
Sociale innovatie bloeit op 
in de stad;
top-down en bottom up 
zijn symbiotisch;
beweegredenen liggen
initiatiefnemers na aan het hart.
Dat blijkt de groeikracht van
De empathische stad. 

De empathische stad:
spreekt die kracht aan;
is ontvankelijk en alert 
voor nieuwe verbindingen;
begint direct en ontwikkelt
werkendeweg. 
Niet nieuw, wel anders:
De empathische stad 
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Inventarisatie bottom-up stedenbouw lokale architectuurcentra
Op uitnodiging van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
In het kader van de regeling Stedenbouw
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Initiatief:
AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam

Projectteam: 
Joost Beunderman, 00:/ [zero zero]
Jorick Krastman, stagiair Erasmus Universiteit Rotterdam
Arie Lengkeek, programmaleider AIR
Jos Stoopman, stoopmanvos

Vormgeving, ontwikkeling format
Jos Stoopman, stoopmanvos

Interviews en teksten initiatieven:
Joost Beunderman, Jorick Krastman

Essay: 
Joost Beunderman, Arie Lengkeek

Met dank aan: 
Elisabeth Boersma, Kus&Sloop, Bureau M.E.S.T.
Jeroen Boslooper, Groene Zwembaden, Strukton
Harry-Jan Bus, Theater Walhalla,
Henk de Deken, De Boomhutten
Alex Danger Falk, HubShop
Liesbeth Groeneveld, Kus&Sloop, Vestia Feijenoord,
Jeanne van Heeswijk, Freehouse
Marco Hendriks, Dok010
Marieke Hillen, Singeldingen, talk of the town
Carolien Ligtenberg, Kus&Sloop, Bureau M.E.S.T.,
Rachèl van Olm, Theater Walhalla
Charlotte Paull, HubShop 
Eireen Schreurs, Singeldingen, SUB office
Leendert Steiger, de Machinist, In de Steigers B.V.
Ton de Vent, de Machinist, Woonbron
Robin von Weiler, De Meent, Von Weiler Investments
Karin Yntema, de Machinist, In de Steigers B.V.,

Uitnodiging en vervolg:
Het voor deze inventarisatie ontwikkelde format om initiatieven
te presenteren leent zich uitstekend voor verdere toepassing in
andere steden. 
Samen met het Stimuleringsfonds en andere lokale
architectuurcentra verkent AIR de mogelijkheid om een
groeiende online publicatie te maken van deze initiatieven. 
Neem contact op met AIR als je geïnteresseerd bent om
initiatieven uit  je eigen stad aan de reeks toe te voegen.
Arie Lengkeek, 010 280 97 00, a.lengkeek@airfoundation.nl  

www.airfoundation.nl
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DE EMPATHISCHE STAD - 01

De Boomhutten 
8 juni 2012

3079 DM 
DE PLEK: Een braakliggend stuk grond
achter Henk de Dekens woning aan de
Wester Hordijk in IJsselmonde. Ingeklemd
tussen oprukkende industrie- en bedrijfs-
panden), aan een sloot met heel hoog 
gegroeide wilgen.

In 2007 bouwt Henk de Deken een eerste
boomhut in een van de wilgen, voor kin-
deren in de buurt. 

Henk de Deken en zijn vrouw wonen al de-
cennia lang aan de Wester Hordijk. In het
begin was deze middeleeuwse dijk nog intact
als oude doorgangsroute en waren er winkels
tussen de huizen en nog werkende boerde-
rijen. Veel is sindsdien veranderd, door de
bouw van nieuwbouwwijken, uitvalswegen
en de HSL. Voorzieningen zijn er niet meer,
en vlak achter hun huis brandde in 2007 de
laatste boerderij tot de grond toe af. Alleen de
unieke, wild gegroeide knotwilgen deden nog
vermoeden dat dit meer was dan slechts een
stukje toekomstige gronduitgifte. 

VAN ONVREDE TOT DAADKRACHT
Toen De Deken de eerste boomhut begon te
bouwen was dit niet alleen geïnspireerd door
deze plek, maar ook door zijn onvrede met de
naoorlogse stedenbouw en architectuur. Als
timmerman met HTS-opleiding had hij jaren-
lang volop deelgenomen aan de grootscha-
lige uitbreiding van de stad. Inmiddels met
pensioen ergerde hij zich echter steeds meer
aan het gebrek aan zorg en aandacht in de
massa-bouw, geteisterd door de ‘schraap-
zucht’ van ontwikkelaars en de collectieve
vervreemding van alledaagse kwaliteit en
schoonheid. Uit onvrede groeide de drang tot
actie, en hij besloot lokaal te beginnen met
iets wat hij kon: een plek maken voor de kin-
deren uit de buurt die al op het voormalige erf
speelden – om hun spel verder te faciliteren,
om de plek en de bomen te behouden, en om
een andere manier van bouwen en vormge-
ven tastbaar te maken. De eerste boomhut
werd meteen door de jongens gekoloniseerd,
en dus volgde al snel een tweede voor de
meisjes en inmiddels is er een vaste groep
van zo’n 30 kinderen uit de buurt die vaak

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De
hutten (inmiddels een hele reeks, en ook een
groep andere objecten) zijn robuust, gemaakt
van tweedehands hout, geduldig en met vak-
manschap bewerkt. 

HANDTEKENINGENACTIE 
Het duurde niet lang voordat de buurt betrok-
ken was. Een moeder van een van de kinde-
ren organiseerde een heuse opening voor de
tweede boomhut met een taart en een offici-
eel-uitziend straatnaambord ‘Henk de Deken-
park’. Iedereen kwam, en zo raakte de plek
steeds verder bekend. Wat begon als een tij-
delijk initiatief werd plotseling gezien als ‘iets
dat niet weg mocht’ en beschermd moest
worden tegen de ambitie van de gemeente
om ook dit laatste lapje grond uit te geven
voor ontwikkeling. Een bewonersinitiatief en
handtekeningenactie volgde, en deelraadpoli-
tici kwamen op bezoek en raakten gechar-
meerd. 

De deelraad zoekt nu naar manieren om de
plek te behouden - een officiële openbare
ruimte kan het niet worden want het voldoet
niet aan de veiligheidsvoorschriften van de
speeltuigindustrie. Een wijkonderneming zou
de grond kunnen huren als privétuin en geld
inzamelen voor verdere ontwikkeling van de
plek. Een ‘grand strategie’ is er nog niet maar
de visie is helder: een zorgvuldige en gedul-
dige manier van bouwen en relaties leggen
om dit stukje Rotterdam weer te laten ver-
dorpsen, om zo te laten zien dat de stad ook
anders kan.

De situatie op 20 april 2012:
Er zijn inmiddels 4 boomhutten (waarvan een
gebouwd door een van de kinderen), een wip,
totempaal en twee andere hutten; de deel-
raad denkt, volgens Henk “al drie jaar lang”
na over hoe de tuin te behouden, en Henk de
Deken begint langzaam na te denken over
volgende stappen: een klein lunchcafé voor
de omringende bedrijven, een kinderopvang
en wellicht zelfs een cafétje voor de buurt.

“Alleen de wipwap zouden
we eventueel voor certificatie
kunnen voordragen, zei 
de man van het speeltuig-
toezicht bij Gemeente-
werken” (HdD)

De stad met eigen hand
verdorpsen door een 
tijdelijke speelplek…

…een tegen de onzeker-
heid in steeds verder
groeiende tuin, en de
droom van nieuwe ont-
moetingsplekken aan de
rafelige stadsrand.

“Beginnen met de boomhutten
lag voor de hand: de kinderen
waren er al, ik hoefde hun
spel alleen nog verder op gang
te helpen…”  (Henk de Deken)

De hoofdrolspelers:
1 gepensioneerde timmerman 
+ kinderen uit de buurt
+ aarzelende vergunningverleners

Middelen: 
Volgens zijn vrouw besteedt Henk de
Deken er tenminste zes halve dagen per
week aan, en bijna €1000 per jaar aan ma-
teriaalkosten. Van de plantsoenendienst
krijgt hij inmiddels af en toe een lading tim-
merhout en houtsnippers, maar verder
werkt hij vrijwel alleen. Ook van de buurt
krijgt hij wel eens oud hout en stenen, maar
ouders lijken verder te druk om te helpen
met het bouwen van hutten.
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DE EMPATHISCHE STAD - 02

Singeldingen 
8 juni 2012

3032 CB
DE PLEK: een zomerkiosk aan de Heem-
raadssingel, een prachtig maar als open-
bare ruimte onderbenut park in de uiterst
diverse westelijke binnenstad.

Na een valse start (een voorstel aan de 
lokale woningcorporatie die echter niet
reageert) wordt het idee voor een ont-
moetingsplek in het park in 2007 als bur-
gerinitiatief aan de deelgemeente
gepresenteerd. In 2008 is de Stichting op-
gericht en in 2009 kent de deelgemeente
een subsidie toe waarmee een tijdelijke
kiosk kan starten

In 2007 vinden Eireen Schreurs, Karen Ham-
mink en Judith Pouwelse elkaar via de school
en crèche van hun kinderen ten westen van
de Rotterdamse binnenstad. Het onderzoek
naar ontmoetingsplekken van de een, de frus-
tratie van de anderen over de schraalheid van
dit stuk Rotterdam, en de potentie van de sin-
gel die ze allemaal onderkennen leiden tot
een plan: een multifunctionele buurtkiosk om
het park nieuw leven in te blazen. Na met dit
idee geen gehoor te krijgen bij de corporaties
begint een gesprek met de deelgemeente.
Het plan landt niet meteen (het valt de oprich-
ters op dat de gemeente meer gericht is op
problemen dan op kansen en initiatieven)
maar na intensieve gesprekken gaan er deu-
ren open; Stichting Singeldingen wordt opge-
richt en krijgt in April € 23.000,- subsidie voor
een tijdelijk experiment in het park. Binnen
een maand wordt een voormalige ‘loempia-
kar’ ingericht als centraal punt van waaruit
een reeks zomeractiviteiten kan plaatsvinden.

VRUCHTBAAR EXPERIMENTEERVELD
De kiosk is een enorm succes – trekt een
breed publiek uit de buurt, is een vruchtbaar
experimenteerveld en maakt de ambitie zicht-
baar en voelbaar, waaronder ook aan deel-
raadpolitici. Na de eerste zomer doen drie
sociale cohesie-fondsen toezeggingen voor
de bouw van de kiosk en het programma in
het volgende jaar. Met steun van de deelge-
meente (onder meer een behulpzame en ca-
pabele contactpersoon) kan in 2010 een
permanente zomerkiosk worden ontworpen
en gebouwd – waarbij dS+V, normaal in de
beslissende rol op het gebied van openbare
ruimte-ontwerp, uiteindelijk de ruimte aan de
initiatiefnemers moet laten: het motto ‘wie
doet, beslist’ blijkt even wennen voor de ge-
vestigde spelers. Behulpzame tussenperso-

nen zoals Ton Huiskens (oprichter Thuis Op
Straat) en Stefan Gall (de ontwerper van het
singelpark bij dS+V) blijken cruciaal om door-
gang te vinden.

Inmiddels in het vierde jaar is Singeldingen
een krachtige sociale brug tussen de diverse
lokale groepen; hoewel het terras redelijk wit
en hoogopgeleid is, zijn de (gratis toeganke-
lijke) activiteiten ook populair onder andere
groepen. De kiosk is een platform voor lokaal
talent om een brede reeks van kunst, ver-
maak en onverwachte nieuwe dingen aan te
bieden en betrekt langzaam aan steeds meer
mensen bij de dagelijkse gang van zaken, van
kinderen die een heitje voor een karweitje
verdienen tot lokale ondernemers die vrijwil-
lig of voor een vriendenprijs diensten leveren. 

De situatie op 20 februari 2012
De stichting bestaat uit een bestuur en een
werkorganisatie (met daarin clubs voor com-
municatie, fysieke zaken, programma, be-
mensing en financieel/fondsenwerving) en is
dit jaar voor de vierde keer aanwezig in het
park. Stichting Singeldingen streeft ernaar
een zo laagdrempelig mogelijke organisatie te
blijven en experimenteert niet alleen met
nieuwe openbare activiteiten maar ook met
een organisatievorm die institutionalisering
op gepaste afstand houdt.

“Rotterdam is soms nogal
schraal – je moet dingen hier
zelf beginnen om de stad
comfortabel te maken” (ES)

Park zoekt potentieel,
programma zoekt plek en
idee zoekt locatie…

…Singeldingen trekt 
al vier jaar velerlei 

mensen, ideeën, energie,
talent en plezier naar 

het park toe.  

“Wie doet, mag beslissen” 
(Eireen Schreurs) 

Middelen: 
Na de startsubsidie in het eerste jaar heeft
Singeldingen inmiddels een budget van on-
geveer €100.000 per jaar, waarvan
€12.500 van de gemeente; andere subsi-
dies komen van Stichting Doen, het VSB-
fonds en Oranjefonds – dat wil zeggen, het
geld van de gemeente wordt verveelvou-
digd. Ook houdt Singeldingen bij hoeveel
vrijwilligersuren er gemaakt worden voor
het runnen van verschillende activiteiten –
op z’n minst 4000 per jaar, tegen ongeveer
800 betaalde uren per jaar voor de on-site
kioskmanager, programmeur en de (part-
time) directeur van het stichtingsbestuur.
Deze personen werken deels betaald,
deels vrijwillig. Daarnaast werkt ook een
groot aantal lokale ondernemers veel har-
der dan puur contractueel gerechtvaardigd
zou zijn, en zijn vele vriendendiensten on-
derdeel van het model.

De hoofdrolspelers:
3 moeders uit de buurt met 

een lokaal netwerk
+ politici die de deelgemeente 

in beweging krijgen
+ nationale fondsen 
+ buurtbewoners en lokale ondernemers 

in het bestuur, werkorganisatie, 
programma en voor vriendendiensten

www.singeldingen.nlAIR&00:/ - INVENTARISATIE STEDENBOUW STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR - WWW.NIEUWESPELERSINDESTAD.NL



DE EMPATHISCHE STAD - 03

De Meent 
8 juni 2012

3011 JR 
DE PLEK: De hoofdwinkelstraat in de 
oostelijke binnenstad van Rotterdam 
met een bijzondere sfeer en mix van voor-
en vroeg-naoorlogse gebouwen

In 2001 koopt Rotterdams vastgoedinves-
teerder Robin von Weiler tussen Beurs
WTC en brasserie Dudok, de Minervahui-
zen aan de Meent - een ensemble van
beeldbepalende kantoorpanden met win-
kels in de plint van vlak voor en na de
Tweede Wereldoorlog.

De eerste jaren na aankoop beperkt Von Wei-
ler’s blik zich nog tot de restauratie van de
panden zelf, waarvan hij de grote potentie
ziet: als een slapend Doornroosje, beeldbepa-
lende architectuur en al jaren verwaarloosd.
De in grote getale zittende uitzend- en reisbu-
reaus geven de Meent een troosteloze, mo-
notone aanblik. Zijn doel is dan ook de klok
terug te draaien middels een huurbeleid ge-
richt op bijzondere winkels en lokaal onderne-
merschap (naaimachineswinkels, de kantoor-
artikelen en vulpenwinkel, de slager), om de
oude stadsstraat weer laten herleven - met
behoud van de lokale ondernemers die er nog
zaten. 
Het gaat hierbij niet primair om huurop-
brengst, want als zelfstandige speler is Von
Weiler niet gebonden aan winstmaximalisa-
tie. De sfeer is wat hem drijft, iets wat de uit-
zendbureaus maar moeilijk kunnen begrijpen.
Zij bieden aan meer huur te betalen maar wat
Von Weiler stoort is juist dat ze van vrijdag-
middag 5 uur tot maandagochtend gesloten
zijn, als de stad op zijn drukst is. ‘Zwarte
gaten’ noemt hij ze.

Door assertief met de huurcontracten om te
gaan lukt het gaandeweg deze en andere ke-
tens te vervangen door, als eerste, het oer-
Rotterdamse Van Os Lederwaren (koffers,
tassen en portemonnees). Daarna volgen een
(eveneens Rotterdamse) schoenenzaak, lo-
kale jeans-winkel Cracks, een overhemden-
en dassenzaak, etcetera. De nieuwe huur-
ders krijgen duidelijke voorwaarden mee over
de openingstijden, verlichting  van de etalage,

voorgeschreven kleur van de pui (antraciet)
en reclame-uitingen: Geen lichtbakken maar
losse letters.

Dit werpt zijn vruchten af: de Meent veran-
dert zienderogen en wordt gaandeweg her-
ontdekt door Rotterdammers. Daar dragen
nieuwe horecavestigingen ook aan bij. Met
zijn enthousiasme overtuigt Von Weiler ook
andere pandeigenaren hem een zegje te
geven in wie er in vrijgekomen winkels komt.

