
CREATIEVE INDUSTRIE IN DELFSHAVEN, DE WERKCONFERENTIE



HET HISTORISCH DEEL VAN DELFSHAVEN IS EEN STERK ELEMENT. MET DE RIJKE HISTORIE, OUDE GEBOUWEN EN VOC GESCHIEDENIS - DE OUDE EN NIEUWE GE-

DEELTES ZIJN GOED AAN ELKAAR GEKOPPELD - DELFSHAVEN BESCHIKT OVER EEN MOOIE COMBINATIE VAN DE HAVEN, CREATIVITEIT, WONINGEN EN BIJZON-

DERE GEBOUWEN. PLEKKEN ALS HISTORISCH DELFSHAVEN EN LLOYDKWARTIER ZORGEN VOOR VEEL DIVERSITEIT - DELEN VAN DELFSHAVEN ZIJN NOG ON-

ONTGONNEN GEBIED, MET RAFELRANDJES. IETS WAT DE CREATIEVE INDUSTRIE NODIG HEEFT; KALE PLEKKEN EN OUDE GEBOUWEN OM IETS MOOIS TE 

BEGINNEN -  WAT DAT BETREFT ZIJN ER NOG VEEL MOGELIJKHEDEN - DE VISUELE ONTWIKKELING IS POSITIEF -  OUDE GEBOUWEN KRIJGEN EEN NIEUWE 

FUNCTIE, DAT ZORGT VOOR EEN EIGEN IDENTITEIT - NU NOG MEER HORECA ERBIJ - HISTORISCH DELFSHAVEN IS GOED OPGEKNAPT MAAR HEEFT WEINIG UIT-

STRALING, VEEL STEEN, JE ZIET NIET WAT ER ACHTER DE DEUREN IS. OOK HET LLOYDKWARTIER IS EEN STENEN GEBIED - DE VASTGOEDHANDELAREN HEBBEN 

NIET STRATEGISCH AANGEKOCHT EN ZE ZIJN NIET CREATIEF MET DIE AANKOPEN OMGEGAAN - HET EVENEMENTENTERREIN WORDT TE WEINIG GEBRUIKT -  ER 

ZIJN TE WEINIG SPEELPLEKKEN VOOR KINDEREN EN ER IS TE WEINIG GROEN - MULTICULTURELE EN LEVENDIGE BEVOLKINGSSAMENSTELLING - BEWONERS 

VINDEN HET LEUK OM BIJ CREATIEVE ONDERNEMERS TE WONEN - DELFSHAVEN IS EEN GOEDE, OUDE MULTICULTURELE WOONWIJK MAAR PROBLEMEN GAAN 

WEL LANGS ELKAAR HEEN - DELFSHAVEN IS EEN GEBIED MET RELATIEF ARME BEWONERS - HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE BEVOLKING IS LAAG, DAARDOOR 

BLIJVEN ER KANSEN LIGGEN - DE MIDDENKLASSE KAN NIET WORDEN VASTGEHOUDEN, GEZINNEN, JONGEREN EN TWEEVERDIENERS TREKKEN WEG - HET 

BESTEDINGSNIVEAU IS NIET HOOG, MEN IS MEER OP STRAAT - DE MENSEN BESTEDEN GEEN GELD IN DE CREATIEVE SECTOR - BEDRIJVEN, ONDERNEMERS EN 

(BEDRIJFS)HUISVESTING - DE UITWISSELING EN HET CONTACT TUSSEN BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS ONDERLING IS GOED, VEEL IS OP LOOPAFSTAND - VEELAL 

ZIJN HET ENTHOUSIASTE MENSEN DIE RELATIES AAN (DURVEN) GAAN - DE SCHIECENTRALE IS EEN DUIDELIJK, HERKENBAAR PUNT - EEN GOED GEGEVEN - 

DELFSHAVEN BESCHIKT OVER GOEDKOPE HUURRUIMTES EN DE AFSTAND TOT DE POLITIEK IS LAAGDREMPELIG - IN EEN KLEIN BLOK KOMT ALLERLEI CREATIVI-

TEIT BIJ ELKAAR: DE SCHIECENTRALE, FUNX, HET OT-THEATER, HET JEUGDTHEATER, HET WORLD MUSIC DANCE CENTER EN DE HOGE SCHOOL ROTTERDAM -  ER 

IS NOG ZOVEEL MOGELIJK! IEDEREEN KAN PROFITEREN VAN ELKAAR - DELFSHAVEN IS EEN GOEDE MIX VAN WOON-WERK OMGEVING, STIMULEREND - OOK 

VOOR DE DETAILHANDEL EEN POSITIEVE ONTWIKKELING - DE OPZET VAN DE SPAANSE VLOOT, EEN LOKALE NETWERKCLUB, IS EEN GOED INITIATIEF - ER ONT-

STAAT NIET GENOEG SAMENWERKING, ER ZIJN VEEL EENLINGEN IN DE SECTOR WERKZAAM - WAT VOOR TOERISTEN INTERESSANT KAN ZIJN, IS SLECHT VIND-

BAAR - DE HUUR IN HET LLOYDKWARTIER IS VOOR (STARTENDE) ONDERNEMERS TE HOOG - ER ZIJN TE WEINIG WOON-WERKPANDEN EN WINKELS - ER ZIJN WEL 

