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STIPO, team voor stedelijke ontwikkeling, werkt aan betere steden.  

Samen met de gebruikers richten we ons op: Langdurige kwaliteit ademend  

met de wensen van de tijd, de ziel van de plek met onderscheidend vermogen  

waarin mensen willen blijven investeren, gelaagdheid voor meervoudig en  

divers gebruik voor een eerlijke en inclusieve stad, publieke kwaliteit met de  

openbare ruimte als plek voor interactie en de plinten als de kapstok van  

de omgeving, eigenaarschap van de mensen, ondernemers en gebruikers  

van de plek. 

      

Voor meer informatie www.stipo.nl 
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PLACEMAKING Rotterdam Central District 

Advies voor O-team, Vereniging RCD en Gemeente 

Rotterdam

 

Opdrachtvraag 
 

1. Wat zijn de kansen van placemaking om het gebied 

spannend te maken en bij te dragen aan de toekomstige 

identiteit en huidige attractiviteit van het gebied? 

2. Welke tijdelijke of definitieve interventies en 

programmatische invullingen zijn in de openbare ruimte (of 

wellicht gebouwen) denkbaar? 

3. Welke spelregels kunnen van toepassing zijn op dit 

gebied en maken een optimaal plintenbeleid mogelijk? 

4. Wat kunnen/moeten we behouden van het huidige 

informele karakter? 

 

De uitkomsten van dit deelonderzoek kunnen een basis 

bieden voor een eventueel aan te trekken gebiedsmanager. 
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Innovatie, placemaking, plinten en 

gezamenlijk management 
 

Brookings Institute (Bruce Katz en Julie Wagner) heeft na 

internationaal vergelijkend onderzoek geconstateerd dat die 

innovatiedistricten economisch gezien het hardst groeien (in 

termen van R&D, aantal patenten, nieuwe baancreatie, 

startups) die ontmoeting in hun hart hebben. 

 

Er zijn twee soorten ontmoeting: de strong ties (met mensen 

die je al kent, vaak binnen organisaties) en de weak ties (met 

nieuwe mensen, vaak tussen organisaties). 

 

Om deze ontmoeting mogelijk te maken is nodig dat: 

 

- De openbare ruimte meer dan alleen functionele ruimte is, 

een plek waar mensen zich thuis voelen en graag 

verblijven (placemaking). 

- De gebouwen op de begane grond (de plinten) open en 

naar buiten gericht zijn, en er veel interactie is tussen 

binnen en buiten. In de plinten is een diversiteit aan 

functies te vinden die het innovatiedistrict ondersteunen: 

van lunchcafes waar mensen afspreken en met hun laptop 

gaan werken tot persoonlijke verzorging. 

- Er veel programma’s voor ontmoeting worden 

georganiseerd door een gebiedsorganisatie. 

 
Economische assets van een innovatiedistrict: universiteit met 

faciliteiten, bedrijven/ondernemingen met voorzieningen, 

accelerators, incubators, ruimtes voor startups en scaleups. 

Afbeelding Brookings Institute 
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Fysieke assets van een innovatiedistrict: begane 

grondruimtes worden onderdeel van de openbare ruimte in 

een grote variatie. Afbeelding Brookings Institute. 

 

 

Netwerk assets van een innovatiedistrict: accelerator 

programma’s, incubator programma’s, ondersteuning en 

mentorschap voor financiering, mogelijkheid om prototypes 

buiten te testen, koffiebars en restaurants worden werk- en 

netwerkplekken, allerlei activiteiten in de openbare ruimte die 

mensen bijeen brengen. Afbeelding Brookings Institute. 
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Brookings en Project for Public Spaces geven in het artikel 

“8 principles for innovation districts” aan wat er nodig is op 

gebiedsniveau: 

 

1. Identiteit: maak innovatie zichtbaar en publiek. Sense of 

place. Wat doen we privé dat we publiek zouden kunnen 

doen? Zien wat de ander doet stimuleert innovatie. 

 

2. Diversiteit: mix innovatie met een variëteit aan andere 

functies (cafés, fitness, game ruimtes, winkels, theaters, 

uitgaansplekken, schoonheidssalons) 

 

3. Continuïteit: begin met de bestaande mensen en 

plekken. Bestaande gebouwen en omringende 

communities. 

 

4. Netwerk: breng mensen samen door plekken en 

programmering, en bouw zowel aan de strong ties (binnen 

1 veld, een community of practice met veel onderling 

vertrouwen, samenwerking en informatiedeling) als de 

weak ties (tussen velden, toegang tot nieuwe informatie en 

mensen buiten het eigen netwerk). 

 

5. Nabijheid: bouw alles compact op elkaar, in de praktijk, 

niet alleen op de kaart. Warme, voetgangersvriendelijke 

straten, open en interactieve plinten, veel interactie. 

 

6. Mobiliteit: verbindingen naar de stedelijke agglomeratie 

door een veelheid aan vervoersmodussen. 

 

7. Flexibiliteit: experiment, observe, repeat. Het principe van 

snel interventies voor verbetering uittesten, ‘Lighter 

Quicker Cheaper’. Beginnen met nieuwe activiteiten 

toevoegen, leren wat wel en niet werkt, en dan groter en 

duurder uitvoeren (in plaats van in 1x het ontwerp maken 

en uitvoeren tegen hoge kosten en dan afwachten of er 

meer gebruik komt). 

 

8. Eenheid: bestuur met visie en integrale, inclusieve 

strategie. Governance is de basis onder samen besluiten 

nemen EN samen implementeren. Zonder organisatie met 

netwerk, mandaat en uitvoeringskracht geen succes. 