DE RUIMTE NEMEN
Gaandeweg brengt Von Weiler er steeds
meer tijd door en leert de Meent steeds beter
kennen. Dit blijkt belangrijk als in 2009 de ge-
meente een inrichtingsplan voor de Meent
presenteert. Dankzij zijn inmiddels breder be-
kende betrokkenheid krijgt Von Weiler het
plan voorgelegd – en hij vraagt om een aantal
fundamentele wijzigingen: geen oude bomen
kappen, zoveel mogelijk parkeren voor de
winkels behouden en de van gevel tot gevel
hangende straatverlichting niet vervangen
door lantaarnpalen. Want lantaarnpalen zijn
“obstakels die altijd in de weg staan, met
kaalgestolen fietsen en straatvuil ertussen.”
Von Weiler is een luis in de pels – maar wel
een constructieve. De begeleidingscommis-
sie met eigenaars, winkeliers en bewoners
(door de Gemeente georganiseerd) krijgt on-
gevraagd voortdurend nieuwe ideeën:
“Dienstverleners zijn zo goed als je ze
maakt.” Dit heeft effect – het is lastig argu-
menteren tegen iemand die midden in de
nacht met een meetlint de straat opgaat om
zijn gelijk te bewijzen, maar de gemeente ziet
ook dat het resultaat er beter op wordt. De
combinatie van enthousiasme en detailinzicht
krijgt mensen op een plezierige manier mee,
ook wanneer hij zich ongevraagd mengt in an-
dere ontwikkelingen aan de Meent zoals de
plannen voor het Stadskantoor. Die ruimte
neemt hij gewoon, zonder ‘Business Impro-
vement Districts’ of andere formele organisa-
ties – en dat kan, want persoonlijke passie is
aanstekelijk.

De situatie op 20 maart 2012
De familie Von Weiler heeft een aantal pan-
den in eigendom aan de Meent en haar zij-
straten en werkt bovendien samen met de
ongeveer 10 eigenaren die 80% van het win-
kelvastgoed in handen hebben. De Meent
wordt, als straat met onafhankelijk karakter,
steeds populairder zowel voor horeca als win-
kels, waarbij een van de grootste risico’s is
dat het succes winkels aantrekt die geen
waarde toevoegen. Door het lage verloop in
beschikbare panden krijgen winkeliers nu uit-
koop-aanbiedingen die Von Weiler wel eens
de regie zouden kunnen kosten. Anderzijds
heeft hij een pand gekocht aan de Westewa-
genstraat en de gevels in stijl opgeknapt, met
de taartenwinkel van Dudok als huurder. Ook
heeft hij geïnvesteerd in een pand in de Pan-
nekoekstraat, vlakbij waar volgens recente
overeenkomsten het Erasmus University Col-
lege zal worden gevestigd per 1 september
2013.

De aankoop van vier 
panden, een Doornroosje
om wakker te kussen…

…ongevraagd deelt 
Von Weiler met succes
zijn passie voor de Meent
en haar zijstraten, met
zichtbaar resultaat.

“Bezit vind ik niet zo belangrijk
– maar wel de regie en dus de
juiste straatverlichting” 
(Robin von Weiler)

“Er meer uithalen dan wie
dan ook voor mogelijk hield”
(RvW)

De hoofdrolspelers:
Een lokale vastgoedbelegger met passie
voor de plek

+ nieuwe ondernemers voor de Meent
+ de gemeentelijke projectorganisatie her-

inrichting Meent
+ andere vastgoedeigenaren en onderne-

mers rond de Meent

Middelen: 
Robin von Weiler bedruipt zichzelf, slaapt
weinig en werkt hard – voor hem en zijn fa-
miliebedrijf is het belangrijker op de lange
termijn waarde toe te voegen dan nu aan
de hoogste bieder te verhuren. Maar dit is
meer dan alleen een investeringsstrategie.
De familie heeft meerdere bezittingen door
de stad heen, maar hij geeft toe buitenspo-
rig veel tijd in de Meent te steken juist
omdat de niet-financiële beloning zo groot
is. Vandaar ook dat de andere eigenaren
hem toestaan hen voorstellen te doen
welke huurder er in hun leegkomende pan-
den kan komen ter versterking en behoud
van sfeer en diversiteit.
De regie, zegt hij, kan je niet nemen maar
moet je gegeven worden. En deze kan zich
overigens niet eindeloos uitbreiden: juist de
diepe betrokkenheid is moeilijk vol te hou-
den voor een persoon als de inktvlek zich te
ver uitbreidt. En uitbreiden hoeft niet – hij
houdt het bij een paar panden en een grote
dosis passie en energie.
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Theater Walhalla  
8 juni 2012

3072 ZP
DE PLEK: het voormalige Dancing Wal-
halla aan het Deliplein op Katendrecht (le-
gendarisch in de tijd dat het plein een
befaamde rosse buurt was), en aan de
overkant van het plein de kantine van de
voormalige Firma Steinweg.

Oprichters cabaretier Harry-Jan Bus en
programmamaakster Rachèl van Olm had-
den al jarenlang een droom voor een klein-
schalig theaterinitiatief waarin zij hun
ideeën op hun eigen manier konden ont-
wikkelen. Na een ‘diner-pensant’ over het
plan eind 2006 bracht Rob Baris van Z&M
Delicatessen ze naar de Kaap. Ze realiseer-
den zich dat dit de plek was. Hoewel hun
oog vooral viel op de Fenixloodsen van de
Firma Steinweg, opende krap anderhalf
jaar later eerst een pilot-theater in het
danspaleis.

PARALLELLE MOTIEVEN 
Katendrecht is al jarenlang in ontwikkeling,
met aanzienlijke investeringen van de ge-
meente, corporaties en ontwikkelaars. Deze
spelers hielpen Van Olm en Bus snel vooruit:
de gemeentelijke projectleider voor de Kaap
had als opdracht om de ambitie voor een ‘cre-
atief-culinair’ kwartier te ontwikkelen en dit
initiatief paste daar perfect in. Ook corporatie
Woonstad en een reeks private ontwikkelaars
zagen in dat een smaakmakende culturele be-
stemming goed zou zijn voor de waarde van
hun nieuwe woningen. Let wel, dit was voor
de crisis; een reeks Rotterdamse bedrijven
voelde zich eveneens aangesproken door dit
lokale initiatief en droegen financieel bij.

KLEIN BEGINNEN
Op korte termijn lag klein beginnen voor de
hand, in afwachting van het vrijkomen van de
Fenixloodsen: een relatief lichtvoetige ‘pilot’
in het danspaleis kon de risico’s en kansen

verkennen. Vanaf week één was het theater
bijna iedere avond in gebruik met een grote
diversiteit aan voorstellingen van kinderthea-
ter tot opera-met-picknickmand. Door de
hoge kwaliteit werd het al gauw een trekker
voor stad en buurt. Een festival op het plein –
de Nacht van de Kaap – hielp het wederzijdse
kennismakingsproces verder. Al snel raakten
de initiatiefnemers verder geworteld: in 2009
richtten zij zelf een ondernemersvereniging
op om met winkeliers, nieuwe bedrijven en
een snel toenemend aantal lokale zzp-ers een
sterker netwerk en een aantal projecten te
genereren, zoals de Ronde van Katendrecht
(Harry-Jan is wielerfanaat). Ook kwam er bij
het uitbreken van de economische crisis een
werkgroep om te voorkomen dat de plannen
voor het Deliplein van tafel zouden verdwij-
nen. Wat begint als een zeer persoonlijk thea-
terinitiatief werd zo een springplank voor
nieuwe publieke initiatieven.

De situatie op 19 april 2012: 
Het theater heeft naam gemaakt als plek voor
talentontwikkeling en vernieuwende voorstel-
lingen en heeft een tweede, grotere zaal ge-
opend in de voormalige Steinwegkantine in
de Fenixloodsen. Walhalla runt ook Restau-
rant de Matroos en het Meisje aan het Deli-
plein, en heeft een ondernemersvereniging
opgezet. De website van Walhalla verwijst
naar een reeks van andere restaurants en
cafés in de buurt, één van de andere winke-
liers aan het plein vertelt enthousiast hoe
Harry-Jan en Rachel hebben geholpen een
goede sfeer en samenwerking tussen de
startende bedrijven aan het plein te creëren. 

“We hebben nooit gezegd ‘dit is
een buurttheater’ - we doen
hier wat wij willen, gedreven
door onze visie op toneel.
Maar als je ergens nieuw 
komt dan ga je toch gewoon
met mensen praten, dat is
normaal… en dan komen er
geleidelijk altijd mooie dingen
uit” (Harry-Jan Bus)

De droom van een 
kleinschalig theater, ge-
dreven door een persoon-
lijke visie op toneel… 

…niet alleen een theater
maar ook een onderne-
mersvereniging, een
tweede grote zaal, 

een restaurant en reeks
wijkfestivals

“In de opstartfase is het
belangrijk dat mensen
flexibel zijn, je moet in een
grijzig gebied dingen kunnen
afspreken en langzaamaan
tot een handtekening komen.
De gemeente is daar heel
goed mee omgegaan” (H-JB)

De hoofdrolspelers:
2 culturele ondernemers met een idee
+ een ondernemer en gemeentelijke 

projectleider brengen hen naar de Kaap
+ private ontwikkelaars en een corporatie

steunen het project
+ lokale vrijwilligers, lokale ondernemers

en zzp-ers

Middelen: 
Walhalla is een ondernemend theater met
een voor de sector relatief hoog aandeel
eigen inkomsten: naast publieke subsidie
(ongeveer 50% van het budget) komt de
rest uit kaartverkoop, zaalverhuur en de bar
en ook zijn er subsidies van een reeks fond-
sen op het gebied van sociale cohesie en
cultuur. In opstartfase waren daarnaast een
vierjarige subsidie van het Pact op Zuid, de
aanwijzing van Katendrecht als ‘kansen-
zone’ en een gemeentelijke bijdrage aan de
verbouwing van het Danspaleis erg belang-
rijk. Ook werkt het theater met vrijwilligers,
aan de kassa maar vooral ook als informele
ambassadeurs – ze helpen graag mee met
het verspreiden van publiciteit voor ‘ons’
theater.
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Dok 010  
8 juni 2012

3043 CS
DE PLEK: Het Oude Raadhuys en een
kleine scheepswerf aan de Overschiese
Dorpsstraat, een historische dijk aan de
rand van de stad.

Na een succesvolle carrière in IT zoekt
Marco Hendriks naar een manier om lo-
kaal vorm te geven aan zijn sociaal enga-
gement. 

Gemotiveerd door zijn geloofsovertuiging
stoort Marco Hendriks zich al geruimere tijd
aan de manier waarop kansarme groepen
worden afgedaan als probleem voor de sa-
menleving; het echte probleem is voor hem
het weggooien van hun kwaliteiten, talent en
waarde voor de samenleving. Het idee van
een onderneming gericht op talentontwikke-
ling komt in zijn hoofd en laat hem niet meer
los. In gesprek met een reeks contacten uit
het bedrijfsleven ontwikkelt Hendriks zijn
concept: samenwerkend met een reeks lo-
kale ondernemers en organisaties in de wijk
wil hij leerwerktrajecten aanbieden met inten-
sieve persoonlijke coaching. Een korte peri-
ode in de lokale (deelraad) politiek, om te
bezien hoe daar met de kwestie van wijkeco-
nomie en talentontwikkeling wordt omge-
gaan, doet hem concluderen dat dáár niet de
veranderingskracht zit die hij zoekt. De lessen
en contacten neemt hij echter mee in de ver-
wezenlijking van zijn idee. Zijn doel is per-
soonlijk – en daardoor maatschappelijk –
rendement, in tegenstelling tot de ‘werg-
werpstages’ die vooral erop gericht lijken om
mensen even van de straat te houden. Bo-
vendien wil hij het niet opzetten als stichting
of not-for-profit, want hij is ervan overtuigd
dat de producten en diensten gecreëerd in
persoonlijke ontwikkeltrajecten ook markt-
waarde kunnen hebben en dus verhandeld
kunnen worden.

AMBACHTSHUIS
Dan komt de mogelijkheid om het Oude
Raadhuys aan de Overschiese Dorpsstraat te
huren. Het pand uit de late 18e eeuw had al
langere tijd zijn publieksfunctie verloren en
was in gebruik geweest als kantoor voor de
deelraad; nu staat het leeg en Hendriks vraagt
zich af hoe het op een betere manier kan wor-
den ingezet dan voor puur privaat gewin. Zijn
ondernemersgeest wordt geprikkeld door de
mogelijkheid om het als een soort ‘ambachts-
huis’ weer nieuwe betekenis te geven. Het
wordt de basis van Dok010: hier werkt Hen-
driks’ netwerk van coaches, competentie-ont-
wikkelings- en keuzebegeleiding-specialisten
samen met jongeren en andere kansarme
groepen uit de buurt; ook wordt het opge-
knapt als trouwlokatie. 

LOKALE VERBINDINGEN HERKENNEN
Daarna gaat het snel; Hendriks herkent een

reeks mogelijkheden om lokale ondernemin-
gen aan zijn idee te verbinden. Hij vindt een
botenbouwer – voormalig ‘bajesklant’ John
de Wolf – bereid om de Dok010-trainees op
te leiden in het ambacht, betaald door de ver-
koop van de mooie houten sloepen; hij biedt
werkruimte aan lokale ontwerpers en onder-
nemers in ruil voor het werken met de trai-
nees. De productie, zoals gerepareerde fiet-
sen en van steigerhout gemaakte kinder- en
tuinmeubels, wordt online verkocht. Ook
werkt hij samen met een lokale woningcorpo-
ratie en de sportvereniging aan een reeks ac-
tiviteiten, werkstages en ondernemerstrajec-
ten: Dok010 zet een koeriersdienst op, orga-
niseert samen met aannemer Ouwendijk een
klusbus, en houdt een lokale website (ons-
overschie.nl) bij. Gaandeweg groeit de onder-
neming mee met de kansen die zich in de
wijk aandienen 

De situatie op 20 maart 2012
Dok010 wil het Oude Raadhuys verder op-
knappen als plek voor de buurt en werkruimte
voor zzp-ers. En met lokaal architect Frans
Ziegler werkt Hendriks aan een project voor
het viaduct van de A13 over de Rotterdamse
Schie, met als doel om de oude waterweg
nieuw leven in te blazen door het creëren van
werkplekken en een verbeterde waterverbin-
ding om zo sloepenverhuur en recreatief ver-
keer op de verschillende armen van de Schie
mogelijk te maken. Langzaamaan nestelt de
wijkonderneming zich steeds verder in de
wijk. 

Vanuit een geloofs-
overtuiging bouwen aan
een alternatief re-inte-
gratietraject om on-

herkend talent te helpen 
ontwikkelen…

…een wijkontwikkelings-
maatschappij opererend
vanuit een reeks panden
in Overschie en – in 
diverse lokale samen-
werkingen – de droom
voor een reeks andere

wijkplekken.

“Een nieuw netwerk opbou-
wen klinkt al te groots – het
gaat meer om het herkennen
en benutten van wat er al in
de wijk is” (Marco Hendriks)

De hoofdrolspelers:
+ een verbindend ondernemer
+ een netwerk uit het bedrijfsleven
+ een scheepsbouwer en een reeks 

ontwerpers en ambachtslui
+ bewoners van Overschie met een

zwakke arbeidsmarktpositie

Middelen: 
De wijkontwikkelingsmaatschappij be-
druipt zichzelf uit een reeks inkomsten-
bronnen, voornamelijk de verkoop van de
producten en diensten gegenereerd in de
leerwerkprojecten. Een aan het bedrijf geli-
eerde stichting verwerft ook een reeks
fondsen zoals van de Start Foundation.
Voor Hendriks is dit slechts een tijdelijke
oplossing voordat de markt herkent dat het
talentontwikkelingsmodel aan de basis van
Dok010 een renderend investering kan zijn.
Idealiter wil hij ook primair commercieel
geïnteresseerde individuen en ondernemin-
gen laten investeren in het slagen van per-
sonen in ruil voor een aandeel in hun
toekomstig verdienvermogen. Ook wil hij
Dok010 zien als ‘incubator’ waar de ver-
schillende ondernemingen – zoals de sloe-
penbouw – op termijn begeleid kunnen
verzelfstandigen als lokale ondernemingen..
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3072 EL
DE PLEK: Een reeks winkelpanden aan het
Afrikaanderplein op Rotterdam Zuid op
verschillende manieren gebruikt door 
lokale bewoners: een wijkkeuken; wijk-
winkel; wijkatelier en soms marktkramen

Jeanne van Heeswijk begint een onder-
zoek over de relatie tussen kunst, am-
bacht, zelfproductie en hoe deze zichtbaar
kunnen worden in het publieke domein.
Na een reeks onderzoekslabs onder de
naam Vakmanstad doet in 2007 de moge-
lijkheid zich voor het concept op Zuid te
gaan testen.  

Jeanne van Heeswijk werkt al sinds de
vroege jaren ’90 aan een reeks sociaal gedre-
ven kunstprojecten waar ze als ‘stedelijk cu-
rator’ plekken, bewoners, instituties en
issues verbindt en nieuwe soorten ontmoe-
tingsplekken genereert. In 1998, ver voordat
de ‘creatieve stad’ in de beleidsmode raakt, is
ze gefascineerd door de relatie tussen cultuur
en economie. Centraal staat voor haar de
vraag hoe cultureel-specifiek ondernemer-
schap bevorderd kan worden. Van Heeswijk
zoekt de creativiteit in het ambacht en onder-
nemerschap van gemarginaliseerden en min-
derheidsgroepen, als middel voor
onafhankelijkheid en emancipatie. 

VRIJHAVEN ALS ECONOMISCH 
ONTWIKKELINGSCONCEPT
Een reeks onderzoekslabs met verscheidene
kunstenaars en betrokkenen leidt tot het idee
van een ‘Freehouse’. Freehouse is geïnspi-
reerd door het vooroorlogse Oostenrijkse
‘Freihaus,’ een vrijhandelszone aan de grens,
en het Engelse Freehouse, een niet aan brou-
werijen gebonden pub, een vrijhaven dus.
Het is bedoeld als een vrijplaats voor het op-
starten van op ambacht gebaseerde onderne-
mingen – onder meer op het gebied van
textiel, sieraden, eten en drinken. Jeanne or-
ganiseert een reeks onderzoeken naar lokale
ideeën en talent op diverse plekken in de

stad, maar het vinden van subsidiepartners is
lastig. Vele partijen zijn wel geïnteresseerd in
specifieke onderdelen, bijvoorbeeld multicul-
turele kleding, maar hebben moeite met de
vrijplaats als breder economisch ontwikke-
lingsconcept.

