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 Samenvatting  
 
Het Pact op Zuid kent twee doelstellingen: selectieve migratie tegengaan 
en bewonerstevredenheid bevorderen. Deze doelstellingen van het Pact 
hebben enerzijds te maken met het veranderen van de samenstelling van 
de bevolking (gentrification) en anderzijds met het versterken van de door 
de bewoners ervaren sfeer in het gebied (revitalisatie).  
 
In beide processen kunnen kunst en cultuur veel betekenen. Dat is nog niet 
bij alle betrokkenen, beleidsmakers, beslissers, maar ook de cultuursector 
zelf gemeengoed. Vaak wordt nog wat sceptisch naar de inbreng van deze 
sector gekeken. Voor velen is cultuur louter een subsidievergende sector, 
geen voorinvestering in gewenste ontwikkelingen in de ruimte, de sociale 
sfeer en de economie van een gebied. Vooral in de economische sfeer zijn 
er te veel bewijzen om deze scepsis nog langer te kunnen volhouden. 
 
Bij revitalisering zijn kunstenaars met de beoogde verandering bewust 
bezig, bij gentrification is de samenhang tussen aanwezigheid van kunst en 
cultuur en de opleving van een wijk weliswaar aantoonbaar, maar niet 
gezocht althans niet met opzet vanuit de betrokken kunstenaar of 
instelling. 
 
Bij revitalisatie zijn de inspanningen gericht op het vergroten van het 
culturele kapitaal, bij gentrification is de opleving te vertalen in termen 
van het vergroten van het economisch kapitaal. Deze constatering betekent 
dat kunstenaars en instellingen in beide situaties een belangrijke rol 
spelen. Geen enkele partij in de kunst- en cultuursector moet het gevoel 
hebben bij het proces van wijkverbetering, in het bijzonder in het Pact op 
Zuid geen bijdrage te kunnen leveren.  
 
De betrokkenheid van Rotterdamse instellingen bij het grote project  
Pact op Zuid laat tot op heden te wensen over en moet de komende jaren 
geïntensiveerd worden. Het is een gemiste kans dat bij de inrichtingseisen 
van het cultuurplan 2009-2012 een bijdrage aan het Pact op Zuid niet als 
politiek thema is geformuleerd. De overheid kan daaraan alsnog een 
bijdrage leveren door uit het budget voor Pact op Zuid een fonds voor dit 
doel in het leven te roepen.  
 
Als men een bedrag ter grote van 1,7 miljard in een gebied wil injecteren 
ligt het voor de hand veel werk te maken van het meten van de resultaten. 
Tot nu toe wordt er alleen in termen van economische parameters 
gemeten. Wij pleiten hier voor de realisatie van een cultuurmonitor. 
 
Wat tot op heden ontbreekt, is een duidelijk ‘gezicht’ van het Pact op Zuid.  
Het is bij uitstek de kunst- en cultuursector die een bijdrage kan leveren 
aan een identiteit versterkend imago. Overigens is Rotterdam Zuid als 
geheel waarschijnlijk te groot voor één identiteit. Daarvoor zijn de 
deelgebieden qua karakteristiek, ontwikkeling en mogelijkheden te 
verschillend. Bij het ontwikkelen van een identiteit voor Rotterdam Zuid 
geldt dat Rotterdammers zelf de stad nog te weinig als een onverbrekelijke 
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eenheid beleven en ervaren. Er moet als het ware een interne 
psychologische ‘hobbel’ worden weggenomen.  
 
Rotterdam Zuid biedt daarbij meer kansen dan zo op het eerste gezicht zou 
kunnen worden geconcludeerd. Laag gestemde verwachtingen uit landelijk 
onderzoek naar de mogelijkheden van achterstandsgebieden gaan lang niet 
altijd op voor Rotterdam Zuid. 
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 Leeswijzer 
 
In paragraaf 1 wordt de aanleiding tot dit advies uiteen gezet.  
 
In paragraaf 2 worden de beide vormen van transformatie waarin wijken 
terecht kunnen komen modelmatig uiteengezet: revitalisering en 
gentrification. Zoals zal blijken hebben kunst en cultuur in beide vormen 
van transformatie een geheel specifieke rol: bij revitalisering is vooral 
sprake van maatschappelijk betrokken kunst; bij gentrification speelt 
vooral autonome kunst een rol. 
Per paragraaf worden conclusies getrokken. 
Vervolgens worden bij beide vormen in Rotterdam Zuid plaats vindende 
kunstzinnige en culturele activiteiten bekeken en beoordeeld. 
 
Paragraaf 3 is de beantwoording van de brief van de programmaleider Pact 
op Zuid en bevat tevens een aantal aanbevelingen. 
 

5 



 1 Aanleiding 
 
Kunst en cultuur worden steeds meer gezien en meer erkend als motoren 
van de dynamiek van een stad. In het verleden was het zo dat het 
economisch en bestuurlijk centrum gekenmerkt werd door een levendig 
cultureel klimaat: ‘cultuur als toonbeeld van verstedelijking’. In 
toenemende mate worden de rollen omgedraaid en vormen culturele 
interventies het begin van een nieuw leven van een stad: ‘cultuur als 
voorwaarde voor grootstedelijkheid’. Bilbao is daarvan een aansprekend 
voorbeeld, in eigen land Groningen met zijn Groninger Museum. In 
Rotterdam was Culturele Hoofdstad 2001 de manifestatie van het nieuwe 
bewustzijn dat de stad het imago van ‘stad met opgestroopte 
hemdsmouwen’ had ingeruild voor het beeld van Rotterdam als ‘stad in 
hippe uitgaanskledij’. Vorig jaar werd dat beeld met Rotterdam 2007, City 
of Architecture nader onderstreept. Rotterdam is niet langer alleen een 
havenstad, maar ook een stad die voorop loopt in allerlei culturele 
ontwikkelingen. Dat cultuur een allesbepalende factor is in de ontwikkeling 
van steden is overtuigend onderbouwd in The Rise of the Creative Class van 
Richard Florida, een boek dat ook bij Rotterdamse bestuurderen op het 
nachtkastje te vinden was.  
 
Met deze nieuwe kijk op de betekenis van kunst en cultuur in de 
ontwikkeling van een stad zou men denken dat ook in het alledaagse 
beleidsdenken over stadsontwikkeling kunst en cultuur een onomstreden 
plek zouden hebben verworven. Die veronderstelling klopt echter niet met 
de werkelijkheid. In het megaproject Pact op Zuid, waarbij voor de 
herstructurering van een gebied dat ongeveer de helft van de totale stad 
Rotterdam beslaat meer dan een miljard beschikbaar komt naast nog eens 
700 miljoen van het Rijk, is betrekkelijk weinig aandacht voor de rol van 
kunst en cultuur. Ontwikkelingen op dat terrein worden te veel beschouwd 
als de kroon op het werk en niet als het vliegwiel in de beoogde 
ontwikkeling. Het zijn de sectoren als economie, vastgoed en infrastructuur 
die het grootste beslag leggen op de beschikbare ruimte en middelen en om 
die reden in de beleidsvorming leidend zijn. Geld voor infrastructuur, 
economische bedrijvigheid en woningbouw zijn kosten die als 
vanzelfsprekend voor de baten uit gaan en in de plannen is daarvoor dan 
ook de meeste aandacht. Middelen die bestemd zijn voor de culturele 
ontwikkeling van een gebied gelden als uitgaven waar geen inkomsten 
tegenover zullen staan. Geld voor cultuur wordt nog altijd louter als 
subsidie gezien; geld dat wordt uitgegeven ten behoeve van een 
cultuuruiting zonder een kwantificeerbaar effect in andere sectoren. 
In de beleidsdocumenten, die bij het begin van het Pact op Zuid werden 
opgesteld, wordt gesproken over impulsen die vooral moeten komen via de 
pijlers fysiek, sociaal en economisch. Het aandachtsveld lijkt primair het 
domein van instanties uit de fysieke sector, zoals bouwers, 
projectontwikkelaars en woningcorporaties. De ambtelijke diensten die 
gaan over het onroerend goed en de ruimtelijke ordening als 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de dienst Stedenbouw en 
Volkshuisvesting hebben het primaat ten opzichte van de afdelingen die 
belast zijn met kunst, cultuur en sociale ontwikkeling. In de tekst van de 
intentieovereenkomst die tussen alle betrokken partijen in september 2006 
werd gesloten komen de begrippen kunst en cultuur niet eens voor.  
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Aan de andere kant is ook binnen de sector zelf het besef dat invloed op 
gebiedsgericht beleid moet worden versterkt niet bij voortduring aanwezig. 
Zo is, zoals verderop wordt geconcludeerd, de betrokkenheid van culturele 
instellingen bij het Pact op Zuid niet vanzelfsprekend en niet omvangrijk. 
Prikkels vanuit het beleidsapparaat ontbreken. Zo is het opvallend dat in de 
inrichtingseisen, die gesteld worden voor het komend vierjarenplan, de 
betrokkenheid van culturele instellingen bij een project van een dergelijke 
grote omvang als het Pact op Zuid niet als randvoorwaarde of politiek 
thema zijn gesteld. Ook is er geen programmatisch budget dat zulks 
beoogt.  
 
Deze constateringen heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur  
(hierna te noemen Raad) ertoe gebracht over de rol van kunst en cultuur 
ongevraagd een advies uit te brengen aan de wethouder van Participatie 
en Cultuur. De Raad heeft zich tot de programmaleider cultuur en de 
drie trekkers van de inhoudelijke thema’s van Pact op Zuid (Centrum 
Beeldende Kunst, Historisch Museum Rotterdam en Stichting 
KunstAccommodatie Rotterdam) gewend en hen verzocht enkele vragen 
te formuleren. Deze vragen zijn leidraad geworden bij het opstellen van 
dit advies. 
 
 
 Cultuur in het Pact op Zuid 
 
De wethouder van Participatie en Cultuur vond dat in aanvulling op de 
intentieverklaring Buit op Zuid, waarin gemeente en corporaties in 2005 het 
Pact op Zuid aangingen, er een culturele paragraaf moest komen. Eerst in 
het najaar van 2006 verscheen deze van de hand van de dienst Kunst en 
Cultuur. Hierin werd gesproken over twee opdrachten: verbinden: hoe 
wordt Zuid aan de rest van de stad gekoppeld en betrekken: hoe worden de 
sector kunst en cultuur en beoefenaars daarvan betrokken bij het Pact op 
Zuid. In een vervolgnotitie in het najaar van 2007 wordt daaraan 
toegevoegd: beleven. Hoe kunnen kunst en cultuur bijdragen aan hoe 
bewoners hun wijk ervaren. Voorts zijn er drie concrete aandachtsvelden: 
erfgoed, de brede school en imagoverbetering. Er wordt een eerste schets 
gegeven van wat de bijdrage van kunst en cultuur kan zijn in de 
programma’s fysiek, sociaal en economisch. 
 
Inmiddels is ook een structuur opgezet:  
 
a Club van 10: Gevestigde instellingen die in Pact op Zuid een 
 voortrekkersrol vervuld hebben en vervullen. Zij hebben een strategie 
 en een mogelijke programmaopzet bedacht. In die aanpak is er sprake 
 van een drietal deelterreinen waarop inspanningen gericht worden:  
 a) erfgoed, het geheugen van Zuid, vooral ook datgene wat door nieuwe 
 Rotterdammers aan verleden ‘van elders’ is meegebracht, b) de inzet 
 van creatieve ondernemers en kunstenaars bij het ontwikkelen van een 
 wijkeconomie en c) een beter gebruik van de openbare ruimte. Per 
 deelterrein is geïndiceerd welke instellingen mogelijk een bijdrage 
 kunnen leveren.  
 
b Uit de club van 10 is een commissie van 4 personen geformeerd: Siebe 
 Thissen (Centrum  Beeldende Kunst), Hans Walgenbach (Historisch 
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 Museum Rotterdam) en Chris Bouma (Stichting KunstAccommodatie 
 Rotterdam) nemen onder voorzitterschap van Herman van Wamelen 
 (afkomstig van de dienst Kunst en Cultuur, voor de duur van het 
 project ondergebracht bij Pact op Zuid) het voortouw bij de verdere 
 uitwerking van het model en een eerste programmaopzet. 
 
c Cultuurscouts van de betrokken deelgemeenten hebben gereageerd op 
 de plannen van a) en b) en hebben een inventarisatie van hen bekende 
 projecten geleverd. Ondanks herhaald verzoek hebben wij niet kunnen 
 beschikken over deze inventarisatie. Voor wat betreft de aanwezigheid 
 van kunst en cultuur hebben wij ons gebaseerd op de door de 
 cultuurscouts gemaakte culturele kaarten en op de databank van het 
 Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.  
 
De vragen die de programmaleider cultuur van Pact op Zuid op verzoek van 
de Raad heeft geformuleerd luiden als volgt: 
 
1 Hoe kan de kunstsector aannemelijk maken dat cultuur in het proces  
 van revitalisering van een gebied meerwaarde heeft? Cultuur wordt  
 nog te veel gezien als een kostenpost, terwijl het eigenlijk opgevat  
 zou moeten worden als een voorinvestering die zichzelf terugbetaalt.  
 In opdracht van OCW heeft het bureau ABF hiernaar studie  
 verricht. Deze gegevens zouden naar de Rotterdamse situatie moeten  
 worden vertaald. 
2 Hoe kan kunst/cultuur ten opzicht van het sociale, het fysieke en het  
 economische domein een rol spelen in het doorbreken van het 
 verkokerde beleidsdenken? 
3 Op cultureel gebied is er in Rotterdam Zuid sprake van een forse  
 achterstand. Waaraan moet het gebied voldoen om de gewenste  
 omslag te bewerkstelligen? 
4 De diensten zijn niet altijd goed in het integraal en gebiedsgericht  
 werken. Kan kunst/cultuur een rol spelen in het focussen van de  
 diensten op zo’n manier dat het Pact op Zuid als een positieve  
 uitdaging wordt gezien? 
5 Culturele instellingen, zeker de gevestigde, hebben een taak te  
 vervullen in het kader van het cultuurplan. Cultuurinhoudelijke  
 doelstellingen staan daarbij voorop. In programma’s als Pact op Zuid  
 worden zij vooral op de maatschappelijke context aangesproken die  
 misschien niet altijd spoort met hun hoofdopdracht. De opgaven uit  
 brede collegeprogramma's als Pact op Zuid kunnen echter ook voor  
 extra  impulsen zorgen. De culturele instellingen moeten daar dan  
 wel op ingericht zijn en zo nodig, extra, worden gefaciliteerd. Hiervoor 
 zou politiek draagvlak moeten komen. 
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 2 De transformatie van Rotterdam Zuid 
 
De doelstellingen die het gemeentebestuur met het Pact op Zuid voor ogen 
heeft verwijzen naar twee vormen van transformatie die de wijken in 
Rotterdam Zuid moeten ondergaan. Enerzijds wil het gemeentebestuur 
‘selectieve migratie tegengaan’, een eufemisme voor een ontwikkeling in 
de richting van een andere samenstelling van de bevolking = gentrification. 
Anderzijds wil ze de bewonerstevredenheid vergroten = revitalisering. Het 
gemeentebestuur poogt met het Pact op Zuid beide vormen van 
transformatie te realiseren en heeft daarvoor een enorme ‘boost’ van een 
miljard euro beschikbaar. Daarbovenop komt nog een forse bijdrage uit de 
prachtwijkencampagne van het kabinet van 720 miljoen euro. 
 
1 Gentrification is een proces waarbij de middeninkomens terugkeren 
 naar wijken waaruit zij eerder verdwenen waren of voorheen nooit 
 woonden of waarbij groepen die wegens stijgend inkomen 
 wooncarrière maken de wijk niet verlaten. Die terugkeer of blijvende 
 aanwezigheid in de wijk veroorzaakt op de markt een stijging van huren, 
 een stijging van de waarde van woningen en de vierkante meterprijs van 
 bouwgrond. Gentrification is een proces dat vanaf de jaren ’70 in vrijwel 
 alle grote steden in meer of minder mate aan de orde is. Bekende 
 voorbeelden zijn de tot woningen getransformeerde textielfabriekjes 
 (lofts) in Soho in New York, de tot hippe woonoorden omgebouwde 
 Docklands in Londen, de ontwikkeling van de Westerparkbuurt in de 
 omgeving van de Westergasfabriek in Amsterdam en de herstructurering 
 van voormalige havengebieden op de Kop van Zuid in Rotterdam.  
 
2 Revitalisering, is een proces waarbij de samenstelling van de bevolking 
 de wijk niet wijzigt maar het welbevinden van de wijkbewoners in de 
 vorm van het ervaren van een wij-gevoel, veiligheidsbeleving en de 
 woonkwaliteit van de wijkbewoners toeneemt. Campagnes als 
 Opzoomeren en de programmatisch aangepakte verbetering van de 
 veiligheidsindex in het Rotterdamse Collegeprogramma 2002-2006 etc. 
 zijn daar voorbeelden van. 
 