VEEL INITIATIEVEN MAAR ONDERLING IS ER WEINIG BINDING, ER IS TE WEINIG CONTACT - HET IS TE VERSNIPPERD - DELFSHAVEN MIST EEN VISIE - DE BEWEGING 

IS OP DE GROTE WEGEN IN DELFSHAVEN - TUSSEN DE RUSTIGE WOONWIJKEN IS ACTIVITEIT NIET ZICHTBAAR - DAARDOOR IS ER GEEN HERKENNING EN KOM JE 

ELKAAR NIET TEGEN - ER HEERST GEEN ‘ONS KENT ONS’ SFEERTJE, ER ZIJN TE WEINIG RELATIES MET ANDERE BEDRIJVEN - MEN SPEELT ELKAAR NIETS TOE - DE 

PR NAAR BUITEN IS NIET GOED - WAAR ZIT WAT? DAT IS NIET DUIDELIJK, DAT GELDT OOK VOOR ONDERNEMERS ONDERLING - DELFSHAVEN IS GOED BEREIK-

BAAR VANUIT HET WESTLAND - JE KOMT DELFSHAVEN GOED IN EN UIT, HET IS HEEL TOEGANKELIJK - DE VERBINDING EN LIGGING VAN HET LLOYDKWARTIER 

EN COOLHAVEN-EILAND IS GOED - DELFSHAVEN LIGT DICHT TEGEN HET CENTRUM AAN - HET DROOGLEVER FORTUYNPLEIN IS EEN KNELPUNT, DIT KOMT DE 

BEREIKBAARHEID NIET TEN GOEDE - DE INFRASTRUCTUUR VAN HISTORISCH DELFSHAVEN IS NIET TOEGANKELIJK GENOEG - HET COOLHAVEN-EILAND IS SLECHT 

BEREIKBAAR PER OPENBAAR VERVOER - ER ZIJN PARKEERPROBLEMEN - DE NAAMSBEKENDHEID IS GROOT, TOERISTEN BEZOEKEN DAARDOOR DELFSHAVEN - 

HET BEHOUD VAN DE IDENTITEIT IN DELFSHAVEN IS GOED - KLANTEN ERVAREN HET ALS PRETTIG - HET TOERISTISCH AANBOD IS SLECHT, ER IS NIET ZOVEEL TE 

ZIEN EN TE KOPEN - DELFSHAVEN IS SLECHT IN DE MARKT GEZET - DELFSHAVEN HEEFT EEN NEGATIEF IMAGO, MEN VOELT ZICH ONVEILIG - HET SLECHTE IMAGO 

KOMT DOOR HET ONTBREKEN VAN DAADKRACHT VAN HET BESTUUR - ER ONTBREEKT EEN HELDERE, LANGE TERMIJNVISIE DIE INSPIREREND EN RICHTGEVEND 

IS - DOOR FUNCTIEWISSELINGEN NA VIER JAAR IS ER OOK GEBREK AAN CONTINUÏTEIT - ER IS GEEN REGIE - DE ROL VAN DE DEELGEMEENTE IS NIET STERK - BIJ-

VOORBEELD IN DE DISCUSSIES ROND DE SCHIECENTRALE WAREN ZE NIET ZICHTBAAR, DE DAADKRACHT WAS NIET GROOT. 

…DAAR SPRANKELT EN BRUIST HET IDEE JA
IN DELLUFSHAVEN ZIJN ZE REUZE CREA 

OBR MOET DIT NIET REGISSEREN
DE CREATIEVE SECTOR VERDELEN WE IN 4
EN DE GEMEENTE GAAT FACILITEREN 
DAT IS EEN PRIMA PLAN ZO PAKKEN WE DAT AN 

DE ONDERNEMER IS HIER AL HEEL INTERNATIONAAL
WORDT IN DE VAART DER VOLK’REN OPGESTOTEN
SCHIEDAMSE-EN DE BINNENWEG VERANDEREN TOTAAL
DAT WORDEN TWEE ENORME CREA-GOTEN

ENKELE CONCLUSIES VAN DE WERKCONFERENTIE CREATIEVE INDUSTRIE IN DELFSHAVEN, 

ZOALS DIE ZIJN VERTAALD IN DE DELFSHAVEN MARS VAN HET MUZIKALE TRIO DE FLAMINGO’S
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INLEIDING
EEN CONFERENTIE 

OM DE CREATIEVE INDUSTRIE TE VERSTERKEN
WERKCONFERENTIE CREATIEVE INDUSTRIE IN DELFSHAVEN

In Delfshaven wonen en werken ruim 73.000 mensen op een 
betrekkelijk klein oppervlak. Er is een enorme variëteit aan 
wonen en werken in de deelgemeente: de volksbuurt Spangen, 
het groene Oud-Mathenesse, de ambitieuze nieuwbouw in 
Bospolder-Tussendijken, de statige Mathenesserlaan en 
Heemraadssingel in Het Nieuwe Westen, goedkoop wonen 
aan het water in Schiemond, stedelijk wonen in Middelland, 
het schilderachtige Historisch Delfshaven, het splinternieuwe 
Lloydkwartier en het waterrijke Coolhaven-eiland.