VAN MARKTKRAAM NAAR WIJKKEUKEN
Dit verandert als in 2006 het Fonds BKVB de
oproep ‘Intendant Culturele Diversiteit’ doet
om kunstenaars met nieuwe ideeën op dit
vlak de ruimte te geven. Samen met de archi-
tect Dennis Kaspori brengt Van Heeswijk het
Freehouse in, en gesprekken met Kosmopo-
lis Rotterdam en het Pact op Zuid doen hen
besluiten naar de Afrikaanderwijk op Zuid te
gaan. Ze beginnen contacten op de bouwen
en het idee krijgt in eerste instantie vorm via
de ‘Markt van Morgen’. Rond de Afrikaander-
markt wordt productinnovatie georganiseerd
door marktkooplieden te verbinden met kun-
stenaars, lokale jongeren en ondernemers.
Generieke producten van de markt krijgen
een geheel eigen draai, de markt wordt uniek.
Een volgende stap is het ontwikkelen van een
mobiele wijkkeuken die wordt opgezet vanuit
een collectieve infrastructuur voor een reeks
markt- en cateringinitiatieven. Een wijkatelier
en wijkwinkel volgen – allemaal gericht op het
bijeenbrengen van kunstenaars, onderne-
mers en lokale bewoners. De laatste groep –
veelal in uiterst precaire inkomensomstandig-
heden – wordt gestimuleerd om hun kennis
van uiteenlopende traditionele vaardigheden
economisch productief te maken. In dit ingrij-
pende traject worden ze begeleid en onder-
steund door het Freehouse team en,
belangrijker nog, door andere lokale bewo-
ners. De nieuwe bedrijvigheid wordt boven-
dien niet georganiseerd als een reeks
zelfstandige ondernemingen omdat voor veel
deelnemers de drempel naar een eigen be-
drijf (nog) te hoog is. Geïnspireerd door Jean-
ne’s ervaring met coöperatieve werkgemeen-
schapen bouwt Freehouse aan een reeks co-
öperaties in eigendom van de ondernemers
zelf. 

De situatie op 23 mei 2012:
Freehouse is aanjager: de ambitie is de initia-
tieven zo veel mogelijk als collectieve wijkon-
dernemingen te verzelfstandigen. Om die
ondernemingen te begeleiden wordt een
dienstencentrum opgezet – eveneens als co-
öperatie – waar de ondernemingen expertise
kunnen inkopen zonder afhankelijk te zijn van
dure derde partijen. Ook komen er steeds
meer samenwerkingsprojecten met de al lan-
ger bestaande – en aanvankelijk sceptische –
lokale winkeliers om bijvoorbeeld etalages te
laten opknappen door Freehouse-ambachts-
lieden. Het Freehouse-team is lokaal aanwe-
zig en werkt in en aan het publieke domein.
Dat wekt vertrouwen en leidt tot nieuwe con-
tacten. Productie van cultuur, nieuwe econo-
mische kansen, en het activeren van het
publieke domein gaan daardoor samen.  

“Vertrouwen hebben in je
eigen bevolking – dat is de
sprong die de gemeente moet
maken” (JvH)

Een onderzoekslab 
zoekt naar nieuwe 
verbindingen tussen
kunst, vakmanschap en
ondernemerschap…

…Freehouse bouwt een
reeks coöperatieve wijk-
ondernemingen op. De
coöperaties verzelfstan-
digen bij succes en vor-
men een samenhangend
ecosysteem dat lokaal
cultureel ondernemer-
schap aanjaagt.  

“Hoe zorg je dat de verschil-
lende talenten en kwaliteiten
van mensen hier zich in de
openbaarheid kunnen gaan
afspelen – ‘vermarkt’ kunnen
worden, zonder dat het blijft
steken in vrijwilligerswerk” 
(Jeanne van Heeswijk)

De koplopers: 
Een sociaal geëngageerd kunstenaar 
en een architect

+ worden intendant culturele diversiteit voor
het fonds BKVB

+ bewoners, kunstenaars & ondernemers 
Afrikaandermarkt

+ lokale en nationale initiatieven en fondsen
+ een groeiende familie van coöperatieve

buurtondernemingen

Middelen: 
De Wijkkeuken van Zuid kan inmiddels op
eigen benen staan als coöperatieve onder-
neming.  De Wijkwinkel en het Wijkatelier
op Zuid worden langzaam ook dat pad op
geholpen. Jeanne benadrukt het doorslag-
gevend belang van instanties als BKVB,
Pact op Zuid en Kosmopolis in de opstart-
fase, en merkt duidelijk het effect van te-
ruglopende subsidies op de slagkracht van
lokale spelers. Er wordt minder in de ont-
wikkeling van het gebied geïnvesteerd, ac-
tiviteiten krijgen geen vervolg, organisaties
krimpen of vertrekken zelfs. De effectiviteit
van de coöperatieve ondernemingen wordt
echter vergroot door samenwerkingsver-
banden aan te gaan – Kus & Sloop werkt bij-
voorbeeld met Freehouse-kunstenaars en
beginnende ondernemers krijgen eerste
opdrachten van bijvoorbeeld het succes-
volle lokale Turks restaurant Meram, Ma-
rokkaans Visrestaurant Moby Dick e.a.. 
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Groene zwembaden
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3000 KP
DE PLEK: Negen zwembaden door heel
Rotterdam heen.

Rotterdam neemt sinds 2007 deel aan het
wereldwijde Clinton Climate Initiative
(CCI), een wereldwijd netwerk opgericht
door oud-president Bill Clinton. Het helpt
een groep van 40 wereldsteden in het te-
rugdringen van hun CO2 uitstoot door een
ondernemende benadering. De Rotter-
damse doeleinden zijn onder meer om de
CO2-uitstoot van de stad in 2025 met 50%
te reduceren ten opzichte van 1990. Het
‘Building Retrofit’ programma is een voor-
beeld van de zakelijke aanpak: het creëert
een publiek-private samenwerking waar-
bij bedrijven vooraf investeren in het ener-
giezuinig maken van openbare gebouwen
en de rekening wordt terugbetaald op
basis van daadwerkelijk behaalde bespa-
ring. Na de contractperiode (in dit geval 10
jaar) krijgt de gemeenschap de energie- en
onderhoudszuinigere terug zonder er zelf
voor betaald te hebben. 

Als eerste pilot lagen zwembaden voor de
hand omdat ze veel energie kosten en relatief
eenvoudig energiezuiniger gemaakt kunnen
worden door ingrepen als  ECO-verlichting,
warmtekrachtkoppeling, warmtepompen,
beter ketels, en het afdekken van zwembad-
bassins. Ingenieursbureau Strukton springt
op deze mogelijkheid omdat dit voor hen het
type innovatieproject is dat de toekomst van
hun onderneming gaat bepalen: “innovate of
perish”. Via een ‘concurrentiegerichte dia-
loog’ winnen ze het project en kunnen mid-
2011 van start. Volgens de plannen wordt op
elektriciteitsverbruik een absolute besparing
gehaald tussen de 21% en 27%; het gasver-
bruik wordt tussen de 30% en 63% terugge-
drongen. Daarnaast worden bij een drietal
zwembaden energiekosten bespaard door
elektriciteit lokaal op te wekken, waardoor
70% tot 91% van de elektra voor deze zwem-
baden niet meer hoeft te worden ingekocht.

In twee zwembaden wordt zelfs elektriciteit
terug geleverd aan het net. De reductie van
de CO2 uitstoot bedraagt 2.000 ton per jaar,
gelijk aan de uitstoot van 500 woningen.
Daarnaast kan door enkele technische ingre-
pen de hoeveelheid chloor omlaag wat goed
is voor CARA-patiënten, en kunnen de onder-
houdskosten omlaag. 

ANDERS LEREN WERKEN
Maar waar het zowel de gemeente als Struk-
ton echt om gaat is iets anders: beide willen
een nieuwe manier van werken uittesten en
kijken hoe de private partners, de Dienst
Sport en Recreatie, het ontwikkelingsbedrijf
en andere betrokkenen samen kunnen op-
trekken in een open project. In tegenstelling
tot al langer bestaande ‘PPS’ constructies is
het ESCo (Energy Services Contract) voor
Rotterdamse Groene Gebouwen bewust vrij
open en flexibel gehouden: het is niet van te-
voren in alle details uitgewerkt maar gaat
meteen ‘live’, waardoor veel zaken al werken-
derwijs samen worden uitgezocht. Als de
negen zwembaden bijvoorbeeld op korte ter-
mijn onvoldoende energiebesparing realise-
ren kunnen andere gebouwen (denk aan
parkeergarages, scholen) bij het project wor-
den betrokken. Ook erkennen beide partijen
dat er bij dergelijke gebouwen vanalles onver-
wachts kan gebeuren en dat partijen daar
samen op moeten reageren. ESCo-manager
Jeroen Boslooper noemt als voorbeeld dat er
een oude ketel stuk ging aan het begin van
het project: dan zou puur contractueel de ge-
meente de markt op kunnen gaan en een
open inschrijvingsprocedure kunnen starten
om de allergoedkoopste ketel te krijgen, maar
de toon werd juist gezet door het dan aan de
ESCo te gunnen. Anderzijds haalt Strukton

wellicht niet het onderste uit de kan qua
winstmarge, maar het neemt hiermee genoe-
gen in het gezamenlijke leer- en innovatiepro-
ces. Hun doel is juist om kennis op te
bouwen en het wantrouwen te overwinnen
dat zowel bij Rijk als gemeenten nog bestaat
tegen deze manier van werken, die cruciaal is
om de klimaatuitdaging aan te kunnen gaan.

De situatie op 20 maart 2012
De pilot is eind 2011 begonnen maar begint al
vastere vormen aan te nemen. Doel is om op
termijn al het gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed, bestaande uit 1500 gebouwen,
duurzaam te maken. Naast zwembaden gaat
het hierbij onder meer om sporthallen, scho-
len, musea en theaters. Daarnaast worden de
lessen vastgelegd en gedeeld met zowel de
stad als andere gemeenten in het land, en
met het Rijk. Ook werkt Strukton via bedrijfs-
collectief De Groene Zaak aan het delen van
de praktische ervaringen om groene bedrijfs-
modellen verder te onderzoeken.

“Het is net een huwelijk: je
zit voor lange tijd aan elkaar
vast en sommigen zien dat
als een bedreiging maar het
is een kans – maar dan
moeten mensen geen
addertjes onder het gras
plaatsen…” (JB)

Rotterdam verbindt zich
aan een internationaal
klimaatinitiatief. Nieuwe
samenwerking met de
markt moet creativiteit
brengen voor de eerste

quick wins… 

… de pilot met zwemba-
den is van wal, nu wordt
er al praktisch nagedacht
over het energiezuiniger
maken van een reeks an-
dere publieke gebouwen. 

“Dit is best eng voor een ge-
meente want men weet nog
niet hoe dit te besturen – maar
ze willen wel” (Jeroen Boslooper)

De hoofdrolspelers: 
Oud-president Bill Clinton richt het Clin-
ton Climate Initiative op, een netwerk
van steden die hun kop uitsteken rondom
klimaatbeleid

+ Gemeente Rotterdam schuift aan en
daagt de markt uit voor pilots voor ver-
duurzaming van gebouwen

+ ingenieursbureau Strukton en zijn onder-
aannemers ontwikkelen een voorstel

+ in een gezamenlijk project wordt de
zwembaden-pilot ontwikkeld

+ een landelijke groep betrokkenen wordt
betrokken bij het leren van de resultaten

Middelen: 
De kern van deze benadering is dat nieuwe
spelers, nieuwe financiering en nieuwe sa-
menwerking worden gecreëerd rond ge-
deelde ambities. De ESCo draagt risico en
genereert private financiering terwijl de ge-
meente de regie en kwaliteitscontrole be-
houdt. De ESCo wordt geleid door
Strukton, maar de Bank Nederlandse Ge-
meenten en Triodos dragen bij aan de totale
investeringssom van €2.6 miljoen.  Zij
nemen in dit project genoegen met een re-
latief lage rente (een reden waarom andere
banken overigens afhaakten), betaald uit de
bespaarde energie- en waterkosten gedu-
rende de looptijd van 10 jaar: het verschil
tussen de door Strukton gegarandeerde
energiebesparing en de kosten zoals die
zich zonder ingrijpen zouden ontwikkelen
wordt voor 10 jaar uitgekeerd aan de ESCo.

“Als iedere partij zijn boeken
gesloten zou houden nemen
de totale kosten van een
project alleen maar toe – 
dat doen we dus anders” (JB)
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Kus&Sloop 
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3072 EM
DE PLEK: Een reeks renovatiepanden in
het bezit van Vestia aan de Pretorialaan in
de Afrikaanderbuurt

Eind 2009 benadert Vestia bureau M.E.S.T.
De corporatie zag de kracht van het Hotel
Transvaal project in Den Haag en wil dit
concept toepassen op tussentijds gebruik
van een reeks toekomstige renovatiepan-
den aan de Pretorialaan 

In afwachting van grootscheepse renovatie
had Vestia een anti-kraakbureau kunnen vra-
gen om de panden te beheren, maar ze zien
een andere kans. Gedreven door het idee om
nieuwe groepen mogelijke bewoners te ver-
leiden om nader kennis te maken met de Afri-
kaanderbuurt, leeft het idee om ook hier een
wijkhotel te creëren. Bureau M.E.S.T. komt in
beeld omdat enkelen binnen Vestia hen ken-
nen van hun benadering van tijdelijke stede-
lijke projecten, onder meer vanuit het Lab
Tussentijd. M.E.S.T. is geïnteresseerd in der-
gelijke projecten als voortdurend praktijkon-
derzoek naar het creëren van nieuwe
samenwerkingen tussen ongebruikelijke
krachten. Hun projecten richten zich op
nieuwe economische combinaties, zelfred-
zaamheid, het voorstellen van gebruik in
plaats van bezit, en het aantonen dat projec-
ten ook lichtvoetig en met weinig startkapi-
taal kunnen slagen. Het aanpakken van
leegstand staat daarin voorop.

MENSEN VAN BUITEN VERLEIDEN
Vestia en M.E.S.T. vinden elkaar in het con-
cept ‘Kus&Sloop’ en in het voornaamste
werkprincipe en motto: 100% lokaal. Het
idee is om mensen van buiten de wijk te ver-
leiden naar een hotel te komen dat helemaal
lokaal gegenereerd is: slapen in een reeks re-
novatiepanden die door lokale kunstenaars
zijn getransformeerd; ontbijt of catering ver-
zorgd door lokale speciaalzaken en cafés; een
bezoek met de wijkbutler aan de bewoners
van de Afrikaanderwijk met een speciaal ver-
haal; de was gedaan bij een lokale wasserij et
cetera. Dit verbindt lokale ondernemers, ver-
andert het imago van de buurt en houdt de
panden levendig.

M.E.S.T. krijgt, in samenspraak met Vestia’s
gepassioneerde manager vastgoed, veel vrij-
heid in de aanpak van het project. Het nestelt
zich lokaal door een reeks eerste interventies.
In de ’woonkamer’, de begane grond van een
van de panden, nodigen ze lokale kunste-
naars uit om door een ‘pitch’ hun ideeën te
laten zien. Ook lokale ondernemers reageren
enthousiast en een reeks samenwerkingen
wordt gevormd. Na een eerste proefpand,
gerealiseerd binnen een maand in de herfst
van 2010, keurt Vestia opschalen naar vijf
panden goed; de website (mét reserverings-
functie!) wordt gecreëerd en een reeks lokale
projecten opgestart. De voortdurende aanwe-
zigheid van het team van bureau M.E.S.T., dat
zowel het hotel als een reeks activiteiten
erom heen coördineert, genereert vertrou-
wen, nieuwe contacten en nieuwe ideeën. 

UITNODIGEN
Ook zoeken M.E.S.T. en Vestia in toene-
mende mate aansluiting bij de lokale bewo-
ners, die in tegenstelling tot lokale
ondernemers niet van het begin af aan sterk
betrokken zijn. Het team realiseert zich,
mede door reflectie van Sandra Trienekens
van de Erasmus Universiteit, dat er meer
waarde kan worden gecreëerd door bewo-
ners sterker te betrekken. Vanaf 2011 wordt
er iedere maand een feest of evenement in
de openbare ruimte georganiseerd. Dit wordt
steeds meer een platform waar lokale bewo-
ners activiteiten kunnen aandragen. Ook
geeft een reeks projecten zoals een 200
meter lange fototentoonstelling in winkelrui-
ten, steeds meer zichtbaarheid aan het pro-
ject. Allemaal zijn het uitnodigingen om mee
te doen, en dit maakt steeds meer kracht uit
de wijk los. Er komen steeds meer vragen
van buurtbewoners naar werk, leidend tot de
creatie van een stage-traject.

De situatie op 21 februari / 30 mei 2012:
M.E.S.T. beheert nog steeds het hotel en ver-
zorgt de boekingen. Maar er is een plan voor
verduurzaming als echt wijkhotel op commer-
ciële basis, gerund door een lokale onderne-
mer. Voor Vestia is het project een succes
omdat het laat zien hoe creatief vastgoedbe-
heer nieuwe bewonersgroepen naar de Afri-
kaanderbuurt kan trekken en nieuwe
samenwerkingen losmaakt tussen creatieve
economische initiatieven van binnen en  bui-
ten de wijk. Zo is de meest recente slaapka-
mer geheel ingericht door breiwerk,
georganiseerd door Freehouse met een
groep vrouwen in de buurt. In een volgend
project denk de corporatie nog meer vanuit
de bewoners – dus meer ‘bottom-up’ – te
werk te zullen gaan. Ook voor M.E.S.T. is het
geslaagd als proefproject waarvan de ervarin-
gen weer elders kunnen worden toegepast.
Het bewijst hoe tijdelijke leegstand op een
‘generatieve’ manier kan worden gebruikt om
nieuwe energie los te maken en bij te dragen
aan lokale kwaliteit van de plek/buurt. 