Kunst speelt zowel in het proces van gentrification als in het proces van 
revitalisering een rol, maar die rol is in beide processen een andere. Bij 
gentrification beïnvloedt de aanwezigheid van kunstenaars, 
kunstinstellingen en ‘waarneembare kunst’ (architectuur, kunst in de 
openbare ruimte, monumenten, erfgoed, aanleg pleinen en parken) de 
kwaliteit van het leven in de buurt zonder dat die invloed vooraf bewust 
gepland of gezocht is. 
Bij revitalisering spelen kunst en cultuur een vooropgezette rol. De 
kunstenaar kiest welbewust een actieve rol bij het verbeteren van de 
leefsfeer en leefomgeving van een wijk of buurt. Contact met bewoners 
wordt bewust gezocht. De activiteiten zijn ook op de zittende bevolking 
gericht. Dat leidt tot de volgende schematische tweedeling: 

9 



 
Vormen van 
transformatie 

 
Start van transformatie 

 
Gericht op 

 
Type kunst 

Gentrificatie Marktconform, overheid 
faciliteert 

Nieuw samengestelde 
bevolking 

Autonome 
kunst1

Revitalisering Geregisseerd, overheid 
zet middelen in 

Zittende bevolking Betrokken kunst 
(community art) 

 
 
 Cultureel kapitaal en identiteit 
 
In recente publicaties2 constateert de econoom Arjo Klamer dat in het 
beleidsmatig en politieke denken van alledag het ‘economische’ nog steeds 
voorop staat. De economie is te herleiden tot harde feiten en is het terrein 
van de logica en dus het terrein van de wetenschap. Kunst en cultuur 
bieden mogelijkheden tot inspiratie, contemplatie en reflectie en lijken 
daarmee meer verwant aan psychologie en spiritualiteit, niet direct de 
domeinen waarin de markt en de overheid zich bewegen. De markt en de 
overheid duidt Klamer aan als de eerste en de tweede sfeer. De markt 
produceert goederen en diensten met waarde volgens wetten die individuen 
alle vrijheid geeft. De overheid tracht die goederen of diensten te 
realiseren die volgens de wetten van de markt niet haalbaar zijn, de 
collectieve goederen, het domein van de gelijkheid. De derde door Klamer 
geregistreerde sfeer is die van de derde sfeer of ‘oikos’: het gezin, de 
buurt, de vriendenkring, de gemeenschap waarin het gaat om goederen die 
door iedereen waardevol worden gevonden, maar waarin markt en overheid 
niet kunnen voorzien. Hij noemt dat de ‘gemeenschappelijke goederen’ 
zoals zorg, betrokkenheid, inspiratie en spiritualiteit: het terrein van de 
broederschap. Hij spreekt ook wel over het sociaal en cultureel kapitaal, te 
onderscheiden van de waarde in het marktdenken, het economisch 
kapitaal. Een terrein met zo op het eerste gezicht geen economische 
betekenis. Kunst en cultuur zijn volgens Klamer te lokaliseren in deze derde 
sfeer. In zijn publicaties vraagt Klamer voortdurend aandacht voor een 
opwaardering van deze derde sfeer. In de termen van dit advies moet de 
aandacht meer gericht zijn op het vergroten van het sociale en culturele 
kapitaal van Rotterdam Zuid. 
 
Het begrip ‘derde sfeer’ of ‘oikos’, waarin die productie van het cultureel 
kapitaal plaats vindt is nauw verwant aan het begrip ‘identiteit’ dat 
centraal staat in het ophefmakende boek van Paul Scheffer: Het land van 
aankomst3. Scheffer plaatst bij de kwestie hoe in de westerse wereld om te 
gaan met het migratievraagstuk het begrip identiteit centraal. Een land of 
volk dat geen identiteit heeft, aldus Scheffer, is niet in staat om 
nieuwkomers een veilig, herkenbaar thuis te bieden. Inzicht en kennis over 
de eigen identiteit is noodzakelijk om anderen met open vizier tegemoet te 
treden. Nieuwkomers of migranten hebben meer houvast en duidelijkheid 
over datgene wat de nieuwe wereld van hen verwacht als de identiteit van 
                                            
1 Autonome kunst betekent niet dat de kunst ontstaat in een maatschappelijk isolement; de 
kunstenaar heeft evenwel niet de bedoeling met zijn kunstwerk gerichte maatschappelijke actie 
tot stand te brengen. Community art beoogt dat wel. 
2 Zie b.v. ‘In hemelsnaam’ Kampen 2005 en “Van publieke naar gemeenschappelijke ruimte” in: 
’Stedelijkheid als rendement’ Van der Leeuwlezing/AIR, Rotterdam 2007. 
3 Paul Scheffer: ’ Het land van aankomst’, Amsterdam 2007. 
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die wereld duidelijker vast ligt. Anderzijds kunnen zij hun eigen identiteit 
er ook makkelijker aan toe voegen. Bij het begrip identiteit lijkt het te 
gaan om waarden die Klamer als ‘gemeenschappelijke goederen’ betitelt 
die gezamenlijk het sociaal en cultureel kapitaal bepalen. Zo bezien zou 
het ontwikkelen van een duidelijke derde sfeer bij Klamer vergelijkbaar 
zijn met het ontwikkelen van een eigen identiteit bij Scheffer. Naar de 
mening van de Raad zou het begrip derde sfeer of identiteit centraal 
moeten staan bij elke vorm van beleid die de her- of opwaardering van een 
stadswijk of stadsdeel beoogt. Met andere woorden: in een gebiedsgerichte 
benadering, gericht op zowel de fysieke als economische als sociale 
herstructurering van een gebied, hoort het ontwikkelen van een derde sfeer 
of identiteit centraal te staan. De ‘oikos’, ‘derde sfeer’ of ‘identiteit’ van 
een gebied is het sociaal en cultureel vermogen van een wijk, de optelsom 
van de verschillende onderdelen van een wijk die de bewoners ervan 
inspireren tot cultureel burgerschap, het actief betrokken zijn bij en 
deelnemen aan de samenleving. Juist de kunst en cultuursector is 
uitstekend toegerust om daaraan een belangrijke bijdrage te leveren, 
waarbij vooral die vorm van kunst in het oog springt die wordt omschreven 
als community art. Maar ook autonome kunstvormen of het nu film, 
beeldende kunst, theater of literatuur is (dit is geen volledige opsomming!) 
kan daaraan vanzelfsprekend een bijdrage leveren. 
 
In dit advies gaat het om de rol van kunst en cultuur bij 
transformatieprocessen in de wijk.  
In schema zou men die rol in beide vormen van transformatie als volgt 
kunnen aanduiden: 
 
Vormen van 
transformatie 

Gericht op: ‘ Oikos’ of 
identiteit 

Rol van kunst 
en cultuur 

Rol van 
kunstenaar 

Rol burger 

Revitalisering Sociaal en 
cultureel 
kapitaal 

Wordt 
ontwikkeld in 
samenspraak 
en 
samenwerking 
met bewoners 

Kunst in het 
teken van een 
maatschappelijk 
doel, 
community art, 
actieve rol 

Maatschappelijk 
georiënteerde 
kunstenaar 

Deelnemer 

Gentrification Economisch 
kapitaal 

Resultaat van 
transformatie 

Autonome 
kunst, passieve 
rol 

Creatieve 
klasse 

Toeschouwer 

 
 
 2.1 Revitalisering  
 
Maatschappelijke georiënteerde kunst: transformatie als doel 
 
De theorie van Klamer wijst op het belang van het vergroten en verbeteren 
van de ‘derde sfeer’ in een wijk, het sociaal en cultureel kapitaal, het 
inspirerend vermogen. De Raad huldigt de opvatting dat kunstenaars en 
kunstinstellingen beschouwd kunnen worden als experts op het gebied van 
zingeving, verbeelding en reflectie en als zodanig bij het opsporen en 
versterken van het cultureel kapitaal en de identiteit een heel belangrijke 
rol kunnen vervullen. In deze benadering strijken kunstenaars in een gebied 
neer, tijdelijk dan wel voor langere tijd of definitief met vooropgezet doel 
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aan de verbetering van het sociaal klimaat in een wijk een bijdrage te 
leveren. 
 
Het moge duidelijk zijn dat kunstenaars bij het versterken van het cultureel 
kapitaal van een wijk nimmer het alleenvertoningsrecht hebben. 
Instellingen als woningcorporaties, scholen, kerken en maatschappelijke 
instellingen spelen in dat proces van het bepalen en versterken van de 
identiteit elk hun eigen rol.  
 

• De methode in de kunst die zeer nadrukkelijk de ontwikkeling van de 
omgeving of de buurt als vertrekpunt van het handelen neemt is die 
van de community art. In Rotterdam treffen we allerlei vormen van 
community art aan bij zowel de podiumkunsten (bijvoorbeeld stukken 
van het Rotterdams Wijktheater) als in de beeldende kunst (sommige 
projecten op Zuid, bijvoorbeeld Bloemhof) als op het gebied van 
tentoonstellingen (bijvoorbeeld Loket op Zuid). De instelling van een 
leerstoel community art aan de Rotterdamse Hogeschool voor de 
kunsten Codarts, is een bevestiging van het belang van die 
ontwikkeling. 

 
• Een ander beleidsinstrument, dat duidt op het belang van kunst in het 

versterken van processen op buurtniveau, is het door het rijk 
opgestelde en door de gemeente mede uitgevoerde Actieprogramma 
Cultuurbereik. Een deel van de besteding van middelen in dat 
programma is er heel specifiek op gericht om bestaande culturele 
instellingen ertoe te bewegen met een aangepaste programmering op 
wijkpodia het publiek aldaar op te zoeken. Onlangs is door het 
bureau Letty Ranshuysen in opdracht van de dienst Kunst en Cultuur 
deze ontwikkeling geëvalueerd.4 Gekoppeld daaraan heeft de 
instelling van de zogenoemde lokale cultuurcentra de afgelopen vijf 
jaar in Rotterdam een hoge vlucht genomen. In het gebied van het 
Pact op Zuid functioneren op dit moment vier locale cultuurcentra. 
Het eerdergenoemde decentrale aanbod van de gevestigde 
instellingen, evenals andere culturele programmering aangestuurd 
vanuit de lokale podia en Sport en Recreatie, vindt daar zijn plek.  

 
• Dan is er nog een ontwikkeling waarbij processen in een wijk 

gestimuleerd worden vanuit een geconstrueerd intellectueel, 
artistiek concept, dat onder invloed van ontwikkelingen in de tijd en 
ervaringen gedurende de looptijd van het project in de wijk, 
voortdurend wordt bijgesteld. Een intensieve relatie met het 
betrokken gebied en haar bewoners van uit de bedenkers van het 
concept is daarbij een randvoorwaarde. Het in Hoogvliet toegepaste 
project WiMBY! is daarvan een voorbeeld. Het project Skillcity van 
filosoof Henk Oosterling (zie hierna) is hiermee vergelijkbaar.  

 
Conclusie: De randvoorwaarden in Rotterdam (intellectueel, fondsen, 
voorbeelden) zijn redelijk gunstig om in Rotterdam Zuid tot een 
aanpak te komen waarin kunst met een maatschappelijke oriëntatie 
ofwel community art een belangrijke rol speelt. 
 

                                            
4 Zie: kunstinstellingen in de wijken, Letty Ranshuysen, 2007 
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De identiteit van Zuid, problemen en kansen 
In historische verhandelingen over Zuid wordt vaak gesproken over de 
‘boerenzij’, die zijde van de stad die door ‘boeren’ bewoond wordt. Die 
‘boeren’ kwamen in de 19e en 20e eeuw van het platteland van Zeeland en 
Brabant naar de havenstad, in de jaren ’60 van de vorige eeuw waren het 
de gastarbeiders uit Spanje en Italië en daarna landgenoten uit Suriname en 
de Antillen. De laatste decennia immigranten uit Anatolië en de Rif. 
Rotterdam Zuid is met de benaming ‘boerenzij’ bij voortduring een gebied 
geweest dat –althans in de waardering door de Rotterdammers ten noorden 
van de Maas– betrekkelijk laag gewaardeerd werd. Dat element van 
psychologische aard is een niet geringe hobbel bij het opwaarderen van 
Zuid, ook nu nog en ondanks alle inspanningen die gepleegd zijn om Noord 
en Zuid aan elkaar te koppelen. De tweedeling van de stad zit niet alleen in 
de hoofden en de belevingswereld van de bevolking, maar ook – soms meer, 
soms minder hoorbaar en zichtbaar - bij ambtenaren, beleidsmakers en 
instellingen.  
Als logisch uitvloeisel van het Pact op Zuid moet Rotterdam op de bank met 
zichzelf. Alles moet er op gericht zijn om niet alleen fysieke, sociale en 
economische, maar vooral ook de psychologische barrières te slechten. Veel 
aandacht zal ook besteed moeten worden aan het mentale, psychologische 
aspect. Kunstenaars zijn als geen andere beroepsgroep in staat om een 
bijdrage te leveren aan beeldvorming, symboolwerking en 
imagoverandering op weg naar een nieuwe identiteit. De nieuwe identiteit 
van Rotterdam Zuid zal de bestaande onbalans in de waardering van het 
gebied in de stad moeten doorbreken.  
 
Prettig is dat juist in de komende tijd volgens de Raad de mogelijkheden 
voor het oprapen liggen:  

• Langs de linkeroever van de Maas ontwikkelde zich in één decennium 
een zeer aantrekkelijk woongebied dat wat mogelijkheden betreft 
nog lang niet is uitgeput. Culturele voorzieningen van formaat hebben 
die ontwikkeling schoorvoetend, maar nog niet met hart en ziel 
gevolgd. Niet alleen op de Wilhelminapier maar ook in de Maas- en 
Rijnhaven liggen kansen voor culturele ondernemers. 

• De Wilhelminapier ontwikkelt zich, overigens vaak tot ongerustheid 
van menige Rotterdamse beleidsmaker, bestuurder en culturele 
instelling tot een nieuw cultureel centrum. In het project Reviewing 
Rotterdam van het Architectuur Instituut Rotterdam in 2007, 
Rotterdam City of Architecture, vraagt architectuurcriticus Angelika 
Schnell zich af of Rotterdam wel de stedelijke opeenhoping of massa 
bezit die nodig is om zo’n tweede stadshart aan te kunnen. 
Desondanks lijkt deze ontwikkeling niet langer te keren en groeit de 
concentratie van culturele en horecavoorzieningen op de 
Wilhelminapier. Ook de Rotterdamse culturele instellingen moeten 
deze nieuwe werkelijkheid onder ogen zien en er naar gaan handelen 
(d.w.z. daadwerkelijk mede gestalte aan activiteiten geven); in ieder 
geval zeker niet defensief reageren.  

• Zowel het Zuidplein/Ahoy als het stadionpark rond de Kuip heeft in 
het kader van de Stadsvisie 2030 van de gemeente (najaar 2007) het 
predicaat kernbeslissing gekregen. Beide kernbeslissingen liggen op 
het terrein van de vrije tijd, vanouds een domein dat dicht tegen dat 
van kunst en cultuur aanligt en de mogelijkheid biedt tot 
gelegenheidscoalities. 
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• Rotterdam Zuid is het stadsdeel van de culturele verscheidenheid. 
Dat geldt overigens ook voor grote delen van Rotterdam Noord, maar 
op de een of andere manier lijkt in Zuid die culturele 
verscheidenheid meer te schuren. De wijken in Rotterdam Zuid 
scoren op de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam lager dan 
de wijken ten noorden van de Maas. De problematiek van 
huisjesmelkers lijkt in Rotterdam Zuid massaler dan elders. De 
stijging van de onroerend goedprijzen als maat voor de waardering 
van een gebied ligt in Rotterdam Zuid significant lager dan in 
Rotterdam Noord. De verscheidenheid in culturen met de sociale 
problematiek die dat veroorzaakt kan als een minpunt gezien worden, 
maar biedt ook vele mogelijkheden. Juist de culturele sector moet 
die enorme uitdaging oppakken. Verscheidenheid biedt interessante 
mogelijkheden voor corporaties en architecten om nieuwe vormen 
van grootstedelijk wonen uit te proberen. Dat werd in het debat 
Kasbah’s achter de dijken bij het Nederlands Architectuurinstituut op 
17 oktober 20075 overtuigend aangetoond.  

• Het is te overwegen om, zoals reeds door sommigen is geopperd, het 
Dunya Festival te verplaatsen van het Park bij de Euromast naar het 
Zuiderpark. 

• Een multiculturele markt op het Afrikaanderplein biedt 
mogelijkheden voor een nieuwe eetcultuur zoals het project Eat and 
Meet beoogt. Dit dreigt echter in een vroeg stadium al schipbreuk te 
lijden. Wellicht is dit project te veel van achter de tafel bedacht en 
te weinig vanuit de wijk. Het Freehouse project Lucky Me van Jeanne 
van Heeswijk probeert eveneens initiatieven in de sfeer van keuken, 
voedsel, koken en eetcultuur op een heel andere schaal uit en heeft 
daardoor wellicht meer kans van slagen. 

