
Rotterdam Central District 

Innovation centre!
Innovation centre?



RCD als innovatiedistrict – uw vraag

• Wat is het DNA van het gebied?
• Wat zijn de minimale (ruimtelijke) eisen die innovatieve 

bedrijven aan een gebied stellen om er zich te willen 
vestigen en een campus tot een succes te maken? 

• Welke voorzieningenstructuur moet gerealiseerd 
worden om het innovatiecluster van RCD optimaal te 
laten floreren? 

• Hoe kan de fysieke ruimte bijdragen aan community
building? 

• Hoe kunnen ruimtelijke ingrepen economische 
ontwikkelingen en innovatie versterken? 

• Is dit gebied meer een supercluster of meer onderdeel 
van de stad?



Het gaat dus over identiteit

RCD als innovatiedistrict … 
• Het gaat dus over wat het RCD is en eventueel 

zou moeten zijn
• Door de bril van innovatie 



Kijken door de bril van innovatie

Wat is een innovatiedistrict? 
Wat zien we bij RCD?
Wat leren we van (andere) innovatiemilieus?  



Wat is een innovatiedistrict? 





Innovation districts 
volgens Bruce Katz

• Proximity is everything
• Workers want to be in urban places that are walkable, bike-

able, hyper caffeinated
• Where they can ‘bump in’ to other workers and share ideas
• Firms also want to be close to other firms, research labs and 

universities, in collaborative spaces so that smart ideas can be 
turned into smart products for the market

• Innovations districts are the geographical products of this 
century. They are both competitive places and cool spaces!



1. A great reset is going on
> Innovation and creativity are the 

new key words

2. The impact on places is huge
> We see an enormous mismatch 

between the new demand 
and the existing offer 

3. New strategies for urban development 
are necessary

In lijn met the Great Reset
volgens Richard Florida



Wat is ‘new economy’?

Issue Old industrial economy New network economy

Market changes Slow and lineair Fast and unpredictable

Economy Supplier-driven Customer-driven

Lifecycle of products and technologies Long Short

Competition Size: the big eats the small Speed: the fast eats the slow

Key drivers to growth Financial capital Talents

Organizational structure Hierarchical, pyramid Flat, flexible, networked

Leadership Vertical, confrontation Self-leadership, teamwork

Employees seen as Expense Investment

Bron: Stimulerende Werklandschappen, Dona en Kloosterman



Think big, act small …

2014 Value per  
employee
(x mln $)

IBM 0,5
Microsoft 3,3
Google 3,5
Facebook 21,0
WhatsApp 345,5

In 2014 koopt Facebook WhatsApp voor 19 miljard dollar
WhatsApp heeft op dat moment 55 werknemers 



Nothing beats talent 



Innovatie = interactie, ontmoeten

Netwerk = global pipelines, local buzz

Ideeënuitwisseling, clustering = community

De plek doe er toe = beleving, identiteit

De impact op plekken is enorm



It’s the culture stupid !

Innovatie vraagt om cultuurinterventies
in de fysieke omgeving

• Hercultiveren in plaats van herstructureren

• Interactie en ontmoeten
• Werknemer centraal en ‘battle for talent’
• Clustering en community
• Flexibele netwerken
• Beleving en identiteit
• Buiten de hokjes: ez - ro



Conclusies

180o U-Turn: van hard values
naar soft values

De plek doet er toe!

Van ‘herstructureren’ naar 
‘hercultiveren’

Ruimtelijke strategie: volg de 
drijfveren van de initiatiefnemer 



RCD als campus of cluster …
Leren van andere plekken



Kijken naar het fenomeen ‘campus’





Supply chain Brainport



Drijfveren voor de BIC









Delen is hebben



Brightlands Maastricht Health 
Campus



Herinrichten



Cultuur



Eigenschappen van een campus

BUCK, 2018,  Inventarisatie en meerwaarde van 
campussen in Nederland



Nu kijken naar RCD



Van toplocatie naar internationale bestem
m

ing per spoor / O
V, Appm

en G
oudappel



Campus – cluster – RCD 

• Campus en cluster = homogene groep
– > aantal werknemers: HTC: 10.000, BIC: 12.000

• RCD = heterogene groep bezoekers > 100.000! 