“Mensen laten zien dat de
crisis ons niet onmachtig
hoeft te maken…als je focust
op gebruik in plaats van
bezit kan er heel veel…” (CL)

Een woningcorporatie
wil het concept van Hotel
Transvaal in de Afrikaan-
derwijk inzetten… 

…een nog steeds voort-
durend experiment dat
de doelen van vele ver-
schillende spelers in de
wijk aan elkaar koppelt,
met uitzicht op een duur-
zame wijkonderneming.

“100% lokaal – dat was niet
alleen een slogan maar ook 
de uitdaging die we ons 
stelden” (Carolien Ligtenberg)

De hoofdrolspelers: 
Woningcorporatie Vestia en bureau
M.E.S.T. (bureau voor Maatschappelijke
Experimentele Stedelijke Transformatie)
vinden elkaar rondom een tussentijd-idee

+ een reeks lokale ondernemers, kunste-
naars en ontwerpers haakt werkende-
weg aan

Middelen: 
Hoewel M.E.S.T meer ‘bloed zweet en tra-
nen’ in het project gestoken heeft dan puur
contractueel gevraagd had kunnen worden,
werd hun betrokkenheid hoofdzakelijk be-
taald door een contract van Vestia dat, bij
de financiering en aanbesteding van het
vernieuwingsproject voor de buurt, investe-
ringsruimte voor een creatieve aanpak had
gevonden. Het hotel werd niet geacht vol-
ledig kostendekkend te zijn - ook omdat
geld werd bespaard op anti-kraak- en an-
dere kosten, en omdat het een diepte-in-
vestering was in de wijk. De economische
effecten op ondernemers zijn niet in detail
in kaart gebracht – van meer belang voor de
initiatiefnemers was de algemene omslag
in het denken over de wijk. 
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De Machinist 
8 juni 2012

3024 BK
DE PLEK: het Oude Scheepvaart- en 
Transportcollege aan de Coolhaven in
Delfshaven

Leendert Steijger is als architect al ge-
ruime tijd bezig met onderzoek en con-
ceptontwikkeling om betere voorzie-
ningen aan te bieden op bedrijventerrei-
nen. Door het toevoegen van extra func-
ties zoals horeca en kinderopvang kunnen
deze beter en winstgevender worden ge-
maakt. In 2008 is hij bezig zijn idee nader
vorm te geven samen met het Quality
Center, een aanbieder van hoge kwaliteit
bedrijfsvoorzieningen, als ze in gesprek
raken met Woonbron. Leenderts idee
blijkt ook goed te vertalen naar binnen-
stedelijke locaties en wijkverbetering. 
Het gebouw De Machinist, tot 2005 nog 
in gebruik maar inmiddels leegstaand in
een verloederende omgeving, komt 
ter sprake.

Woonbron ziet dat, het toevoegen van een di-
verse reeks functies aan dit gebouw, het een
vliegwiel voor de wijk Delfshaven kan maken,
waar ze zeer veel woningen in bezit heeft.
Het kan ruimte bieden aan de creatieve on-
dernemers die Woonbron aan Delfshaven wil
binden, met horeca een ontmoetingsplek ge-
nereren, en de drugsoverlast tegengaan door
meer legitiem gebruik van de openbare
ruimte te stimuleren. Ook kan het werkgele-
genheid genereren voor kansarme groepen in
de wijk. Leendert Steijger is al gauw over-
tuigd door de potentie van de plek en het ge-
bouw en in mei 2009 beginnen Woonbron,
Quality Center en Leendert Steijger met de
ontwikkeling. Karin Yntema (voormalig direc-
teur Hotel New York) wordt via via betrokken
bij het project als uitbater – de kracht van het
gebouw overtuigt ook haar om mee te doen.
Ook na het faillissement van Quality Center
gaat men verder en het gebouw opent in
maart 2010 als gecombineerde werkplek,
crèche, duurzaam café-restaurant, zaalver-
huur, boekwinkeltje en cultureel programma. 

Een aparte stichting  - Machinist Live - wordt
opgericht om dit culturele programma (films,
kinderfilms, jazzavonden, cabaret) te bekosti-
gen uit een mix van subsidies en kruisfinan-
ciering vanuit de Machinist. 

De situatie op 22 februari 2012:
Het totaalconcept van de ontmoetingsplek is
een succes: het café-restaurant brengt men-
sen het gebouw binnen en daarna blijkt dat
de kwaliteiten van de plek zichzelf verkopen:
de verhuur van bedrijfsruimten loopt vlot en
er is een lange wachtlijst voor het kinderdag-
verblijf. Het is niet alleen een huiskamer voor
de wijk maar een plek voor de hele stad, waar
de wijk weer van profiteert. In toenemende
mate biedt de Machinist werkgelegenheid
aan lokale bewoners (60% van de totale staf
van 30 FTE) en trekt het mensen van buiten
de wijk voor besprekingen en avonden, en
ook de drugsoverlast rondom het gebouw
neemt af door toenemende activiteit in de
avonduren. De openbare ruimte rondom het
gebouw wordt ook meer gebruikt, bijvoor-
beeld voor een zomerstadsstrand en een
nieuw terras aan de achterkant van het ge-
bouw. De oprichter denkt na over volgende
stappen zoals een kinderboerderijtje. Het ge-
bouw en deze plek in Delfshaven komen op
de kaart van de stad te staan. 

“Abstracte idealen als sociale
rechtvaardigheid, daar
begon het mij niet om. Maar
zo’n pand als fijne wijkplek
vormgeven dat moet je goed
doen, en dat is dan ook veel
geven, investeren in gedeeld
profijt. Die leuke plek maken
is mijn drijfveer – en als dat
sociaal ondernemen heet,
prima.” (LS)

Een markant school-
gebouw inspireert tot
dromen over een nieuw
soort publieke plek in 

de wijk… 

…een uniek multi-
functioneel gebouw 
als huiskamer en 

vliegwiel voor de wijk.

“Ik speel met het idee hier een
kinderboerderijtje te begin-
nen – niet vanwege de winst
natuurlijk noch vanwege be-
leid maar omdat het de plek
leuker zou maken, en mij ge-
lukkiger” (Leendert Steijger)

De hoofdrolspelers: 
Een architect raakt verleid door een 
gebouw en wil daar zijn ideeën verwe-
zenlijken 

+ een ondernemer die een nieuw concept
van gastvrijheid wil neerzetten

+ een woningcorporatie die het belang
voor de wijk inziet

+ een gemeenschap van ondernemers,
huurder en buurtbewoners

Middelen: 
Het pand De Machinist is nog steeds in
handen van Woonbron en wordt gehuurd
door In de Steigers BV (handelsnaam De
Machinist), een bedrijf in meerderheidsei-
gendom van Leendert Steijger met partici-
patie van Karin Yntema en de chef van het
restaurant. Als eigenaar stelt Woonbron
zich flexibel op: het vraagt een vrijwel
marktconforme maandelijkse huur maar
neemt soms genoegen met een lagere
huur in ruil voor investeringen van De Ma-
chinist in het pand, dat overigens door
Woonbron was opgeknapt voordat Leen-
derts initiatief begon. Ook genereerde
Woonbron een reeks kansen voor de finan-
ciering van het initiatief, onder meer via Eu-
ropese structuurfondsen voor de
investeringen in het pand. Volgens Steijger
is het cruciaal dat de eigenaar van het pand
anders in het project staat dan met een
puur commerciële instelling. Woonbron
stelt aan deze flexibele houding wel enkele
voorwaarden. Bedrijfsunits zijn zo mogelijk
niet groter dan 50m2 en tenminste 40%
van de huurders (in totaal ongeveer 100, va-
riërend van eenmans-bedrijven tot onge-
veer 10 man) moet bestaan uit creatieve
ondernemers, want Delfshaven liep het ri-
sico creatievelingen kwijt te raken aan an-
dere plekken wegens gebrek aan ruimte. 
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Hubshop  
8 juni 2012

3021 GA
DE PLEK: Een winkel middenin Rotterdam
West, een wijk vol jonge ontwerpers en
ondernemers

In 2009 merkt een van de leden van Hub
Rotterdam, onderdeel van een wereldwijd
netwerk van werkplekken voor sociaal on-
dernemers, dat het moeilijk is om ethisch
geproduceerde artikelen uit ontwikke-
lingslanden in winkels aan de man te
brengen. Via het Hub netwerk horen ze
over een Braziliaanse ‘box shop’, een win-
kel waar startende ontwerpers producten
laagdrempelig aan de man kunnen bren-
gen: in de winkel huur je letterlijk een hou-
ten kist – van verschillende afmetingen –
en daar stal je je waar uit. Risico en marke-
tingkosten zijn miniem.

Hub-leden Cathelijne Huis in 't Veld, Milla
Salmi & Ursel Biester besluiten het concept
in Rotterdam te proberen en huren een pand
aan de Nieuwe Binnenweg. De winkel wordt
onderdeel van het Hub netwerk. Na iets meer
dan twee jaar zoeken de oprichters naar op-
volgers – ze zien zichzelf eigenlijk niet als win-
keliers en het economisch klimaat betekent
dat de winkel alle zeilen moet bijzetten. Twee
Hub-leden, de Zweed Alex Danger Falk en de
Australische Charlotte Paull zijn geïnteres-
seerd; beide zijn ook beginnende ontwerpers
en hij is, net als Ursel een alumnus van het
Deense Kaospilots instituut voor innovatief
ondernemerschap. Eerder richtten Alex en
Charlotte al Leefstand op, geïnspireerd op
een Australisch initiatief (Renew Newcastle)
dat lege winkelpanden in Delfshaven opknapt
en nieuw leven inblaast voor een reeks tijde-
lijke of meer permanente activiteiten. Zij zien
de Hubshop als micro-kosmos voor wat Leef-
stand ook ambieert: laagdrempelige markt-
toegang creëren voor nieuwe ideeën en
producten.

PLATFORM EN PLEK
Eind 2011 nemen Alex en Charlotte de winkel
over; ze behouden het concept maar diversifi-
ceren het aanbod, dat reikt van tassen tot ba-
bykleren en van sieraden tot voedsel-
producten, gemaakt in Rotterdam, Nederland

of de wereld. Zolang een sociaal, ecologisch
of handgemaakt verhaal centraal staat biedt
de Hubshop een platform. Ook wordt de win-
kel een plek waar mensen hun groente-en
fruitboxen kunnen oppikken, en biedt de win-
kel steeds vaker een inspirerende plek voor
vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

De situatie op 28 mei 2012
Sinds de overname draait de Hubshop goed
ondanks de crisis en Alex en Charlotte zijn
ook elders in de straat betrokken. Ze werken
samen met hun huurbaas, van wie ze een
leegstaand pand elders aan de Nieuwe Bin-
nenweg hebben geactiveerd met een Leef-
stand-project; bovendien zijn ze onderdeel
van een informeel netwerk van andere onaf-
hankelijke winkeliers in de buurt die allemaal
rondom dezelfde tijd begonnen zijn. Ze hel-
pen elkaar – “op het niveau van het lenen van
een boor ofzo, zegt Alex” – werken samen
aan promotie en sociale media, en verwijzen
naar elkaar door; wie bijvoorbeeld een koffie-
kop koopt in de Hubshop krijgt gratis koffie bij
een café om de hoek. Ook werken ze samen
met de straatmanager van de deelgemeente
aan een festival dat later in 2012 gehouden
zal worden als de herinrichting van de straat
af is. Uiteindelijk echter zien ook Alex en
Charlotte zich niet als winkeliers maar als se-
riële opstarters: hun ideaal is het concept van
de Hubshop verder ontwikkelen zodat het na
vijf jaar makkelijk weer overgedragen kan
worden – en belangrijker nog, in andere ste-
den herhaald. Ook denken ze na over hoe ze
het concept van de Hub – gedeelde werkplek-
ken voor beginnende ideëel gedreven onder-
nemers – op andere manieren kunnen
toepassen in Rotterdam: bijvoorbeeld een ge-
deelde studio of werkplaats voor ‘maak-on-
dernemers’ in plaats van bureau-gebonden
creatievelingen.

Gebrek aan markt-
toegang voor jonge ont-
werpers - en inspiratie

uit Brazilië…

…een florerende winkel –
een elders toepasbare
formule – aan een straat
vol nieuwe onafhanke-
lijke en samenwerkende
ondernemers, en een

reeks andere ideeën voor
werkplekken en leeg-
staande panden.  

“Dit is een microkosmos van
wat Leefstand elders in de
stad doet: jonge ondernemers
en ontwerpers toegang bie-
den tot marktruimte” 
(Charlotte Paull)

De hoofdrolspelers:
3 leden van Hub Rotterdam 
+ een tweede generatie eigenaars: 

twee jonge ondernemers
+ een wereldwijd netwerk van ontwerpers

en product-makers

Middelen: 
Zowel de Hubshop als Leefstand zijn ‘for-
profit’ ondernemingen en onafhankelijk van
subsidies. De winkel betaalt een huur die
‘aan de lage kant van marktconform’ is en
maakt sinds de overname een bescheiden
winst en behaalt groeiende omzet. Alex en
Charlotte hebben een goede betalingsrege-
ling getroffen met de oorspronkelijke Hub-
shop oprichters zodat ze geen banklening
hebben hoeven afsluiten.  
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“Wij willen niet voor altijd
winkeliers zijn – maar we
willen deze plek laten op-
bloeien en het mogelijk
maken voor anderen dit idee
elders toe te passen” (CP)



Wie maken de stad? 10 voorbeelden laten zien dat het antwoord op die vraag in bewe-
ging is. Gevestigde partijen zijn in hun positie, zelfverzekerdheid en geloofwaardigheid
aangetast. De aandacht verschuift naar nieuwe spelers in de stad, kleinschalig initiatief
en diversiteit. Geld is niet meer het enige kapitaal. Tijd, aandacht, vertrouwen, en inspi-
ratie uit netwerken blijken minstens zo krachtige kapitaalsvormen. Dit wordt ingezet
voor een nieuwe betrokkenheid bij de stad. Niet alleen in zelfgebouwde openbare ruim-
ten en kluswoningen: ook een reeks vitale stedelijke infrastructuren laat deze vernieu-
wende kracht zien. SOCIALE INNOVATIE BLOEIT OP IN DE STAD. Rotterdam heeft
een rijke traditie van particulier initiatief. Het zelforganiserend vermogen van de stad
wordt door AIR en de Van der Leeuwkring vasthoudend opgezocht en getoond. Deze
inventarisatie heeft 10 Rotterdamse initiatieven op hun merites vergeleken. Elk van de
initiatieven is een uitvinding op zich, een innovatie. Soms vanuit een probleem, soms
vanuit een kans, soms gewoon vanuit wat zich voordoet. Ongedachte resultaten vol-
gen na verloop van tijd - het kan fantastisch uit de hand lopen. De 10 initiatieven bestrij-
ken het palet van boomhut tot internationaal klimaatinitiatief. Elk heeft z´n eigen
netwerk en schaal. Allen nuanceren op een vrolijke wijze het al te schematische onder-
scheid tussen top-down (“ouderwets!”) en bottom-up (“de toekomst!”). TOP-DOWN
EN BOTTOM UP ZIJN SYMBIOTISCH. Gemeente, corporaties, grote fondsen blijken
integraal onderdeel uit te maken van een ecologie waarin de stad tot bloei komt. Na-
tuurlijk blijft er onhandigheid en onwennigheid. Noch de afdeling stedenbouw, noch de
vastgoedorganisaties, sociale zaken of vergunningsverleners geven hun institutioneel
wantrouwen eenvoudig op. Maar wat opvalt is de bereidheid van individuen bínnen be-
staande organisaties om op andere manieren te werken en samen naar oplossingen te
zoeken in dit nieuwe grijze gebied. Partnerschappen ontstaan uit vertrouwen en het
wederzijds erkennen van redelijk eigenbelang. Die nieuwe ontvankelijkheid voor de
kracht en charme van het lokaal initiatief is essentieel. Soms gaat het nog verder, zoals
het theater dat informeel kwartiermaker op Katendrecht wordt. Of moeders die de
Heemraadssingel tot ontmoetingsplek omtoveren. Dan doemt de vraag op: waarom?
Wat drijft deze spelers tot al die extra stappen? De inventarisatie draaide rond die
vraag. De kracht van het initiatief vonden we diep van binnen: BEWEEGREDENEN
LIGGEN NA AAN HET HART. Wat zou anders de reden zijn om tijd, geld en aandacht
in grote hoeveelheden in te zetten? Drijfveren liggen diep verankerd in sociaal engage-
ment, de wil tot experiment of de verleiding van een plek die tot actie roept. Dáár zit de
kracht, maar ook een probleem. Op dit niveau praten we als professionals in de stad
maar zelden met elkaar. Passie is latent aanwezig of wordt vanzelfsprekend veronder-
steld. Beleids- en ontwerptaal staat er verre van. Maar door er op door te vragen komt
er enthousiasme en passie in beeld. DAT BLIJKT DE GROEIKRACHT VAN DE EMPA-
THISCHE STAD.  