 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat op bijna al deze 

punten, uitgezonderd misschien 6, nog grote stappen zijn te 

zetten voor het Rotterdam Central District. De identiteit als 

innovatiemilieu is niet zichtbaar. Er is weinig diversiteit aan 

functies. De continuïteit staat onder druk, bijvoorbeeld met 18 

jaar tijdelijkheid in het Schieblock. Het netwerk is gestart maar 

nog niet heel sterk. De nabijheid met warme straten is op de 

meeste plekken ver te zoeken. De flexibiliteit wordt beperkt 

toegepast, en er is geen eenheid in de organisatie en de 

programmering. 
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Cases: inspiratie Rotterdam Central District 
 

 
 

Kendall Square Association, Cambridge, Massechusetts 

 

Dit is een van de snelst groeiende innovatiedistricten ter 

wereld. Het CIC is hier begonnen op een verdieping, daarna 

een heel gebouw en programmeert nu het gehele gebied. 

Gebouweigenaren huisvesten alleen partijen die minimaal 3% 

in R&D investeren, minimaal 20% korte termijn verhuring, 

minimale hoeveelheid horeca en minimale fietsvoorzieningen. 

Door de aanzuigende werking op de innovatie-economie zijn 

de huurprijzen gestegen van $24 naar $100. 

 

 

 

 
 

Zuidas, Amsterdam 

 

Hello Zuidas is de dragende gebiedsorganisatie voor de 

innovatie aan de Zuidas en draagt zorg voor veel 

netwerkactiviteiten in het gebied. Enkele jaren geleden heeft 

de organisatie, mede op advies van STIPO, een plintmanager 

aangesteld die gebouweigenaren ontzorgt en centraal punt is 

voor het werven van nieuwe formules. Hello Zuidas heeft een 

jaarbegroting van rond de € 700.000 per jaar, betaald uit 

lidmaatschappen van eigenaren en bedrijven in het gebied. 
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Central Innovation District, Den Haag 

 

De komst van de Leiden universiteit op directe loopafstand 

van het Centraal Station heeft een enorme boost gegeven 

voor de stad Den Haag om de nieuwe innovatie-economie 

aan te boren. Er is een samenhangend programma in het 

leven geroepen met een programma manager om zeer 

netwerkgericht een drietal innovation districts in het leven te 

roepen, elk georganiseerd vanuit de bestaande ankers en 

rond de stations. Placemaking en plintenaanpak (zie 

Turfmarkt) zijn belangrijke pijlers onder het programma. 

 

 

 

 

 
 

King’s Cross London 

 

Een belangrijk innovatiegebied in London. Eén organisatie is 

verantwoordelijk voor beheer en programmering van alle 

openbare ruimte en alle plinten. Bij nieuwbouw wordt actief 

gestuurd op fysiek open gebouwen en een variëteit in 

plintprogrammering. 
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Beurskwartier, Utrecht 

 

Voor dit stationsgebied is, met inbreng van STIPO, vanaf het 

eerste stadium van de nieuwbouw doordacht wat ervoor nodig 

is om menselijke maat in het gebied te krijgen. De 

parkeernorm is nul, en het accent ligt sterk op goede 

openbare ruimte, actieve pinten, groen en verblijf. Er is een 

coalitie van de gebiedspartijen in oprichting om 

gemeenschappelijk de placemaking ter hand te nemen, en in 

een later stadium het portfoliomanagement van de plinten. 

 

 
 

Vereniging Verenigd Schouwburgplein, Rotterdam 

 

Al 10 jaar werkt de Vereniging Verenigd Schouwburgplein aan 

de programmering van het Schouwburgplein. Culturele 

partners, ondernemers, bewoners en eigenaren trekken 

samen op, ook met de gemeente. In de loop van de jaren is er 

een publiek private samenwerking ontstaan die steeds meer 

is gaan doen. De Seven Square Endeavour is opgezet voor 

de verduurzaming van het plein tot één van de 

voorbeeldpleinen in de wereld. Nu het dak van het plein aan 

vernieuwing toe is trekken pleinpartners en gemeente samen 

op om nieuwe bestendige businessmodellen voor de 

pleinorganisatie te ontwikkelen.  
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Analyse plekken nu: een kil gebied 
 

Het Rotterdam Central District heeft zich met de Rotterdamse 

binnenstad in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. 

Belangrijke bijdragen zijn het Schieblock met Bar en 

Biergarten, het nieuwe stationsgebouw, het stationsplein en 

Kruisplein, de verbinding naar het Schouwburgplein, de 

betere programmering van het Groothandelsgebouw, de 

komst van CIC. 
 

Tegelijkertijd is het Rotterdam Central District voor de plek in 

de stad en de economische potentie die het heeft nog altijd 

verbazingwekkend kil, koud en leeg, met name de entree 

vanaf het station richting Schieblock, achter Delftse Poort en 

Weena zelf. De straat “Delftse Poort” is illustratief: deze 

straat, op 150 meter van het station, uitkomend op 

Schouwburgplein en Karel Doormanstraat, zou in elke stad 

een zeer drukke straat zijn. Voordat het Kruisplein er was, 

was het één van de hoofdwandelroutes vanaf het station naar 

het centrum. Niet voor niets was de mentale afstand van het 

centrum naar station toen erg groot (waar is het centrum was 

een veelgestelde vraag op het station). 
 

Warme plekken hebben intimiteit, informaliteit en nodigen de 

gebruikers uit tot co-creatie. Het Rotterdam Central District is 

nu vooral een corporate en formeel gebied. Het beetje 

informaliteit dat er in de publieke ruimte is, vooral de 

Biergarten, eindigt als er woningen komen. Mede door de 

voortdurende onzekerheid en tijdelijke contracten heeft Bar 

besloten het gebied te verlaten. De informaliteit bestaat nu 

verder uit creatieve productie, uitgaan, het experimentele 

karakter en kunst aan de gevels. De eerste drie elementen 

zullen als het gebied succesvoller wordt, en er niet op 

gebiedsniveau wordt gestuurd, verdwijnen. De uitdaging is op 

zoek te gaan naar nieuwe, moderne vormen van informaliteit. 
 