Architecten, ontwerpers, AV-professionals, tekstschrijvers, 
designers, en beeldend kunstenaars. Podia, opleidingsinstitu-
ten, studio’s en werkplaatsen. Samen vormen ze de creatieve 
industrie. Een groeiende bedrijfstak die door de Gemeente 
Rotterdam is uitgeroepen tot één van de drie speerpunten 
voor economisch beleid. In de deelgemeente Delfshaven 
bevindt zich een aanzienlijk deel van deze ‘nieuwe industrie’.  

Delfshaven bestaat uit het gebied tussen de Maastunneltraverse 
en Schiedam, de spoorlijn en Nieuwe Waterweg. Vele creatieve 
ondernemers zijn in Delfshaven gevestigd, vooral in de wijken 
Lloydkwartier, Historisch Delfshaven en het Coolhaven-eiland 
zijn veel grote en kleine creatieve bedrijven te vinden. 

Het bestuur van de deelgemeente wil de creatieve industrie 
stimuleren door bestaande bedrijven te versterken en nieuwe 
aan te trekken. De deelgemeente wil hiervoor verschillende 
partijen met elkaar in contact brengen en het samenwerken 
onderling bevorderen. En door bewoners te betrekken bij de 
creatieve industrie, de opleidingen en podia in de wijk. Tot slot 
wil de deelgemeente de creatieve industrie stimuleren door 
de voorwaarden voor groei en bloei mogelijk te maken.

Op initiatief van de deelgemeente organiseert het Centrum 
Ondernemen in Delfshaven op 19 september 2007 een 
conferentie voor de creatieve industrie in Delfshaven. 
Creatieve ondernemers gaan in gesprek met de deelge-
meente, overheidsorganisaties en woningcorporaties. Het 
doel: concrete plannen maken om de creatieve industrie 
meer te stimuleren, elkaar te ontmoeten en het gebied te 
promoten.

In mei 2007 is er een voorbereidend onderzoek gedaan naar 
de creatieve industrie in Delfshaven. Daar zijn vijf thema’s naar 
voren gekomen die de basis vormen van het programma van 
de conferentie. De thema’s  zijn: 
 

BUITENRUIMTE EN ONTMOETING

BEWONERS EN JONGEREN 

BEDRIJFSHUISVESTING

PROMOTIE EN MARKETING 

WINKELLINTEN 
 
Elk thema wordt ingeleid door een spreker, vervolgens gaan 
de deelnemers van de conferentie in groepjes uiteen om per 
thema met voorstellen en ideeën te komen. De voorzitter van 
de deelgemeente, Carlos Gonçalves, en de Rotterdamse 
wethouder van Economie, Haven en Milieu, Mark Harbers, 
geven een reactie op de conclusies van de werkgroepen. 

PRESENTATIE
LOCATIE 

ORGANISATIE

John Knieriem & Benji de Levie
De oude Machinistenschool 
Willem Buytenwechstraat 45  
Rotterdam
COiD, in samenwerking met Barbara Baan, 
Baanbreker

4 5



De initiatiefnemer, Carlos Gonçalves, voorzitter deelgemeente 
Delfshaven: “Met deze conferentie willen wij Delfshaven beter 
op de kaart zetten zodat opdrachtgevers voortaan direct aan 
Delfshaven denken als zij vakmensen uit de sector nodig heb- 
ben. Verder willen we ondernemers en hun talenten beter 
zichtbaar maken en netwerken versterken. Door samen te 
werken krijg je immers meer gedaan.

Delfshaven is een gebied met potentie: de deelgemeente 
heeft dan ook de ambitie om alle wijken in de zeer nabije 
toekomst te veranderen in prachtwijken. Daarbij worden we 
ondersteund door onze partners zoals de gemeente, de woning- 
bouwcorporaties, het Rijk, de Kamer van Koophandel en de 
ondernemers. 

Delfshaven bruist van de creativiteit. Niet alleen in het Lloyd-
kwartier en het Coolhaven-eiland maar ook in wijken als 
Middenland en Spangen zijn veel creatieve ondernemers 
werkzaam. In Rotterdam is de strijd om de creatieve klassen 
begonnen. Ook andere deelgemeentes zijn van mening dat 
daar iets mee gedaan moet worden aangezien creativiteit 
een steeds belangrijker economische factor wordt. Maar als 
we naar de praktijk kijken, zien we dat er eigenlijk niet zoveel 

gebeurt op dat terrein van die creatieve economie.
Daarom is deze conferentie georganiseerd: om van de 
deelnemers, de ervaringsdeskundigen, te horen welke ver-
wachting er leeft. Hoe denkt men over het beleid, moeten er 
voorwaarden worden gecreëerd waardoor Delfshaven zich 
verder kan ontwikkelen? Hoe kan het imago van de creatieve 
deelgemeente Delfshaven versterkt worden? Of moet de 
overheid zich er niet mee bemoeien en het aan de onderne-
mers zelf overlaten? 
Laat mensen uit de creatieve sector hun eigen gedachten en 
ideeën naar voren brengen. Zodat Delfshaven nog verder kan 
groeien en bloeien. Zodat Delfshaven nog aantrekkelijker 
wordt voor nieuwe bedrijven en ook aantrekkelijk blijft voor 
ondernemingen die er al zitten.”

SAMEN MET WETHOUDER MARK HARDERS LAAT IK 
MIJ GRAAG UITDAGEN DOOR AL HET CREATIEVE 
TALENT EN KIJK UIT NAAR VERASSENDE UITKOMSTEN.

