daalt de mobiliteit als zodanig, zowel in het gebied van het Pact op Zuid als in Rotterdam als geheel.

Figuur 21 Percentage verhuizing binnen eigen buurt in Rotterdam en PoZ. Bron: COS 2010

Actieve en receptieve cultuurparticipatie
De zich vestigende kunstenaars hebben een aantal aantoonbare activiteiten gerealiseerd die zowel de actieve
als receptieve kunstbeoefening stimuleren.
a.
b.
c.
d.

De kunstgalerie Hommes organiseert een geregeld terugkerende reeks van exposities (receptieve
kunstparticipatie)
De Stichting Historisch Charlois richt zich op de historische waarde en het cultuurbehoud binnen
de wijk (cultureel erfgoed)
Het Japans Cultureel Centrum organiseert een educatief aanbod (actieve kunstbeoefening)
De Kunstroute geeft een terugkerende instroom van toeristen die zowel kennis nemen van de
wijk als de openbare kunst (receptieve kunstparticipatie).
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Recent onderzoek laat zien dat de bewoners voor de gehele deelge‐
meente Charlois een relatieve lage cultuurparticipatie aan de dag leg‐
gen.85 De interviews met creatievelingen in Oud Charlois geven echter
een ander beeld.
Veel activiteiten hebben reeds een lange staat van dienst en zijn de
'testfase' voorbij. Het Kunstfestival wordt sinds 1993 georganiseerd,
Oud Charlois bestaat sinds 1997, Atelierroute sinds 2003, enz.
De activiteiten trekken gedurig voldoende toeschouwers/deelnemers
om voortgezet te worden. Het zou een indicatie kunnen zijn voor het
gegeven dat men met deze activiteiten vnl. mensen van buiten de wijk
aantrekt (hetgeen uiteraard positieve effecten heeft voor de wijkeco‐
nomie). De 'bezoekers' investeren niet alleen in de creatieve economie,
maar creëren ook spill‐over effecten in aanpalende ondernemingen
(horeca, vervoer, supermarkt, enz).
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Figuur 22 Culturele kaart Oud Charlois
2009 / 2010. Bron: Cultuurscouts

De culturele kaart van Oud Charlois telt voor 2009 ruim 160 geregistreerde initiatieven. Inmiddels spreekt de
Deelgemeente van 'een natuurlijke aantrekkingskracht' die de wijk heeft op kunstenaars. Voortbouwend op de
ontwikkelingen heeft de deelgemeente een bedrijfsmatige branchering ingericht, die een 'creatieve bedrijvig‐
heidsas' moet creëren, lopend van Oud‐Charlois, via Tarwewijk naar de Creative Factory.86 Het bevorderen van
Creatief Ondernemerschap en versterking van het kunstenaarsklimaat maakt deel uit van de actielijnen voor de
komende beleidsperiode.
De conclusie is gerechtvaardigd dat het afgelopen decennium meerdere initiatieven genomen zijn die hun be‐
staansrecht inmiddels hebben bewezen en een permanente bijdrage leveren aan de actieve en receptieve
cultuurparticipatie in Oud Charlois.

85
86

Gemeente Rotterdam: Cultuurparticipatie in deelgemeente Charlois. COS 2009
Deelgemeente Charlois: Ontwerp Programmabegroting 2011.
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7. Analyse en oordeelsvorming
We zijn gestart vanuit de centrale vraagstelling:
Op welke wijze, via welke ingrepen en initiatieven, en met welk gevolgen heeft de Culturele en
Creatieve Industrie een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ruimtelijke, economische en
sociaal‐culturele proces van lokale gebiedsontwikkeling in Oud Charlois?
In de afsluitende hoofdstukken zullen we de geschetste ontwikkelingen op basis van deze vraagstelling beoor‐
delen en waarderen.
Cumulatieve effecten
De hier los van elkaar besproken dimensies kennen in realiteit – getuige de verschillende interviews ‐ een ster‐
ke onderlinge samenhang en synergie. Er is sprake van een aantal cumulatieve effecten. De kunstproductie
door wijkbewoners levert een bijdrage aan de werkgelegenheid en lokale economie, het herdefinieert het
imago van de wijk, trekt bezoekers en deelnemers en levert zodoende een bijdrage aan de actieve en receptie‐
ve cultuurparticipatie. In de loop der tijd trekken meer en meer kunstenaars naar de wijk, niet in de eerste
plaats door het ter beschikking stellen van werk‐ en atelier ruimtes voor een reëel betaalbare prijs.
Door het creëren van een voldoend omvangrijk aanbod wordt de wijk aantrekkelijk, niet alleen als woon‐ en
vestigingsgebied, maar ook als toeristische trekpleister. Mensen van buiten bezoeken de wijk, genereren op
hun beurt weer aanvullende omzet voor zowel de lokale kunstenaars als andere ondernemers, en creeren op
hun beurt het draagvlak voor creatieve initiatieven.