Aan de kaders en ambities van de gemeente en de 

gebiedspartijen schort het niet. Daarin staat al sinds jaar en 

dag een duidelijke ambitie beschreven van innovatie en 

kwaliteit van de plek. Op basis van die ambities moet het 

gebied vele malen ‘warmer’ worden in de komende periode. 
 

 
Delftse Poort: deze straat ligt 150 meter vanaf het station en 

voert direct naar Schouwburgplein en Karel Doormanstraat.
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Kwaliteit plinten: veel dichte en stille plinten. Oranje zijn de actievere plinten. 
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Gebiedstemperatuur: (veel te) veel van het Rotterdam Central District  is blauw, kil; enkele kleine ‘warme’ plekken. 
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Spelregels bij nieuwbouw 
 

Hiervoor hebben we de 8 principes voor innovatiedistricten 

beschreven. Open plinten die bijdragen aan de sfeer van 

innovatie, ontmoeting en uitwisseling zijn cruciaal. Juist deze 

plinten laten nu veel te wensen over. De komende jaren 

worden er echter veel gebouwen in en rond het Rotterdam 

Central District gebouwd, herbouwd en vernieuwd. Dit leidt tot 

verandering van de huidige informaliteit, maar biedt ook veel 

kansen om een nieuwe informaliteit te introduceren. 

 

 

Goede plekken waar je graag langer wilt verblijven, 

menselijke maat en interactie met gebouwen en straten, 

eigenaarschap bij gebruikers, placemaking en goede plinten 

(een actieve begane grond) en een aanpak waarbij de 

gebruikers-ervaring centraal staat; daar gaat de stad op 

ooghoogte om. De plint is misschien maar 10% van het 

gebouw, maar zorgt voor 90% van de beleving in de stad. 

 

Een aantrekkelijke openbare ruimte en stad op ooghoogte is 

van belang voor de beleving en daarmee het functioneren van 

straten en pleinen. Stedelijke gebieden zijn de 

interactiemilieus in de stad waar mensen elkaar ontmoeten en 

ideeën worden uitgewisseld mits voldaan wordt aan de 

voorwaarden voor een goede stad op ooghoogte. 

 

Voor een goede aanpak moet worden gekeken naar drie 

aspecten: 

1. de software (de functies en gebruik): vanuit welke 

invalshoeken kan er worden gekeken naar de toekomstige 

verdeling van plintfuncties? 

2. de hardware (de fysieke kant): wat zijn fysieke 

vereisten voor een levendig straatbeeld en menselijke maat, 

welke criteria moet de gemeente gaan ‘regelen’? 

3. de orgware (de organisatie van gebruik en beheer): 

met welke strategie kan de gemeente dit bereiken? 

 

Deze driedeling is cruciaal om te komen tot een goede 

aanpak en strategie, waarbij elk aspect mede bepalend is 

voor het eindresultaat. Deze driedeling is leidraad in de stad 

op ooghoogte. 

 

 

privé 

stad op ooghoogte 

 

PLINT PLINT 

openbaar 
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De nieuwbouw (blauw) geeft veel kansen voor betere plinten. Oranje de gewenste plintaanpak van de bestaande gebouwen.
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Het boek van Jane Jacobs The Death and Life of Great 

American Cities (1961) heeft ons geleerd dat vier 

voorwaarden onontbeerlijk zijn om diversiteit in stedelijke 

wijken te genereren: 1) een gemengd gebruik met meer dan 

één primaire functie, 2) korte bouwblokken om een kleine 

korrel met veel straathoeken te maken, 3) diversiteit in 

gebouwen, zowel in leeftijd als in typologie, en 4) voldoende 

dichtheid en concentratie van mensen. 

 

Ook het artikel van Jan Gehl uit 2006, Close Encounters with 

Buildings, heeft ons inzichten gegeven voor life between 

buildings. Eén daarvan is dat de plintgevel aantrekkelijk moet 

zijn voor voetgangers. Interessante gevels hebben variatie, 

veel deuren, maken visueel contact mogelijk en hebben 

meerdere functies. 

 

In het boek van STIPO met een wereldwijd netwerk van co-

auteurs, 2016, The City at Eye Level is dit verder uitgewerkt 

en geconcretiseerd in de onderstaande criteria. 

 

 

 

 

 

Criteria uit The City at Eye Level. 

  

http://www.thecityateyelevel.com/
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We lichten hier de elementen eruit waar in het Rotterdam 

Central District het meest op gestuurd moet worden. 

 

1. Portfoliomanagement: beter sturen op plintfuncties 

 

Functiemix op zich wil nog niets zeggen over de kwaliteit en 

uitstraling. Dit vraagt om een sterk portfolio management. 

Voor het Rotterdam Central District is er sturing op 

gebiedsniveau nodig. Plintfuncties moeten altijd aan de 

volgende criteria voldoen: 

1) altijd ondersteunend aan innovatiedistrict, 

2) altijd interactie met buitenruimte en de hybride zone, 

3) werk- en ontmoetingsplekken in allerlei categorieën in 

combinatie met koffie, lunchplek, restaurants, 

4) ondersteunende dienstverlening en recreatieve functies 

ondersteunend aan het RCD milieu, zowel de werknemers 

als de bewoners, 

5) liefst koppelen aan portfolio afspraken op gebouwniveau 

voor vulling gebouwen (relatie plint en community in 

gebouw erboven), en idem met keuze voor woonsoorten, 

6) onderzoek doen naar wensen doelgroepen innovatiemilieu 

in gebied, daarbij letten op mix man-vrouw, leeftijden en 

leefstijlen, testen wat werkt, leren en verbeteren, 

7) mix van prijsniveaus, dus portfoliomanagement ook 

financieel op gebiedsniveau (zoet en zuur slim verdelen 

over gebied), en zorgen voor 30% betaalbare plintruimte. 