Creativiteit, wat is dat eigenlijk? Professor Roy Thurik, hoog-
leraar economie en ondernemerschap (Eramus Universiteit 
Rotterdam) geeft een reflectie: 
“Google, een bedrijf met een beurswaarde van 60 miljard, 
hanteert een visie die bij heeft gedragen aan hun mega succes: 
‘Creativity comes from two people bumping into each other 
and not knowing where to go.’ Dit is iets wat je wel moet sti-
muleren. Mensen moeten kunnen ‘bumpen’, dus er moeten 
ontmoetingspunten zijn. Als ze ‘gebumpt’ hebben, moet er 
actie zijn, en dus ruimte voor actie. Maar die mensen moeten 
er wel zijn én ze moeten het naar hun zin hebben.

Creativiteit is al moeilijk genoeg maar nog moeilijker is het 
managen van creativiteit oftewel ervoor zorgen dat anderen 
creatief worden. Wat kun je nou als overheid doen om crea-
tiviteit te stimuleren? Belangrijk is om diversiteit te creëren en 
je hebt rolmodellen nodig. Mensen moeten elkaar ontmoeten 
maar dan moeten er wel plekken zijn waar ze dat kunnen 
doen. De wijk is een perfect podium daarvoor. Creativiteit is 
voorwaardenscheppend om alles aan de gang te krijgen. Als 
je daaromheen podia, studio’s en werkplaatsen zet, komen 
de bedrijven en woningbouwcorporaties erachteraan.”
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HOOFDSTUK 1
DELFSHAVEN: CREATIEVE AMBITIE LEIDEN OF LATEN BRUISEN?

HOOFDSTUK 2
BUMPEN

CREATIVITY 
COMES FROM 
TWO PEOPLE 

BUMPING INTO 
EACH OTHER, 

WITHOUT A CLUE 
WHERE TO GO



“Als je door Delfshaven loopt, valt het informele karakter van 
de wijk op. Markante straten met markante ontmoetingsplek-
ken. Maar Delfshaven heeft geen parken, eigenlijk heeft de 
openbare ruimte een heel ‘stenig’ karakter. Met sombere 
plekken die weinig gezelligheid uitstralen. Er staan wel bankjes 
maar hoe moeten mensen die daarop zitten met elkaar praten 
als ze ver uit elkaar staan en met de neus allemaal dezelfde 
kant op? Geen wonder dat ze weinig gebruikt worden, de 
plekken nodigen niet uit om eens neer te strijken. Aanpakken 
dus, maak de wijk groener en sfeervoller. Met kleinschalige 
ingrepen kunnen spannende ontmoetingsplekken gecreëerd 
worden. Profileer Delfshaven als bijzonder, maak gebruik van 
de bijzondere ligging en het vele water.”
 
GEBRUIK HET WATER! MET DRIJVENDE TERRASSEN, 
WERKRUIMTES, PODIA OF HOTELS. EN MAAK VAN 
DELFSHAVEN EEN PLEK WAAR AMBITIEUZE EN 
CREATIEVE MENSEN WILLEN WONEN EN WERKEN. 

PIETER FIGDOR, OPRICHTER VAN PUBLIC DOMAIN ARCHITECTEN

WERKGROEP 1 Buitenruimte en ontmoeting
VOORZITTER DICK VAN DONGEN                   

CONCLUSIES
Gebruik de binnenterreinen
Ontmoeten is praten
Creëer leukere ontmoetingsplekken
Minder zakelijke uitstraling op de straten
Geen centrale regie
Laat mensen meepraten en neem hen ook serieus

Door elkaar te ontmoeten, gaan mensen ook met elkaar 
praten. Dat leidt tot creatieve ideeën en begrip. Dat kan al 
heel kleinschalig.

Het stikt in Delfshaven van binnentuinen maar ze zijn onbe-
reikbaar. Zonde van al die ruimtes waar niets mee gedaan wordt!

Delfshaven is omgeven door water maar er gebeurt weinig mee.

Water, openbare ruimten, groen, en de haven, allemaal po-
tenties van Delfshaven. Maar omdat de potenties er kennelijk 
zijn, laat men het verwaarlozen. Deze prioriteiten verdienen 
een hoge plek op de agenda.

We moeten de buitenruimtes niet allemaal gaan ‘aanharken’ 
zoals het fenomeen ‘speeltuin’. Dat biedt geen gelegenheid 
aan diversiteit. Verder zie ik graag een kleurrijk decor. Er wonen 
in Delfshaven veel allochtonen maar dat zie je niet terug.

De buitenruimten kunnen véél groener!

Een reden waarom ik in de stad ben komen wonen is de 
grootschaligheid. Laten we uitkijken dat we geen dorp in 
de stad creëren. Delfshaven is een stadsdeel, maak het niet 
kneuterig.

Ontmoeten gaat niet alleen om het ontmoeten van mensen 
van eenzelfde discipline of cultuur maar ook mensen met 
verschillende achtergronden: de dames met hoofddoek, de 
vissers. Diversiteit is de kracht.

Ik wil graag ónt-moeten, dus dat je juist niets moet!