IN 10 ROTTERDAMSE INITIATIEVEN

De empathische stad 
15 juni 2012

essay

EEN INVENTARISATIE OP UITNODIGING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR



DE EMPATHISCHE STAD SPREEKT DIE KRACHT AAN. Initiatiefnemers met inlevingsvermogen
zien potentie die voor anderen onzichtbaar was, samenwerkingen die niemand aandurfde of een 
investeringsbeslissing waar anderen voor vertrek kozen. Zij maken voor zichzelf een plek in de open-
baarheid van de stad. Ze nemen anderen daarin mee, vanuit interesse in het talent van de ander en
gedeeld belang bij de plek. Ze beseffen dat enthousiast en respectvol uitnodigen effectiever is dan
verbeten soleren. Dus nodigen ze uit, leggen ze verbindingen, en laten nieuwe combinaties daaruit
ontstaan. Als het ware een democratische iPhone-benadering in de stedenbouw: een eindeloos
groeiende reeks applicaties rondom een zorgvuldig vormgegeven open platform. DE EMPATHISCHE
STAD IS ONTVANKELIJK EN ALERT VOOR NIEUWE VERBINDINGEN. Want tegenover de klas-
sieke marktlogica van de ‘core-business’ en ‘economies of scale’ doen veel van deze initiatieven juist
het tegenovergestelde: vanuit hun eerste, vaak experimentele beginpunt bouwen ze contacten op,
en een wereld van mogelijkheden ontspringt. Theater wordt ondernemersvereniging, boomhutten
dromen over buurtcafé, loempiakar wordt buurtpodium, vastgoedaankoop wordt straatregisseur, 
restaurant biedt werkplekken en kinderopvang en cultuur, onderzoekslab wordt coöperatieve werk-
gemeenschap en leerwerkplekken worden sloepenwerf. Deze open-einde benadering denkt vanuit
de plek: de logica is niet het papieren verdienmodel maar de collectieve waarde die lokaal (of juist we-
reldwijd) wordt herkend, geactiveerd en tot bloei gebracht. Elinor Ostrom, Nobelprijswinnaar economie
2009, zei over de commons: gezamenlijke rijkdommen koesteren voorbij het eigenbelang van de korte
termijn is uiteindelijk rationeel gedrag.1 Ziehier de economie van de empathie. DE EMPATHISCHE
STAD BEGINT DIRECT EN ONTWIKKELT WERKENDEWEG. Uit de wereld van IT-startups hebben
we geleerd dat ‘live testing’ veel productiever is dan eindeloos onderzoek en verfijning in het lab. 
De ‘Lean Startup’2 stuurt een minimaal levensvatbaar product de wereld in, leert van feedback en
ontwikkelt met voortschrijdend inzicht. Ook grotere bedrijven en overheden beginnen deze les te
leren – waarom dan niet de stedenbouw? Het succes van onze casussen is: meteen beginnen zodat
je kan leren, bewijsvoering creëren en twijfelaars overtuigen. Wie doet, beslist. In plaats van de 
tekentafel is het proef-lab te vinden in de alledaagsheid van werk, spel, je buren leren kennen en de
handen uit de mouwen. NIET NIEUW, WEL ANDERS: DE EMPATHISCHE STAD. De geschiedenis
van de stad is vol burgerinitiatief en ‘Neue Kombinationen’. Laten we dus waken voor de illusie van
het eeuwige nieuwe. Maar de context is wel degelijk veranderd: nu veel andere spelers zijn verdwe-
nen of verzwakt, komt deze manier van stad-maken vanuit de marge naar de kern. Het gaat niet meer
om anonieme consumenten, cliënten, of afnemers. De stad wordt op maat gemaakt voor en door
haar eigen gebruikers. Hun behoefte, drijfveren en empathisch vermogen vormen een vitale bron van
energie om door samenwerking dingen gedaan te krijgen. Voor professionals betekent dit onder
meer: succes volgt uit het (h)erkennen van deze krachtbron, het verbinden van nieuwe spelers met
plekken en medespelers, en het mee-investeren in de opstartfase. Ontwerpers hebben daarin vaak
een voortrekkersrol.  Zij blijken in staat diverse belangen te bundelen, communiceren met verbeel-
dingskracht en weten wat het betekent om concreet iets te maken. Over deze rollen moeten we 
met elkaar doorpraten, de retoriek van het ‘faciliteren’ voorbij.Want juist samenwerkende systemen
zijn het meest schokbestendig. De mens is een sociaal wezen en empathie is aangeboren.3 Deze 
10 voorbeelden tonen op bescheiden wijze dat dit besef ook steden kan bouwen. 

1 Elinor Ostrom Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. Nobel Prize lecture, december 8, 2009
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/ostrom_lecture.pdf

2 Eric Ries The lean startup. Crown Business, 2011
3 Jeremy Rifkin The Empathic Civilisation: The race to global consciousness in a world in crisis. Polity Press, 2010
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EEN INVENTARISATIE OP UITNODIGING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR



DE EMPATHISCHE STAD - 01

De Boomhutten 
14 mei 2012

3079 DM 
De plek: een braakliggend stuk grond ach-
ter Henk de Deken’s woning aan de Wes-
ter Hordijk in IJsselmonde, ingeklemd
tussen oprukkende industrie- en bedrijfs-
panden), aan een sloot met heel hoog ge-
groeide wilgen.

In 2007 bouwt Henk de Deken een eerste
boomhut in een van de wilgen, voor kin-
deren in de buurt. 

Henk de Deken en zijn vrouw wonen al de-
cennia lang aan de Wester Hordijk. In het
begin was deze middeleeuwse dijk nog intact
als oude doorgangsroute en waren er winkels
tussen de huizen en nog werkende boerde-
rijen. Veel is sindsdien veranderd, door de
bouw van nieuwbouwwijken, uitvalswegen
en de HSL. Voorzieningen zijn er niet meer,
en vlak achter hub huis brandde in 2007 de
laatste boerderij tot de grond toe af. Alleen de
unieke, wild gegroeide knotwilgen vermoe-
den dat dit meer was dan slechts een stukje
toekomstige gronduitgifte. 

VAN ONVREDE TOT ACTIE
Toen De Deken de eerste boomhut begon te
bouwen was dit niet alleen geïnspireerd door
deze plek, maar ook door zijn onvrede met de
naoorlogse stedenbouw en architectuur. Als
timmerman met HTS-opleiding had hij jaren-
lang volop deelgenomen aan de grootscha-
lige uitbreiding van de stad. Inmiddels met
pensioen ergerde hij zich echter steeds meer
aan het gebrek aan zorg en aandacht in de
massa-bouw, geteisterd door de ‘schraap-
zucht’ van ontwikkelaars en de collectieve
vervreemding van alledaagse kwaliteit en
schoonheid. Uit onvrede groeide de drang tot
actie, en hij besloot lokaal te beginnen met
iets wat hij kon: een plek maken voor de kin-
deren uit de buurt die al op het voormalige erf
speelden – om hun spel verder te faciliteren,
om de plek en de bomen te behouden, en om
een andere manier van bouwen en vormge-
ven tastbaar te maken. De eerste boomhut
werd meteen door de jongens gekoloniseerd,
en dus volgde al snel een tweede voor de
meisjes en inmiddels is er een vaste groep
van zo’n 30 kinderen uit de buurt die vaak

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De
hutten (inmiddels een hele reeks, en ook een
groep andere objecten) zijn robuust, gemaakt
van tweedehands hout, geduldig en met vak-
manschap bewerkt. 

HANDTEKENINGENACTIE 
Het duurde niet lang voordat de buurt betrok-
ken was. Een moeder van een van de kinde-
ren organiseerde en heuse opening voor de
tweede boomhut met een taart en een offici-
eel-uitziend straatnaambord ‘Henk de Deken-
park’. Iedereen kwam, en zo raakte de plek
steeds verder bekend. Wat begon als een tij-
delijk initiatief werd plotseling gezien als ‘iets
dat niet weg mocht’ en beschermd moest
worden tegen de ambitie van de gemeente
om ook dit laatste lapje grond uit te geven
voor ontwikkeling. Een bewonersinitiatief en
handtekeningenactie volgde, en deelraadpoli-
tici kwamen op bezoek en raakten gechar-
meerd. 

De deelraad zoekt nu naar manieren om de
plek te behouden - een officiële openbare
ruimte kan het niet worden want het voldoet
niet aan de veiligheidsvoorschriften van de
speeltuigindustrie. Een wijkonderneming zou
de grond kunnen huren als privétuin en geld
inzamelen voor verdere ontwikkeling van de
plek. Een ‘grand strategie’ is er nog niet maar
de visie is helder: een zorgvuldige en gedul-
dige manier van bouwen en relaties leggen
om dit stukje Rotterdam weer te laten ver-
dorpsen, om zo te laten zien dat de stad ook
anders kan.

De situatie op 20 April 2012:
Er zijn inmiddels 4 boomhutten (waarvan een
gebouwd door een van de kinderen), een wip,
totempaal en twee andere hutten; de deel-
raad denkt, volgens Henk “al drie jaar lang”
na over hoe de tuin te behouden, en Henk de
Deken begint langzaam na te denken over
volgende stappen: een klein lunchcafé voor
de omringende bedrijven, een kinderopvang
en wellicht zelfs een cafétje voor de buurt.

“Alleen de wipwap zouden
we eventueel voor certificatie
kunnen voordragen, zei 
de man van het speeltuig-
toezicht bij Gemeente-
werken”

…de stad met eigen hand
verdorpsen door een tij-

delijke speelplek…

…een tegen de onzeker-
heid in steeds verder
groeiende tuin, en de

droom van nieuwe ont-
moetingsplekken aan de
rafelige stadsrand… 

“Beginnen met de boomhut-
ten lag voor de hand: de kin-
deren waren er al, ik hoefde
hun spel alleen nog verder op
gang te helpen…” 

De hoofdrolspelers:
1 gepensioneerde timmerman 
+ kinderen uit de buurt
+ aarzelende vergunningverleners

Middelen: 
Volgens zijn vrouw besteedt Henk de
Deken er tenminste zes halve dagen per
week aan, en bijna €1000 per jaar aan ma-
teriaalkosten. Van de plantsoenendienst
krijgt hij inmiddels af en toe een lading tim-
merhout en houtsnippers, maar verder
werkt hij vrijwel alleen. Ook van de buurt
krijgt hij wel eens oud hout en stenen, maar
ouders lijken verder te druk om te helpen
met het bouwen van hutten.
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DE EMPATHISCHE STAD - 02

Singeldingen 
14 mei 2012

3032 CB
De plek: een zomerkiosk aan de Heem-
raadssingel, een prachtig maar als open-
bare ruimte onderbenut park in de uiterst
diverse westelijke binnenstad.

Na een valse start (een voorstel aan de lokale
woningcorporatie die echter niet reageert)
wordt het idee voor een ontmoetingsplek in
het park in 2007 als burgerinitiatief aan de
deelgemeente gepresenteerd. In 2008 is de
Stichting opgericht en in 2009 kent de deel-
gemeente een subsidie toe waarmee een tij-
delijke kiosk kan starten
In 2007 vinden Eireen Schreurs, Karen Ham-

mink en Judith Pouwelse elkaar op de school
van hun kinderen ten westen van de Rotter-
damse binnenstad. Het onderzoek naar ont-
moetingsplekken van de een, de frustratie
van de anderen over de schraalheid van dit
stuk Rotterdam, en de potentie van de singel
die ze allemaal onderkennen leiden tot een
plan: een multifunctionele buurtkiosk om het
park nieuw leven in te blazen. Na met dit idee
geen gehoor te krijgen bij de corporaties be-
gint een gesprek met de deelgemeente. Het
plan landt niet meteen (het valt de oprichters
op dat  de gemeente meer gericht is om op
problemen re reageren dan op kansen en ini-
tiatieven) maar na intensieve gesprekken
gaan er deuren open; Stichting Singeldingen
wordt opgericht en krijgt in April € 23.000,-
subsidie voor een tijdelijk experiment in het
park. Binnen een maand wordt voormalige
‘loempiakar’ ingericht als centraal punt van
waaruit een reeks zomeractiviteiten kan
plaatsvinden.

VRUCHTBAAR EXPERIMENTEERVELD
De kiosk is een enorm succes – trekt een
breed publiek uit de buurt, is een vruchtbaar
experimenteerveld en maakt de ambitie zicht-
baar en voelbaar, waaronder ook aan deel-
raadpolitici. Na de eerste zomer doen drie
sociale cohesie-fondsen toezeggingen voor
een volgend jaar. Met steun van de deelge-
meente (zowel door subsidie als door een be-
hulpzame en capabele contactpersoon) kan in
2010 een permanente zomer kiosk worden
ontworpen en gebouwd – waarbij dS+V, nor-
maal in de beslissende rol op het gebied van
openbare ruimte-ontwerp, uiteindelijk de
regie aan de initiatiefnemers moet overlaten:
het motto ‘wie doet, beslist’ blijkt even wen-
nen voor de gevestigde spelers die meer ge-
wend zijn te denken over zichtlijnen dan over
spontane activiteiten. Behulpzame tussen-

personen zoals Ton Huyskens (oprichter
Thuis Op Straat) en Stefan Gal (de inmiddels
gepensioneerde oorspronkelijke ontwerper
van het singelpark by dS+V ) blijken cruciaal
om doorgang te vinden.

Inmiddels in het derde jaar is Singeldingen
een krachtige sociale brug tussen de diverse
lokale groepen; hoewel het terras redelijk wit
en hoogopgeleid blijft, zijn de (gratis toegan-
kelijke) activiteiten ook populair onder andere
groepen. De kiosk is een platform voor lokaal
talent om een brede reeks van kunst, ver-
maak en onverwachte nieuwe dingen aan te
bieden en betrekt langzaam aan steeds meer
mensen bij de dagelijkse gang van zaken, van
kinderen die een heitje voor een karwijtje ver-
dienen tot lokale ondernemers die voor een
vriendenprijs diensten leveren. 

De situatie op 20 februari 2012
De stichting bestaat uit een bestuur, commu-
nicatie afdeling, fysiek, programmeur, kiosk
medewerkers en financieel/fondsenwerving
en gaat dit jaar voor de vierde keer open.
Stichting Singeldingen streeft ernaar een zo
laagdrempelig mogelijke organisatie te blijven
en experimenteert niet alleen met nieuwe
openbare activiteiten maar ook met een orga-
nisatievorm die institutionalisering op ge-
paste afstand houdt.

“Rotterdam is soms nogal
schraal – je moet dingen 
hier zelf maken om de stad
herbergzaam te maken

… park zoekt potentieel,
programma zoekt plek en

idee zoekt locatie…

…Singeldingen laat al
drie zomers zien dat

openbare ruimte meer is
dan alleen de ‘schoon,
heel en veilig’ mantra…

“Wie doet, beslist”

Middelen: 
Na de startsubsidie in het eerste jaar heeft
Singeldingen inmiddels en budget van on-
geveer €110.000 per jaar, waarvan slechts
€12.500 van de gemeente; andere subsi-
dies komen van Stichting Doen, het VSB-
fonds en Oranjefonds – dat wil zeggen, het
geld van de gemeente wordt verveelvou-
digd. Ook houdt Singeldingen bij hoeveel
vrijwilligersuren er gemaakt worden voor
het runnen van verschillende activiteiten –
op z’n minst 4000 per jaar, tegen ongeveer
800 betaalde uren per jaar voor de on-site
kioskmanager, programmeur en de (part-
time) directeur van het stichtingsbestuur.
Daarnaast werkt ook een groot aantal lokale
ondernemers veel harder dan puur contrac-
tueel gerechtvaardigd zou zijn, en zijn vele
vriendendiensten onderdeel van het model.
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De hoofdrolspelers:
3 moeders uit de buurt + lokaal netwerk 
+ politici die de deelgemeente in 
beweging krijgen

+ nationale fondsen met een verhaal
+ professionals uit de buurt in bestuur,
werkorganisatie en programma

DE EMPATHISCHE STAD - 03

De Meent 
14 mei 2012

3011 JR 
De plek: een winkelstraat in de oostelijke
binnenstad van Rotterdam met een bij-
zondere sfeer en mix van voor- en vroeg-
na-oorlogse gebouwen.

In 2002 koopt Rotterdams vastgoedonder-
nemer Robin von Weiler de Minervahuizen
op de hoek van de Coolsingel en de Meent,
drie monumentale kantoorpanden van
vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog.

De eerste jaren na aankoop beperkt Von Wei-
ler’s blik zich nog tot de panden zelf, waarvan
hij de grote potentie ziet: een wachtend
Doornroosje. Maar de zittende uitzendbu-
reaus geven de Meent voor hem een trooste-
loze, monotone aanblik en zijn doel is dan ook
om de klok terug te draaien – een huurbeleid
gericht op onafhankelijke winkels en lokaal
ondernemerschap. Het gaat hierbij niet pri-
mair om huuropbrengst, want als zelfstan-
dige speler is Von Weiler niet gebonden aan
winstmaximalisatie. De sfeer van de plek is
wat hem drijft, iets wat de uitzendbureaus
maar moeilijk kunnen begrijpen. Door asser-
tief met de huurcontracten om te gaan lukt
het om gaandeweg deze en andere ketens te
vervangen door, als eerste, een onafhanke-
lijke schoenenzaak, dan een naaimachinewin-
kel, een platenzaak, een bakker. De nieuwe
huurders geeft hij duidelijke voorwaarden
mee over de kwaliteit van de etalage, pui en
uithangborden.
Dit werpt zijn vruchten af: de Meent veran-
dert zienderogen en wordt gaandeweg her-
ontdekt door Rotterdammers. Met zijn
enthousiasme overtuigt Von Weiler ook an-
dere pandeigenaren om hem een zegje te
geven in wie er in vrijgekomen winkels komt. 