 

 

Voor het Beurskwartier zet de gemeente Utrecht in op een 

fijnmazige blokmaat en op gemengd eigendom binnen 

bouwblokken, om voldoende variëteit op straatniveau te 

waarborgen. 

 

2. Kleinere maat, schaal en geleding 

 

Bebouwing heeft een trapsgewijze geleding: een stedelijk 

hoogte van 25-30 m. die overal in de stad terugkomt, met 

daarboven terugliggend hogere accenten. Onderin de 

bebouwing vormt de begane grond de aanhechting met de 

straat. Het ontwerp en de uitstraling van de plint moet 

aantrekkelijk zijn voor de voetganger, dit noemt Jan Gehl de 5 

km/h-architectuur. Zowel de geleding en variëteit in functies 

dienen aantrekkelijk en afwisselend te zijn en zo bij te dragen 



 

 

Stipo   |    18 

 

aan de voetgangerservaring. Het gaat daarbij zowel om een 

verticale en horizontale indeling van de gevel die de 

afzonderlijke functies, units en entrees benadrukt, en 

tegelijkertijd samenhang binnen de geleding behoudt. 

 

Bouwblokken moeten een menselijke maat hebben, zowel in 

lengte als in hoogte. Korte blokken maken meerdere 

looproutes binnen het stedelijk gebied mogelijk en zorgen 

voor veel hoekunits die aantrekkelijk zijn voor (buurt-) 

voorzieningen. Stedelijke bouwblokken moeten variatie 

hebben in units: elke 5 tot 7 meter iets nieuws. Veel deuren 

en ingangen zorgen voor verscheidenheid en creëren meer 

mogelijkheden voor ontmoetingen. Grotere units voor 

monofunctionele functies moeten zoveel mogelijk worden 

ingepast binnen het bouwblok en omzoomd met kleinere 

units, die zorgen voor voldoende kleinere eenheden. Een 

begane grond met een royale vrije hoogte (4 - 5 m.) zorgt voor 

een goede balans en relatie met de aanliggende straat. 

 

Door perceelsgewijze ontwikkeling is het beter mogelijk om 

kleinere eenheden en units te creëren, waarbij een voordeel 

ook is dat ook kleinere partijen voor ontwikkeling en 

zelfrealisatie in aanmerking komen zonder noodzaak en 

afhankelijkheid van de grote ontwikkelaars en bouwers. 

 

Omgekeerd is het meestal niet goed voor het straatbeeld als 

één bouwblok door één ontwikkelaar met één ontwerp wordt 

gebouwd; veelal leidt dit tot gestandaardiseerde, monotone, 

en vaak ook vlakke gevels. 

 

 
 

3. Meer openheid en veranda-gevoel 

 

Een goede plint zorgt voor interactie tussen gebouw en de 

openbare ruimte. De gevel dient een mate van openheid te 

hebben, maar niet alleen door het gebruik van glas. Grote 

glasvlakken zijn geen oplossing: ze reflecteren en 

functioneren als spiegels of ze schenden de privacy van de 

bewoners (waardoor ze de ramen met gordijnen en jaloezieën 

sluiten). Een plintgevel heeft een open karakter vooral door de 
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te openen delen (grote deuren, ramen), waardoor er 

zichtbaarheid en een relatie met de functie binnen ontstaat. 

Regels voor wat er achter de gevel gebeurt, zijn op termijn 

ook nodig. Het gaat dan zowel om programmering van 

etalages en de zichtbaarheid ervan vanaf de straat, als om 

het voorkomen van afplakken van ramen bij supermarkten en 

medische voorzieningen. 

 

 
 

De mate van openheid en de verhouding tussen open en 

gesloten geveldelen hangt daarbij af van de functie. Het 

creëren van kleinere vensters draagt bij aan de privacy van de 

bewoners én geeft ruimte voor meer textuur van de gevel. 

Gevels hebben ook een ‘veranda gevoel’, de manier waarop 

de gevel terug springt en ruimte geven aan plekken om te 

zitten. Van belang voor de levendigheid is dat er meerdere 

entrees binnen een bouwblok aanwezig zijn: minimaal 10 

deuren per 100 m. Entrees worden benadrukt en zijn 

bijzondere plekken. 

 

4. Meer informaliteit door meer hybride zones 

 

Het gevoel van informaliteit wordt sterk bepaald door de 

hybride zone. Dit is de bufferzone tussen huis en het 

straatleven, de overgang van privé naar openbaar. Waar er 

geen hybride zone is, ontstaat direct een hardere en killere 

sfeer. De hybride zone is een buffer voor privacy en is een 

ontmoetingsplek. Onderzoek toont aan dat 80 procent van 

informeel contact tussen buren hier plaats vindt. Het belang 

voor sociaal contact en daarmee van sociale veiligheid in de 

buurt, is groot. Inrichting van de stoepzone is van invloed 

hierop. Een goede hybride zone geeft ruimte voor geveltuinen 

en gevelbankjes, en voor uitstallingen bij winkels en kleine 

terrassen. Van belang is dat een hybride zone (en terrassen) 

geen hoge afscherming of visuele inperking heeft. De hybride 

zone functioneert het best als hij tussen 0,5 en 1,5 meter 

breed is. Een diepere breedte leidt tot afscherming. 

 



 

 

Stipo   |    20 

 

 

 

5. Meer tactiele en warme materialen 

 

Van belang voor een goede voetgangersbeleving is ook een 

rijke en warme architectuur van de gevel, met name in de 

plint. Het gaat om type gevelmateriaal (natuursteen, baksteen, 

hout), de manier waarop het wordt toegepast en de 

detaillering daarvan. Geen vlakke gevels maar met karakter 

en diepte (zonder echter een coulissen-werking te krijgen) en 

rijkdom in tactiel en warm materiaalgebruik en detaillering (5 

km/h schaal voetganger). Dit gaat om de manier waarop licht 

op een gebouw straalt en zorgt voor dieptewerking, reliëf en 

schaduwwerking. Dit geldt ook voor het materiaal voor 

bestrating van de openbare ruimte. 