7.1. Oorzaak en gevolg
Het zal duidelijk zijn dat we op lokaal niveau te maken hebben met en permanente interactie van de betrokken
actoren. Er liggen twee vragen. Enerzijds de vraag of de CCI leidt tot veranderingen in het leef‐ en woonklimaat,
de perceptie van de bewoners en bezoekers van de wijk, de samenstelling van de populatie, enz. Tegelijk is de
vraag denkbaar of het omgekeerde niet eerder het geval is, namelijk dat de samenstelling van de bevolking, de
veranderingen in het woonklimaat, enz. aanleiding zijn tot de voortgaande instroom van creatievelingen in de
wijk.
Op basis van het gebruikte materiaal is geen inhoudelijke analyse uit te voeren van een rechtstreekse oorzake‐
lijke samenhang. Wel zullen we hier een poging wagen aan te geven in hoeverre de door het door ons gepo‐
neerde ontwikkelingen bevestigd kunnen worden dan wel niet aantoonbaar gevonden zijn.
Gevonden samenhang en effect
Uitgaande van het theoretisch kader kunnen we een indicatie geven van de beoogde ontwikkelingen en de
bijbehorende opgetreden effecten.
Achtereenvolgens geven we hier een schematische weergave van de hiervoor geconstateerde effecten. Zowel
de fysiek‐ruimtelijke effecten, als de economische component en de sociaal‐culturele resultaten zullen worden
samengevat en per categorie beoordeeld.
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Onderwerp

Gevonden samen‐
hang/effect

7.2. De fysiek‐ruimtelijke insteek
Ruimte voor creatieve initiatieven: Initiatieven ondersteund door wooncorpora‐
ties en ondersteunende organisaties
Aantrekken creatieve klasse: Culturele klimaat van belang bij vestiging
Stijging gemiddeld inkomen in de wijk: vertrek/afname lagere inkomens groepen;
toename midden/hogere inkomens
Stijging marktwaarde onroerend goed: WOZ waarde in tien jaar verdrievoudigd,
maar niet afwijkend van de gemiddelde trend in Rotterdam
Ruimtegebruik: daling industrieel gebruik: Industrie en Bouwnijverheid sterk af‐
genomen
Betrokkenheid bewoners bij planvorming: verbetering leefbaarheid. Oud Charlois
gestegen van 'probleemwijk' tot 'aandachtswijk'

+
+
+
+/‐
+
+

7.3. De economische component
Toename bedrijvigheid: Aantal vestigingen in tien jaar verdubbeld. CCI gegroeid
van dertig naar 36 geregistreerde ondernemingen.
The missing middle. Alleen kleinschalige bedrijven zijn aanwezig.
Kleinschalig ondernemen; soft locatie factoren. Sfeer in de buurt is doorslagge‐
vend, maar lage prijs bedrijfshuisvesting essentieel.
Toename werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Groei werkzame personen in
creatieve beroepen, cultuur en recreatie.
Banen in de CCI zijn echter zelden inkomensvormend.