Er zijn al veel ontmoetingsplekken voor doelgroepen bijvoor-
beeld sportclubs of speeltuinen. Maar het ontbreekt Delfs-
haven aan ontmoetingsplekken waar doelgroepen kunnen 
mengen. Dat kan goed in de woonstraten en buitenruimten. 
Daarom mogen die ruimtes wel wat creatiever ingericht wor-
den. Probeer bijvoorbeeld vertraging in de straat te creëren. 
Richt een straat niet alleen in om van A naar B te komen 
maar zorg dat er aandacht komt voor de omgeving.

WETHOUDER MARK HARBERS: 
IN HET COLLEGE HEBBEN WIJ VEEL AANDACHT VOOR 
BUITENRUIMTEN. DE BUITENRUIMTES ZULLEN NIET 
ALLEEN SCHOON GEHOUDEN WORDEN MAAR OOK 
MOOI WORDEN GEMAAKT.
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HOOFDSTUK 3
BUITENRUIMTE EN ONTMOETING: GROENER, SFEERVOLLER EN GEBRUIK HET WATER



De stad Rotterdam is bezig om ‘urban culture’ als waarde te 
creëren. Alleen de beleidsmakers van Rotterdam weten dit nog 
niet op waarde te schatten terwijl de creatieve industrie zeer 
waardevol is voor de stad. 
Een voorbeeld hiervan is Ziggi, een jongen uit Delfshaven. 
Gestopt met zijn studie om compleet te gaan voor de muziek. 
Hij maakte zelf een album en leurde langs de radiozenders 
voor wat airtime. Aanvankelijk kreeg hij ook bij FunX geen 
voet tussen de deur maar na volhouden, gingen we zijn plaat 
draaien. Nu is hij een van de meest toonaangevende artiesten 
in de Duitse muziekindustrie en de 2e reggae artiest van 
Europa. Het management van Ziggi vertrok uit Rotterdam om 
zich te vestigen in Amsterdam. Delfshaven is Ziggi nu kwijt. 

Deze geschiedenis is herkenbaar voor Rotterdam. Voor 
Delfshaven is het belangrijk om dicht op de kern van de zaak 
te blijven zitten. Maak van je karakter je handelsmerk en 
handel er naar. En bedenk een slogan voor de wijk waar 
bewoners, bedrijfsleven en organisaties achter staan en die 
ze uit kunnen dragen! 
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HOOFDSTUK 4
BEWONERS EN JONGEREN: WELKOM BIJ JEZELF
WILLEM STEGEMAN

RADIOMAN SINDS 1997 EN DIRECTEUR RADIOZENDER FUNX.

“FunX is begonnen als een lokale jongerenradiozender, gemaakt 
voor en door jongeren en biedt jong talent een podium. 
Inmiddels zijn we overal in de randstad te beluisteren en elke 
grote stad heeft zijn eigen zender. De zender is marktleider 
van de Grote 4 en in een land met zoveel diversiteit, vanzelf-
sprekend multicultureel. 
Onze slogan is ‘welkom bij jezelf’.  Heel basic, menselijk en 
tastbaar. In een tijd waarin iedereen over andere groepen praat, 
gaat het bij ons over je eigen identiteit. Als je jongeren voor je 
wilt winnen, moet je dicht in de buurt blijven van authenticiteit 
en realiteit.

Dit kun je ook vertalen naar Delfshaven. Als we kijken naar 
de sterke kanten van het gebied, wat zien we dan? Allereerst 
een rijke historie, een veelzijdige, jonge demografie en een 
Rotterdamse ‘mind’ op het gebied van cultuur en welzijn. En 
last but not least: een creatieve industrie. Maar Delfshaven 
heeft ook beperkingen: er zijn veel losse initiatieven en de 
locaties zijn kleinschalig. Ook mist het stadsdeel een alles-
omvattende wijkslogan. 

WERKGROEP 2 Bewoners en jongeren
VOORZITTER   DILIA VAN DER HEEM                   

CONCLUSIES
Cultuur: divers en creatief
Hef de slogan ‘ Schoon, heel en veilig’  op
Maak van armoede je kracht
Potentie van de werkkracht wordt zichtbaar; aantrekkelijk 
voor creatieve industrie
Versterking van de lokale cultuur
Nieuwe slogan: ‘Kom naar Delfshaven als je durft’ 

Maak van armoede je kracht en je rijkdom. Delfshaven is 
een wijk met een sterke, jonge en creatieve bevolking. Met 
een straat- en multiculturele cultuur. Armoede is je grootste 
bezit, het is het startpunt om creatief met de beschikbare 
middelen om te gaan. 

In Delfshaven staan veel grote panden en monumentale 
gebouwen leeg. Je kunt de creatieve potentie steunen door 
die lege ruimtes gratis beschikbaar te stellen. Dat vergt wel 
een omslag in het denken van de vastgoedhandelaren. 
Maar hiermee maak je creativiteit zichtbaar en creëer je een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor creatieven.

Maak degene die kansarm zijn, kansrijk. Het welzijnswerk 
heeft de hiphop een platform gegeven. De gemeente Rotter-
dam heeft hier verder weinig mee gedaan waardoor deze 
jongeren naar Amsterdam zijn vertrokken. Geef jongeren dus 
een kans maar zorg er ook voor dat dit verder uitgewerkt 
wordt zodat ze blijven.