 

 

6. Meer flexibiliteit 

 

Voor toekomstig gebruik moeten stedelijke blokken een 

flexibele begane grond hebben:  

- ruime verdiepingshoogte (hoogte minstens 3,50 / 4,00 m.) 

die voor verschillende functies door de tijd heen te gebruiken 

is (woning, werkruimte, winkel) 

- kleine units die geschakeld kunnen worden tot grotere 

eenheden, maar op termijn ook weer gesplitst in kleinere 

eenheden zonder dat er smalle pijpenlaatjes ontstaan, 

- bestemmingsplan: ruime bestemmen voor verschillende 

functies maar met waarborg voor voldoende variëteit 

bijvoorbeeld door het stellen van maximum gebruik van een 

functie in de plint tot 50% van de begane grond.  
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Veranda gevoel 
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Spelregels per deelgebied 
 

  

1. DE ont-

moetings-

plek van 

RCD

4. innovatie-

park

2.

buiten 

expo / 

museum 

RCD

3. stadsboulevard, stadsetalage

5. cultuur 

creatief

6. levendig 

submilieu

7. stadsstra
at 
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1. Stationsplein 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Stationsgebouw 

• Relatie Kruisplein 

• GHG pakt dak aan en versterkt programmering plinten 

• "Groene hoekpunten" van het plein met hoge zitranden 

(veel gebruikt in de zomer) 

• Lebkov, Suicide Club 

Zwakke punten 
 

• Geen plein, meer doorgangsroute: plein is leeg - weinig 

zitplekken 

• Gevel Stationshal, weinig verbinding binnen en buiten 

• Terrorisme eisen, beperking programmering (nu IFFR 

tijger); lastig om op te sturen 

• Slechte aankleding openbare ruimte in hechting met 

Delftse Poort. Onder andere type bestrating maar ook het 

gebruik. Tramhalte is barrière. 

 

Toekomstbeeld 
 

DE ontmoetingsplek van RCD 

• Grote variëteit horeca aan plinten, zo min mogelijk ketens, 

gezamenlijk portfolio GHG-DP-station 

• Venster op de stad en stedelijke events zichtbaar maken 

• Veel units Delftse Poort 

• Programma Stationsgevel, verbinding binnen en buiten 

• Programmering plein – actiever, helderder en slimmer, 

koppelen aan innovatie 

• Meer groen en zitplekken op het plein zelf 

• Dak GHG en aansluiting op plein 

• Behoefte extra fietsenkelders in GHG en Delftse Poort? 

• Aansluiting op school / parkeergarage aan andere zijde 

GHG eindigt in niets. Relatie oude Diergaarde maken 

• Verleiden om richting Schieblock te lopen. 
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Referenties 
 

 
Zuidplein Amsterdam: DE ontmoetingsplek van de Zuidas, 

hier voel je de innovatie 

 

 
King’s Cross, London 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Programmering met evenementen door bijvoorbeeld 

Vereniging Verenigd Schouwburgplein samen met 

Rotterdam Festivals (doel grote events stad laten zien) 

• Bouwkavel tussen spoor en busstation tijdelijk 

programmeren (functies, eventueel ook evenementen), 

prijsvraag in de stad. DE experimentplek om in de 

tijdelijkheid bijzondere dingen te laten zien die staan voor 

wat er in de stad en in het Rotterdam Central District 

gebeurt.  
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2. Kruisplein 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Prachtige wandelroute 

• Codarts, Doelen etc: interessante functies in de plinten 

• Verbinding tussen verschillende werelden (CS, Kruiskade, 

Schouwburgplein, Westersingel) 

• Pleintje Doelen / AH 

• Jackbean 

• Lobby Marriott 

 

Zwakke punten 
 

• Geen verblijfsplek, maar doorgangsplek 

• Geen/nauwelijks activiteiten 

• Fietsen en pilaren aan de Codarts plint zeer rommelig 

• Kiosk P-garage leeg 

• Gevaarlijke fietsroute 

• Stoep bij plinten oost en (met name) west matig gebruit. 

 

Toekomstbeeld 
 

Buitenexpo / openlucht museum van R’dam en RCD 

• Benut de belangrijkste looproute van de stad: Kruisplein is 

onze expo plek 

• Beeldenroute doortrekken? 

• Sport toevoegen? (leren van skatepark) 

• Kiosk als museumwinkel? 

• Vormgeving nieuwbouw Westzijde cruciaal met goede 

plint. Maar ook relatie Codarts/Doelen naar stoep 
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Referenties 
 

 
Faces, Millennium Park, Chicago 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Programmering door Vereniging Verenigd 

Schouwburgplein 

• Samen optrekken met BKOR, Festivals, Sport en cultuur 

voor evt beeldenroute/sport 

• Activeren kiosk met eigenaar; idem voor leegstaande 

plinten die er nu al ontstaan aan westzijde plein (in 

afwachting van de herontwikkeling). 

 

 
Kiosk: al maanden leeg 
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3. Weena 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Zuidzijde van het Weena boort potentie al meer aan, 

plinten worden open gemaakt 

• Weena Zuidzijde (kleine straat) laat nog meer de potentie 

zien, is vanuit de markt gegroeid 

• Westzijde langs GHG ook al kleinschalige functies en 

horeca gericht op de straat 

• Fontein Hofplein is symbool voor de stad 

 

Zwakke punten 
 

• Te veel infrastructuur (asfalt, tram, etc.) – zeer 

onaantrekkelijke looproute 

• Te corporate 

• Te auto gedomineerd 

• Te veel achter/zijkanten 

• Nog te veel single tenant 

• Noordzijde afschuwelijk 

 

Toekomstbeeld 
 

Stadsboulevard en stadsetalage 

• Profiel versmallen 

• Auto afknijpen 

• Vergroenen en meer ruimte voor verblijf en voetganger 

• Oversteekbaarheid vergroten 

• Plinten activeren; maak dit een stadsboulevard met 

stedelijke allure, functies die bij een stadsboulevard horen 

• Voorkanten maken aan de Weena in plaats van zijkanten 

• Multi tenant = kansen plint 

• Weena Zuidzijde is kraamkamer voor het gebied: ook zo 

benutten en versterken 

• Beperking autoverkeer, er gaat 1 rijbaan af in nieuw 

ontwerp ten faveure van voetganger en fietser 
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• zijde Shellgebouw en relatie naar Pompenburg vragen 

veel aandacht; invulling plint is nu maar een start. 