+
‐
+/‐
+/‐
‐

7.4. De sociaal‐culturele Component
Sociale stijging d.m.v. onderwijs. Voortgaande stijging opleidingsniveau.
Gemêleerd woningaanbod. Daling huurwoningen, stijging koop. Afname corpora‐
tiebezit.
Tegengaan selectieve migratie. Bevolking blijft afnemen, vooral in de categorie 16
tot 35 jaar. Eveneens afname categorie boven 65. Bij de gezinssamenstelling valt
echter de toename van ongehuwde gezinnen met kinderen de grootste categorie
vormt. Ook de categorie 'overige huishoudens' is in zes jaar tijd met tien procent
gegroeid.
Mobiliteit en binding aan de wijk. Verhuizing binnen de buurt ligt iets hoger dan
het gemiddelde in Rotterdam. In totaal neemt echter de mobiliteit toe.
Actieve en receptieve cultuurparticipatie. Toename culturele activiteiten en cultu‐
reel aanbod. Cultuurparticipatie binnen Charlois ligt echter onder het Rotterdams
gemiddelde.

+
+
‐
+

+/‐
+/‐
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8. Conclusies en aanbevelingen
8.1. De drie perspectieven gewogen
In algemene zin is er voortgang gepleegd op alle drie de door ons aangegeven dimensies. De ontwikkelingen
binnen Oud Charlois hebben positieve effecten gehad zowel in fysiek‐ruimtelijk opzicht, als op het gebied van
de culturele economie, als in sociaal‐cultureel opzicht.
Wellicht het meest zichtbaar zijn de fysiek‐ruimtelijke vorderingen. Panden worden gebruikt, onderhouden en
ingevuld met o.a. vertegenwoordigers van de creatieve klasse. Een verdere doorgaande relatieve waardestij‐
ging van het onroerend goed ligt in de lijn der verwachtingen.
Binnen de Creatieve Economie is het aantal creatieve ondernemingen inderdaad toegenomen, hetgeen een
onmiskenbare invloed heeft op het imago en perspectief ten aanzien van de wijk, zowel bij de bewoners als bij
de bezoekers. De creatieve bedrijven zijn echter zeer klein in omvang en zelden volledig inkomensvormend. De
bijdrage van de creatieve economie is wellicht eerder te vinden in het ruimtelijk‐fysieke resultaat resp. in de
sociaal‐culturele ontwikkeling, en minder op direct economische gebied.
In sociaal‐cultureel opzicht zijn de positieve tendensen te vinden binnen de bevolkingssamenstelling, de om‐
vang en samenstelling van het aantal culturele initiatieven en activiteiten. De binding aan de wijk is wellicht
eveneens terug te vinden in een lagere verhuizingsgraad.

8.2. Lessons learned
Uit de geschetste ontwikkelingen valt een aantal principes te destilleren die bijgedragen hebben aan de ge‐
schetste gebiedsontwikkeling. Welke factoren hebben geleid tot de geschetste ontwikkelingen? Als we een
soortgelijke ontwikkeling elders willen implementeren, wat valt dan als succesfactoren aan te merken?
1.

2.

3.

4.

5.

Stem de verschillende initiatieven op elkaar af
Het fundamentele keerpunt in de ontwikkeling van gebied is ontstaan bij het bundelen van de verschil‐
lende drijvende actoren; gemeente, corporaties, deelgemeentes, het landelijk beleid. Door op boven‐
wijks niveau, tussen de deelgemeentes en de Gemeente een coördinatie punt in te richten (Pact op
Zuid) is er samenhang gecreëerd in de onderling zeer verschillende ontwikkelingen. Eveneens zijn de
verschillende geldstromen in onderlinge afstemming ter beschikking gekomen aan de wijk.
Committeer de betrokken partijen
Maak de betrokken partijen zowel onderling als van buitenaf aanspreekbaar op de toegezegde inzet
en resultaten. Door contractuele afspraken is een voortgangscontrole mogelijk, en kunnen partijen
gehouden worden aan de toegezegde inspanningen.
Creëer een radicale herwaardering van het gebied
Ontwerp een radicale herinterpretatie, bouw negatieve aspecten om tot positieve punten. In plaats
van het benadrukken van de problemen is radicaal en consequent ingezet op het benadrukken van de
kansen, de potentiële kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de wijk. Een radicale 'Umwer‐
tung der Werte'. Er vindt sublimatie van problemen plaats. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het af‐
schrikwekkende beeld van de verpauperende wijk is omgezet in een aantrekkelijke wijk met potentie.
Ontwikkel een houdbaar, gedragen verhaal
Ontwikkel een collectief gedragen verhaal en strategie voor een gebied. Een verhaal dat over langere
tijd houdbaar is en door alle partijen gedragen kan worden, onderling kan worden bediscussieerd en
zodoende 'eigen' gemaakt kan worden. Maak een 'corporate sustainable story'.
Communiceer; breng het concept naar buiten
Draag het verhaal consequent uit. Vertaal de woorden in beeldmateriaal en volhardt in het ontwikkel‐
de perspectief. Gebruik de aanwezige creatievelingen om bij te dragen aan de verwoording en ver‐
beelding van het beoogde.
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6.