Het Hiphophuis aan de Coolhaven is succesvol. Wekelijks 
komen hier ongeveer zeshonderd jongeren waarvan tot 40 
procent afkomstig is uit Delfshaven. De creativiteit ‘stroomt hier 
de deur uit’. Het Hiphophuis is ontstaan vanuit de behoefte 
van de ’the scene’ en is door jongeren zelf in samenwerking 
met de SKVR opgezet. Nu is het Hiphophuis landelijk bekend. 
Als er iets voor jongeren wordt opgezet, moeten de jongeren 
er zelf ook bij betrokken zijn. Anders heeft het geen zin.

Als je in Delfshaven op de stoep een biertje drinkt, krijg je een 
bekeuring. Het zijn de naweeën van de drugs- en prostitutie-
problemen. Daardoor is de buitenruimte geen ontmoetings-
plek meer. We moeten het negatieve imago van Delfshaven 
ombuigen naar iets positief. En dat kan, kijk maar naar de wijk 
Soho in Londen. Vroeger stond die niet goed bekend en nu is 
het een van de hipste wijken van de stad door het bohémienne 
karakter.

Delfshaven is toe aan een andere slogan. Weg met ‘Schoon, 
heel en veilig’. Schakel geen commercieel bureau van buiten 
Delfshaven in maar laat de bewoners zelf iets bedenken. 
Bijvoorbeeld ‘Kom naar Delfshaven als je durft’.  

WETHOUDER MARK HARBERS: 
EEN SLOGAN VOOR DE WIJK SPREEKT ME WEL AAN. 
MAAR ALS JE HET UNIEKE VAN DELFSHAVEN NAAR 
VOREN WILT LATEN KOMEN, MOET JE OOK EEN UNIE-
KE SLOGAN BEDENKEN. EN NIET WERKEN MET EEN 
SLOGAN DIE AL BESTAAT.
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Daarnaast willen we een unieke kunstcampus creëren met 
ateliers, waar kunstenaars op termijn ook kunnen wonen. 
Betaalbaarheid van werkruimte staat daarbij voorop! Ook 
zal er ruimte zijn voor zogenaamde ‘artists in residence’: 
kunstenaars en vormgevers uit het buitenland die hier tijdelijk 
verblijven en een expositie voorbereiden. Ontwerpers, archi-
tecten, kunstenaars en andere creatieve beroepen dragen 
onmiskenbaar bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid 
van de stad en de deelgemeente als ‘culturele ruimte’. Dus 
als we het hebben over de creatieve industrie, dan staat het 
accommoderen en betaalbaar huisvesten van deze groep 
centraal.

ARTPARK versterkt het beeld en de wensen van het stadsdeel. 
Daarmee is naar mijn mening een mooi motto geboren: 

DELFSHAVEN MAAKT CREATIVITEIT ZICHTBAAR!

HAN GOAN LIM, KUNSTENAAR VOOR ONDER ANDERE OPENBARE 

RUIMTEN EN STEDELIJKE ONTWIKKELING EN INITIATIEFNEMER VAN 

ARTPARK.

HOOFDSTUK 5
BEDRIJFSHUISVESTING: EEN REGISSEUR UIT DE SECTOR 

“Het toekomstige ARTPARK is internationaal kunstpark voor 
kunst, architectuur en vormgeving voor een breed publiek. 
Tegelijkertijd willen we in ARTPARK betaalbare woon- en 
werkruimtes voor de creatieve industrie ontwikkelen.

De vestigingsplaats van dit ARTPARK is Rotterdam West. Samen 
met Michiel Versteegh van UNO Architecten en Ingenieurs 
ben ik bezig met het uitwerken van dit ambitieuze plan. Met 
het park creëren we niet alleen een culturele attractiewaarde 
voor de stad maar ook voor Delfshaven. Een mogelijke locatie 
voor het ARTPARK is de haventerminal Marconistraat, in het 
westen van het Vierhavengebied bij de Merwehaven, parallel 
aan de Schiedamse weg. Een gebied dat ligt te wachten op de 
nieuwe bestemming, naar alle waarschijnlijkheid een woonge-
bied. Tot die tijd zou het ARTPARK hier kunnen neerstrijken. 
Wat wij willen is dit gebied daarvoor al aantrekkelijk maken. 
Door middel van het plaatsen van mobiele kunstpaviljoens 
en internationale ‘kunstambassades’ waar verschillende 
exposities zullen plaatsvinden met beeldende kunst, design, 
architectuur en multimedia (video, animatie en film). Belangrijk 
kenmerk van ARTPARK zijn de dwarsverbanden en ‘cross-overs’ 
in de kunst en vormgeving. 

WERKGROEP 3 Bedrijfshuisvesting
VOORZITTER  JEAN BAPTIST BENRAAD                   

CONCLUSIES
Maak zichtbaar wat Delfshaven heeft
Breng vragers en aanbieders bijeen
Maak af wat men ooit begon
Begin niet steeds met hetzelfde
Maak een onderscheid tussen de sectoren muziek, AV/media/
ICT, design, architectuur en productinnovatie. Benoem vanuit 
de sector een coördinator die externe partijen kan aanspreken, 
die naar hen luistert en naar hun voorstellen handelt
Geen nota’s meer!