 

Referenties 
 

 
Interim beeld: Wibautstraat Amsterdam, Catharijnesingel 

Utrecht 

 

 
Eindbeeld: Passeig de Gracia 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Plintenstrategie Noordzijde 

• Unilever plint en pleintje programmeren, prijsvraag in de 

stad, of bespreken met Unilever hoe dit showcase kan zijn 

• Oversteekbaarheid / routering bij kruising Weena/Karel 

Doormanstraat en naar Lijnbaan: hier gebaar maken 
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4. Delftseplein 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Taxi’s 

• Bomen en groen 

• Delftse Poort gaat plint openen 

 

 

Zwakke punten 
 

• Rommelig, slechte aankleding openbare ruimte 

• Slechte plinten; zware onderbenutting potentie plint 

Central Post 

• Te desolaat voor plek in stad/centrum 

• Te beperkte programmering (en te beperkte verleiding zelf 

te programmeren) 

• Geen heldere route van Centraal Station naar Schieblock 

 

Toekomstbeeld 
 

Innovatiepark 

• Biergarten naar podium Central Post (of in ieder geval 

benutten van die bijzondere plek) aan het spoor, en/of ook 

aan de straat 

• Hoeken Central Post activeren 

• TIO plint openen 

• Functies in de plinten die bij het innovatiemilieu / glocal 

district passen; hier samen op sturen; kijk ook naar 

ondersteunende dienstverlening RCD als kapper, 

schoonheidssalon, stomerij, fietsenwinkel 

• Nieuw tunneltje onder spoor opent nieuwe kansen 

• Fiets / langzaam verkeer verbinding naar Karel 

Doormanstraat maken vanuit nieuwe tunnel, maar nu ook 

al vanuit Schiekade 

• Fietsenkelder in Delftse Poort 
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Referenties 
 

 
Pancras Square London 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Dichte muren als canvas voor tijdelijke kunst en/of laten 

zien functies die bij RCD horen 

• Parkje naast CS waar nieuwbouw komt tijdelijk 

programmeren, prijsvraag in de stad uitschrijven 

• Central Post buitenruimte programmeren (spoorzijde en 

pleinzijde): onduidelijke loop/fietsroute voor Central Post 

benutten voor die programmering 

• De testsite entrée lokt nu mensen naar binnen richting 

Schieblock: zorg dat de verleiding al eerder begint 

• Verbindingshoek achter Delftse Poort richting Karel 

Doormanstraat/Schouwburgplein: verleiden. 

 

 
Nu nog veel dichte plinten, kille openbare ruimte 
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5. Delftsestraat 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Intiem profiel, goede bomen 

• Architectuur panden noordzijde 

• Culturele potentie Hiphophuis, Annabel, Crimson, 

Mothership, Urban Guides 

• nieuwe verbinding naar Couwenburg / Pompenburg 

verandert straat 

 

Zwakke punten 
 

• Zuidzijde dichte plint 

• Noordzijde functies met achterkant naar straat 

• Geen programmering straat 

 

 
Architectonisch waardevolle panden, sterke culturele functies, 

achterkant omzetten naar voorkant 
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Toekomstbeeld 
 

Cultuur en creatief, Off corso 

• Tweezijdige off corso straat 

• Parkeergarage opheffen, verdichten met nieuwbouw, 

verticale parcellering, culturele plinten, horeca 

• Straat gezamenlijk programmeren 

• Minder of geen parkeren op straat (kijken naar 

verkeerscirculatie in het hele gebied; auto kan minder 

dominante plek krijgen) 

• Dit kan straat zijn waar innovatiemilieu en creatieve milieu 

elkaar vinden en versterken. Maak de identiteit van RCD 

zichtbaar. 

 

 

Referenties 
 

 
- Design District, Greenwich London 

- Nolita District NY 

- Witte de Withstraat, Rotterdam 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Programmeren met Hiphophuis, Schieblock, Annabel, 

SKAR, Crimson, Roodkapje/Burgertrut 

• Parklets om ruimte op de auto te winnen voor verblijf en 

voetgangers 
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6. Schiestraat 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Fiets / wandel-verbinding RCD naar Noord en ZOHO 

• Huidige horeca BAR, Biergarten en Annabel wijst potentie 

plek aan, dat zoveel mogelijk koesteren levendigheid 

• Dakakker is fenomeen 

• Muurschilderingen 

• Bomen 

• Rauw en Rotterdams 

• Club Perron 

 

Zwakke punten 
 

• Ongedefinieerde ruimte 

• Parkeerfunctie kille uitstraling 

 

Toekomstbeeld 
 

Levendig submilieu 

• Aanvullen met maakindustrie en aan RCD 

ondersteunende functies die niet het hart kunnen betalen, 

passend bij het innovatiemilieu 

• Straat tweezijdig maken, ruimte voor gebouw tegen 

spoortalud 

• Levendig houden (zorgen dat tunneltje onder spoor 

Schiekade hierdoor ook prettige plek blijft) 

• Fietstunnel vanuit hier naar Proveniersstraat 

• Doorsteek naar Delftsestraat behouden met publieke 

binnengebieden 

• Zeer bewust nadenken over de programmamix: combi 

functies (wonen, werken, recreëren) en blijvend publieke 

relevantie houden (voortbouwend op wat Biergarten / 

Annabel deel nu betekenen). 
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Referenties 
 

 
- Hofbogen 

- Onder de Bogen Amsterdam 

- Berlijn 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Gebied breder activeren ism Biergarten, Annabel en ZUS 

• Tunnel Schiekade onder spoor benutten voor kunst? 