DE RUIMTE NEMEN
Gaandeweg brengt Von Weiler er steeds
meer tijd door en leert de Meent steeds beter
te leren kennen in al z’n details. Dit blijkt be-
langrijk als in 2009 de gemeente een inrich-
tingsplan voor de Meent presenteert. Dankzij
zijn inmiddels breder bekende betrokkenheid
krijgt Von Weiler het plan voorgelegd – en hij
vraagt om een aantal fundamentele wijzigin-
gen: minder bomen kappen, meer parkeren
voor de winkel, en van gevel tot gevel han-
gende straatverlichting in plaats van lantaarn-
palen want die “trekken straatvuil en
puinhoop aan.” Von Weiler is een luis in de
pels – maar wel een constructieve. Met de
begeleidingscommissie met winkeliers en
bewoners (door hemzelf georganiseerd)
geeft het gemeentelijke projectteam voortdu-
rend nieuwe ideeën: “professionals zijn zo
goed als je ze maakt.” Dit heeft effect – het is
lastig argumenteren tegen iemand die mid-
den in de nacht met een meetlint de straat
opgaat om zijn gelijk te bewijzen, maar de ge-
meente ziet ook dat het resultaat er beter op
wordt. De combinatie van enthousiasme en
detailinzicht krijgt mensen op een plezierige
manier mee, ook wanneer hij zich onge-
vraagd mengt in andere ontwikkelingen aan
de Meent zoals de plannen voor het Stads-
kantoor. Die ruimte neemt hij gewoon, zon-
der ‘Business Improvement Districts’ of
andere formele organisaties – en dat kan,
want persoonlijke passie is aanstekelijk. 

De situatie op 20 maart 2012
Robin van Weiler heeft inmiddels een reeks
panden in eigendom aan de Meent, en werkt
bovendien samen met de ongeveer 10 eige-
naren die 80% van het winkelvastgoed in
handen hebben. De Meent wordt, als straat
met onafhankelijk karakter, steeds populair-
der zowel voor horeca als winkels, waarbij
een van de grootste risico’s is dat het aan
succes ten onder gaat: wegens het lage ver-
loop in beschikbare panden krijgen winkeliers
nu uitkoop-aanbiedingen die Von Weiler wel
eens de regie zouden kunnen kosten. Ander-
zijds heeft hij een pand gekocht aan de Pan-
nekoekstraat, vlakbij waar volgens recente
overeenkomsten het Rotterdam University
College zal worden gevestigd. 

“Vroeger kon er niets –
gemeentewerken bepaalde. Nu
vragen ze om mijn mening; dat
hoeven ze niet maar ze zijn
nieuwsgierig, en bereid om
dingen dan ook anders te doen”

…de aankoop van drie
panden, een Doornroosje
om wakker te kussen…

…ongevraagd en onbe-
zoldigd projecteert Von
Weiler met succes zijn
passie voor de Meent,

met zichtbaar resultaat…

“Bezit vind ik niet zo belang-
rijk – maar de juiste straat-
verlichting, dat juist wel” 

“Er meer uithalen dan wie
dan ook voor mogelijk hield’’

De hoofdrolspelers:
1 koper nieuwe eigenaar Minervahuizen
+ winkels en ondernemers Meent
+ gemeentelijke projectorganisatie 
herinrichting Meent

+ andere vastgoedeigenaren en 
ondernemers rond de Meent
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Middelen: 
Robin von Weiler bedruipt zichzelf, slaapt
weinig en werkt hard – voor hem en zijn fa-
miliebedrijf is het belangrijker om op de
lange termijn waarde toe te voegen dan nu
aan de hoogste bieder te verhuren. Maar
dit is meer dan alleen een investeringsstra-
tegie. Als ontwikkelaar heeft hij meerdere
bezittingen door de stad heen, maar geeft
toe buitensporig veel tijd in de Meent te
steken juist omdat de niet-financiële belo-
ning zo groot is. Vandaar ook dat de andere
eigenaren hem toestaan om hun de les te
lezen over wie er in hun panden mag – de
regie, zegt hij, kan je niet nemen maar
moet je gegeven worden. En deze kan zich
overigens niet eindeloos uitbreiden: juist de
diepe betrokkenheid is moeilijk vol te hou-
den voor een persoon als de inktvlek zich te
ver uitbreidt. En opschalen door voor dit
werk betaald te worden wil hij juist niet – hij
houdt het bij een par panden en een grote
dosis energie.

DE EMPATHISCHE STAD - 04

Theater Walhalla  
14 mei 2012

3072 ZP
De plek: het voormalige Dancing Walhalla
aan het Deliplein op Katendrecht (legen-
darisch in de tijd dat het plein een be-
faamde rosse buurt was), en aan de
overkant van het plein de kantine van de
voormalige Firma Steinweg.

Oprichters cabaretier Harry-Jan Bus en pro-
grammamaakster Rachèl van Olm hadden al
jarenlang een droom voor een kleinschalig
theaterinitiatief waarin zij hun ideeën op hun
eigen manier konden ontwikkelen. Na een
‘diner-pensant’ over het plan eind 2006 bracht
Rob Baris van Z&M Delicatessen ze naar de
Kaap. Ze realiseerden zich dat dit de plek
was. Hoewel hun oog vooral viel op de Fenix-
loodsen van de Firma Steinweg, opende krap
anderhalf jaar later eerst een pilot-theater in
het danspaleis.

PARALLELLE MOTIEVEN 
Katendrecht is al jarenlang in ontwikkeling,
met aanzienlijke investeringen van de ge-
meente, corporaties en ontwikkelaars. Deze
spelers hielpen Van Olm en Bus snel vooruit:
de gemeentelijke projectleider voor de Kaap
had als opdracht om de ambitie voor een ‘cre-
atief-culinair’ kwartier te ontwikkelen en dit
initiatief paste daar perfect in. Ook corporatie
Woonstad en een reeks private ontwikkelaars
zagen in dat een smaakmakende culturele be-
stemming goed zou zijn voor de waarde van
hun nieuwe woningen – let wel, dit was voor
de crisis – en een reeks Rotterdamse bedrij-
ven voelde zich aangesproken door dit lokale
initiatief droegen financieel bij.

KLEIN BEGINNEN
Op korte termijn lag klein beginnen voor de
hand in afwachting van het vrijkomen van de
Fenixloodsen: een relatief lichtvoetige ‘pilot’
in het danspaleis kon de risico’s en kansen

verkennen. Vanaf week een was het theater
bijna iedere avond in gebruik met een grote
diversiteit aan voorstellingen van kinderthea-
ter tot opera-met-picknickmand. Door de
hoge kwaliteit werd het al gauw een trekker
voor stad en buurt. Een festival op het plein –
de Nacht van de Kaap - hielp het wederzijdse
kennismakingsproces verder. Al snel raakten
de initiatiefnemers verder geworteld: in 2009
richtten zij zelf een ondernemersvereniging
op om met winkeliers, nieuwe bedrijven en
een snel toenemend aantal lokale zzp-ers een
sterker netwerk en een aantal projecten te
genereren, zoals de Ronde van Katendrecht
(Harry-Jan is wielerfanaat) en een werkgroep
die bij het uitbreken van de economische cri-
sis ervoor zorgde dat de plannen voor het De-
liplein niet van de tafel zouden verdwijnen.
Wat begin als een zeer persoonlijk theaterini-
tiatief werd zo een springplank voor nieuwe
publieke initiatieven.

De situatie op 19.04.2012: 
Het theater heeft naam gemaakt als plek voor
talentontwikkeling en vernieuwende voorstel-
lingen en heeft een tweede, grotere zaal ge-
opend in de voormalige Steinwegkantine in
de Fenixloodsen. Walhalla runt ook Restau-
rant de Matroos en het Meisje aan het Deli-
plein, en heeft een ondernemersvereniging
opgezet. De website van Walhalla verwijst
naar een reeks van andere restaurants en
cafés in de buurt, en van de andere winkeliers
aan het plein vertelt enthousiast hoe Harry-
Jan en Rachel hebben geholpen een goede
sfeer en samenwerking tussen de startende
bedrijven aan het plein te creëren. 

“We hebben nooit gezegd ‘dit
is een buurttheater’ - we
doen hier wat wij willen,
gedreven door onze visie op
toneel. Maar als je ergens
nieuw komt dan ga je toch
gewoon met mensen praten,
dat is normaal… en dan
komen er geleidelijk altijd
mooie dingen uit”

…de droom van een
kleinschalig theater, ge-
dreven door een persoon-
lijke visie op toneel… 

…nu niet alleen een 
theater maar ook een 

ondernemersvereniging,
een tweede grote zaal,
een restaurant en reeks

wijkfestivals...

“In de opstartfase is het
belangrijk dat mensen
flexibel zijn, je moet in een
grijzig gebied dingen kunnen
afspreken en langzaamaan
tot een handtekening komen.
De gemeente is daar heel
goed mee omgegaan”

De hoofdrolspelers:
2 culturele ondernemers
+ gebiedsontwikkeling rotterdam
+ corporaties Woonstad, Proper Stok 
ontwikkelaars, Dura Vermeer

+ l okale ondernemers, zzp-ers en 
vrijwilligers
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Middelen: 
Walhalla is een ondernemend theater met
een voor de sector relatief hoog aandeel
eigen inkomsten: naast publieke subsidie
(ongeveer 50% van het budget) komt de
rest uit kaartverkoop, zaalverhuur en de bar
en ook zijn er subsidies van een reeks fond-
sen op het gebied van sociale cohesie en
cultuur. In opstartfase waren daarnaast een
vierjarige subsidie ven het Pact op Zuid, de
aanwijzing van Katendrecht als ‘kansen-
zone’ en een gemeentelijke bijdrage aan de
verbouwing van het Danspaleis erg belang-
rijk. Ook werk het theater met vrijwilligers,
aan de kassa maar vooral ook als informele
ambassadeurs – ze helpen graag mee met
het verspreiden van publiciteit voor ‘ons’
theater.

DE EMPATHISCHE STAD - 04

Dok 010 
14 mei 2012

3042 CS
De plek:
Het voormalige Dancing Walhalla aan het
Deliplein op Katendrecht (legendarisch in
de tijd dat het plein een befaamde rosse
buurt was), en aan de overkant van het
plein de kantine van de voormalige Firma
Steinweg.

Oprichters cabaretier Harry-Jan Bus en pro-
grammamaakster Rachèl van Olm hadden al
jarenlang een droom voor een kleinschalig
theaterinitiatief waarin zij hun ideeën op hun
eigen manier konden ontwikkelen. Na een
‘diner-pensant’ over het plan eind 2006 bracht
Rob Baris van Z&M Delicatessen ze naar de
Kaap. Ze realiseerden zich dat dit de plek
was. Hoewel hun oog vooral viel op de Fenix-
loodsen van de Firma Steinweg, opende krap
anderhalf jaar later eerst een pilot-theater in
het danspaleis.

PARALLELLE MOTIEVEN 
Katendrecht is al jarenlang in ontwikkeling,
met aanzienlijke investeringen van de ge-
meente, corporaties en ontwikkelaars. Deze
spelers hielpen Van Olm en Bus snel vooruit:
de gemeentelijke projectleider voor de Kaap
had als opdracht om de ambitie voor een ‘cre-
atief-culinair’ kwartier te ontwikkelen en dit
initiatief paste daar perfect in. Ook corporatie
Woonstad en een reeks private ontwikkelaars
zagen in dat een smaakmakende culturele be-
stemming goed zou zijn voor de waarde van
hun nieuwe woningen – let wel, dit was voor
de crisis – en een reeks Rotterdamse bedrij-
ven voelde zich aangesproken door dit lokale
initiatief droegen financieel bij.

KLEIN BEGINNEN
Op korte termijn lag klein beginnen voor de
hand in afwachting van het vrijkomen van de
Fenixloodsen: een relatief lichtvoetige ‘pilot’
in het danspaleis kon de risico’s en kansen

verkennen. Vanaf week een was het theater
bijna iedere avond in gebruik met een grote
diversiteit aan voorstellingen van kinderthea-
ter tot opera-met-picknickmand. Door de
hoge kwaliteit werd het al gauw een trekker
voor stad en buurt. Een festival op het plein –
de Nacht van de Kaap - hielp het wederzijdse
kennismakingsproces verder. Al snel raakten
de initiatiefnemers verder geworteld: in 2009
richtten zij zelf een ondernemersvereniging
op om met winkeliers, nieuwe bedrijven en
een snel toenemend aantal lokale zzp-ers een
sterker netwerk en een aantal projecten te
genereren, zoals de Ronde van Katendrecht
(Harry-Jan is wielerfanaat) en een werkgroep
die bij het uitbreken van de economische cri-
sis ervoor zorgde dat de plannen voor het De-
liplein niet van de tafel zouden verdwijnen.
Wat begin als een zeer persoonlijk theaterini-
tiatief werd zo een springplank voor nieuwe
publieke initiatieven.

De situatie op 19.04.2012: 
Het theater heeft naam gemaakt als plek voor
talentontwikkeling en vernieuwende voorstel-
lingen en heeft een tweede, grotere zaal ge-
opend in de voormalige Steinwegkantine in
de Fenixloodsen. Walhalla runt ook Restau-
rant de Matroos en het Meisje aan het Deli-
plein, en heeft een ondernemersvereniging
opgezet. De website van Walhalla verwijst
naar een reeks van andere restaurants en
cafés in de buurt, en van de andere winkeliers
aan het plein vertelt enthousiast hoe Harry-
Jan en Rachel hebben geholpen een goede
sfeer en samenwerking tussen de startende
bedrijven aan het plein te creëren. 

“We hebben nooit gezegd ‘dit
is een buurttheater’ - we
doen hier wat wij willen,
gedreven door onze visie op
toneel. Maar als je ergens
nieuw komt dan ga je toch
gewoon met mensen praten,
dat is normaal… en dan
komen er geleidelijk altijd
mooie dingen uit”

…de droom van een
kleinschalig theater, ge-
dreven door een persoon-
lijke visie op toneel… 

…nu niet alleen een 
theater maar ook een 

ondernemersvereniging,
een tweede grote zaal,
een restaurant en reeks

wijkfestivals

“In de opstartfase is het
belangrijk dat mensen
flexibel zijn, je moet in een
grijzig gebied dingen kunnen
afspreken en langzaamaan
tot een handtekening komen.
De gemeente is daar heel
goed mee omgegaan”

De hoofdrolspelers:

2 culturele ondernemers
+ gebiedsontwikkeling rotterdam
+ corporaties Woonstad, Proper Stok 
ontwikkelaars, Dura Vermeer

+ l okale ondernemers, zzp-ers en 
vrijwilligers
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Middelen: 
Walhalla is een ondernemend theater met
een voor de sector relatief hoog aandeel
eigen inkomsten: naast publieke subsidie
(ongeveer 50% van het budget) komt de
rest uit kaartverkoop, zaalverhuur en de bar
en ook zijn er subsidies van een reeks fond-
sen op het gebied van sociale cohesie en
cultuur. In opstartfase waren daarnaast een
vierjarige subsidie ven het Pact op Zuid, de
aanwijzing van Katendrecht als ‘kansen-
zone’ en een gemeentelijke bijdrage aan de
verbouwing van het Danspaleis erg belang-
rijk. Ook werk het theater met vrijwilligers,
aan de kassa maar vooral ook als informele
ambassadeurs – ze helpen graag mee met
het verspreiden van publiciteit voor ‘ons’
theater.

DE EMPATHISCHE STAD 

inventarisatie bottom-up stedenbouw

Op verzoek van het landelijke Stimuleringsfonds voor Architectuur werkt AIR aan een inventarisatie van
nieuwe vormen van stedenbouw. Die ontstaan met name bottom-up. Particuliere initiatieven zijn con-
creet, locatiespecifiek en hebben meteen effect. Maar hoe vertaal je bottom-up processen naar strate-
gieën die op een grotere schaal functioneren? En die tevens succesvol zijn in de praktijk? Het SfA heeft de
architectuurcentra gevraagd plannen in te dienen om vernieuwende praktijken op te sporen en in beeld te
brengen. 

AIR doet dit voor Rotterdam.  De vraag naar ‘bottom-up stedenbouw’ sluit nauw aan ons huidige werkpro-
gramma, bij de expertise die we hebben opgebouwd in de afgelopen jaren en bij de fundamentele vragen
die we ons op dit moment stellen over stedelijke ontwikkeling. Juist in Rotterdam speelt deze discussie
sterk; het is een stad waarin privaat initiatief en publieke sturing altijd in nauwe relatie tot elkaar hebben
gestaan. Binnen het programma van AIR is met de Van der Leeuwkring en speciaal de Van der Leeuwprijs
ruime expertise op dit gebied opgebouwd. Wij hebben voor ogen om op het werk, de ervaring en netwer-
ken van AIR in Rotterdam voort te bouwen.

Voor de inventarisatie werkt AIR samen met het het Londense bureau 00:/ [zero zero] wiens recent gepu-
bliceerde boek Compendium for the Civic Economy op aansprekende wijze inzicht geeft in het opereren
van nieuwe spelers in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.Samen zien wij de inventarisatie als mogelijk-
heid om de actuele fascinatie voor bottom-up weer verder te kunnen brengen. 

Daarvoor gaan we op zoek naar de empathische stad. Drijfveren komen niet in eerste instantie uit
een economisch motief voort, maar uit een gevoel van binding, betrokkenheid en gezamenlijkheid.
We richten de inventarisatie daarom op de motieven en samenwerkingsrelaties van de nieuwe ac-
toren in de stedelijke ontwikkeling. 