• Wat sommigen als een onveilige woonomgeving ervaren kan door 
anderen opgevat worden als een uitdaging zoals uit de campagne Wie 
durft de Kaap aan op Katendrecht blijkt. Aldus kunnen de moeilijke 
kanten van het leven op Katendrecht op verrassende wijze alsnog ten 
voordele worden aangewend. Nieuwe bewoners kunnen zonder al te 
veel overdrijving als helden en durfals worden betiteld, als echte 
pioniers van ontwikkelingen die meer conformistisch ingestelde types 
nog versteld zullen doen staan. Wie van diegenen die het 
grootsteedse leven ambiëren willen uiteindelijk niet als 
onverschrokken wereldburgers te boek staan? De kunst- en 
cultuursector, gewend op onverwachte en onvermoede manieren uit 
de hoek te komen, kan hierop inhaken. 

• Met zijn nog nauwelijks of niet door gentifrication beïnvloede 
woonwijken biedt Rotterdam Zuid aan kunstenaars een steeds 
schaarser wordend goed: betaalbare woon- en werkruimte op grote 
schaal. Lage vierkante meterprijzen, een indicatie voor de woon- en 
leefsituatie in een gebied, kan hier als een stimulans voor een nieuwe 
ontwikkeling gezien worden. Verschillende kunstenaarscollectieven 
haken hier op in. 

                                            
5 sprekers o.a. Paul Diederen van Diederendirrix Architecten en Ergün Erkoçu van 
MEMAR.Dutch Architects. Zij presenteerden daar het project Baekeland uit Eindhoven. Dit 
project omvat 48 appartementen en 6 maisonnettes van goedkoop tot duur, kantoren, 
parkeerplaatsen, een Turkse bazaar, een politiepost, een groot plein en een prostitutiezone. Het 
complex vormt de schakel tussen het centrum en de voormalige arbeiderswijk Woensel-West, een 
achterstandswijk met veel criminaliteit, allochtonen en prostitutie. 
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Omdat, Cruyffiaans gesproken, nadelen met enige fantasie ook als 
voordelen kunnen worden uitgelegd, wordt Rotterdam Zuid een vat met 
ongekende mogelijkheden. Elementen die in de nieuwe identiteit van 
Rotterdam Zuid kunnen meespelen zijn: kleur en verscheidenheid, 
uitdaging, ruimte en de nabijheid van het nieuwe culturele centrum. Een 
van de randvoorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van Rotterdam 
Zuid schuilt in het ontwikkelen van een nieuwe identiteit voor dit stadsdeel 
waarin zowel de oude als de nieuwe bewoners zich herkennen. Kunst en 
cultuur kunnen hierbij een belangrijke inbreng hebben. Dat laatste lijkt in 
tegenspraak met de opvatting dat zoiets bottom up dient te gebeuren. De 
Raad wil daarom een vergelijking trekken met de aanpak die gevolgd is in 
een gebied dat qua problematiek vergelijkbaar is met Rotterdam Zuid:het 
WiMBY!-project in Hoogvliet (zie hierna). 
 
Tegelijkertijd kent het Pact op Zuid ook een enorme valkuil: is Rotterdam 
Zuid eigenlijk wel te beschouwen als één gebied? Is een gebied met een 
inwoneraantal van 300.000 eigenlijk niet veel te groot voor één nieuwe 
identiteit?  
 
De Raad ziet Rotterdam Zuid veeleer als een verzameling van wijken met 
elk een geheel eigen identiteit. Voor zover Rotterdam Zuid al een eenheid 
vormt is die louter geografisch en beleidsmatig bepaald en opgebouwd uit 
een aantal geheel verschillende deelgebieden. De Raad bepleit dus niet 
zozeer het ontwikkelen van één nieuwe kunstmatige identiteit voor 
Rotterdam Zuid als wel de versterking van meer identiteiten binnen één 
geografisch geheel. In een identiteitsversterkende campagne kan de kunst- 
en cultuursector een fikse bijdrage leveren, zowel in directe zin via 
architectuur en kunst in de openbare ruimte, als indirect bij 
imagocampagnes en andere identiteitsversterkende processen.  
  

Conclusie: Rotterdam Zuid is een gebied met veel meer 
mogelijkheden voor kunst en cultuur dan doorgaans voor 
achterstandswijken geldt. Kunst en cultuur kunnen helpen om het 
gebied een duidelijker identiteit te geven. Probleem is daarbij 
evenwel dat Rotterdam Zuid als zodanig eigenlijk te groot is en dat er  
oog moet zijn voor de verschillen tussen de deelgebieden in 
Rotterdam Zuid. 

 
Naar een cultuurmonitor 
De begrippen ‘derde sfeer’ en ‘cultureel kapitaal’ zijn methodologisch nog 
niet uitgewerkt. Klamer kondigt aan dat er een meetinstrumentarium in 
voorbereiding is: een zogenoemde cultuurmonitor. Klamer waarschuwt er 
wel onmiddellijk voor dat concretisering van een dergelijk instrument ten 
koste kan gaan van verbeelding, dat nu juist een leidend beginsel is in de 
derde sfeer. Maar hij realiseert zich dat, om partijen als overheid, 
corporaties en investeerders op dit punt te sturen en misschien belangrijker 
nog, er in de toekomst op af te rekenen, zo’n instrument noodzakelijk is. 
De Raad stelt daarom voor om, gebruik makend van het Pact op Zuid, zo’n 
instrument daadwerkelijk te ontwikkelen en toe te passen. Het heeft geen 
zin in een gebied meer dan één miljard euro te pompen als niet 
voortdurend de vinger aan de pols wordt gehouden of de doelstellingen van 
de operatie: te komen tot een beter leefklimaat in Rotterdam Zuid, ook 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. Om de temperatuur van Rotterdam 
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Zuid de komende jaren te meten is een thermometer nodig. Verderop 
zullen we zien dat er al een instrument is om de gentrification in 
Rotterdam te meten. Daarnaast is ook een sociale index in ontwikkeling. 
Deze instrumenten moeten goed op elkaar afgestemd dan wel geïntegreerd 
worden. 
Gemeten zal worden bij de bevolking in de wijken van Rotterdam Zuid. 
Klamer stelt dat die meting kan plaats vinden door bewoners te laten 
aangeven hoe zij enerzijds bepaalde onderdelen van het sociaal en 
cultureel kapitaal waarderen en anderzijds de situatie van het moment op 
die onderdelen beleven.6

 
Conclusie: Er moet een instrument worden ontwikkeld om de effecten 
van inspanningen in het Pact op Zuid op het versterken van cultureel 
kapitaal van Rotterdam Zuid te meten. Dit meetinstrument kan tevens 
dienen om marktpartijen af te rekenen op bijdragen die zij leveren 
aan het vergroten van het cultureel kapitaal. Bij de toepassing in het 
Pact op Zuid verdient het aanbeveling de cultuurmonitor af te 
stemmen op de reeds ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde 
instrumenten (gentrificationmonitor, veiligheidsindex en sociale 
index). 

 
Programmering op Zuid 
Bij programmering kan men zowel denken aan culturele programma’s op 
wijkniveau, zoals bijvoorbeeld op het podium van de verschillende locale 
cultuurcentra vanuit Sport en Recreatie als op programma’s die stedelijke 
instellingen voor wijken ontwikkelen waarin vaak ook amateurs optreden. 
Recent heeft de wethouder Participatie en Cultuur in een brief de stand van 
zaken met betrekking tot de ontwikkeling van voorzieningen voor cultuur in de 
wijken uiteen gezet.7

 
Enkele jaren geleden is het Actieprogramma Cultuurbereik van start gegaan. 
Het Rijk en de stad dragen ieder de helft van de middelen bij. Op stedelijk 
niveau functioneert een stuurgroep Actieprogramma Cultuurbereik. Door deze 
stuurgroep worden professionele instellingen financieel in staat gesteld een 
lokaal cultuurcentrum-aanbod te realiseren. Het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en het Scapino Ballet Rotterdam maken hier al jaren gebruik van. Voor 
zover ons bekend is tot op heden niet overwogen om het Actieprogramma 
Cultuurbereik-budget met middelen uit het Pact op Zuid te verhogen. Toch is 
hiervoor veel te zeggen mits de gemeentelijke autonomie op dit punt wordt 
gehandhaafd. De Raad is van mening dat locale cultuurcentra in het 
verstevigen van de sociale samenhang een belangrijke rol vervullen.8 Om die 
reden is een gerichte impuls vanuit het Pact op Zuid zowel naar 
accommodaties als naar het programma-aanbod terecht. Een aantal 
instellingen kan een op maat aangepast aanbod leveren mits daarvoor 
middelen beschikbaar zijn. Vanuit Pact op Zuid zou het budget van de 
stuurgroep Actieprogramma Cultuurbereik kunnen worden verruimd om zulke 
aangepaste programma’s mogelijk te maken.  

                                            
6 De faculteit der Historische en Kunstwetenschappen denkt daarbij aan een kwaliteitsonderzoek 
op basis van normanalyse; een methode waarbij normen, waarden en ideeën ten aanzien van een 
bepaald waardenobject kunnen worden bepaald via subjectgebonden indicatoren. 
7brief wethouder Participatie en Cultuur van oktober 2007. 
8Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies over lokale cultuurcentra: driemaal is 
scheepsrecht, mei 2006  
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Daarnaast kunnen instellingen natuurlijk autonoom programma’s maken die 
van belang zijn voor Rotterdam Zuid. Het meest voor de hand ligt dat bij 
instellingen die al op Zuid gevestigd zijn zoals bijvoorbeeld Theater Zuidplein, 
Rotterdams Wijktheater, Villa Zebra, Nederlands fotomuseum en de in 
Rotterdam Zuid gevestigde kunstenaarscollectieven zoals B.a.d. en The Player. 
 
Theater Zuidplein, een van de verzelfstandigde gemeentelijke culturele 
diensten, presenteert jaarlijks artiesten/acteurs met muziekstijlen en 
theaterproducties die voortkomen uit dominante etnische bevolkingsgroepen in 
Rotterdam, zoals Kaapverdianen, Marokkanen, Antillianen en Turken. Ook 
Rotterdamse gezelschappen die expliciet community art bedrijven en daarbij 
vrijetijdskunstenaars inzetten, zoals Het Waterhuis en het Rotterdamse 
Wijktheater, worden met regelmaat gebracht. Maandelijks is er het Echt 
Rotterdams Open Podium voor het aanstormend talent uit de stad. Directeur 
Doro Siepel is bezig om het volkstoneel opnieuw een duidelijke plaats te geven 
door zowel volkstoneel te programmeren als groepen te stimuleren daarmee 
aan de slag te gaan. 
 
Het Rotterdamse Wijktheater, gevestigd in de buurt van het Zuidplein, 
produceert sinds jaar en dag wijkgerichte theaterstukken, gespeeld door 
mensen uit de wijken, met veelal thema’s uit de multiculturele 
samenleving. In het recente verleden brachten zij een tweetal producties, 
rechtstreeks geïnspireerd op thema’s uit Zuid, zoals Verhalen uit het 
droogdok over de geschiedenis van Heijplaat. Een nieuwe productie over dit 
onderwerp is in de maak. Voor april 2008 wordt Hand in hand 
aangekondigd, een productie over het 100-jarig bestaan van de voetbalclub 
Feyenoord.  
 
Ook stedelijke instellingen organiseerden op Rotterdam Zuid georiënteerde 
activiteiten: 

• TENT. organiseerde onlangs een discussieavond over Rotterdam Zuid 
met de drie cultuurmakelaars op Zuid. 

• In het kader van City of Architecture 2007 werd een workshop 
georganiseerd vanuit de opvatting dat ook op Zuid interessante 
gebouwen staan en dat de architectuur een rol kan spelen bij sociale 
maatschappelijke ontwikkelingen en lokale initiatieven in de wijk.  

• De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam organiseerde in mei 
2007 de masterclass Form & the City. Daarin werkten studenten van over 
de hele wereld aan ontwerpen voor culturele gemeenschapscentra in de 
deelgemeenten Feyenoord, Charlois en IJsselmonde. De opdracht luidde: 
”ontwerp een gebouw waarin de nieuwe kracht van Rotterdam Zuid tot 
uitdrukking komt en waarin plek wordt gegeven aan onderwijs- en 
welzijnsinstellingen”. 

• Op 20 juni 2007 organiseerde Architectuur Instituut Rotterdam een debat 
over de ambities in Rotterdam Zuid en de rol die architectuur daarbij 
kan vervullen. In dit debat werd een lans gebroken voor architectuur die 
niet zozeer opvalt, maar die het resultaat is van sociale en culturele 
processen die gaande zijn in de wijk. 

• Het Nederlands fotomuseum, gevestigd in Las Palmas, presenteerde 
in 2007 de tentoonstelling Panorama Las Palmas. De tentoonstelling 
toont foto’s die gemaakt zijn in een straal van een kilometer rond het 
gebouw en vertelt een visueel verhaal over de ontwikkeling van de 
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Wilhelminapier en omgeving: van landelijk gebied tot stedelijke 
hoogbouwlocatie bij uitstek. 

• De Rotterdamse musea werken al enkele jaren samen in het kader van 
Musea in de wijken en krijgen daarvoor extra middelen vanuit het 
Actieprogramma Cultuurbereik. In 2002 werkten het Wereldmuseum, 
Boijmans Van Beuningen en het Historisch Museum Rotterdam samen in 
Loket op Zuid waarbij kunstenaars zich lieten inspireren door de 
collecties van beide musea op locaties in Zuid. Met deelnemers en 
bezoekers van deze activiteiten ‘op locatie’ werden bezoeken gebracht 
aan beide musea. In de jaren daarna bleven van de deelnemende musea 
alleen de ‘diehards’, Villa Zebra en het Historisch Museum Rotterdam, 
over. Het Historisch Museum Rotterdam plant voor het Jongerenjaar 
2009 een op Rotterdam Zuid gericht project: Zone 5314. In de winter van 
2006/2007 werden excursies voor Turkse vrouwen georganiseerd vanuit 
Feijenoord naar de tentoonstelling Groeten uit Mekka in het Maritiem 
Museum Rotterdam. 

• Het Historisch Museum Rotterdam stelde in Feijenoord een zogenaamde 
wijkconservator aan met een vaste werkplek in de bibliotheek in de 
Afrikaanderwijk. Deze kreeg tot taak, aan de hand van verhalen en 
verzamelde voorwerpen, de geschiedenis en toekomstverwachtingen van 
de wijkbewoners vast te leggen. 

• Villa Zebra organiseerde in 2005 en 2007 Musea in de Kast. Kinderen 
maakten rapportages van bezoeken die zij aan vier musea brachten. In 
2007 werd het project Mijn Talent georganiseerd. Kinderen uit wijken in 
Rotterdam Zuid brachten hun talent in beeld.  

• Motel Mozaïque, het jaarlijks terugkerende cultuurfestival met een 
mengeling van eigentijdse muziek, theater en beeldende kunst, heeft 
een broertje in de vorm van Bazar Curieux sinds 2006 in de Maassilo aan 
de Maashaven.  

• In het beleidsplan 2005/2008 van de Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam werd aangekondigd het aantal vestigingen in Zuid uit te 
breiden. De Beeldfabriek in Las Palmas op de Wilhelminapier is er 
daadwerkelijk gekomen. De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
heeft de intentie uitgesproken om samen met Zadkine en LMC 
Scholengemeenschap een locatie te vestigen nabij het Zuidplein. Het 
gaat hierbij om alle disciplines. Realisatie in 2011. Locaties Larenkamp 
en Dalweg zullen dan worden gesloten. 

 
Uitgaande van de ruim 90 instellingen die in Rotterdam in het cultuurplan 
zitten is het totaalbeeld daarmee nog niet echt overstelpend. Dit sombere 
beeld wordt bevestigd in het rapport Kunstinstellingen in de wijken van Letty 
Ranshuysen. Zowel over het project Cultuurbuur, waarbij grote gevestigde 
instellingen een aanbond verzorgen voor de lokale cultuurcentra als over het 
project Musea in de wijken velt het rapport een kritisch oordeel. Er is weinig 
wisselwerking tussen publiek en gezelschappen en instellingen, de drempels 
zijn te hoog en veel instellingen haken af. Deze conclusies gelden overigens 
niet alleen voor de activiteiten in wijken op Rotterdam Zuid maar ook voor de 
overige wijken van Rotterdam.  
 