Alle elementen die nodig zijn om van Rotterdam een nog 
creatievere stad te maken, zijn aanwezig. Er komen voortdurend 
goede initiatieven samen. Maar de deelgemeenten concurreren 
met elkaar om de gunst van de creatieve industrie, dit moeten ze 
niet doen! Het probleem is dat niemand de regie over de crea-
tieve sector voert. Degene die de regie gaat voeren, moet abso-
luut niet vanuit de overheid komen maar vanuit de sector zelf. 

Delfshaven ligt in de luwte en is redelijk goedkoop, daar ligt 
een kans voor de wijk. Als kleine bedrijven zich hier vestigen, 
ontstaat er een broedplaats. Dat gebeurt van onderaf en kan 
vervolgens langzaam worden uitgebouwd in plaats van de zaken 
van bovenaf op te leggen. Als er eenmaal een broedplaats is, 
moet er worden gepraat met degenen die succesvol zijn. Vraag 
wat ze nodig hebben, biedt het ze aan en deze mensen kunnen 
de kar dan gaan trekken. Laat iemand, tegen betaling, bij de 
vijf clusters langs gaan om te behoeftes te inventariseren. 
Vervolgens moet er wel wat aangeboden kunnen worden.

Er zijn goede opleidingen in Rotterdam. Als deze mensen af- 
studeren, moeten we ervoor zorgen dat ze in de stad blijven. 
Daarvoor moet een omgeving worden gecreëerd, ze moeten 
hier bijvoorbeeld kunnen wonen en stage kunnen lopen. Daar- 
naast moet de creatieve sector zichzelf ook meer op de kaart 
zetten.

Rotterdam heeft aansprekende trekkers nodig, die moeten 
worden gekoesterd zodat mensen in de stad blijven. Er moeten 
weer ontmoetingsplekken gecreëerd worden. En een broed-
plaats, waar starters die niet veel huur kunnen betalen, kunnen 
beginnen.

CARLOS GONÇALVES: 

IK BEN HET ER HELEMAAL MEE EENS DAT DE GEMEENTE 
GEEN BELEIDSNOTA’S MEER MOET MAKEN.

WETHOUDER MARK HARBERS: 
IK BELOOF DAT MEN VAN MIJ GEEN NOTA’S MEER ZAL 
ONTVANGEN. MAAR DIT COLLEGE MAAKT WEL DEGE-
LIJK AF WAAR HET MEE BEGINT.

CARLOS GONÇALVES: 

ALS DE GEMEENTE OF EEN DEELGEMEENTE IN EEN 
BEPAALD GEBIED INVESTEERT, MOET ZIJ DIT OOK AF-
MAKEN. IN ROTTERDAM WORDT TE VAAK EEN ACTIEF 
BELEID VOOR EEN BEPAALD GEBIED ONTWIKKELD. 
HIERDOOR WORDEN PARTIJEN UIT ANDERE GEBIEDEN 
WEGGETROKKEN WAARDOOR DE PROCESSEN DAAR 
STAGNEREN.
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‘DELFSHAVEN, THE CREATIVE PLACE TO BE’
“Laten we Delfshaven creatief op de kaart zetten. Maar hoe 
doen we dat? Creativiteit leeft in Rotterdam. De ambitie van 
de stad is het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve industrie 
te laten stijgen.Tijdens het evenement ‘Spirit of Media’ is een 
website gelanceerd waarin Rotterdam gekenmerkt wordt als 
stad waar hét gebeurt. Wie googled op ‘creative industry’ komt 
al snel op Creative Industry Rotterdam, een platform waarin 
verschillende netwerken zich hebben verenigd. Kortom, 
creativiteit leeft in Rotterdam en ook op beleidsmatig niveau 
‘wil men daar iets mee’. We merken alleen dat het voor de 
gemeente moeizaam blijft om daar richting aan te geven. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Delfshaven dan wel 
creatief op de kaart komt?

We moeten beseffen dat de creatieve ondernemer zich niet 
wil (en kan) conformeren aan gebaande paden. Creativiteit 
komt voort uit het gegeven dat er altijd mensen of partijen 
zijn die niet willen meelopen. Die anders willen zijn, zelf iets 
willen doen omdát zij creatief zijn. En wat blijkt? De deelge-
meente Delfshaven geeft die ruimte aan ondernemers en is 
daarmee ‘the creative place to be’.”

HOOFDSTUK 6
PROMOTIE EN MARKETING:

WERKGROEP 4 Promotie en Marketing
VOORZITTER  JOOP RIDDER                   

CONCLUSIES
Maak Delfshaven zichtbaar
Creëer ontmoetingsplekken (een plek waar je snel iets kunt eten)
De creatieve industrie moet onafhankelijk zijn van de overheid. 
De overheid moet slechts faciliteren
Zorg voor creatieve trainingen
Geef vorm aan een creatieve kaart ten behoeve van internet
Zoom in op de diversiteit en kwantiteit aan creatief potentieel, 
de opleidingsinstituten en podia
Organieke werkplekken per cluster
Maak producten zichtbaar (bijvoorbeeld een lantaarnpaal uit 
Delfshaven)
Suggestie slogan: ‘Delfshaven, ruimte voor jezelf’

Doe iets aan de herkenbaarheid van het potentieel. Als het 
waar is dat er in Delfshaven veel creatieven werken, waar zijn 
die dan? Aan de buitenkant is dat in veel gevallen niet 
zichtbaar. Dus maak het zichtbaar! Met een ‘sign’ een bordje 
of symbool.