Neem de tijd
We hebben hier een periode bekeken van zo'n tien jaar. En nog steeds is het proces in wording. Het
ombouwen van een wijk kost meer tijd dan in één beleidsperiode is te overzien. Terecht mikt men hier
op een ontwikkelperiode van meer dan tien jaar.
7. Sluit aan bij de lokale initiatieven
Ga uit van de lokale vraag. De ontwikkelingen worden geïnitieerd en gedragen door de lokale trekkers
in een wijk. Het proces wordt gedragen door de bewoners en lokale ondernemingen. Beleidsbepalen‐
de organisaties kunnen hun doelen slechts bereiken als ze de lokale actoren mee krijgen. Bij de ont‐
wikkeling van een Creatieve Stad zijn de aanwezige creatieven van onschatbare waarde.
8. Start met de fysieke insteek
In Oud Charlois is het ter beschikking stellen van bruikbare woon‐ en werkruimte van doorslaggevende
invloed geweest. Kunstenaars vestigen zich in een wijk in eerste instantie omdat ze een plek zoeken.
Door het gehele proces van gentrificatie is de beschikbare ruimte een permanent argument geweest.
Het leidt tot vestiging, zowel als bewoner als ook als ondernemer.
9. Zoek samenhang; creëer synergie
De verschillende beleidsterreinen worden veelal afzonderlijk benaderd. In feite hangen ze echter nauw
samen. Een kunstenaar zoekt een ruimte (de fysieke insteek), vestigt zich (creëert werkgelegenheid),
maakt een product dat moet worden bekeken en verkocht (actieve en receptieve cultuurparticipatie),
enz. De creëren van synergie is essentieel aan het voortschrijdend proces. Een creatieve economie kan
zich alleen in samenhang ontwikkelen. In dit geval gaat het om het creëren van openbare kunst, een
toeristische kunstroute, het genereren van bezoekers van buiten, draagvlak Kunstenaars, het opwaar‐
deren van de gebouwde omgeving.
10. Creëer momentum
Er bestaat een subtiel omslagpunt van weinig acceptatie naar zelfgenererende ontwikkelingen. Voor
een gedurig voortgaande ontwikkeling is een zekere omvang nodig. Door initiatieven consequent op
elkaar af te stemmen ontstaat een positieve beeldvorming, die ervoor zorgt dat de initiatieven elkaar
bevruchten en zelfstandig nieuwe actoren kan aantrekken. Een moeizaam voortgang slaat om in een
zelfregulerende ontwikkeling. 87
11. Waardeer de lokale dynamiek
De sociale dynamiek is veelal groter dan de beleidsmakers beseffen. Men kan streven naar sociale stij‐
ging voor de zittende bevolking. In realiteit echter is er een bevolkingsdynamiek die de wijk overstijgt.
Gegeven de jaarlijkse in‐ en uitstroom van vijf procent is in de hier bekeken periode – zo'n tien jaar tijd
– de helft van de zittende bevolking vervangen. En met die sociale in‐ en uitstroom zijn initiatieven
ontstaan, en verdwenen.