De geringe betrokkenheid van de culturele sector als geheel is 
verbazingwekkend. Terwijl het voorbeeld vanuit een primair culturele 
invalshoek in een gebied met een vergelijkbare problematiek als Rotterdam 
Zuid heel dichtbij is: het onlangs afgeronde WiMBY! project Hoogvliet. 
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WiMBY! is gedurende 6 jaar aangestuurd en uitgevoerd door het 
Rotterdamse bureau Crimson van de architectuurhistorici Wouter 
Vanstiphout en Michelle Provoost in samenwerking met Felix Rottenberg. De 
problematiek van Hoogvliet is grotendeels dezelfde als die in Rotterdam 
Zuid en de manier waarop de methode WiMBY! heeft gewerkt kan ook in 
Rotterdam Zuid worden toegepast. Met wat WiMBY! zelf noemde “gerichte 
acupuncturele ingrepen op het gebied van landschapsinrichting, 
architectuur en beeldende kunst” kan de problematiek van het gebied 
hanteerbaar en inzichtelijk gemaakt worden en kunnen projecten worden 
geïntroduceerd. Het WiMBY! project getuigde van een groot 
‘omgevingsbewustzijn’. Niet alleen werden alle partijen, zoals 
woningcorporaties, omliggende bedrijven, haven en deskundigen, maar ook 
de bevolking consequent bij de plannen betrokken. Ook voor de media en 
specialisten bleef het project voortdurend interessant getuige de grote 
stroom publicaties, conferenties, tv programma’s (recent nog de prachtige 
documentaire voor Tegenlicht van de VPRO). Museum Boijmans Van 
Beuningen ruimde een van haar zalen in voor een grafisch fraai 
vormgegeven eindpresentatie. Lantaren/Venster was van plan mee te gaan 
programmeren in de begin 2008 startende Heerlijkheid Hoogvliet maar 
heeft dat plan vanwege financiële problemen moeten afblazen. We kunnen 
vaststellen dat in het WiMBY! project een krachtige samenballing van 
allerlei creatieve disciplines heeft geleid tot een inspirerende 
toekomstvisie over een stadswijk. Overigens was lang niet alles rondom het 
WiMBY! project even succesvol. Een van de initiatiefnemers van WiMBY!, 
die aan de wieg stond van de grootscheepse herstructurering van Hoogvliet, 
voormalig wethouder Herman Meijer, merkte onlangs in het blad 
Perspectief van de stadsregio Rotterdam op: “weliswaar ging Hoogvliet met 
weinig karakter de vernieuwing in en kwam er met meer karakter uit; het 
had allemaal meer kunnen zijn. WiMBY! had last van bureaucratie, liet 
potentiële bondgenoten zitten en deed te weinig aan de organisatie van het 
draagvlak”. 
De bevindingen van WiMBY! zijn neergelegd in de lessen van WiMBY!, 2001-
2007 en lijken ons zeer aanbevelenswaardig bij het nadenken over de wijze 
waarop de grootschalige herstructurering van Rotterdam Zuid op een 
aansprekende manier zou kunnen worden aangepakt. 
Succesfactoren in de WiMBY! aanpak waren: 

- het grote netwerk met stakeholders met een sterk bindende 
mandaathouder (Felix Rottenberg) 

- de koppeling programma aan een tastbaar initiatief (in het geval van 
Hoogvliet koppeling van herstructureringsopgave aan het fenomeen 
Internationale Bouw Tentoonstelling ofwel combinatie van denk- en 
uitvoeringsexperimenten) 

- de onconventionele uitstraling (gevestigde partijen moesten zich 
committeren in een nieuwe setting en gedachtewereld) 

- de ‘acupuncturele’ benadering: “tintelende interventies, 
ongebruikelijke projecten en processen met veel variatie, wisselend 
van ritme en omvang, altijd op een schaal passend bij Hoogvliet” 

- intellectuele exercities gekoppeld aan activiteiten voor het grote 
publiek 

- de langdurigheid van het project 
- de volhardendheid, denkkracht en beeldende kracht van de dagelijks 

uitvoerders (Crimson) 
- een goed netwerk in de culturele sector en in de wereld van de media 
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- hoge conceptuele kwaliteit  
- voldoende middelen 

 
Faalfactoren die zeker ook opgeld doen bij het Pact op Zuid: 

- onvoldoende ‘radicale elegantie’: is er een bestuurlijk systeem dat 
ingrijpt, versnelt en afdwingt wanneer dat nodig is? 

- ondoordringbare schotten tussen betrokken partijen als corporaties, 
gemeentelijke diensten, deelgemeenten 

- procedurevastheid, inflexibiteit, competentiestrijd betrokken 
partijen 

- gebrek aan afstemming tussen gemeente en deelgemeenten.9 
 

Conclusie: De betrokkenheid van grote culturele instellingen bij het 
Pact op Zuid is beperkter dan men zou mogen verwachten. Hoewel 
menige instelling (Rotterdams Wijktheater, Theater Zuidplein, 
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam), de 
amateurkunstbeoefenaar mogelijkheden biedt, blijft de rol die 
amateurkunst kan spelen in het revitaliseringsproces onderbelicht. 
Een inspirerende en prikkelende culturele aanpak die partijen kan 
aanzetten tot actie ontbreekt. Die moet er alsnog gaan komen. Van 
het WiMBY! project kan veel worden geleerd. 

 
Skillcity – brede school - Freezones 
Filosoof Henk Oosterling, door de woningcorporaties ingehuurd om het  
Pact op Zuid inhoudelijk bij te staan, ontwikkelde het concept Skillcity. 
Naar zijn mening is er bij de op zich geslaagde transformatie van Rotterdam 
arbeidersstad naar Rotterdam Cultuurstad in de laatste vijftig jaar een 
dimensie overgeslagen. De stedelijke vernieuwing voltrok zich in fysieke 
zin, zonder dat zich daarbij een identieke verandering van de sociaal-
culturele component voltrok. Terwijl de stad veranderde, de bedrijven zich 
verplaatsten en vernieuwden en de bevolkingssamenstelling en het 
arbeidspotentieel veranderden (verkleuring, verjonging) ging de 
ontwikkeling van vakmanschap (skills) bij de nieuwkomers en hun kinderen 
in de oude wijken niet gelijk op. Er moet dus, volgens Oosterling, alsnog 
massief werk gemaakt worden van het opnieuw ontwikkelen van 
vakmanschap en ondernemingszin in de oude stadwijken. Hij pleit in dat 
verband voor een stad die weer ‘gezellig’ wordt, waar de verhouding 
meester – gezel weer wordt wat hij ooit was. Hij pleit voor een in 
samenwerking met het MKB op te zetten stagenetwerk waarin jongeren zich 
in het vakmanschap opnieuw leren bekwamen. Het onderwijs speelt daarbij 
vanzelfsprekend een doorslaggevende rol waarbij hij vooral veel verwacht 
van de brede school die zich moet ontwikkelen tot een 
‘emancipatiemachine’ in de wijk. In het brede school concept leidt het 
‘empoweren’ van jongeren gaandeweg tot het versterken van het sociaal 
kapitaal in de omgeving. Mensen leren zich weer te organiseren, worden en 
voelen zich intensiever bij ontwikkelingen betrokken en vertonen weer 
ondernemingszin. Kunstenaars en kunstinstellingen blijken over 
onverwachte mogelijkheden te beschikken om het sociaal kapitaal in een 
wijk te activeren.  

                                            
9 Zie: “Over acupunctuur in Hoogvliet, de lessen van WiMBY!, het kleine WiMBY! boek”, 2007 
Rotterdam. 
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Naast het onderwijs en het opnieuw bevorderen van het vakmanschap legt 
Skillcity het accent op het cultureel ondernemerschap als mogelijkheid voor 
de kunstensector om het cultureel kapitaal in het gebied te versterken. 
Beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk en architect Dennis Kaspori 
ontwikkelen in opdracht van Kosmopolis projecten waarbij mode-
ontwerpers, restaurateurs en vormgevers in de wijk aan het werk kunnen. 
Zo maakt een modeontwerper nieuwe kleding voor een bedrijf dat eerder 
zijn producten uit India betrok maar nu zijn kleding in de wijk laat 
produceren. Niet alleen ontstaat zo een nieuwe, jongere klantenkring voor 
een nieuwe kledinglijn, ook de werkgelegenheid in de wijk en de 
mogelijkheid om hiervoor scholing te volgen varen er wel bij. Een ander 
voorbeeld is het idee om koks nieuwe gerechten te laten ontwikkelen met 
etenswaren die bij andere gerechten als rest overblijven. Niet alleen wordt 
aldus op een meer duurzamere wijze met voedsel omgegaan; restaurants 
krijgen nieuwe afzetmogelijkheden. Door kunstenaars wordt de besloten 
wereld van de Chinese keuken geopend en daardoor van groter belang voor 
de directe omgeving dan voorheen. Met dit duurzaam voedsel-concept 
nemen Van Heeswijk en Kaspori ook stelling tegen het Meet and Eat 
concept dat volgens hen te veel van boven af gedropt is zonder naar de 
kenmerken van de wijk te kijken. Het lanceren van restaurants in een wijk 
waarin het uit eten gaan helemaal niet tot de cultuur behoort, laat staan 
‘niet halal voedsel presenteren’, was een van de missers bij de opzet van 
dit project.  
 
Met dit project leggen Van Heeswijk en Kaspori niet alleen een relatie met 
het sociaal en cultureel kapitaal maar wel degelijk ook met het economisch 
kapitaal. In het schema zitten deze buurtgerichte activiteiten dus in een 
tussenzone. 
 
 
 

kapitaal projecten doelstelling 

Revitalisering Sociaal en 
cultureel 

Community art Sociaal 

 Sociaal, cultureel 
en economisch 
kapitaal 

Freezone, Skill 
city 

Emancipatorisch 

Gentrification Economisch Creatieve 
industrie 

Economisch 

 
Dennis Kaspori ontwikkelde de Rotterdamindex, een aandelenspel op 
internet waaruit de waardering voor een wijk door de Rotterdammers 
blijkt. Wellicht zou de Rotterdamindex opgevat mogen worden als een maat 
voor het geïnvesteerd sociaal en cultureel kapitaal in een wijk. Een van de 
door Architectuur Instituut Rotterdam in het kader van het project 
Reviewing Rotterdam uitgenodigde critici denkt dat een instrument als de 
Rotterdamindex zou kunnen uitgroeien tot een maat die woningcorporaties 
gaan gebruiken bij beslissingen om in hun wijken naast woningen ook 
culturele en openbare voorzieningen te realiseren.10

Kenmerk van de Freehouseprojecten is dat kunst niet langer vanuit een top-
down verheffings-idee wordt ingezet, maar fungeert als motor tot 

                                            
10 Zie: “Rotterdam herzien”,Galema, Vollaard e.a. Rotterdam 2007. 
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emancipatie in brede, maatschappelijke zin. Het artistieke karakter van de 
ontplooide activiteiten blijft behouden zodat kunst niet tot louter sociaal 
werk wordt.  
 
Het maatschappelijke gevolg van gentrification waarbij huidige bewoners 
de wijk moeten verlaten wordt hier afgewezen. Alles is erop gericht bij de 
huidige bevolking culturele burgerschapszin te bevorderen. Kunst en 
cultuur moeten er toe leiden dat de bewoners volwaardiger gaan 
participeren in de samenleving. Dit richt zich overigens niet alleen op 
laaggeschoolden. Studenten maken al deel uit van de stedelijke populatie. 
Na het beëindigen van hun studie en het starten van hun loopbaan zouden 
zij in de stad moeten willen blijven wonen. 
 

Conclusie: Skillcity met de bijbehorende Freezones projecten hebben 
de potentie uit te groeien tot een project dat Rotterdam Zuid een 
identiteit verschaft. Door de koppeling van Skillcity aan het brede 
schoolconcept en freezones aan de werkgelegenheid wordt 
bijgedragen aan structuurversterking = vergroting van het sociaal en 
cultureel, maar ook het economisch kapitaal. 

 
Kunst in de openbare ruimte in samenspraak met bevolking 
De afdeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR) van het 
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam hanteert sinds 2000 de navolgende 
filosofie: “Het inhoudelijke beleid staat in het teken van een verschuiving van 
kunst in de openbare ruimte, een overwegend museale en stedenbouwkundige 
opvatting van openbare ruimte, naar openbare kunst, een opvatting waarin 
vraaggerichtheid, publieksparticipatie en cultuurbereik meer op de voorgrond 
treden”. Het op enigerlei wijze betrekken van burgers is een soort 
randvoorwaarde bij de selectie van projecten door de afdeling Beeldende 
Kunst in de Openbare Ruimte. Zo werd in deze geest rond de eeuwwisseling 
in Bloemhof een aantal muurschilderingen waarbij wijkbewoners waren 
betrokken gerealiseerd. Het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam 
ondersteunde het project ms. Noordereiland van kunstenaar Jo Cillen, zelf 
wonend op het Noordereiland, waarbij de fantasie: het Noordereiland als 
een motorschip, de inspiratiebron was voor allerlei kunstuitingen waarin 
een groot aantal bewoners en panden een rol vervulden. Het 
kunstenaarscollectief The Player, dat opereert vanaf Katendrecht en vaak 
de directe omgeving als vertrekpunt van haar activiteiten neemt, werkt aan 
de ontwikkeling van een lichtplan voor de Atjehstraat. De afdeling 
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte ontwikkelt in samenspraak met de 
omgeving een plan voor de realisatie van kunstwerken die uitgaan van het 
beeld van stadspoorten. Op die manier verlenen deze kunstwerken aan het 
gebied waarin ze verkeren een nieuwe identiteit als ‘ommuurde eenheid’. 
Er wordt over gedacht om de havenhoofden van Charlois, Katendrecht en de 
Wilhelminapier door bruggen met elkaar te verbinden. Zo ontstaat zowel 
voor de inwoners van de wijken als toeristen ‘die een dagje haven doen’ 
een wandelroute aan de linkeroever van de Maas. De Raad meent dat vanuit 
de beschikbare Pact op Zuid-gelden dit soort projecten mogelijk gemaakt 
zouden moeten worden. 
 
Beeldende kunstprojecten richten zich tegenwoordig op meer dan alleen de 
realisatie van tastbare en zichtbare beelden. Veel beeldend kunstenaars, 
maar ook architecten realiseren projecten waarbij het proces belangrijker 
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is dan het eindresultaat. De Freehouseprojecten van beeldend kunstenaar 
Jeanne van Heeswijk en architect Dennis Kaspori vallen onder deze 
categorie. Zij haken bijvoorbeeld momenteel aan bij het Skillcity project 
van filosoof Oosterling. Juist vanwege het accent dat in Rotterdam Zuid 
gelegd wordt op het ontwikkelen van participatie en burgerschap is dit 
soort projecten extra de moeite waard.  

 
Conclusie: in het recente verleden zijn in Rotterdam Zuid enkele 
kunstprojecten in samenspraak en samenwerking met de wijk 
gerealiseerd door de afdeling Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte. Kunstenaarscollectieven speelden daarbij een actieve rol. Er 
is voldoende reden om dit soort buurtgebonden projecten vanuit het 
Pact op Zuid met middelen te ondersteunen.  

 
 
 2.2  Gentrification:  
 
Autonome kunst: transformatie als neveneffect 
 
Vanuit de constatering van Klamer dat aanduidingen in de literatuur in 
termen van sociaal en cultureel kapitaal nog ontbreken lijkt het 
vanzelfsprekend dat de betekenis van cultuur wordt uitgedrukt in 
economisch waarden. Maar ook dat is een nog betrekkelijk onontgonnen 
terrein. Pas onder minister Brinkman werd met de introductie van het 
begrip topkunst voor het eerst iets gezegd over de economische betekenis 
van de cultuursector. In de jaren ’80 verscheen over de economische 
betekenis van de cultuursector in Amsterdam in 1983 een eerste rapport11.  
 
Sinds Richard Florida zijn theorie lanceerde is evenwel duidelijk dat de 
aanwezigheid van creatievelingen en bijbehorende bedrijvigheid leidt tot 
zodanig positieve impulsen voor de economische en sociale ontwikkeling 
van een stad dat van een totale opleving gesproken kan worden. Bij het 
proces dat met het Pact op Zuid wordt nagestreefd is het van belang om die 
rol van kunst en cultuur te onderkennen. Een deel van dit advies gaat 
hierover en behelst gegevens waaruit blijkt dat de (zichtbare) aanwezigheid 
van kunstenaars in een wijk van positieve invloed is op de omgeving. 
Hoewel de betekenis van kunst en cultuur onmiskenbaar is hebben 
kunstinstellingen en kunstenaars in dit proces geen uitgesproken oogmerk 
om in de betrokken wijken of stadsdelen processen in een bepaalde richting 
op gang te brengen. Het effect van kunst en cultuur is min of meer 
ongericht maar kan tevens aanzienlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 
effect dat zich bij elkaar vestigende galerieën van kunstenaars op hun 
omgeving kunnen hebben. Bij dat laatste speelt vooral ook de zichtbaarheid 
een rol. Juist zichtbaar aanwezige kunstenaars drukken een cultureel 
stempel op de wijk. 
 