• Fietsroute RCD naar Noord duidelijker begeleiden 

 

 
- Huidige parkeerterrein 
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7. Proveniersstraat 
 

 
 

Sterke punten 
 

• Menselijke maat 

• Goede plinten 

• Knooppunt Booon / Le Nord / Dunya / La Cazuela 

functioneert fantastisch en groeit 

• Relatie Provenierssingel 

 

Zwakke punten 
 

• Niet verbonden met RCD 

 

Toekomstbeeld 
 

Stadsstraat 

• Koester de huidige menselijke maat 

• Toestaan dat meer plinten publieke functies krijgen, laat 

knooppunt Booon uitwaaieren 

• Nieuwe tunnelverbinding gaat impuls geven 

• Betere en vastere, meer naar buiten gerichte 

programmering stationsgevel noord (nu leeg) 

• Oversteek naar verbinding naar Noord en ZOHO 

versterken door voormalig Bouwcentrum hoek Schiekade 

grootstedelijke publieksfunctie te geven (hotel, onderwijs, 

cultureel) 
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Referenties 
 

 
Knoop Booon laten uitwaaieren 

 

Tijdelijke programmering 
 

• Strategie kan vandaag al starten 

• Eigenaren benaderen, zij hebben sleutel in handen 

• Straatmanagement 

 

 
Slechte plint en overgang naar Teijlingestraat bij 

Bouwcentrum 
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8. Overall spelregels 
 

• Fietsroute Schouwburgplein – Karel Doormanstraat – 

Delftse Poort – Delftseplein – Schiestraat > Noord / 

Delftsestraat > Pompenburg vormgeven 

• Verkeerscirculatie onderzoeken, auto zoveel mogelijk 

gebied uit, alleen nog eenrichtingverkeer; op termijn geen 

parkeergarages meer 

• Tijdelijke programmering: 

o tijdelijke bouwkavel busstation 

o tijdelijke bouwkavel taxistandplaats 

o Kruisplein en kiosk 

o parkeerterrein talud Schiekadeblok 

o dak GHG 

o plein Unilever 

o perron Central Post 

• Plintprogrammering GHG – Stationsplein – Delftse Poort – 

Unilever – Central Post – Schieblock (Bar vertrekt) 

• Proveniersstraat oppakken als opgave op zich, goed 

straatmanagement 

• Samen optrekken: huurders, eigenaren, gemeente, 

stedelijke partijen; samen investeren in korte en lange 

termijn programmering en plinten. Dit doen op een wijze 

waarop op langere termijn waarde wordt toegevoegd en 

de sociaal-economische betekenis van RCD versterkt. Niet 

op pandniveau streven naar winstmaximalisatie, maar op 

gebiedsniveau naar waardeoptimalisatie 

• Meer eenheid brengen in het gebied: er is niet 1 RCD, 

maar er zijn vele deelsferen. Maak RCD herkenbaar in 

buitenruimte, plinten, routering. Ook bij de Weenaijsbaan, 

ook bij ZOHO, CS en Hilton ben je in het RCD 

 

 
Langzaam verkeer verbindingen, barrieres en gewenste 

nieuwe verbindingen 
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Analyse organisatie: veel te beperkt 
 

De visie voor het Rotterdam Central District staat voor de 

kwaliteit van de plekken en de placemaking goed op papier. 

Uit de interviews blijkt echter dat er in de organisatie voor het 

gebied op dit moment niemand die er echt aan werkt: 
 

1. Er zijn veel losse aanzetten tot programmering: CIC / 

Venture Cafe, Kleinhandel, Suicide Club, ZUS/Schieblock, 

Crimson, Vereniging Verenigd Schouwburgplein, Kruiskade 

alliantie, Provenierswijk, ZOHO Citizens, Hofbogen. Ze zijn 

echter geen geheel en slaan niet neer in het hart van het 

Rotterdam Central District. De Vereniging RCD programmeert 

ook, maar heeft (nog) beperkte middelen. 
 

 
Biergarten, veel ontmoeting en informaliteit 

 

2. De gemeente is gericht op uitgifte van kavels, niet op 

het ontwikkelen van het gebied als innovatiedistrict. Het 

accent ligt vooral op wonen (want die markt staat momenteel 

‘aan’ en er is op dit moment een groot tekort aan woningen) 

en niet op economie. De gemeente spreekt wel voortdurend 

de intentie uit de ‘Next Economy’ te willen aanboren. Maar in 

de gebiedsorganisatie is de afdeling economie niet eens 

vertegenwoordigd. Er wordt daardoor per bouwproject 

gestuurd, en niet op het ontstaan van een innovatiegebied. 
 

 
DE Cafe, zeer beperkte kwaliteit 
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3. Gebouweigenaren zijn ieder voor zich bezig hun 

gebouw te optimaliseren. Ze denken op het schaalniveau 

van het gebouw op zich over hun financieel model. Ze leggen 

niet de relatie met het gebied, en hoe het sturen op een ander 

programma in de gebouwen in het gebied als geheel tot 

waardecreatie kan leiden, ook voor hun individuele gebouw. 

 

4. De Vereniging RCD is een veelbelovend netwerk. 

Echter, in slagkracht, uitvoeringskracht en 

investeringsvermogen is de vereniging nu nog niet op punt 

samen echt bindende afspraken te maken over verhuringen 

van gebouwen, om samen echt te programmeren, laat staan 

om het innovatiedistrict als geheel te ontwikkelen. 