De nieuwe spelers worden gedreven door een direct belang dat zij bij de stad hebben. Heel concreet zoe-
ken zij een uiting voor een gevoel van binding: ze kiezen er voor te investeren, vaak in tijd maar ook financi-
eel of anderszins. Vaak blijkt dat partijen die iets gedaan krijgen in een moeilijke context dit juist primair
bereiken door samenwerking: samen risico’s nemen, samen onderzoeken, samen overleggen over hoe
en wat voor waarde te creëren. Het in kaart brengen en beter begrijpen van deze resultaatgerichte samen-
werkingsvormen – en wat ze mogelijk maakt – is onze voornaamste ambitie. 

Wat waren de motieven om het initiatief te starten? Wie investeerden daarin, op welke manier? Hoe is het
gelukt om zich te verbinden met anderen en samenwerkingsrelaties aan te gaan die het initiatief groter
konden maken? Op welke motieven kwam die samenwerking tot stand, en waarom was ze al dan niet
succesvol? 

We voeren in eerste instantie een reeks interviews uit met de initiatiefnemers van 10 Rotterdamse initia-
tieven. We ontwikkelen een format om de gegevens in te presenteren, zodat de initiatieven ook onderling
vergelijkbaar worden en de reeks uitgebreid kan worden. De resultaten worden in een online platform ge-
presenteerd. 
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over
architectuur

gesproken

DE EMPATHISCHE STAD - 01

Freehouse 
14 mei 2012

3079 DM 
De plek:
Een braakliggend stuk grond achter Henk
de Deken’s woning aan de Wester Hordijk
in IJsselmonde, ingeklemd tussen opruk-
kende industrie- en bedrijfspanden), aan
een sloot met heel hoog gegroeide wilgen.

In 2007 bouwt Henk de Deken een eerste
boomhut in een van de wilgen, voor kin-
deren in de buurt. 

Henk de Deken en zijn vrouw wonen al de-
cennia lang aan de Wester Hordijk. In het
begin was deze middeleeuwse dijk nog intact
als oude doorgangsroute en waren er winkels
tussen de huizen en nog werkende boerde-
rijen. Veel is sindsdien veranderd, door de
bouw van nieuwbouwwijken, uitvalswegen
en de HSL. Voorzieningen zijn er niet meer,
en vlak achter hub huis brandde in 2007 de
laatste boerderij tot de grond toe af. Alleen de
unieke, wild gegroeide knotwilgen vermoe-
den dat dit meer was dan slechts een stukje
toekomstige gronduitgifte. 

VAN ONVREDE TOT ACTIE
Toen De Deken de eerste boomhut begon te
bouwen was dit niet alleen geïnspireerd door
deze plek, maar ook door zijn onvrede met de
naoorlogse stedenbouw en architectuur. Als
timmerman met HTS-opleiding had hij jaren-
lang volop deelgenomen aan de grootscha-
lige uitbreiding van de stad. Inmiddels met
pensioen ergerde hij zich echter steeds meer
aan het gebrek aan zorg en aandacht in de
massa-bouw, geteisterd door de ‘schraap-
zucht’ van ontwikkelaars en de collectieve
vervreemding van alledaagse kwaliteit en
schoonheid. Uit onvrede groeide de drang tot
actie, en hij besloot lokaal te beginnen met
iets wat hij kon: een plek maken voor de kin-
deren uit de buurt die al op het voormalige erf
speelden – om hun spel verder te faciliteren,
om de plek en de bomen te behouden, en om
een andere manier van bouwen en vormge-
ven tastbaar te maken. De eerste boomhut
werd meteen door de jongens gekoloniseerd,
en dus volgde al snel een tweede voor de
meisjes en inmiddels is er een vaste groep
van zo’n 30 kinderen uit de buurt die vaak

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De
hutten (inmiddels een hele reeks, en ook een
groep andere objecten) zijn robuust, gemaakt
van tweedehands hout, geduldig en met vak-
manschap bewerkt. 

HANDTEKENINGENACTIE 
Het duurde niet lang voordat de buurt betrok-
ken was. Een moeder van een van de kinde-
ren organiseerde en heuse opening voor de
tweede boomhut met een taart en een offici-
eel-uitziend straatnaambord ‘Henk de Deken-
park’. Iedereen kwam, en zo raakte de plek
steeds verder bekend. Wat begon als een tij-
delijk initiatief werd plotseling gezien als ‘iets
dat niet weg mocht’ en beschermd moest
worden tegen de ambitie van de gemeente
om ook dit laatste lapje grond uit te geven
voor ontwikkeling. Een bewonersinitiatief en
handtekeningenactie volgde, en deelraadpoli-
tici kwamen op bezoek en raakten gechar-
meerd. 

De deelraad zoekt nu naar manieren om de
plek te behouden - een officiële openbare
ruimte kan het niet worden want het voldoet
niet aan de veiligheidsvoorschriften van de
speeltuigindustrie. Een wijkonderneming zou
de grond kunnen huren als privétuin en geld
inzamelen voor verdere ontwikkeling van de
plek. Een ‘grand strategie’ is er nog niet maar
de visie is helder: een zorgvuldige en gedul-
dige manier van bouwen en relaties leggen
om dit stukje Rotterdam weer te laten ver-
dorpsen, om zo te laten zien dat de stad ook
anders kan.

De situatie op 20 April 2012:
Er zijn inmiddels 4 boomhutten (waarvan een
gebouwd door een van de kinderen), een wip,
totempaal en twee andere hutten; de deel-
raad denkt, volgens Henk “al drie jaar lang”
na over hoe de tuin te behouden, en Henk de
Deken begint langzaam na te denken over
volgende stappen: een klein lunchcafé voor
de omringende bedrijven, een kinderopvang
en wellicht zelfs een cafétje voor de buurt.

“Alleen de wipwap zouden
we eventueel voor certificatie
kunnen voordragen, zei 
de man van het speeltuig-
toezicht bij Gemeente-
werken”

…de stad met eigen hand
verdorpsen door een tij-

delijke speelplek…

…een tegen de onzeker-
heid in steeds verder
groeiende tuin, en de

droom van nieuwe ont-
moetingsplekken aan de
rafelige stadsrand… 

“Beginnen met de boomhut-
ten lag voor de hand: de kin-
deren waren er al, ik hoefde
hun spel alleen nog verder op
gang te helpen…” 

De hoofdrolspelers:
1 gepensioneerde timmerman 
+ kinderen uit de buurt
+ aarzelende vergunningverleners

Middelen: 
Volgens zijn vrouw besteedt Henk de
Deken er tenminste zes halve dagen per
week aan, en bijna €1000 per jaar aan ma-
teriaalkosten. Van de plantsoenendienst
krijgt hij inmiddels af en toe een lading tim-
merhout en houtsnippers, maar verder
werkt hij vrijwel alleen. Ook van de buurt
krijgt hij wel eens oud hout en stenen, maar
ouders lijken verder te druk om te helpen
met het bouwen van hutten.
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De machinist 
14 mei 2012

3062 VJ
De plek:
Een zomerkiosk aan de Heemraadssingel,
een prachtig maar als openbare ruimte on-
derbenut park in de uiterst diverse weste-
lijke binnenstad

Na een valse start (een voorstel aan de lokale
woningcorporatie die echter niet reageert)
wordt het idee voor een ontmoetingsplek in
het park in 2007 als burgerinitiatief aan de
deelgemeente gepresenteerd. In 2008 is de
Stichting opgericht en in 2009 kent de deel-
gemeente een subsidie toe waarmee een tij-
delijke kiosk kan starten

In 2007 vinden Eireen Schreurs, Karen Ham-
mink en Judith Pouwelse elkaar op de school
van hun kinderen ten westen van de Rotter-
damse binnenstad. Het onderzoek naar ont-
moetingsplekken van de een, de frustratie
van de anderen over de schraalheid van dit
stuk Rotterdam, en de potentie van de singel
die ze allemaal onderkennen leiden tot een
plan: een multifunctionele buurtkiosk om het
park nieuw leven in te blazen. Na met dit idee
geen gehoor te krijgen bij de corporaties be-
gint een gesprek met de deelgemeente. Het
plan landt niet meteen (het valt de oprichters
op dat  de gemeente meer gericht is om op
problemen re reageren dan op kansen en ini-
tiatieven) maar na intensieve gesprekken
gaan er deuren open; Stichting Singeldingen
wordt opgericht en krijgt in April € 23.000,-
subsidie voor een tijdelijk experiment in het
park. Binnen een maand wordt voormalige
‘loempiakar’ ingericht als centraal punt van
waaruit een reeks zomeractiviteiten kan
plaatsvinden.

VRUCHTBAAR EXPERIMENTEERVELD
De kiosk is een enorm succes – trekt een
breed publiek uit de buurt, is een vruchtbaar
experimenteerveld en maakt de ambitie zicht-
baar en voelbaar, waaronder ook aan deel-
raadpolitici. Na de eerste zomer doen drie
sociale cohesie-fondsen toezeggingen voor
een volgend jaar. Met steun van de deelge-
meente (zowel door subsidie als door een be-
hulpzame en capabele contactpersoon) kan in
2010 een permanente zomer kiosk worden
ontworpen en gebouwd – waarbij dS+V, nor-
maal in de beslissende rol op het gebied van
openbare ruimte-ontwerp, uiteindelijk de
regie aan de initiatiefnemers moet overlaten:
het motto ‘wie doet, beslist’ blijkt even wen-
nen voor de gevestigde spelers die meer ge-
wend zijn te denken over zichtlijnen dan over

spontane activiteiten. Behulpzame tussen-
personen zoals Ton Huyskens (oprichter
Thuis Op Straat) en Stefan Gal (de inmiddels
gepensioneerde oorspronkelijke ontwerper
van het singelpark by dS+V ) blijken cruciaal
om doorgang te vinden.

Inmiddels in het derde jaar is Singeldingen
een krachtige sociale brug tussen de diverse
lokale groepen; hoewel het terras redelijk wit
en hoogopgeleid blijft, zijn de (gratis toegan-
kelijke) activiteiten ook populair onder andere
groepen. De kiosk is een platform voor lokaal
talent om een brede reeks van kunst, ver-
maak en onverwachte nieuwe dingen aan te
bieden en betrekt langzaam aan steeds meer
mensen bij de dagelijkse gang van zaken, van
kinderen die een heitje voor een karwijtje ver-
dienen tot lokale ondernemers die voor een
vriendenprijs diensten leveren. De situatie op 20 februari 2012

De stichting bestaat uit een bestuur, commu-
nicatie afdeling, fysiek, programmeur, kiosk
medewerkers en financieel/fondsenwerving
en gaat dit jaar voor de vierde keer open.
Stichting Singeldingen streeft ernaar een zo
laagdrempelig mogelijke organisatie te blijven
en experimenteert niet alleen met nieuwe
openbare activiteiten maar ook met een orga-
nisatievorm die institutionalisering op ge-
paste afstand houdt.

“Rotterdam is soms nogal
schraal – je moet dingen 
hier zelf maken om de stad
herbergzaam te maken

… park zoekt potentieel,
programma zoekt plek en

idee zoekt locatie…

…Singeldingen laat al
drie zomers zien dat

openbare ruimte meer is
dan alleen de ‘schoon,
heel en veilig’ mantra…

“Wie doet, beslist”

Middelen: 
Na de startsubsidie in het eerste jaar heeft
Singeldingen inmiddels en budget van on-
geveer €110.000 per jaar, waarvan slechts
€12.500 van de gemeente; andere subsi-
dies komen van Stichting Doen, het VSB-
fonds en Oranjefonds – dat wil zeggen, het
geld van de gemeente wordt verveelvou-
digd. Ook houdt Singeldingen bij hoeveel
vrijwilligersuren er gemaakt worden voor
het runnen van verschillende activiteiten –
op z’n minst 4000 per jaar, tegen ongeveer
800 betaalde uren per jaar voor de on-site
kioskmanager, programmeur en de (part-
time) directeur van het stichtingsbestuur.
Daarnaast werkt ook een groot aantal lokale
ondernemers veel harder dan puur contrac-
tueel gerechtvaardigd zou zijn, en zijn vele
vriendendiensten onderdeel van het model.
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De hoofdrolspelers:
3 moeders uit de buurt + lokaal netwerk 
+ politici die de deelgemeente in 
beweging krijgen

+ nationale fondsen met een verhaal
+ professionals uit de buurt in bestuur,
werkorganisatie en programma
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Structon zwembaden 
14 mei 2012

3011 JR 
De plek: een winkelstraat in de oostelijke
binnenstad van Rotterdam met een bij-
zondere sfeer en mix van voor- en vroeg-
na-oorlogse gebouwen.

In 2002 koopt Rotterdams vastgoedonder-
nemer Robin von Weiler de Minervahuizen
op de hoek van de Coolsingel en de Meent,
drie monumentale kantoorpanden van
vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog.

De eerste jaren na aankoop beperkt Von Wei-
ler’s blik zich nog tot de panden zelf, waarvan
hij de grote potentie ziet: een wachtend
Doornroosje. Maar de zittende uitzendbu-
reaus geven de Meent voor hem een trooste-
loze, monotone aanblik en zijn doel is dan ook
om de klok terug te draaien – een huurbeleid
gericht op onafhankelijke winkels en lokaal
ondernemerschap. Het gaat hierbij niet pri-
mair om huuropbrengst, want als zelfstan-
dige speler is Von Weiler niet gebonden aan
winstmaximalisatie. De sfeer van de plek is
wat hem drijft, iets wat de uitzendbureaus
maar moeilijk kunnen begrijpen. Door asser-
tief met de huurcontracten om te gaan lukt
het om gaandeweg deze en andere ketens te
vervangen door, als eerste, een onafhanke-
lijke schoenenzaak, dan een naaimachinewin-
kel, een platenzaak, een bakker. De nieuwe
huurders geeft hij duidelijke voorwaarden
mee over de kwaliteit van de etalage, pui en
uithangborden.
Dit werpt zijn vruchten af: de Meent veran-
dert zienderogen en wordt gaandeweg her-
ontdekt door Rotterdammers. Met zijn
enthousiasme overtuigt Von Weiler ook an-
dere pandeigenaren om hem een zegje te
geven in wie er in vrijgekomen winkels komt. 

DE RUIMTE NEMEN
Gaandeweg brengt Von Weiler er steeds
meer tijd door en leert de Meent steeds beter
te leren kennen in al z’n details. Dit blijkt be-
langrijk als in 2009 de gemeente een inrich-
tingsplan voor de Meent presenteert. Dankzij
zijn inmiddels breder bekende betrokkenheid
krijgt Von Weiler het plan voorgelegd – en hij
vraagt om een aantal fundamentele wijzigin-
gen: minder bomen kappen, meer parkeren
voor de winkel, en van gevel tot gevel han-
gende straatverlichting in plaats van lantaarn-
palen want die “trekken straatvuil en
puinhoop aan.” Von Weiler is een luis in de
pels – maar wel een constructieve. Met de
begeleidingscommissie met winkeliers en
bewoners (door hemzelf georganiseerd)
geeft het gemeentelijke projectteam voortdu-
rend nieuwe ideeën: “professionals zijn zo
goed als je ze maakt.” Dit heeft effect – het is
lastig argumenteren tegen iemand die mid-
den in de nacht met een meetlint de straat
opgaat om zijn gelijk te bewijzen, maar de ge-
meente ziet ook dat het resultaat er beter op
wordt. De combinatie van enthousiasme en
detailinzicht krijgt mensen op een plezierige
manier mee, ook wanneer hij zich onge-
vraagd mengt in andere ontwikkelingen aan
de Meent zoals de plannen voor het Stads-
kantoor. Die ruimte neemt hij gewoon, zon-
der ‘Business Improvement Districts’ of
andere formele organisaties – en dat kan,
want persoonlijke passie is aanstekelijk. 

De situatie op 20 maart 2012
Robin van Weiler heeft inmiddels een reeks
panden in eigendom aan de Meent, en werkt
bovendien samen met de ongeveer 10 eige-
naren die 80% van het winkelvastgoed in
handen hebben. De Meent wordt, als straat
met onafhankelijk karakter, steeds populair-
der zowel voor horeca als winkels, waarbij
een van de grootste risico’s is dat het aan
succes ten onder gaat: wegens het lage ver-
loop in beschikbare panden krijgen winkeliers
nu uitkoop-aanbiedingen die Von Weiler wel
eens de regie zouden kunnen kosten. Ander-
zijds heeft hij een pand gekocht aan de Pan-
nekoekstraat, vlakbij waar volgens recente
overeenkomsten het Rotterdam University
College zal worden gevestigd. 

“Vroeger kon er niets –
gemeentewerken bepaalde. Nu
vragen ze om mijn mening; dat
hoeven ze niet maar ze zijn
nieuwsgierig, en bereid om
dingen dan ook anders te doen”

…de aankoop van drie
panden, een Doornroosje
om wakker te kussen…

…ongevraagd en onbe-
zoldigd projecteert Von
Weiler met succes zijn
passie voor de Meent,

met zichtbaar resultaat…

“Bezit vind ik niet zo belang-
rijk – maar de juiste straat-
verlichting, dat juist wel” 

“Er meer uithalen dan wie
dan ook voor mogelijk hield’’

De hoofdrolspelers:
1 koper nieuwe eigenaar Minervahuizen
+ winkels en ondernemers Meent
+ gemeentelijke projectorganisatie 
herinrichting Meent

+ andere vastgoedeigenaren en 
ondernemers rond de Meent
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Middelen: 
Robin von Weiler bedruipt zichzelf, slaapt
weinig en werkt hard – voor hem en zijn fa-
miliebedrijf is het belangrijker om op de
lange termijn waarde toe te voegen dan nu
aan de hoogste bieder te verhuren. Maar
dit is meer dan alleen een investeringsstra-
tegie. Als ontwikkelaar heeft hij meerdere
bezittingen door de stad heen, maar geeft
toe buitensporig veel tijd in de Meent te
steken juist omdat de niet-financiële belo-
ning zo groot is. Vandaar ook dat de andere
eigenaren hem toestaan om hun de les te
lezen over wie er in hun panden mag – de
regie, zegt hij, kan je niet nemen maar
moet je gegeven worden. En deze kan zich
overigens niet eindeloos uitbreiden: juist de
diepe betrokkenheid is moeilijk vol te hou-
den voor een persoon als de inktvlek zich te
ver uitbreidt. En opschalen door voor dit
werk betaald te worden wil hij juist niet – hij
houdt het bij een par panden en een grote
dosis energie.