Onlangs werd door ABF Research, in opdracht van het ministerie van OCW, 
uitgezocht of en zo ja hoe de waarde van de input van cultuurgeld in 

                                            
11 1983 Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam: ’Meer dan een miljard’. 
Later gevolgd door’ De Kunsten gewaardeerd’, KPMG, Bureau voor Economische Argumentatie, 
Amsterdam, 1996 
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achterstandswijken is vast te stellen12. Uit dat onderzoek blijkt dat in 
slechts 2,5 procent van de Nederlandse wijken meer dan 40 procent van de 
werkgelegenheid in de kunst- en cultuur sector zit; voorzieningen op het 
gebied van kunst en cultuur concentreren zich dus. Dit zou aanleiding 
kunnen zijn om te stellen dat impulsen op het gebied van kunst en cultuur 
geen zin hebben buiten deze gebieden; een gerichte inzet van 
cultuurgelden in probleemgebieden zou verspild geld zijn. Het ABF 
Research rapport trekt die conclusie echter niet. Omdat kunst en cultuur 
economische waardemakers zijn, d.w.z. van invloed zijn op de waarde van 
onroerend goed en rendement van investeringen, is het volgens ABF 
Research zinvol om een groter deel van het bedrag voor stadsvernieuwing, 
dat wordt besteed aan cultuur, hiervoor te bestemmen. 
 
In het onderzoek toont ABF Research aan dat er een rechtstreekse relatie is 
tussen verschillende onderdelen van de culturele infrastructuur en de 
waarde van het onroerend goed in wijken. Stijging van onroerend 
goedwaarde wordt in het algemeen gezien als een belangrijke indicatie 
voor de verbetering van de algehele kwaliteit van de leefomgeving in een 
wijk. Ruimtelijk bepaalde factoren in het cultuurbeleid die van invloed zijn 
op de vastgoedwaarde zijn: de aanwezigheid van monumenten, de 
aanwezigheid van pleinen en parken en de aanwezigheid van kunst in de 
openbare ruimte, door het ABF betiteld als culturele iconen en culturele 
planologie. Sociaal bepaalde factoren in het cultuurbeleid zijn volgens ABF: 
het culturele voorzieningenniveau, de werkgelegenheid in de culturele 
sector en de deelname aan kunst en cultuur. Als op die factoren een hoge 
score wordt bereikt is de woningwaarde in de wijk ook hoog. Wat betreft de 
economische bepaalde factoren in het cultuurbeleid is er volgens ABF een 
aantoonbare relatie tussen de aanwezigheid van creatieve industrie, 
kunstenaars en ander creatievelingen en de vastgoedwaarde. 
 
 
 a Werkgelegenheid in kunst en cultuur in Rotterdam Zuid 
 
Creatieve industrie in Rotterdam Zuid 
Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam heeft onlangs een 
monitor voor gentrification ontwikkeld. De mate waarin in een buurt sprake 
is van een proces van verbetering en opwaardering van een woongebied op 
economisch, fysiek en sociaal vlak kan worden bepaald aan de hand van een 
aantal ‘harde’ meetbare indicatoren. Dat zijn: de mate waarin de buurt als 
probleemgebied wordt ervaren, het eigen woningbezit, de ontwikkeling van 
de woonwaarde en migratie. De vijfde factor in deze monitor is de 
aanwezigheid van creatieve industrie.  
 
De oorzaak-gevolgrelatie van de genoemde indicatoren, zoals de 
aanwezigheid van creatievelingen, de ontwikkeling en gentrification is niet 
zonneklaar. De samenhang tussen genoemde factoren en de transformatie 
van een wijk is aangetoond, niet wat er eerst komt en wat volgt. Eén factor 
springt er uit; de stijging van de vastgoedwaarde. In een wijk waarin die 
indicator niet wijzigt is er geen sprake van gentrification. In een wijk 
waarin deze factor opwaarts gaat is het proces van gentrification gaande.  

                                            
12 Zie: ABF Research: Cultuurimpuls stedelijke vernieuwing 2008-2012 in opdracht van ministerie 
van OCW, Delft, 2007 
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In de praktijk blijkt vestiging van creatieve industrie niet de enige 
cultuurfactor te zijn. Buiten de vestiging van creatievelingen blijken ook de 
aanwezigheid of bouw van cultuurcentra en waardevolle architectuur, 
factoren die aan stadswijken positieve impulsen geven. Om dit te 
verduidelijken hebben we in een bijlage een overzicht opgenomen van 
wijken in Amsterdam waar zich het gentrification proces heeft voltrokken 
of nog in gang is. Wat blijkt is dat van de 21 genoemde Amsterdamse 
gentrificationgebieden er zeker 10 zijn waarbij ontwikkelingen op het 
gebied van de creatieve industrie expliciet het begin zijn geweest van het 
veranderingsproces.(zie bijlage 2).  
 
Hoewel uit het onderzoek van ABF Research blijkt dat achterstandswijken 
worden gekenmerkt door relatief weinig werkgelegenheid in de kunstsector 
en afwezigheid van centrale voorzieningen en monumenten is er reden tot 
optimisme als het gaat om de aanwezigheid van culturele infrastructuur 
juist in Rotterdam Zuid. In de grootstedelijke clustering van culturele 
voorzieningen zullen zich in de nabije toekomst grote veranderingen 
voltrekken. Er zijn drie gebieden waar zich een groot aantal culturele 
voorzieningen zullen concentreren: 1) de doorontwikkeling van de 
Wilhelminapier (Luxor, Nederlands fotomuseum, SKVR BeeldFabriek, Villa 
Zebra, Lantaren/Venster) 2) de samenvoeging van het Zuidplein met het 
Ahoy complex (Theater Zuidplein) en 3) het doortrekken van de culturele as 
over de Maas door de realisatie van het Zuidplein/Ahoycomplex. 
Daaromheen zijn er kleinere clusters die óf van deze clustering profiteren 
dan wel deze ontwikkelingen verder kunnen versterken zoals ‘Eat and 
Meet’: de uitgaansgelegenheden aan de Maas- en Rijnhaven en de Creative 
Factory aan de Maashaven. De sterk verbeterde verkeersinfrastructuur, de 
op handen zijnde of reeds gerealiseerde huisvesting van een groot aantal 
voorzieningen naar Zuid, de in gang gezette versterking van uitgaanssector 
en horecavoorzieningen en vestiging van creatieve bedrijven, dit alles in 
betrekkelijk korte tijd, rechtvaardigen het idee van een uitgetrokken 
culturele as over een relatief groot stadsdeel. Zelden hebben zich daarbij 
voor Rotterdam Zuid zoveel kansen tegelijkertijd voorgedaan. Deels is er 
sprake van beleidssturing, de markt heeft hierop in toenemende mate 
ingespeeld en deels voltrekken zich autonome ontwikkelingen.  
 

Conclusie: Juist op het punt van de aanwezigheid van een culturele 
infrastructuur zijn de omstandigheden in Rotterdam Zuid voor 
vestiging van creatieve bedrijven wellicht gunstiger dan in de meeste 
achterstandswijken omdat de Rotterdamse cultuuras lijkt uit te dijen 
via de Wilhelminapier en het gebied rond de Maas- en Rijnhaven naar 
het Zuidplein. 

 
Creatieven in Rotterdam Zuid 
De door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam 
ontwikkelde gentrification-monitor is vooralsnog alleen op enkele wijken in 
het noorden van Rotterdam toegepast, nl. op het Oude Westen, Middelland, 
Cool en Coolhaveneiland. Aan de hand van de monitor concludeert het 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam dat Coolhaveneiland en 
Cool Zuid (Leuvehaven) al enigszins aan het gentrificeren zijn. In 
Middelland en het Oude Westen is wel enige beweging waarneembaar, maar 
nog te gering om van een dergelijk proces al te kunnen spreken al hebben 
ook deze wijken duidelijk potentie tot gentrificatie. 
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De gentrificationmonitor is ondanks het Pact op Zuid in Zuid nog niet 
toegepast. Aan de hand van deze gegevens over het noorden van Rotterdam 
is het toch al mogelijk iets te zeggen over de ontwikkelingen in Rotterdam 
Zuid. Daarvoor kijken we naar de door het Centraal Bureau voor Statistiek 
voor alle postcodegebieden in Nederland geïnventariseerde ontwikkeling 
van de vastgoedwaarde. De cijfers voor de postcodegebieden in Rotterdam 
treft men in bijlage 3. Op grond van de bevindingen van ABF Research is de 
stelling verdedigbaar dat een significante stijging van de vastgoedwaarde 
een indicatie vormt voor de mate waarin een wijk in een transformatiefase 
gekomen is.  
 
Men zou vanwege de woonwaardeontwikkeling de stelling kunnen poneren 
dat in Rotterdam Zuid de volgende gebieden enigszins aan het 
transformeren zijn: Noordereiland, Vreewijk, Hillesluis, Tarwewijk en 
Carnisse. Het merendeel van de wijken in Zuid blijft zowel in stijging van 
het woonwaardeniveau als in de woonwaardehoogte duidelijk achter bij de 
meeste wijken in Rotterdam Noord. Het Noordereiland komt als enige 
gebied een beetje in de buurt van Coolhaven en Leuvehaven. De andere 
genoemde wijken lijken qua ontwikkeling op Middelland en het Oude 
Westen; wijken dus ‘met potentie’. Juist in die gebieden concentreren zich 
kunstenaars.  
 
Over de vestigingsmotieven van kunstenaars kwam Maarten Pullen13 in 2005  
tot de conclusie dat ook kunstenaars zich bij hun keuze om ergens neer te 
strijken primair laten leiden door zoiets prozaïsch als huurprijzen. Zij 
gedragen zich, vaak gedwongen door een niet zo comfortabele 
inkomenspositie, nog calculerender dan de gemiddelde burger met dat 
verschil dat ze graag zo dicht mogelijk bij het centrum gehuisvest zijn. Ze 
kiezen huisvesting op het optimum van prijs en bereikbaarheid van 
voorzieningen. Timo de Rijk, lid van de commissie vormgeving van de Raad 
voor Cultuur, beweerde onlangs dat Rotterdam juist de laatste decennia in 
artistiek opzicht is opgebloeid, niet zozeer door het prettige culturele 
klimaat alswel dankzij de relatief lagere m2 prijzen in de stad. 
 
Het huidige bestand van het Centrum Beeldende Kunst, alsmede de 
gegevens van de door de cultuurscouts opgestelde cultuurkaarten, geven 
aan dat de spreiding van beeldend kunstenaars bijna mathematisch volgens 
de door Pullen vastgestelde motieven verloopt: als men de Erasmusbrug, 
Willemsbrug en de Maastunnel als de toegangswegen tot het centrum 
beschouwt lijken althans beeldend kunstenaars zich cirkelsgewijs rondom 
deze toegangen te huisvesten: in Feijenoord wonen 78 geregistreerde 
beeldend kunstenaars waarvan het overgrote deel op het Noordereiland. 
Voor de andere wijken zijn de cijfers: Oud Charlois: 24, Kop van 
Zuid/Afrikaanderwijk 19, Bloemhof 14, Hillesluis 9, Vreewijk 9, 
Tarwewijk/Zuidplein 8, IJsselmonde/stadion en Groot IJsselmonde samen 9, 
de rest minder dan 5 per wijk. In Charlois is een concentratie van 
beeldende kunstenaars in de Talingstraat (collectief B.a.d.). In opkomst is 
het loodsencomplex op Heijplaat als nieuwe vestigingsplaats voor culturele 
initiatieven. 

                                            
13 Maarten Pullen: Kunsten of Kosten, scriptie Universiteit Utrecht, 2005. 
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De culturele kaarten van de scouts bevestigen dit min of meer geordende 
beeld van de geografische spreiding van kunstenaars van meerdere 
disciplines over de wijken in Rotterdam Zuid. 
 
Zonder in termen van oorzaak en gevolg voorbarige conclusies te trekken 
kan op zijn minst enige samenhang worden geconstateerd tussen de 
vestiging van kunstenaars in Rotterdam Zuid en de woonwaardeontwikkeling 
in de gebieden waar ze zich vestigen. Oud Charlois past vooralsnog niet in 
dat beeld. Er zitten relatief veel kunstenaars maar de 
woonwaardeontwikkeling is niet opvallend. Een verklaring daarvoor kan zijn 
dat de meeste kunstenaars die zich hier hebben gevestigd dat pas de 
laatste jaren hebben gedaan. Daardoor is het verklaarbaar dat van enig 
effect van hun vestiging op de woonwaardeontwikkeling nog niets blijkt.  
 
Geconstateerd moet worden dat van een werkelijke transformatie in 
Rotterdam Zuid tot op heden nauwelijks sprake is, een reden te meer om 
het Pact op Zuid met kracht door te voeren. 
  

Conclusie: hoewel de transformatieprocessen niet zo spectaculair zijn 
als in delen van Rotterdam Noord lijkt er op meerdere plaatsen van 
enige kentering sprake. Om een en ander met meer zekerheid te 
kunnen vaststellen zou in het kader van het Pact op Zuid de 
gentrificationmonitor van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek 
in Rotterdam ook in de wijken van Rotterdam Zuid toegepast moeten 
worden. Maar ook op basis van de beperkt beschikbare gegevens lijkt 
de conclusie getrokken te kunnen worden dat de aanwezigheid van 
cultuur (creatieve industrie, creatieve voorzieningen en creatieven) 
van invloed is op de hoogte van de waarde van het onroerend goed. 
Juist in gebieden die voorheen aandachtsgebied waren is de relatie 
sterk. Dat is een argument te meer om in achterstandsgebieden de 
ontwikkeling van de culturele infrastructuur te versterken.  

 
Rotterdam Zuid als verzameling van wijken met verschillende kansen 
Rotterdam Zuid is te groot om als één geheel ervaren te worden. Beter is 
het daarom Rotterdam Zuid per deelgemeente, of beter nog op wijkniveau 
te beschouwen. De verschillen, ook in cultureel opzicht zijn dan 
aanzienlijk. Als we de culturele kaarten van de cultuurscouts en de 
gegevens van het Centrum Beeldende Kunst bekijken zien we een 
concentratie van kunstenaars en voorzieningen op het Noordereiland, 
Feijenoord (Kop van Zuid) in Oud Charlois en op Katendrecht. Dat zijn niet 
toevallig ook de gebieden waar de grootste concentratie van kunstwerken 
in de openbare ruimte te vinden is. Een koppeling van de havenhoofden in 
deze gebieden met een loop- en of fietsbrug langs de linkeroever van de 
Maas kan leiden tot een artistieke invulling van de openbare ruimte op een 
schaal en een niveau die corresponderen met de ambities van het Pact op 
Zuid.  
 
De Kop van Zuid, het Noordereiland, Katendrecht en Charlois gelden als 
kansenzones van het hoogste niveau in termen van vestigingsplaats van 
woonklimaat, monumentale waarde, creatie van broedplaatsen en 
aanwezigheid van culturele voorzieningen. Als we naar de 
gentrificationmonitor van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in 
Rotterdam en de tabel met woonwaardeontwikkeling van het Centraal 
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Bureau voor de Statistiek kijken zien we dat het Noordereiland zich 
inmiddels heeft ontwikkeld tot een aantrekkelijke woonplek voor leden van 
de creatieve klasse. Katendrecht is hard op weg eenzelfde status te 
verwerven. In Oud Charlois is van een merkbare ontwikkeling nog geen 
sprake al lijken de randvoorwaarden gunstig. Gebieden met kansen die al 
enige dynamiek te zien geven zijn de Carnissewijk, de Tarwewijk 
(Afrikaanderbuurt) en Vreewijk. In de rest van Rotterdam Zuid zijn in dit 
opzicht nog geen bewegingen waarneembaar. Voor wijken als IJsselmonde, 
Zuidwijk en Pendrecht is, behoudens de realisatie van een lokaal 
cultuurcentrum of theater, van culturele impulsen weinig te verwachten. 
Wel biedt het rijkelijk aanwezige openbare groen de mogelijkheid om 
vanuit stedenbouwkundig en stadslandschappelijk standpunt het nodige op 
gang te brengen. 
De projectleider cultuur van Pact op Zuid heeft dit ook onderkend en past 
de door hem bepleite trits van beleidsbeïnvloeding (ontdekken, ontsluiten 
en ontwikkelen) ook per gebied verschillend toe. Oud Charlois en delen van 
Feijenoord lenen zich voor ontwikkeling, overige delen van Feijenoord en 
Charlois voor ontsluiting en de overige gebieden voor het ontdekken van 
mogelijkheden. 
 

Conclusie: Op sommige onderdelen lijkt ingrijpen relatief makkelijker 
(kunst in de openbare ruimte, creatieve werkgelegenheid, 
broedplaatsen) dan op andere (monumenten, kwaliteit openbare 
ruimte, aanwezigheid culturele voorzieningen). Het ligt voor de hand 
om met de relatief makkelijker te beïnvloeden onderdelen te 
beginnen. Daarvoor komen het polsgebied in Katendrecht, Oud 
Charlois en de Afrikaanderbuurt in aanmerking. De aanleg van een 
verbinding tussen de havenhoofden in Charlois, Katendrecht en 
Wilhelminapier in de vorm van een fiets-loopbrug vergroot zowel het 
culturele als het economische kapitaal van het gebied.  