8.3. Overdraagbaarheid: Casus Locus
Oud Charlois is een zeer specifiek gebied. Het is een vanouds historische dorpskern met bijbehorende karakte‐
ristieke historische bebouwing. Het is gelegen aan de rand van groot, doorgaand vaarwater met bijbehorende
kadepartijen, parkgebied en openbaar groen, enz. De ligging van de stad aan de Maas als unique selling point.
De aantrekkingskracht en de ontwikkelingen binnen de wijk zijn dan ook allereerst als specifiek aan te merken.
Vervolgens moet aangemerkt worden dat ten gevolge van de jarenlange problematische situatie binnen Rot‐
terdam Zuid de begeleidende organisaties onderlinge meerjarenafspraken hebben gemaakt. Deze hebben
vervolgens geleid tot het aanboren en doorsluizen van zowel Europese gelden (EFRO; Europees Fonds Regiona‐
le Ontwikkeling), nationale bronnen, gemeentelijke en private bronnen (wooncorporaties).
En wellicht moet als laatste gewezen worden op het gegeven dat de ontwikkelingen gestart zijn vanuit de Crea‐
tieve Economie zelf. Er moet dan ook gewaakt worden voor een al te simplistische, planmatige vertaling van
de ontwikkelingen in Oud Charlois naar andere gebieden.
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Er zijn inmiddels meer kunstenaars die zich willen vestigen dan er mogelijkheden zijn. De wijk is populair binnen de CCI.
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9.3. Interviewprotocol ondernemers
Veldonderzoek Charlois: Vragenlijst

88

De Onderneming: naam____________________________________________________


In welke sector bent u werkzaam?

Beeldend, muziek, publiciteit, architectuur, uitgeverij, design, mode, film, podiumkunsten, me‐
dia, software ontwikkeling (meerder antw. mogelijk)

e.
Omvang onderneming:
________________ pers
f.
Hoe lang bestaat het bedrijf? _________ jaar
g.
Waar ligt de primaire klanten groep? Lokaal / R'dam / Z Holland / Nederland / Buitenland, nl:
_______________
h.
Met hoeveel klanten werk je?
1 , tot 5 , tot 10 , 25 of meer


Wat is het grootste probleem bij het ondernemen ?
( zet in volgorde + toelichting ! )
Rangorde:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.









t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
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Ontwikkeling nieuwe producten
Vinden van (nieuwe) klanten, Marketing en afzet
Aantrekken investeringen
Invoeren/gebruik IT
Uitgebreide wet‐ en regelgeving (administratieve rompslomp)
Vinden van geschikte bedrijfsruimte
Vinden van adequate ondersteuning
Onmogelijkheden om door te groeien
Te weinig kennis over het ondernemen
Gebrek aan samenwerking met collega ondernemers
Grote concurrentie
Wat is de gemiddelde jaaromzet?
Wat zijn de vooruitzichten?

_____________ EUR
Groei / business as usual / krimp

Vestiging in de buurt: Charlois
Wanneer gevestigd in Charlois?
In: ________
Waarom in Charlois? ( zet in volgorde + toelichting ! )

Rangorde:

Bedrijfs/woonruimte beschikbaar tegen redelijke prijs
Contacten en netwerken, relaties
Sfeer in de buurt
Ondersteuning en begeleiding
Ligging t.o.v. het Centrum
Infrastructuur: aan/afvoer, openbaar vervoer, etc.
Overig:nl _________________

De vragenlijst is per ondernemer bij het begin van het gesprek ingevuld. De antwoorden zijn gebruikt als introductie voor
het volgende interview. De aantallen zijn te klein om een statistische analyses to plegen
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aa.
bb.





cc.
dd.
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Lokale Cultuurparticipatie
Organiseert u open publieksactiviteiten? (Tentoonstellingen, exposities, voorstellingen, open ate‐
liers, etc)
nee / ja , nl _______per jaar
Geeft u cursussen, workshops, lezingen, etc ? nee / ja , nl _______per jaar
Hoe kijken de omwonenden tegen u aan?
Zeer enthousiast / neutraal / aarzelend

Support
Heeft u relaties met het onderwijs, de SKVR, enz ?
Door wie wordt u begeleid / ondersteund? (Deel)gemeente, buurtorganisaties, wooncorporaties,
KvK, Kunstenaar&Co, anders,
nl:___________________________________________________________________
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Van een ge‐
beurtenis kan
gezegd wor‐
den dat deze
na een andere
gebeurtenis
plaats vindt

Figuur 23 'Het claimen van tijd'
uitgangspunt visuele campagne
Charlois & Groter Zuid