DE EMPATHISCHE STAD - 01

Tussentuin
14 mei 2012

3079 DM 
De plek: een braakliggend stuk grond ach-
ter Henk de Deken’s woning aan de Wes-
ter Hordijk in IJsselmonde, ingeklemd
tussen oprukkende industrie- en bedrijfs-
panden), aan een sloot met heel hoog ge-
groeide wilgen.

In 2007 bouwt Henk de Deken een eerste
boomhut in een van de wilgen, voor kin-
deren in de buurt. 

Henk de Deken en zijn vrouw wonen al de-
cennia lang aan de Wester Hordijk. In het
begin was deze middeleeuwse dijk nog intact
als oude doorgangsroute en waren er winkels
tussen de huizen en nog werkende boerde-
rijen. Veel is sindsdien veranderd, door de
bouw van nieuwbouwwijken, uitvalswegen
en de HSL. Voorzieningen zijn er niet meer,
en vlak achter hub huis brandde in 2007 de
laatste boerderij tot de grond toe af. Alleen de
unieke, wild gegroeide knotwilgen vermoe-
den dat dit meer was dan slechts een stukje
toekomstige gronduitgifte. 

VAN ONVREDE TOT ACTIE
Toen De Deken de eerste boomhut begon te
bouwen was dit niet alleen geïnspireerd door
deze plek, maar ook door zijn onvrede met de
naoorlogse stedenbouw en architectuur. Als
timmerman met HTS-opleiding had hij jaren-
lang volop deelgenomen aan de grootscha-
lige uitbreiding van de stad. Inmiddels met
pensioen ergerde hij zich echter steeds meer
aan het gebrek aan zorg en aandacht in de
massa-bouw, geteisterd door de ‘schraap-
zucht’ van ontwikkelaars en de collectieve
vervreemding van alledaagse kwaliteit en
schoonheid. Uit onvrede groeide de drang tot
actie, en hij besloot lokaal te beginnen met
iets wat hij kon: een plek maken voor de kin-
deren uit de buurt die al op het voormalige erf
speelden – om hun spel verder te faciliteren,
om de plek en de bomen te behouden, en om
een andere manier van bouwen en vormge-
ven tastbaar te maken. De eerste boomhut
werd meteen door de jongens gekoloniseerd,
en dus volgde al snel een tweede voor de
meisjes en inmiddels is er een vaste groep
van zo’n 30 kinderen uit de buurt die vaak

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De
hutten (inmiddels een hele reeks, en ook een
groep andere objecten) zijn robuust, gemaakt
van tweedehands hout, geduldig en met vak-
manschap bewerkt. 

HANDTEKENINGENACTIE 
Het duurde niet lang voordat de buurt betrok-
ken was. Een moeder van een van de kinde-
ren organiseerde en heuse opening voor de
tweede boomhut met een taart en een offici-
eel-uitziend straatnaambord ‘Henk de Deken-
park’. Iedereen kwam, en zo raakte de plek
steeds verder bekend. Wat begon als een tij-
delijk initiatief werd plotseling gezien als ‘iets
dat niet weg mocht’ en beschermd moest
worden tegen de ambitie van de gemeente
om ook dit laatste lapje grond uit te geven
voor ontwikkeling. Een bewonersinitiatief en
handtekeningenactie volgde, en deelraadpoli-
tici kwamen op bezoek en raakten gechar-
meerd. 

De deelraad zoekt nu naar manieren om de
plek te behouden - een officiële openbare
ruimte kan het niet worden want het voldoet
niet aan de veiligheidsvoorschriften van de
speeltuigindustrie. Een wijkonderneming zou
de grond kunnen huren als privétuin en geld
inzamelen voor verdere ontwikkeling van de
plek. Een ‘grand strategie’ is er nog niet maar
de visie is helder: een zorgvuldige en gedul-
dige manier van bouwen en relaties leggen
om dit stukje Rotterdam weer te laten ver-
dorpsen, om zo te laten zien dat de stad ook
anders kan.

De situatie op 20 April 2012:
Er zijn inmiddels 4 boomhutten (waarvan een
gebouwd door een van de kinderen), een wip,
totempaal en twee andere hutten; de deel-
raad denkt, volgens Henk “al drie jaar lang”
na over hoe de tuin te behouden, en Henk de
Deken begint langzaam na te denken over
volgende stappen: een klein lunchcafé voor
de omringende bedrijven, een kinderopvang
en wellicht zelfs een cafétje voor de buurt.

“Alleen de wipwap zouden
we eventueel voor certificatie
kunnen voordragen, zei 
de man van het speeltuig-
toezicht bij Gemeente-
werken”

…de stad met eigen hand
verdorpsen door een tij-

delijke speelplek…

…een tegen de onzeker-
heid in steeds verder
groeiende tuin, en de

droom van nieuwe ont-
moetingsplekken aan de
rafelige stadsrand… 

“Beginnen met de boomhut-
ten lag voor de hand: de kin-
deren waren er al, ik hoefde
hun spel alleen nog verder op
gang te helpen…” 

De hoofdrolspelers:
1 gepensioneerde timmerman 
+ kinderen uit de buurt
+ aarzelende vergunningverleners

Middelen: 
Volgens zijn vrouw besteedt Henk de
Deken er tenminste zes halve dagen per
week aan, en bijna €1000 per jaar aan ma-
teriaalkosten. Van de plantsoenendienst
krijgt hij inmiddels af en toe een lading tim-
merhout en houtsnippers, maar verder
werkt hij vrijwel alleen. Ook van de buurt
krijgt hij wel eens oud hout en stenen, maar
ouders lijken verder te druk om te helpen
met het bouwen van hutten.
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DE EMPATHISCHE STAD - 02

Bibliotheek Alexandrium 
14 mei 2012

3067 GA
De plek: een zomerkiosk aan de Heem-
raadssingel, een prachtig maar als open-
bare ruimte onderbenut park in de uiterst
diverse westelijke binnenstad.

Na een valse start (een voorstel aan de lokale
woningcorporatie die echter niet reageert)
wordt het idee voor een ontmoetingsplek in
het park in 2007 als burgerinitiatief aan de
deelgemeente gepresenteerd. In 2008 is de
Stichting opgericht en in 2009 kent de deel-
gemeente een subsidie toe waarmee een tij-
delijke kiosk kan starten
In 2007 vinden Eireen Schreurs, Karen Ham-

mink en Judith Pouwelse elkaar op de school
van hun kinderen ten westen van de Rotter-
damse binnenstad. Het onderzoek naar ont-
moetingsplekken van de een, de frustratie
van de anderen over de schraalheid van dit
stuk Rotterdam, en de potentie van de singel
die ze allemaal onderkennen leiden tot een
plan: een multifunctionele buurtkiosk om het
park nieuw leven in te blazen. Na met dit idee
geen gehoor te krijgen bij de corporaties be-
gint een gesprek met de deelgemeente. Het
plan landt niet meteen (het valt de oprichters
op dat  de gemeente meer gericht is om op
problemen re reageren dan op kansen en ini-
tiatieven) maar na intensieve gesprekken
gaan er deuren open; Stichting Singeldingen
wordt opgericht en krijgt in April € 23.000,-
subsidie voor een tijdelijk experiment in het
park. Binnen een maand wordt voormalige
‘loempiakar’ ingericht als centraal punt van
waaruit een reeks zomeractiviteiten kan
plaatsvinden.

VRUCHTBAAR EXPERIMENTEERVELD
De kiosk is een enorm succes – trekt een
breed publiek uit de buurt, is een vruchtbaar
experimenteerveld en maakt de ambitie zicht-
baar en voelbaar, waaronder ook aan deel-
raadpolitici. Na de eerste zomer doen drie
sociale cohesie-fondsen toezeggingen voor
een volgend jaar. Met steun van de deelge-
meente (zowel door subsidie als door een be-
hulpzame en capabele contactpersoon) kan in
2010 een permanente zomer kiosk worden
ontworpen en gebouwd – waarbij dS+V, nor-
maal in de beslissende rol op het gebied van
openbare ruimte-ontwerp, uiteindelijk de
regie aan de initiatiefnemers moet overlaten:
het motto ‘wie doet, beslist’ blijkt even wen-
nen voor de gevestigde spelers die meer ge-
wend zijn te denken over zichtlijnen dan over
spontane activiteiten. Behulpzame tussen-

personen zoals Ton Huyskens (oprichter
Thuis Op Straat) en Stefan Gal (de inmiddels
gepensioneerde oorspronkelijke ontwerper
van het singelpark by dS+V ) blijken cruciaal
om doorgang te vinden.

Inmiddels in het derde jaar is Singeldingen
een krachtige sociale brug tussen de diverse
lokale groepen; hoewel het terras redelijk wit
en hoogopgeleid blijft, zijn de (gratis toegan-
kelijke) activiteiten ook populair onder andere
groepen. De kiosk is een platform voor lokaal
talent om een brede reeks van kunst, ver-
maak en onverwachte nieuwe dingen aan te
bieden en betrekt langzaam aan steeds meer
mensen bij de dagelijkse gang van zaken, van
kinderen die een heitje voor een karwijtje ver-
dienen tot lokale ondernemers die voor een
vriendenprijs diensten leveren. 

De situatie op 20 februari 2012
De stichting bestaat uit een bestuur, commu-
nicatie afdeling, fysiek, programmeur, kiosk
medewerkers en financieel/fondsenwerving
en gaat dit jaar voor de vierde keer open.
Stichting Singeldingen streeft ernaar een zo
laagdrempelig mogelijke organisatie te blijven
en experimenteert niet alleen met nieuwe
openbare activiteiten maar ook met een orga-
nisatievorm die institutionalisering op ge-
paste afstand houdt.

“Rotterdam is soms nogal
schraal – je moet dingen 
hier zelf maken om de stad
herbergzaam te maken

… park zoekt potentieel,
programma zoekt plek en

idee zoekt locatie…

…Singeldingen laat al
drie zomers zien dat

openbare ruimte meer is
dan alleen de ‘schoon,
heel en veilig’ mantra…

“Wie doet, beslist”

Middelen: 
Na de startsubsidie in het eerste jaar heeft
Singeldingen inmiddels en budget van on-
geveer €110.000 per jaar, waarvan slechts
€12.500 van de gemeente; andere subsi-
dies komen van Stichting Doen, het VSB-
fonds en Oranjefonds – dat wil zeggen, het
geld van de gemeente wordt verveelvou-
digd. Ook houdt Singeldingen bij hoeveel
vrijwilligersuren er gemaakt worden voor
het runnen van verschillende activiteiten –
op z’n minst 4000 per jaar, tegen ongeveer
800 betaalde uren per jaar voor de on-site
kioskmanager, programmeur en de (part-
time) directeur van het stichtingsbestuur.
Daarnaast werkt ook een groot aantal lokale
ondernemers veel harder dan puur contrac-
tueel gerechtvaardigd zou zijn, en zijn vele
vriendendiensten onderdeel van het model.
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De hoofdrolspelers:
3 moeders uit de buurt + lokaal netwerk 
+ politici die de deelgemeente in 
beweging krijgen

+ nationale fondsen met een verhaal
+ professionals uit de buurt in bestuur,
werkorganisatie en programma

DE EMPATHISCHE STAD - 01

Kus en sloop
14 mei 2012

3072 EC 
De plek:
Een braakliggend stuk grond achter Henk
de Deken’s woning aan de Wester Hordijk
in IJsselmonde, ingeklemd tussen opruk-
kende industrie- en bedrijfspanden), aan
een sloot met heel hoog gegroeide wilgen.

In 2007 bouwt Henk de Deken een eerste
boomhut in een van de wilgen, voor kin-
deren in de buurt. 

Henk de Deken en zijn vrouw wonen al de-
cennia lang aan de Wester Hordijk. In het
begin was deze middeleeuwse dijk nog intact
als oude doorgangsroute en waren er winkels
tussen de huizen en nog werkende boerde-
rijen. Veel is sindsdien veranderd, door de
bouw van nieuwbouwwijken, uitvalswegen
en de HSL. Voorzieningen zijn er niet meer,
en vlak achter hub huis brandde in 2007 de
laatste boerderij tot de grond toe af. Alleen de
unieke, wild gegroeide knotwilgen vermoe-
den dat dit meer was dan slechts een stukje
toekomstige gronduitgifte. 

VAN ONVREDE TOT ACTIE
Toen De Deken de eerste boomhut begon te
bouwen was dit niet alleen geïnspireerd door
deze plek, maar ook door zijn onvrede met de
naoorlogse stedenbouw en architectuur. Als
timmerman met HTS-opleiding had hij jaren-
lang volop deelgenomen aan de grootscha-
lige uitbreiding van de stad. Inmiddels met
pensioen ergerde hij zich echter steeds meer
aan het gebrek aan zorg en aandacht in de
massa-bouw, geteisterd door de ‘schraap-
zucht’ van ontwikkelaars en de collectieve
vervreemding van alledaagse kwaliteit en
schoonheid. Uit onvrede groeide de drang tot
actie, en hij besloot lokaal te beginnen met
iets wat hij kon: een plek maken voor de kin-
deren uit de buurt die al op het voormalige erf
speelden – om hun spel verder te faciliteren,
om de plek en de bomen te behouden, en om
een andere manier van bouwen en vormge-
ven tastbaar te maken. De eerste boomhut
werd meteen door de jongens gekoloniseerd,
en dus volgde al snel een tweede voor de
meisjes en inmiddels is er een vaste groep
van zo’n 30 kinderen uit de buurt die vaak

vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De
hutten (inmiddels een hele reeks, en ook een
groep andere objecten) zijn robuust, gemaakt
van tweedehands hout, geduldig en met vak-
manschap bewerkt. 

HANDTEKENINGENACTIE 
Het duurde niet lang voordat de buurt betrok-
ken was. Een moeder van een van de kinde-
ren organiseerde en heuse opening voor de
tweede boomhut met een taart en een offici-
eel-uitziend straatnaambord ‘Henk de Deken-
park’. Iedereen kwam, en zo raakte de plek
steeds verder bekend. Wat begon als een tij-
delijk initiatief werd plotseling gezien als ‘iets
dat niet weg mocht’ en beschermd moest
worden tegen de ambitie van de gemeente
om ook dit laatste lapje grond uit te geven
voor ontwikkeling. Een bewonersinitiatief en
handtekeningenactie volgde, en deelraadpoli-
tici kwamen op bezoek en raakten gechar-
meerd. 

De deelraad zoekt nu naar manieren om de
plek te behouden - een officiële openbare
ruimte kan het niet worden want het voldoet
niet aan de veiligheidsvoorschriften van de
speeltuigindustrie. Een wijkonderneming zou
de grond kunnen huren als privétuin en geld
inzamelen voor verdere ontwikkeling van de
plek. Een ‘grand strategie’ is er nog niet maar
de visie is helder: een zorgvuldige en gedul-
dige manier van bouwen en relaties leggen
om dit stukje Rotterdam weer te laten ver-
dorpsen, om zo te laten zien dat de stad ook
anders kan.

De situatie op 20 April 2012:
Er zijn inmiddels 4 boomhutten (waarvan een
gebouwd door een van de kinderen), een wip,
totempaal en twee andere hutten; de deel-
raad denkt, volgens Henk “al drie jaar lang”
na over hoe de tuin te behouden, en Henk de
Deken begint langzaam na te denken over
volgende stappen: een klein lunchcafé voor
de omringende bedrijven, een kinderopvang
en wellicht zelfs een cafétje voor de buurt.

“Alleen de wipwap zouden
we eventueel voor certificatie
kunnen voordragen, zei 
de man van het speeltuig-
toezicht bij Gemeente-
werken”

…de stad met eigen hand
verdorpsen door een tij-

delijke speelplek…

…een tegen de onzeker-
heid in steeds verder
groeiende tuin, en de

droom van nieuwe ont-
moetingsplekken aan de
rafelige stadsrand… 

“Beginnen met de boomhut-
ten lag voor de hand: de kin-
deren waren er al, ik hoefde
hun spel alleen nog verder op
gang te helpen…” 

De hoofdrolspelers:
1 gepensioneerde timmerman 
+ kinderen uit de buurt
+ aarzelende vergunningverleners

Middelen: 
Volgens zijn vrouw besteedt Henk de
Deken er tenminste zes halve dagen per
week aan, en bijna €1000 per jaar aan ma-
teriaalkosten. Van de plantsoenendienst
krijgt hij inmiddels af en toe een lading tim-
merhout en houtsnippers, maar verder
werkt hij vrijwel alleen. Ook van de buurt
krijgt hij wel eens oud hout en stenen, maar
ouders lijken verder te druk om te helpen
met het bouwen van hutten.
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NEDERLANDSE INITIATIEVEN

Wie doet mee?
15 juni 2012

vervolg

EEN INVENTARISATIE OP UITNODIGING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR ARCHITECTUUR