 
Instrumenten om kunst en cultuur in de wijk te behouden 
Het is bekend dat in een vergevorderd stadium van gentrification de 
pioniers in het gentrificatieproces, kunstenaars en krakers, weer 
verdwijnen. Op een bepaald moment in het transformatieproces worden de 
vastgoedprijs en de huren zo hoog dat slechts kapitaalkrachtige burgers en 
gerenommeerde bedrijven de vierkante meterprijs kunnen opbrengen. 
Talrijke procesbeschrijvingen van transformatiewijken tonen aan dat 
ontwikkeling telkens volgens dit patroon verloopt. Verplaatsing van lage 
inkomens en het binnenhalen van hogere inkomens, soms eufemistisch 
omschreven als ‘sociale sanering’ is ook meestal expliciet doel geweest van 
het transformatieproces. Zo maakt de in Rotterdam ontwikkelde, maar 
inmiddels voor het hele land geldende zogeheten Rotterdamwet, het in 
heel Nederland mogelijk om wijken of straten niet langer toegankelijk te 
maken voor mensen met een inkomen beneden de 120 procent van het 
minimumloon. Het fenomeen gentrificatie roept dan ook veel negatieve 
reacties op bij oorspronkelijke bewoners en kunstenaars. Met het proces 
van gentrificatie wordt een vitaal element uit het nieuwe karakter van de 
transformatiegebieden ongedaan gemaakt. Zo is bekend dat in nieuwe 
wijken, gericht op kapitaalkrachtige doelgroepen, in herinrichtingsplannen 
van de openbare ruimte adequate speelvoorzieningen ontbreken, zodat 
kinderrijke gezinnen eveneens verdwijnen. Waar de ‘verdreven’ bewoners; 
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lage inkomens, werklozen, kinderrijke gezinnen en dus ook ‘pionierende’ 
kunstenaars blijven is volstrekt onduidelijk.  
Wat de laatste groep betreft kan een stadsbestuur een stelsel van 
compenserende maatregelen nemen om de oorspronkelijke pioniers in de 
wijken te houden. In de Amsterdamse Westerparkbuurt is het belang van 
behoud van kunstenaars en ateliers voor de wijk erkend. De deelraad heeft 
daarop gericht beleid gevoerd. De stadsdeelraad hield ‘strategische’ 
panden, als voormalige scholen en soortgelijke panden in eigen bezit en 
stelde deze tegen lage tarieven blijvend beschikbaar aan kunstenaars. 
Tevens verleende de deelraad subsidies aan corporaties die panden 
verhuren aan kunstenaars en galeries tegen niet marktconforme huren. In 
de Staatsliedenbuurt stelde de deelraad subsidies beschikbare om loze 
ruimten in de plint van woonblokken in te richten als kunstetalages. 
Kunstenaars kregen niet alleen een uitgelezen kans om hun werk te 
presenteren maar tevens nam de kwaliteit van de openbare ruimte 
aanzienlijk toe. Op die manier heeft de Staatsliedenbuurt ondanks 
gentrificatie het karakter van een ‘kunstkwartier’ behouden. 
 
In Rotterdam voert de WijkOntwikkelingsMaatschappij in samenwerking met 
de gemeente in enkele wijken gericht beleid om leegstaande winkelpanden 
bezet te krijgen met op kunst gerichte bedrijvigheid. Zo is de 
WijkOntwikkelingsMaatschappij in staat gebleken om de Witte de 
Withstraat in enkele jaren een imagoverwisseling te doen ondergaan van 
ongure buurt tot kunstas. Dergelijke ingrepen zijn ook op sommige plaatsen 
in Kralingen toegepast. Hoewel de WijkOntwikkelingsmaatschappij ook op 
verschillende plaatsen in Rotterdam Zuid actief is heeft zij in het bieden 
van een permanent onderkomen aan kunstenaars nog slechts een beperkte 
rol gespeeld. De WijkOntwikkelingsmaatschappij was niet betrokken bij de 
huisvestiging van een aantal ateliers in de Wolphaertstraat en 
Wolphaertsbocht, in de Wolphaertstraat was sprake van een gecombineerd 
initiatief van in de stichting Nieuwe Ateliers Charlois verenigde kunstenaars 
en de woningcorporatie de Nieuwe Unie. Vooral de gelden die beschikbaar 
kwamen in het kader van de groeibriljant Charlois maakte deze constructie 
mogelijk. In september 2007 weigerde het grafisch atelier Het 
HogeDrukGebied aan de Charloisse Kerksingel aan de 
WijkOntwikkelingsMaatschappij als eigenaar van het pand nog langer de (te 
hoge) huur te betalen. Pas nadat de gemeenteraad zich met deze kwestie 
had bemoeid was de WijkOntwikkelingsMaatschappij bereid over een 
oplossing na te denken. Deze laatste kwestie bevestigt het beeld van een 
WijkOntwikkelingsMaatschappij die geen actieve rol ambieert in een 
goedkope huisvesting van kunstenaars in Zuid. 
Het kunstenaarscollectief B.a.d. kraakte eind jaren tachtig een 
schoolgebouw aan de Talingstraat. Daarna was er lange tijd onduidelijkheid 
over het eigendom van het pand. Hoewel inmiddels het 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam als zodanig aangewezen is heeft B.a.d. tot 
op heden geen huur hoeven te betalen. 
Door toedoen van het deelgemeentebestuur van Feijenoord krijgt het 
kunstenaarscollectief the Player op Katendrecht telkens tijdelijke, 
betaalbare huisvesting. De cultuurscouts maken melding van een actieve rol 
van de deelgemeente Charlois bij de verwerving van woningen voor 
kunstenaars in de Gouwstraat en oefenruimte voor amateurmusici in 
Carnisse. 
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In deze gevallen is de rol van aan de gemeente gelieerde eigenaren als 
WijkOntwikkelingsMaatschappij en OntwikkelingsBedrijfRotterdam 
onduidelijk of afwezig. Men verwijst aldaar naar de uitgebreidere rol die de 
Stichting KunstAccommodatie Rotterdam in dit verband heeft gekregen. In 
de lopende cultuurplanperiode heeft Stichting KunstAccommodatie 
Rotterdam ook voor kunstenaars buiten de beeldende kunstsector een rol 
gekregen. De mogelijkheden van Stichting KunstAccommodatie Rotterdam 
om onroerend goed te verwerven zijn echter beperkt. Het 
WijkOntwikkelingsMaatschappij onroerendgoedfonds evenals het 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam in Rotterdam Zuid zouden in samenspraak 
met de Stichting KunstAccommodatie Rotterdam veel actiever kunnen zijn 
bij het aankopen van panden en huisvesten van kunstenaars en het behoud 
van de functie van momenteel reeds door kunstenaars in gebruik zijnde 
panden. Overigens wordt door betrokkenen gesignaleerd dat ook de visie 
die woningcorporaties hanteren ten opzichte van nut en noodzaak van 
huisvesting van kunstenaars niet alleen per corporatie maar zelfs binnen 
één corporatie zeer uiteenloopt en vaak afhankelijk is van de opvatting van 
één specifieke functionaris. Het ontbreekt aan een gedeelde visie over de 
betekenis die zich vestigende kunstenaars voor hun omgeving kunnen 
hebben. 
 

Conclusie: In gebieden die al geheel of gedeeltelijk door het proces 
van gentrification heen zijn kunnen kunstenaars en creatieve 
bedrijven voor de wijk behouden blijven mits specifieke 
instrumenten worden ingezet door daartoe in staat zijnde partijen als 
corporaties, huizenbeheerders (OntwikkelingsBedrijf Rotterdam) en 
de WijkOntwikkelingsMaatschappij. Deze maken hun rol wat dit 
betreft nauwelijks waar. De Stichting KunstAccommodatie Rotterdam 
heeft onvoldoende middelen en mogelijkheden om deze taak volledig 
over te nemen. 

 
 
 b Kunst in de openbare ruimte van Zuid 
 
De dichtheid van de kunst in openbare ruimte in Rotterdam Zuid ligt 
beduidend lager dan die in Rotterdam Noord14. Voorzover er in Rotterdam 
Zuid kunst in de openbare ruimte is gerealiseerd concentreert die zich 
vrijwel volledig op het Noordereiland en op Katendrecht. Alleen al om die 
reden lijkt in Rotterdam Zuid een inhaalslag gerechtvaardigd.  
Gelet op de icoonstatus van Vreewijk en Pendrecht als stedenbouwkundige 
eenheden zouden projecten met kunst in de openbare ruimte juist in deze 
wijken voorrang verdienen. Een concreet voorbeeld daarvan is het project 
waarbij in Pendrecht op gevels afbeeldingen worden aangebracht die 
herinneren aan de oorspronkelijke opzet en bedoelingen van architect Lotte 
Stam-Beese die de wijk ontwierp in het begin van de jaren vijftig.  
Naast de activiteiten van de afdeling Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte heeft het Centrum Beeldende Kunst een commissie Internationale 
Beelden Collectie. Deze commissie realiseert op centrale plekken in de stad 
beelden van gerenomeerde internationale kunstenaars. Nu de plannen om 
het Zuidplein en het Ahoycomplex te integreren gerealiseerd gaan worden 

                                            
14 Zie overzicht beeldende kunst in de openbare ruimte in Rotterdam op: 
http://www.cbk.rotterdam.nl/openbarekunst/01/fr_index.htm  
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kan als logisch uitvloeisel daarvan de culturele as verlengd worden tot het 
Zuidplein. Zo is denkbaar dat de commissie Internationale Beelden Collectie 
de laatste ‘lege’ kilometers van de culturele as tussen Katendrecht en het 
Zuidplein gaat stofferen met beelden, bij voorkeur niet op straatniveau 
maar op de zichtlijn van passagiers in de metroverbinding. 
 
 Conclusie: De wijken in Rotterdam Zuid worden tot op heden 
 onvoldoende bedeeld met projecten ‘kunst in de openbare ruimte’. 
 Enkele gebieden verdienen vanwege hun status als icoon voor 
 wederopbouw of tuinstad meer aandacht bij de inrichting van de 
 openbare ruimte waarbij ook het openbaar groen nadrukkelijk moet 
 worden meegenomen. De herstructurering van het Zuidplein met het 
 Ahoycomplex brengt het doortrekken van de culturele as tot aan dit 
 knooppunt in beeld met legio mogelijkheden tot ‘stoffering’ van deze 
 culturele as. 
 
 
 c Monumenten op Zuid/erfgoed 
 
Het is met de monumentale waarde van sommige delen van Rotterdam Zuid 
minder somber gesteld dan de typering die het ABF Research rapport in zijn 
algemeenheid over achterstandswijken geeft. 
In Rotterdam Zuid hebben de gebieden rondom de Rijn- en Maashaven wel 
degelijk een cultuurhistorische betekenis getuige bijvoorbeeld de zeer 
recent toegewezen status van rijksmonument aan de meelfabriek 
Latenstein aan de Rijnhaven. Het Noordereiland heeft een historische, 
grootstedelijke omgeving, waarin kunstenaars en andere creatieven graag 
wonen. Ook Katendrecht heeft een klimaat en woonomgeving die door 
kunstenaars als woon- en werkgebied in toenemende mate worden 
gewaardeerd. De recente restauraties op de Kop van Zuid en op 
Katendrecht rond het Deliplein zijn het bewijs dat de markt deze waarde 
inmiddels ook ten volle onderkent. De concentratie van kunstenaars op ‘de 
Kaap’ en in Oud-Charlois bewijst dat deze wijken voldoende 
aantrekkingskracht hebben op kunstenaars. Corporaties versterken deze 
redelijk spontaan op gang gekomen ontwikkeling, zoals nader wordt 
toegelicht in het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
over de rol van corporaties bij het bevorderen van kunst in de wijk. De 
WijkOntwikkelingsMaatschappij speelt daarbij een marginale rol. Op 
Katendrecht wordt aan het Deliplein met ‘Pact’-geld een nieuw theater 
gehuisvest: een nieuwe impuls voor deze buurt.  
 
Rotterdam Zuid heeft een aantal uit stedenbouwkundig en architectonisch 
oogpunt waardevolle wijken of complexen zoals Vreewijk, Kiefhoek, 
Betonwoningen De Kossel en Pendrecht: iconen van twintigeeuwse 
woningbouw voor arbeiders. Kunstenaars en musea zouden bij de nadere 
profilering van deze wijken een rol kunnen spelen. 
 
 Conclusie: Op het gebied van het materiële erfgoed heeft Rotterdam 
 Zuid meer in huis dan zo op het eerste gezicht wordt gedacht. Naast 
 interessante complexen zijn er ook hele wijken met een 
 cultuurhistorisch interessante status: Pendrecht en Vreewijk. Kunst 
 in de openbare ruimte kan helpen in die wijken accenten aan te 
 brengen die de icoonstatus verheldert. 
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 d Culturele planologie op Zuid 
 
ABF Research stelt vast dat wijken buiten het stadcentrum weinig culturele 
voorzieningen van stedelijk niveau herbergen. In Rotterdam is dit opvallend 
anders. Met de aanleg van de Erasmusbrug en de ontwikkeling van de 
Wilhelminapier een nieuwe cultureel centrum ten zuiden van de brug te 
ontstaan. 
Ook in Berlijn ontwikkelde zich met de herbebouwing van de 
Potsdammerplatz een nieuw cultureel centrum. De Duitse 
architectuurcriticus Angelika Schnell liet zich op het onlangs 
georganiseerde congres ‘Rotterdam Reviewing’ zeer kritisch uit over de 
architectorale kwaliteit van de Potsdammerplatz. “Maar desondanks wordt 
zo’n plek toch een cultuurcentrum” aldus Schnell. In Rotterdam ontbreken in 
vergelijking met Berlijn voldoende “opeenhoping en grote aantallen” die 
volgens Schnell nodig zijn om zonder problemen nieuwe culturele centra te 
bouwen. Zo bezien lijkt concentratie van culturele voorzieningen op de 
Wilhelminapier een riskant experiment. Zelfs nu er naast het Hotel New 
York en Luxor ook het Nederlands fotomuseum in een vernieuwd Las Palmas 
is gekomen ontbreekt nog steeds de kritische massa die ertoe leidt dat men 
kan spreken van een nieuw bruisend cultureel centrum. “ Men wil een grote 
stad, maar dan zonder verkeer, lawaai, hectiek, chaos, criminaliteit, vuil, 
mensen, subcultuur, ongevallen, daklozen. …. Misschien zelfs wel zonder 
HEMA. Kortom: Fifth Avenue zonder Manhattan” sneert Schnell15. Met de 
komst van Lantaren/Venster in 2009 kan dat kritische draaipunt wellicht 
wel bereikt worden. Het is zelfs niet denkbeeldig dat het culturele 
zwaartepunt van de stad zich in zijn geheel gaat verleggen naar de 
Wilhelminapier en ten koste gaat van het ‘oude’ culturele centrum rond de 
Doelen, Rotterdamse Schouwburg en bioscoop Pathé. 

Door de mogelijkheden, die het oprekken van de culturele as tot aan het 
Zuidplein biedt, zullen er ten zuiden van de Maas in toenemende mate 
interessante dingen gaan gebeuren. Als die as ‘gestoffeerd’ gaat worden 
kan dat een spin-off hebben naar de rest van het gebied. Haken aan die as 
kunnen zijn de Creative Factory, de komst van het Stoomschip Rotterdam 
en de realisatie van een theater aan het Deliplein, uitgaansvoorzieningen 
rond de Maas- en Rijnhaven en restaurants en anderssoortige 
eetvoorzieningen aan het Afrikaanderplein. Nu deze nieuwe culturele 
clustering onomkeerbaar is geworden moeten de wijken er om heen er 
optimaal van profiteren.  
IJsselmonde en Zuidwijk zijn wijken waar relatief weinig creatievelingen 
wonen of werken en voorzieningen aanwezig zijn, behalve popcentrum 
Baroeg. IJsselmonde heeft wel een actief deelgemeentebestuur met een 
portefeuillehouder cultuur die hardop droomt van een theatertje met 250 
stoelen in de buurt van winkelcentrum Keizerswaard.  

 
Conclusie: De creatie van een nieuw cultureel centrum in Rotterdam 
op de Wilhelminapier is een feit en krijgt de komende jaren met de 
komst van Lantaren/Venster nog meer body. Kunst en cultuur hebben 
daarmee op de schaal van Rotterdam Zuid duidelijk gestalte 
gekregen. Het is nu zaak rond de Wilhelminapier zoveel mogelijk 
spin-off te genereren. Er kunnen zich nieuwe culturele clusters 
vormen op Katendrecht, de Creative Factory en het Afrikaanderplein. 

                                            
15 Zie bijdrage Angelika Schnell in: “Rotterdam herzien” pagina 41, AIR, Rotterdam 2007 
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 3 Advies naar aanleiding van vragen van de projectleider cultuur van 
  Pact op Zuid:  
 
1 Hoe kan de sector aannemelijk maken dat cultuur in het proces van 

revitalisering van een gebied meerwaarde heeft? Cultuur wordt nog te 
veel gezien als een kostenpost terwijl het eigenlijk opgevat zou moeten 
worden als een voorinvestering die zichzelf terugbetaalt. Het bureau 
ABF heeft in opdracht van OCW hiernaar studie verricht. Deze gegevens 
zouden naar de Rotterdamse situatie moeten worden vertaald.  