RCD als internationale knoop is 
unieke ‘asset’ van de plek…

Bron:  Adaptieve ontwikkelagenda Internationale connectiviteit zuidelijke Randstad  9 november 2015, eindrapportage 



…en er is een hoge dynamiek in de 
zakelijke dienstverlening  en zzp-ers

Next Economy, next city - Frank van Oort en Jeroen van Haaren Economische verkenning Rotterdam 2017

Kennisintensieve zakelijke dienstverleners
Clustering van grote (>25 banen) vestigingen
Locatie van deelauto bedrijven (g), 3D-printerhubs (r) 
en flexwerkplekken (b)



MAAR….



MAAR….



MAAR….



En zelfs…



Family of clusters, typologie van 
clustering

Samenwerken o.b.v.:

-slechts op vestigingsplaatsfactor zoals Schiphol
of station

-gebruik maken van gemeenschappelijke 
'external economies' zoals gespecialiseerde 
arbeidsmarkt

-efficiency en logistieke afstemming (technisch)

-Samenwerkingsrelaties voor leer en 
innovatiedoeleinden, gezamenlijke investering in 
bijv. scholing of marketing

-bilaterale of multilaterale om werkelijk nieuwe 
kennis en radicale innovaties te ontwikkelen

GROEIPOTENTIE!

Bron: The Amsterdam family of clusters, Atzema & Visser 2008



Family of clusters, typologie van 
clustering

Bron: The Amsterdam family of clusters, Atzema & Visser 2008

HUIDIG GEBIED RCD

CIC

Activiteiten RCD (vb. ‘Strict, lunchconcert’)

Publiek, 
openbare 

ruimte

Privaat, 
op plot

Coolblue, bedacht in Grandcafé Café De Dijk, Oostzeedijk Rotterdam 



Conclusies

1. RCD is nu een internationale knoop met highrise
CBD uitstraling 

2. Op plot niveau gaat alles prima. Voor de 
belegger (real estate) en de huurder (economic
dynamics). Als er al innovatie plaatsvindt dan 
hier binnen 

3. Maar het is geen Bruce Katz, de ‘economic
dynamics’ maken geen verbinding met de ‘urban
experiences’ 

4. Geen ‘integrative thinking and acting’
5. Geen hypercaffeinated cool spaces



Conclusies

1. De buitenruimte is een verkeersysteem, 
auto’s, bussen, trams. Het is geen ruimte om 
eens lekker toe te eigenen 

2. Geen pleinen en plinten
3. Rotterdam maakt slag naar walkable city met 

stelsel van ‘cool urban spaces’ maar RCD is 
niet onderdeel van dit systeem



Van plotontwikkeling naar 
gebiedsidentiteit
Beyond zoning and land use, innovation districts require integrative thinking 

and action, seeing and making connections between economic dynamics 
and urban experiences which are inextricably linked in reality but 
separated in practice. (Metropolitan Revolution p.130)

Drieledig (p128-129):
1. Uitgebreide publieke investering en focus. Openbaar vervoer, publieke 

plekken. Aandacht voor historie en identiteit
2. Naast fysieke plek ook enorme inspanning op organiseren van 7 

magneten per cluster:  topinstituut (1)/universiteit (2), bedrijven (3), 
technologiecenter (4), woningen en ontmoetingsplekken specifiek op 
doelgroep (5), incubators (6), studentenhuisvesting (!)(7)

3. Barcelona Activa, een publiek – privaat economisch 
ontwikkelprogramma. (vgl. Brainport Development in Eindhoven)

Bruce Katz / Julie Wagner leren van Barcelona



Positionering cluster





Publieke plek en verbindingen



Hypercaffeinated cool spaces



Sleutelelementen

• Parkeren er uit, het gebied is nu één grote 
oprit naar verspreid liggende private 
parkeerplaatsen. Bundelen in centrale garage 
Kruisplein

• Inrichting van 
plinten en pleinen

• Verbindingen 
• Toe-eigening



Advies

Stationsontwikkeling duurt 20 jaar
• Ga eerst en vooral de juiste vragen stellen: 

– Welke identiteit willen we hier?
– We hebben het nu over Bruce Katz, innovation districts,  

maar willen we dat ook echt? 
– En zo ja, wat is dan de betekenis voor het bestaande, en 

welke opgaven geven we mee aan de nieuwbouw?
– Van wie is deze ruimte, wie voelt zich verantwoordelijk, 

wie ligt hier wakker van? 
• Ga nu samen vanuit 1 ecosysteem (publiek – privaat) 

nadenken over de identiteit en de kwaliteit van dit 
gebied over 20 jaar! 



DANK U
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