 

5. Verhuurbeleid op gebiedsniveau is afwezig, zowel voor 

de gebouwen als geheel, als voor de portfolio in de 

plinten. Er zijn geen trekkers, geen sturing op variëteit, 

verkeerde formules want niet passend bij de 

innovatiedoelgroep – enkele positieve uitzonderingen 

daargelaten (Lebkov, Engels, Jamie Oliver, Millen, A 

Proposito, Roodkapje en Burgertrut, Booon/Cafe Le 

Nord/Dunya, Bird, Biergarten/Annabel, BAR). 

 

 

 

 

 

De ambitie over 5 jaar zou moeten zijn: 

1. Samen de vulling van de gebouwen bepalen, gericht op 

maximalisatie innovatie 

2. Samen de plekken programmeren, elke dag activiteiten 

organiseren 

3. Samen het plintmanagement vormgeven 

4. Begroting naar niveau Hello Zuidas (€ 700.000 per jaar) 

5. Een business case op gebiedsniveau, gericht op 

waardecreatie van het gebied als geheel, en daardoor hogere 

huurwaarde van gebouwen afzonderlijk. In die business case 

zijn de voorgaande acties geen kostenposten, maar 

investeringen die (meer dan) worden terugverdiend. 

6. De potentie voor innovatie vergroten door de relatie te 

leggen met Kruiskade, ZOHO, Pompenburg, Zadkine. 
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Vandaag beginnen 
 

1. Een aanpak gericht op placemaking omarmen, 

geleidelijk op te bouwen, en vandaag te beginnen een 

Lighter-Quicker-Cheaper aanpak en Tactical 

Urbanism. Dat wil zeggen: niet in 1x een nieuw ontwerp 

voor de openbare ruimte implementeren (en dan hopen 

dat er gebruik komt) maar nieuwe activiteiten in het gebied 

tegen lage kosten testen, leren wat wel en niet werkt voor 

de doelgroepen in het gebied, dan beter en groter 

uitvoeren. Dit alles gericht op het snel creëren van meer 

goede verblijfsplekken. 

 

2. Place Games per deelplek. Samen met de Vereniging 

RCD, de communities in het gebied en de gemeente de 

deelgebieden verder en dieper analyseren, en aanpakken 

per deelplek uitwerken met Place Games. 

 

3. Prijsvragen. Samen prijsvragen voor placemaking 

organiseren voor de tijdelijk te programmeren plekken: 

boor de creativiteit van de community en de stad aan. Zie 

bij onderdeel ‘Spelregels deelplekken’ steeds de ideeën 

voor de tijdelijke programmering. De volgende plekken 

komen in elk geval in aanmerking voor het uitschrijven van 

prijsvragen: 1) bouwkavel tussen spoor en busstation, 

2‚ kiosk Kruisplein, 3) dichte muren Delftseplein, 

4) bouwkavel naast taxistandplaats, 5) platform Central 

Post, 6) Delftsestraat met culturele partners, 7) Tunnel 

Schiekade). 

 

   

Mural_Montreal_Monosourcil_©Daniel-Weintraub_@Halopigg 

 

4. Eigen quick wins organiseren: verbeteren van de sfeer 

met gevelkunst, vergroenen en nieuwe publieke ruimte. 

• Voor de gevelkunst opvolging geven aan de ideeën die 

er bij verschillende kunstenaars, bewoners en 

ondernemers in Rotterdam leven om kunst in te zetten 

om de uitstraling en leefbaarheid van het gebied te 

versterken, en meer karakter te geven en nieuwe 

doelgroepen te trekken. Er zijn ideeën over muurkunst, 
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kunstroutes, hangende tuinen, tijdelijk gebruik plinten. 

Dit betrekt zowel nieuwe partijen en vormt ook een doel 

om naar het gebied te komen. 

• Voor vergroening zal Steven Delva een visie geven.  

• Voor de nieuwe publieke ruimte interventies 

organiseren om de publieke ruimte te upgraden, meer 

leefbaarheid te creëren en routes te versterken. Ideeën 

zoals tijdelijke parklets, banken en meer, in samenhang 

opgepakt met het verminderen van aantal 

straatparkeerplekken. Experimenteren met tijdelijke 

acties - eerst voor één dag (voor een activiteit) dan 

bijvoorbeeld twee maanden en als het effect heeft 

mogelijk voor langer. 

 

 

Parklet Seattle Scape 

 

5. Spelregels menselijke maat bij nieuwbouw omarmen. 

Voeg de zes spelregels toe aan de huidige kaders voor 

nieuwbouw en zoek per project samen met de 

ontwikkelaar de ruimte om deze toe te passen. Stuur op 

‘place-led development’. 

 

  

New York, Plaza 590 - Madison Avenue 

 

6. Nieuwe business case. Werk gezamenlijk binnen 1 

maand een alternatieve business case uit, gericht op 

innovatie en waardecreatie, voor 1) gebied als geheel, 

2) afzonderlijke gebouwen, 3) Vereniging RCD als geheel. 
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Daarmee Vereniging RCD meer mandaat geven 

(programmering gebouwen, plekken en plinten) en omslag 

maken van praatclub naar eigen organisatiekracht, samen 

met de gemeente. Daaronder ook een structurelere 

geldstroom organiseren die zich terugverdient in de 

waardecreatie van het vastgoed. En de benodigde 

maatregelen per gebouw niet meer zien als afzonderlijke 

kostenposten, maar als investeringen die worden 

terugverdiend met een huurstijging. 

 

 
Alternatieve businesscase gericht op waardecreatie, innovatie 

en placemaking. Bron: Stad2 planeconomen.  

Movement
Turnover

Vacancy

Lower
chance of 

lease 

Lower value
Rate of 
return

Lower rent 
price

Use Better lease 
oppertunities

Better
Rate of 
return

(higher)
rents
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Hans Karssenberg 

hans.karssenberg@stipo.nl 
 

Jeroen Laven 

jeroen.laven@stipo.nl 

 

Mattijs van ‘t Hoff 

Mattijs.vanthoff@stipo.nl 
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