 
In het algemeen zijn er genoeg gegevens voorhanden dat kunst en 
cultuur waardemakers zijn. Wat wij in dit advies willen stellen is dat die 
meerwaarde zowel in termen van sociaal, als cultureel, als van 
economisch kapitaal kan worden uitgedrukt.  
Er zijn diverse gronden voor de veronderstelling dat financiële impulsen 
op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam Zuid lonend zijn.  
In de eerste plaats bezit Rotterdam Zuid drie gebieden die met behulp 
van die impulsen tot culturele centra kunnen uitgroeien 
(Wilhelminapier, Maas- en Rijnhaven en Zuidplein/Ahoy). Naast het 
rechtstreekse voordeel is er de spin-off naar de omliggende gebieden.  
Op de tweede plaats lijkt er een samenhang te bestaan tussen de 
aanwezigheid van kunstenaars in Rotterdam Zuid en de ontwikkeling van 
de woonwaarde. De tendensen zijn vergelijkbaar met gebieden in 
Rotterdam Noord waarvan de gentrificationmonitor van het Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek in Rotterdam aangeeft dat er sprake is van 
’gebieden met potentie’. Ondanks dit verband is de aandrang om een 
gemeenschappelijke opvatting te ontwikkelen hoe om te gaan met de 
huisvestingswensen van kunstenaars en creatieve bedrijven nog te 
weinig gebleken. De WijkOntwikkelingsMaatschappij en het 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam voeren nauwelijks beleid, de Stichting 
KunstAccommodatie Rotterdam heeft slechts beperkte mogelijkheden en 
in het beleid van de corporaties is weinig uniformiteit te ontdekken.  
In termen van sociaal en cultureel kapitaal: in de wijken schuilt veel 
potentieel dat er niet als vanzelfsprekend uit komt. Kunstenaars kunnen 
projecten opzetten naast inspanningen die worden geleverd door andere 
maatschappelijke geledingen. In dit advies worden vele voorbeelden 
gegeven. 

 
2 Hoe kan kunst/cultuur ten opzicht van het sociale, het fysieke en het 
 economische domein een rol spelen in het doorbreken van het 
 verkokerde beleidsdenken? 
 

Afhankelijk van het zwaartepunt dat men bij de transformatie van een 
wijk voor ogen heeft kunnen kunst en cultuur een geheel eigen, 
karakteristieke bijdrage leveren. Kunst en cultuur zijn in staat om een 
gerichte bijdrage te leveren aan het vergroten van het cultureel kapitaal 
waardoor wijken van binnen uit kunnen ontwikkelen. Kunst en cultuur 
hebben effect op het economisch kapitaal. Daarnaast kunnen kunst en 
cultuur behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een identiteit van een 
wijk als motor voor nieuwe visies en nieuwe ideeën. Dat bewustzijn van 
de brede invloed van kunst en cultuur klinkt nog te weinig door in 
beleidsnota’s, plannen van aanpak en projecten. Met de erkenning van 
de baten die investeringen in kunst en cultuur kunnen opleveren, is een 
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meer volwaardige plaats voor de kunst- en cultuursector in het Pact op 
Zuid op zijn plaats. De cultuurmonitor zou een instrument kunnen 
worden dat de resultaten van de gepleegde inspanningen gaat meten. 

 
3 Op cultureel gebied is in Rotterdam Zuid sprake van een forse 
 achterstand. Waaraan moet het gebied voldoen om de gewenste omslag 
 te bewerkstelligen? 
 
 Op een rijtje stellen wij de volgende maatregelen voor: 

 
• Het ontbreekt Rotterdam Zuid aan een duidelijke identiteit of liever 

gezegd: aan meerdere identiteiten. Het moet een gebied worden 
waarin de bevolking zich beter ‘thuis’ voelt. Kunstenaars kunnen een 
ondersteunende rol spelen bij dat proces van identiteitsvorming. 
Overigens vraagt de Raad zich mét de projectleider cultuur af of 
Rotterdam Zuid als gebied niet te groot is voor een dergelijk proces. 
Wellicht moet identiteitsvorming op een kleiner schaalniveau, nl. op 
dat van de wijk plaatsvinden. Tussen de wijken in Rotterdam Zuid 
bestaan grote verschillen op allerlei gebied.  

 
• Creatieve bedrijven.  

In Zuid liggen, volgens een eerder uitgebracht EDBR- en Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur-advies Rotterdam maakt werk van 
creativiteit aangemerkte creatieve zones, bijna geen van alle op 
Zuid. Een uitzondering vormt een rode, zogenaamde regelvrije zone 
op Heijplaat en een groene zone (oude stadswijken buiten het 
centrum waar veel creatieve eenmansbedrijfjes gehuisvest zijn) op 
het Noordereiland. Hierop willen wij alsnog een aanvulling geven. De 
omgeving van Oud Charlois lijkt qua sfeer wel enigszins op het 
Noordereiland en beiden zouden in de termen van ons advies kunnen 
worden aangemerkt als een groene zone. Het gebied rond het 
Afrikaanderplein zou eveneens een groene zone kunnen zijn. In dit 
gebied voltrekken zich ingrijpende infrastructurele verbeteringen en 
worden projecten in gang gezet. Het polsgebied van Katendrecht 
(inclusief Deliplein en de randen van de Maas- en Rijnhaven zouden 
de status van gele zone kunnen krijgen (geschikt voor doorstarters). 
 

• De vestiging van clusters van kunstenaars moet worden gestimuleerd. 
Te overwegen valt op centrale plaatsen in Charlois (Oud Charlois, 
Katendrecht) en Feijenoord bundeling van vrij gevestigde kunstenaars 
te stimuleren door aankoop van daartoe geschikte panden door een 
combinatie van woningcorporaties, OntwikkelingsBedrijf Rotterdam 
en de WijkOntwikkelingsMaatschappij. Het beheer van aan 
kunstenaars toegewezen ruimten zou in handen van de Stichting 
KunstAccommodatie Rotterdam moeten komen. Kunst in de openbare 
ruimte: wijken met een hoog ‘icoon’ gehalte zoals Vreewijk en 
Pendrecht lenen zich goed voor beeldbepalende projecten in de 
openbare ruimte. Dergelijke projecten moeten, om de transformatie 
te helpen versterken, veel aandacht hebben voor het proces van 
totstandkoming waarbij betrokkenheid van de bevolking een vereiste 
is. 
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• Culturele programmering 
De betrokkenheid van de grotere culturele instellingen in Rotterdam 
bij de ontwikkelingen in Rotterdam Zuid laat te wensen over. Toch 
zijn de mogelijkheden om er iets van te maken aanwezig. De 
gemeente moet uit het budget van Pact op Zuid programmagelden 
beschikbaar stellen om zo’n extra inspanning mogelijk te maken. 
Instellingen kunnen daarop intekenen. Het is overigens een gemiste 
kans dat in de collegenota over het nieuwe cultuurplan en in de 
inrichtingseisen hieromtrent niets is opgenomen. Het idee om Dunya 
te verplaatsen naar het Zuiderpark past bij de culturele opwaardering 
van Rotterdam Zuid. 

 
• Het netwerk van locale cultuurcentra wordt gestaag uitgebreid en 

lijkt in Rotterdam Zuid zijn definitieve formatie te bereiken. Er moet 
een kwalitatief hoogwaardige programmering worden ontwikkeld door 
daartoe geëquipeerd personeel. Ook daarvoor zouden gelden uit het 
Pact op Zuid ter beschikking moeten worden gesteld.  

 
• De cultuurscoutformatie lijkt op orde. Middelen om te handelen zijn 

er echter nog onvoldoende. De budgetten van de cultuurscouts 
moeten wat ruimer worden. 

 
• Daar waar sprake is van totstandkoming van brede scholen moet een 

brede, culturele invulling daarvan vanzelfsprekend zijn. Aangehaakt 
kan worden bij de ideeën zoals in het Skillcity en Freehouse. Het 
aantal Freehouseprojecten moet worden uitgebreid. 

 
• Bij het opzetten van nieuwe community art projecten moet, naast de 

know how die verzameld en ontwikkeld wordt bij de leerstoel 
Community Art van Codarts, intensief gebruik gemaakt worden van 
netwerken, ideeën en kennis van kunstenaars en kunstinstellingen in 
de wijk.  

 
4 De diensten zijn niet altijd goed in het integraal en gebiedsgericht 
 werken. Kan kunst/cultuur een rol spelen in het focussen van de 
 diensten op zo’n manier dat het Pact op Zuid als een positieve 
 uitdaging wordt gezien? 

 
Het ABF Reseach rapport toont aan dat cultuurimpulsen op een breed 
vlak kunnen worden ingezet en dat ze effect hebben op de 
onderscheiden domeinen. Van een gebrekkige culturele infrastructuur 
die elders in Nederland in concentratiegebieden wordt geconstateerd is 
in Rotterdam Zuid minder sprake, althans niet in de oudere wijken 
rondom het centrum. In Pendrecht, Zuidwijk en IJsselmonde ontbreekt 
die infrastructuur vooralsnog wel. De door de deelgemeente IJsselmonde 
gewenste theatervoorziening zou met behulp van Pact op Zuid gelden 
moeten worden gerealiseerd.  

 
5 Culturele instellingen, zeker de gevestigde, hebben een taak te 
 vervullen in het kader van het cultuurplan. Cultuurinhoudelijke 
 doelstellingen staan daarbij voorop. In programma’s als Pact op Zuid 
 worden zij vooral op hun maatschappelijke context aangesproken die 
 misschien niet altijd spoort met hun hoofdopdracht. De opgaven uit 

35 



 brede collegeprogramma's als Pact op Zuid kunnen echter ook voor 
 extra impulsen zorgen. De culturele instellingen moeten daar dan wel 
 op ingericht zijn en zo nodig, extra worden gefaciliteerd. Hiervoor zou 
 een politiek draagvlak moeten komen. 
 

De betrokkenheid van Rotterdamse culturele instellingen bij de 
processen op Zuid zijn vooralsnog beperkt gebleven. Daar lijkt 
verandering in te komen. Het ontbreekt tot op heden aan een 
aansprekende culturele identiteit waaraan activiteiten kunnen worden 
gekoppeld, vergelijkbaar met de manier waarop in Hoogvliet het WiMBY! 
project werd uitgevoerd. Wellicht kan het project Skillcity van Henk 
Oosterling in die richting uitgebouwd worden al heeft dat project 
momenteel nog een ander karakter en een andere opzet dan WiMBY!. De 
culturele projecten zouden vooral het vergroten van de betrokkenheid 
van de bevolking bij het project tot doel moeten hebben vergelijkbaar 
met de manier waarop Van Heeswijk en Kaspori in hun 
Freehouseprojecten de omgeving erbij betrekken. De betrokkenheid van 
de grote groep van Rotterdamse culturele instellingen kan met een tot 
de verbeelding sprekende creatieve aanpak het beste gefaciliteerd 
worden vanuit een uit Pact op Zuid gelden opgebouwd fonds waarop 
instellingen kunnen intekenen. Vergelijkbare budgetten bij de landelijke 
fondsen (Mondriaan Stichting) enthousiasmeerden met succes 
instellingen die doorgaans minder actief zijn met cultuurpolitieke 
thema’s.  

 
Hoewel niet expliciet gevraagd, hebben wij geprobeerd om de conclusies 
van ons advies te vertalen naar het programma Kunst en Cultuur dat de 
projectleider cultuur aan de reeds bestaande uitvoeringsprogramma’s wil 
toevoegen. Omdat wij geen inzicht hebben in de concrete toedeling van 
gelden aan initiatieven, hebben wij het doen en laten als zodanig niet 
geëvalueerd. 
 
De projectleider onderscheidt drie thema’s en drie aandachtsvelden: 
1 verbinden: hoe wordt Zuid door kunst en cultuur aan de rest van de  
 stad gekoppeld? 
2 betrekken: hoe worden de sector kunst en cultuur en beoefenaars  
 daarvan betrokken bij het Pact op Zuid? 
3 beleven: hoe kan kunst en cultuur bij het ervaren van de wijk, met name 
 bij kunst in de openbare ruimte, worden ingeschakeld? 
 Daarnaast zijn er 3 concrete aandachtsvelden:  
1 erfgoed, 
2 de brede school en  
3 imagoverbetering 
 
 
Onze conclusies ten aanzien van:  

1 Verbinden: De ontwikkeling van nieuwe culturele knooppunten op de 
Wilhelminapier en rondom het Zuidplein/Ahoy, het doortrekken van 
de culturele as naar het knooppunt Zuidplein/Ahoy en het ‘stofferen’ 
van deze verlengde as met voorzieningen in Katendrecht, 
Afrikaanderplein, Maas- en Rijnhaven, de plaatsing van beelden op 
het traject Katendrecht–Zuidplein en de aanleg van een dam van de 
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kop van de Wilhelminapier naar het Charloisse Hoofd maakt de 
fysieke culturele aansluiting van Zuid bij de rest van Rotterdam rond. 

2 Betrekken: Rotterdamse culturele instellingen zijn nog onvoldoende 
gebiedsgericht bezig al komen er steeds meer voorbeelden van hoe 
het kan (zie paragraaf pagina 16 en verder ). 
Enkele projecten, besproken in de paragraaf over revitalisering, 
zoeken de relatie met de bevolking in Rotterdam Zuid bewust. Dit 
soort projecten is nog tamelijk zeldzaam. 

3 Beleven: De betrokkenheid van kunstenaars wordt in dit advies 
bekeken vanuit 2 gezichtspunten: revitalisering en gentrification. In 
de schema’s op de pagina’s 10 en 11 wordt die betrokkenheid 
aangeduid. Hoewel een aantal kunstinstellingen en kunstenaars dat 
het ‘erbij betrekken’ van de bevolking expliciet nastreeft is dat in 
het geheel van activiteiten toch nog altijd een minderheid. In de 
paragraaf revitalisering noemen we de voorbeelden. De projectleider 
kent ze. Wellicht geeft Kosmopolis Rotterdam, dat zich op Zuid gaat 
vestigen, tesamen met dependances van het Historisch Museum 
Rotterdam en TENT./Centrum Beeldende Kunst in die richting nieuwe 
impulsen 

4 Erfgoed: Conclusie: Op het gebied van het materiële erfgoed heeft 
Rotterdam Zuid meer in huis dan zo op het eerste gezicht vaak wordt 
gedacht. Naast interessante complexen zijn er ook hele wijken met 
een cultuurhistorisch interessante status: Pendrecht en Vreewijk. 
Kunst in de openbare ruimte kan helpen in die wijken accenten aan 
te brengen die de icoonstatus verheldert. Naast het materiële 
erfgoed speelt het immateriële erfgoed een belangrijke rol. Dit deel 
van het erfgoed is nog onvoldoende aan de orde bij met name musea 
in de stad. Wel zijn voor de komende cultuurplanperiode een aantal 
initiatieven in voorbereiding o.a. via Kosmopolis Rotterdam in 
samenwerking met onder andere het Historisch Museum Rotterdam. 
Het Rotterdams Wijktheater legt verhalen over de geschiedenis van 
inwoners van Zuid vast in theaterproducties. 

5 Brede School. Door het project Skillcity van Henk Oosterling lijkt de 
relatie tussen cultuur en brede school in Rotterdam voor het eerst op 
institutioneel niveau gelegd te worden. (zie daarvoor de pagina’s 20 
t/m 22) 

6 Imagoverbetering. Wij hebben geattendeerd op de lessen die uit het 
WiMBY! project zijn te trekken, welke te vinden zijn op de pagina’s 
19 en 20. Imagoverbetering van Rotterdam Zuid is een punt van 
prioritaire aandacht. Daarbij is Rotterdam Zuid als zodanig te groot 
om in één identiteit of in één imago te kunnen worden gevangen. Ook 
de projectleider stelt reeds vast dat niet alle gebieden in 
ontwikkeling even ver zijn. Hij stelt dat per gebied een andere fase 
aan de orde is in de manier waarop kunst en cultuur een rol kunnen 
spelen: ontdekken, ontsluiten en ontwikkelen. Wij hebben de 
ontwikkelingsfase waarin gebieden verkeren aangeduid in de 
paragraaf over gentrification (zie pagina’s 25 t/m 28) en laten 
uitmonden in een aanbeveling omtrent de mate waarin gebieden 
geschikt zijn om zich vestigende kunstenaars te accommoderen. Tot 
op heden is de projectleider voorzover ons bekend nog niet met een 
dergelijke indeling van gebieden naar buiten gekomen. 
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 4 Conclusies en aanbevelingen 
 

• De randvoorwaarden in Rotterdam (eensgezindheid in beleid, 
beschikbaarheid van fondsen, beschikbaarheid van relevante 
voorbeelden) zijn redelijk optimaal om in Rotterdam Zuid tot een 
aanpak te komen waarin community art een belangrijke rol speelt. 

 
• Rotterdam Zuid is een gebied met veel meer mogelijkheden voor 

kunst en cultuur dan doorgaans voor achterstandswijken geldt. Kunst 
en cultuur kunnen helpen om het gebied een duidelijkere identiteit 
te geven. Probleem is daarbij evenwel dat Rotterdam Zuid als 
zodanig eigenlijk te groot is en dat er oog moet zijn voor de 
verschillen tussen de diverse gebieden in Rotterdam Zuid. 

 
• De betrokkenheid van grote culturele instellingen bij het Pact op Zuid 

is beperkter dan men zou mogen verwachten.  
Een inspirerende en prikkelende culturele aanpak die partijen kan 
aanzetten tot actie ontbreekt. Die moet er dus er dus alsnog gaan 
komen. Van het WiMBY! project kan veel worden geleerd. 
De betekenis die amateurkunst kan hebben bij met name 
revitalisering blijft onderbelicht. 
Verschillende instellingen (Theater Zuidplein, Rotterdams 
Wijktheater, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) doen veel 
op dit punt maar van structurele aandacht is geen sprake. 

 
• Skillcity met de bijbehorende Freezones projecten hebben de 

potentie uit te groeien tot een project dat Rotterdam Zuid een 
identiteit verschaft.  
Door de koppeling van Skillcity aan het brede schoolconcept en 
freezones aan de werkgelegenheid wordt bijgedragen aan 
structuurversterking = vergroting van het sociaal en cultureel, maar 
ook het economisch kapitaal. 

 
• In het recente verleden zijn er in Rotterdam Zuid, met name op het 

Noordereiland  en in Bloemhof, kunstprojecten in samenspraak en 
samenwerking met de wijk gerealiseerd door de afdeling Beeldende 
Kunst in de Openbare Ruimte. Kunstenaarscollectieven worden er 
steeds actiever. 
Er is reden om dit soort buurtgebonden projecten vanuit het Pact op 
Zuid te ondersteunen.  
 

• Juist op het punt van de aanwezigheid van een culturele 
infrastructuur zijn de omstandigheden in Rotterdam Zuid voor 
vestiging van creatieve bedrijven wellicht gunstiger dan in de meeste 
achterstandswijken, al zijn er per deelgemeente aanzienlijke 
verschillen. 

 
• Hoewel de transformatieprocessen niet zo spectaculair zijn als in 

sommige delen in Rotterdam ten noorden van de Maas lijkt er op 
meerdere plaatsen van enige kentering sprake. De aanwezigheid van 
cultuur (creatieve industrie, creatieve voorzieningen en creatieven) 
is wel degelijk van invloed op de hoogte van de waarde van het 
onroerend goed. Hoewel de culturele infrastructuur in een aantal 
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gebieden en wijken is geconcentreerd is er geen reden om te 
veronderstellen dat in aandachtsgebieden die nog maar beperkt 
voorzien zijn die relatie er niet zou zijn. Bovendien geldt dat juist in 
gebieden, die voorheen aandachtsgebied waren, de relatie sterk is. 
Dat is een argument te meer om ook in achterstandsgebieden de 
ontwikkeling van de culturele infrastructuur te versterken.  

 
• Op sommige onderdelen lijkt ingrijpen relatief makkelijker (kunst in 

de openbare ruimte, creatieve werkgelegenheid, broedplaatsen) dan 
op andere (monumenten, kwaliteit openbare ruimte, aanwezigheid 
culturele voorzieningen).  
Het ligt voor de hand om met de relatief makkelijker te beïnvloeden 
onderdelen te beginnen. Wat Rotterdam Zuid betreft kan men 
daarbij denken aan de invulling van het polsgebied in Katendrecht, 
Oud Charlois en de Afrikaanderbuurt. De aanleg van een fiets- en of 
loopbrug tussen de havenhoofden in deze gebieden vergroot het 
culturele en economische kapitaal. In andere gebieden moet met 
ontwikkelingen nog een begin worden gemaakt of eerste aanzetten 
voorzichtig worden versterkt. 

 
• Ook in transformatiegebieden die al geheel of gedeeltelijk door dit 

proces heen zijn kunnen kunstenaars en creatieve bedrijven in het 
ontwikkelingsproces voor de wijk behouden blijven mits specifieke 
instrumenten worden ingezet door daartoe in staat zijnde partijen als 
corporaties, vastgoedbezitters (OntwikkelingsBedrijfRotterdam) en de 
WijkOntwikkelingsmaatschappij. Deze laatste maken hun rol in dit 
opzicht nauwelijks waar. De Stichting KunstAccommodaties 
Rotterdam die deze rol moet overnemen lijkt niet dominant 
aanwezig.  
De tijd lijkt rijp voor een reorganisatie met betrekking tot het in te 
zetten instrumentarium. Misschien moet er een 
ontwikkelingsmaatschappij Rotterdam Zuid komen. 

 
• Een aantal wijken in Rotterdam Zuid, die tot op heden mondjesmaat 

of niet bedeeld zijn met projecten kunst in de openbare ruimte, 
verdienen vanwege hun status als icoon voor wederopbouw of 
tuinstad aandacht bij de inrichting van de openbare ruimte waarbij 
ook het openbaar groen nadrukkelijk moet worden meegenomen. 
Gevestigde culturele instellingen in Rotterdam (naast Architectuur 
Instituut Rotterdam die dit al doet) moeten met behulp van een door 
de gemeente in te stellen Pact op Zuidfonds aangespoord worden op 
dit gebied mee te denken en mee te ontwikkelen. Indien de culturele 
as wordt doorgetrokken van het stadcentrum tot Zuidplein/Ahoy 
biedt dit voor Rotterdam Zuid nieuwe mogelijkheden. 

 
• Het oprekken van de culturele as in Rotterdam tot op de 

Wilhelminapier is inmiddels een feit en krijgt de komende jaren met 
de komst van Lantaren/Venster nog meer body. Kunst en cultuur 
hebben daarmee op de schaal van Rotterdam Zuid duidelijk gestalte 
gekregen. Met de investering in de herstructurering van Zuidplein en 
Ahoy zal de cultuuras verder kunnen worden doorgetrokken. De spin-
off van deze as biedt alle gelegenheid om Rotterdam Zuid op 
cultureel vlak stevig op te waarderen. 
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Het is nu zaak rond de Wilhelminapier zoveel mogelijk spin-off te 
genereren. Er kunnen zich nieuwe culturele clusters vormen op 
Katendrecht, de Creative Factory en het Afrikaanderplein. 

 
• Om de effectiviteit van het gevoerde beleid te meten is het hanteren 

van meetinstrumenten van meet af aan vereist. Er zijn inmiddels een 
aantal instrumenten ontwikkeld. Zo is er een veiligheidsindex en een 
gentrificationmonitor. De laatste is tot op heden in Rotterdam Zuid 
niet toegepast. Dat moet alsnog gebeuren. Ook de toename van 
cultureel kapitaal moet worden vastgesteld. Daartoe dient een 
cultuurmonitor te worden ontwikkeld. Middelen uit het Pact op Zuid 
moeten daarvoor beschikbaar komen. 
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Geraadpleegde documenten: 
De kunsten gewaardeerd, Amsterdam 1996 
SKAR journaals, Rotterdam 2007 
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 wethouder Kaya, mei 2007 
Culturele paragraaf Pact op Zuid, najaar 2006 
Pact op Zuid, uitwerkingsprogramma najaar 2007 
Stadsvisie 2030, Rotterdam 2006 
Voorstel tot vaststelling Stadvisie 2030, 29 november 2007 
In Hemelsnaam, Arjo Klamer, Kampen 2005 
Het land van Aankomst, Paul Scheffer, Amsterdam 2007 
Kunsten of Kosten, Maarten Pulman, Utrecht 2005 
Tijdschrift OASE, nr 73: Gentrification 
Open atelierroute 2007, Kunst als middel, Wandschappen, Rotterdam 2007-12-07 
Culturele kaarten Feijenoord 2005, Charlois 2007, IJsselmonde 2006, Stichting NRC  
Monitor Gentrification in pilotgebieden, COS, Rotterdam 2007-12-07 
Cultuurimpuls Stedelijke Gebieden ABF, Delf 2007 
Kunstinstellingen in de wijken, Letty Ranshuysen, Rotterdam 2007 
The power of South, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2007 
Rotterdam herzien, AIR, Rotterdam 2007 
Kunst in stadsdeel Westerpark anno 2007, Amsterdam 2007 
Verslag RRKC debat, Unie, 21 november: emancipatiemachine in de versnelling met: 
 o.a. Gotfried Engbersen en Henk Oosterling 
Verslag RRKC debat, Rotterdamse Schouwburg, 31 oktober: Burgerschap en 
 identiteit in multicultureel Rotterdam, debat met o.a. Michael Zeeman,  
 Maarten Doorman, en Paul Scheffer 
Debat: Kasbah’s achter de dijken NAI 17 oktober 2007 
Gentrification overzicht Amsterdam: 
http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/veryuppen.html  
www.vakmanstad.nl Henk Oosterling, Erasmusuniversiteit 
De lessen van WiMBY!! of Het Kleine WiMBY!!boek, Rotterdam 2007 
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Siebe Thissen (afdeling Kunst in de Openbare Ruimte van het Centrum Beelden Kunst R’dam) 
Herman van Wamelen (Pact op Zuid) 
George Müller (WijkOntwikkelingsMaatschappij) 
Jolanda Copier (cultuurscout) 
Roelof Kok (cultuurscout) 
Henk Oosterling (Skillcity, Faculteit der Wijsbegeerte, Centrum voor Filosofie en Kunst) EUR 
Jeanne van Heeswijk (Freehouse) 
Dennis Kaspori (Freehouse) 
Arjo Klamer (hoogleraar Economie en Cultuur) EUR 
Sander Smit (Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen) 
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Bijlage 2  
((bron: http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/veryuppen.html
Stadsdeel Amsterdam Proces (vet: aanjager primair cultuur) 
Stadsdeel Centrum, Jordaan: 
 

was de eerste gentrification in Amsterdam, voltrok 
zich zonder beleid en regie, nu grotendeels afgerond. 
Het gebied heeft altijd een sterke toeristische en 
culturele functie gehad.  

Stadsdeel Centrum, Czaar Peter buurt: sociale sanering, particuliere eigenaren en 
corporaties, regie stadsdeel. Aanjagers: ontwikkeling 
oude Stork-terrein - met name Amsterdam 
Convention Factory, Het Parool, en ook brownfield-
nieuwbouw in Funenpark.  

Stadsdeel Centrum, Marnixstraat: particuliere eigenaren, Zomers Buiten, regie 
stadsdeel.  

Stadsdeel Zeeburg, Indische buurt: samenvoeging door corporaties de komende jaren. 
Aanjager: cultuur/educatief centrum Timorplein 
(gepland).  

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, 
Hugo de Vrieslaan: 

corporaties, regie stadsdeel. 50% sloop voor 
koopwoningen.  

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, 
noordwesthoek: 

is al grotendeels koopwoningen, opwaartse druk op 
prijzen.  

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, 
Swammerdambuurt: 

corporaties, stadsdeel vanaf 1996, 6 projecten. 
Huurders waren eerst betrokken bij project, later  
uitsluitend eigenaren. Samenvoegingen van 19e-
eeuwse woningen.  

Stadsdeel Oud-Zuid, De Pijp (geheel): particulieren en corporaties.  
sociale sanering, regie stadsdeel. Aanjager: De 
Hallen (cultureel centrum in voormalige tramremise, 
klaar in 2007).  

 
Stadsdeel Oud-West, heel stadsdeel:  

Stadsdeel Oud-West, Kinkerbuurt 
tussen van Lennepkade en Overtoom: 

klassieke gentrification door particuliere huisbazen, 
pand voor pand samenvoegen van huurwoningen, 
daarna verkopen. 

Stadsdeel Oud-West, Kinkerbuurt, 
Hasebroekstraat, Rochdale-blokken:  

sociale sanering door corporatie 

Stadsdeel Oud-West, Kinkerbuurt, 
rond ten Kate markt en Bellamyplein: 

begin gentrification zichtbaar in een rommelig en 
vervallen buurt met veel migranten, ook 'verwitting' 
van de buurt. Aanjager: De Hallen.  

Stadsdeel De Baarsjes, Chassee-buurt: sociale sanering, regie stadsdeel, EU-fondsen 
Stadsdeel De Baarsjes, rest 
Admiralenbuurt 

begin gentrification in architectonisch waardevolle 
buurt, rond Mercatorplein. Verwitting. 

alle stadsdelen van de Westelijke 
Tuinsteden - Geuzenveld, Slotermeer, 
Osdorp, Slotervaart Overtoomse Veld: 

grootschalige sociale sanering in project Parkstad. 
Corporaties, regie stadsdelen en centrale stad. Meer 
dan 10.000 woningen over 15 jaren. Verwitting: 
duidelijk gericht tegen een concentratie van 
migranten, vooral Marokkanen.  

Stadsdeel Westerpark, Fagelbuurt: sociale sanering, particulieren en corporaties, regie 
stadsdeel. Aanjager: Westergasfabriek. 

Stadsdeel Westerpark, 
Spaarndammerbuurt: 

sociale sanering, corporaties, regie stadsdeel, EU-
fondsen. Aanjager: aangrenzend brownfield-project 
Houthaven, in oude havenbekkens. 
corporaties. Mogelijk sloop voor verbreden straat. 
Aanjagers: Het Veem, Y-Point, Silo, Silodam. 

Stadsdeel Westerpark, zuidkant van 
Diemen straat: 
Stadsdeel Noord, omgeving metro van 
Hasseltweg: 

corporaties, zal pas over enige jaren in volle omvang 
zichtbaar zijn. Aanjager: Noord-Zuid Lijn. 

Stadsdeel Noord, omgeving metro 
Buikslotermeer plein 

corporaties. Aanjager: Aanjager: Noord-Zuid Lijn, 
nieuw 'stadscentrum' voor Noord, eerste kantorenwijk 
van Noord.  

Stadsdeel Noord, IJplein:  gefaalde gentrification uit de jaren '80, recht 
tegenover Centraal Station, uitzicht over het IJ. 
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Bijlage3 
 
Waardestijging woningen per wijk en per postcodegebied in Rotterdam 
 

 
 
 

Gemiddelde 
woningwaarde

 
  

 

1 000 euro  

Regio's Perioden 

  stijging t.o.v. 
2004, resp. 2005 

2003 .  
2004 85  
2005 137 61 

Rotterdam 
gemiddeld 

2006 137 0 
2003 .  
2004 90  
2005 184 104 

Kop van Zuid 

2006 281 53 
2003 .  
2004 67  
2005 113 69 

Wijk 10 Feijenoord 

2006 113 0 
2003 .  
2004 118  
2005 186 58 

Kop van Zuid-
Entrepot 

2006 192 3 
2003 .  
2004 64  
2005 114 78 

Vreewijk 

2006 116 2 
2003 .  
2004 57  
2005 94 65 

Bloemhof 

2006 93 -1 
2003 .  
2004 54  
2005 94 74 

Hillesluis 

2006 94 0 
2003 .  
2004 65  
2005 108 66 

Katendrecht 

2006 109 1 
2003 .  
2004 59  
2005 95 61 

Afrikaanderwijk 

2006 96 1 
2003 .  
2004 62  

Feijenoord 

2005 105 69 
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2006 101 -4 
2003 .  
2004 83  
2005 155 87 

Noordereiland 

2006 142 -8 
2003 .  
2004 81  
2005 123 52 

Wijk 12 
IJsselmonde 

2006 125 2 
2003 .  
2004 115  
2005 175 52 

Oud-IJsselmonde 

2006 178 2 
2003 .  
2004 73  
2005 114 56 

Lombardijen 

2006 112 -2 
2003 .  
2004 78  
2005 121 55 

Groot-IJsselmonde 

2006 121 0 
2003 .  
2004 86  
2005 124 44 

Beverwaard 

2006 123 -1 
2003 .  
2004 60  
2005 94 57 

Wijk 15 Charlois 

2006 95 1 
2003 .  
2004 46  
2005 78 70 

Tarwewijk 

2006 79 1 
2003 .  
2004 48  
2005 82 71 

Carnisse 

2006 81 -1 
2003 .  
2004 66  
2005 102 55 

Zuidwijk 

2006 103 1 
2003 .  
2004 66  
2005 100 52 

Oud-Charlois 

2006 102 2 
2003 .  
2004 54  
2005 82 52 

Wielewaal 

2006 82 0 
Zuidplein 2003 .  
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2004 85  
2005 113 33 
2006 112 -1 
2003 .  
2004 61  
2005 97 59 

Pendrecht 

2006 96 -1 
2003 .  
2004 130  
2005 204 57 

Zuiderpark 

2006 196 -4 
2003 .  
2004 86  
2005 125 45 

Heijplaat 

2006 126 1 
2003 .  
2004 82  
2005 134 63 

Wijk 16 Hoogvliet 

2006 134 0 
2003 .  
2004 78  
2005 139 78 

Hoogvliet-Noord 

2006 137 -1 
2003 .  
2004 84   
2005 131 56 

Hoogvliet-Zuid 

2006 133 2 
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