Verwelkom iedere starter met een totaalpakket aan faciliteiten. 
Behalve dat ‘sign’ krijgt men gratis toegang tot een gezamen-
lijke website voor alle ondernemers in Delfshaven waarop 
iedere starter of nieuw gevestigd bedrijf zich presenteert.

Delfshaven beschikt over een grote diversiteit culturen en 
bedrijven. Het is meer dan alleen multicultureel, er wonen 
mensen van alle leeftijden en van alle gezindten. Maar in 

fysieke zin bestaat Delfshaven uit een aantal eilandjes. Qua 
promotie zou door de deelgemeente meer ingezet moeten 
worden op die eilandjes.

Plaats naast de toegangswegen grote elektronische billboards.

Het is hier plezierig om te wonen en werken. Veel kleine zelf-
standigen en kunstenaars zouden die combinatie graag willen 
houden. Maar daarvoor zijn wel betere voorzieningen nodig. 
Met meer horeca kan het contact tussen de creatieve zelfstan-
digen en het bedrijfsleven beter tot stand gebracht worden.

De deelgemeente moet zich bij de ontwikkeling van het gebied 
op de eerste plaats richten op de eigen bewoners, de aanwe-
zige creatieve potentie.

Er wordt voortdurend gesproken over ‘een grote creatieve 
potentie’ in de wijk. Het lijkt mij zinnig om daar eens onder-
zoek naar te doen, hoe groot is die potentie eigenlijk en 
waar bestaat die uit?

Delfshaven kent een grote audiovisuele media concentratie. 
Er zijn een aantal gerenommeerde bedrijven in Delfshaven 
gevestigd maar er ontbreekt een netwerk. En er zijn ook 
creatieve bedrijven die vertrekken.

De ambitie van de deelgemeente zou moeten zijn om jongeren 
en starters tijdens hun studie al aan Delfshaven te binden. Dat 
kan door van Delfshaven dé plek voor creatieve trainingen te 
maken en mensen de mogelijkheid te bieden om zich hier te 
vestigen.



Hoe willen we dat de buitenwereld naar Delfshaven kijkt? Is 
het mogelijk iets unieks te bedenken waardoor Delfshaven 
uniek blijft?

Delfshaven en vooral het Coolhaven-eiland mist een café of 
restaurant waar creatieven samen komen voor een biertje of 
een hapje. Deze locatie, de oude Machinistenschool zou een 
prima plek zijn. De naam hebben we ook al: ‘Bumping’!

De deelgemeente moet in de promotie van Delfshaven veel 
breder uitdragen wat ze in huis heeft. Maar de initiatieven 
kunnen niet alleen aan de overheid zelf worden overgelaten. 
De creatieve industrie zelf moet daar zelf ook flink in investe-
ren en het verder ontwikkelen. De opzet van een eigen 
netwerk kan daarbij een rol spelen.

Een slogan voor Delfshaven kan zijn: Delfshaven, ruimte 
voor jezelf, historisch maar ook dynamisch, een plek voor 
doorstromers in de creatieve sector. 

CARLOS GONÇALVES: 
UIT ALLE WERKGROEPEN KOMT EEN RODE DRAAD 
NAAR VOREN, NAMELIJK DAT DE BEMOEIENIS VAN 
DE OVERHEID GEMINIMALISEERD MOET WORDEN.

WETHOUDER MARK HARBERS: 
WE MOETEN MET ELKAAR WEL HET ROTTERDAMSE 
VOOROP STELLEN. DUS ALS EEN PRODUCT ZOALS DE 
LANTARENPAAL UIT DELFSHAVEN KOMT, DAT ALS 

ROTTERDAMS PROMOTEN. DE GEMEENTE ROTTERDAM IS 
DE CAMPAGNE ‘CREATIVITY STARTS HERE’ GESTART OM 
CREATIVITEIT MEER ZICHTBAAR TE MAKEN. MET ONDER 
ANDERE STICKERS DIE CREATIEVEN OP HUN RAAM OF 
DEUR KUNNEN PLAKKEN. HET DRAAGT BIJ AAN DE 
MANIER WAAROP MEN ROTTERDAM IN DE MARKT WIL 
ZETTEN.
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HOOFDSTUK 7
CREATIVITEIT EN WINKELLINT: 
SPEEL ELKAAR DE BAL TOE

Charles Darwin: 
HET IS NIET DE STERKSTE VAN EEN SOORT DIE 
OVERLEEFT EN OOK NIET DE MEEST INTELLIGENTE 
MAAR DEGENE DIE HET MEEST ONTVANKELIJK IS 
VOOR VERANDERING.

“Met deze quote van Darwin wil ik duidelijk maken dat er niets 
van de grond zou komen als er geen ondernemers zouden zijn 
die een risico durven nemen. Laat de overheid zich niet te veel 
bemoeien. We hebben ondernemers nodig om überhaupt iets 
van de grond te krijgen. Wat de overheid moet doen is faciliteren. 
Juist de mogelijkheden creëeren om ondernemers een kans van 
slagen te geven als zij initiatieven nemen en uiteindelijk kunnen 
groeien naar gezonde ondernemers.” 

PETER VAN DER GUGTEN, DIRECTEUR PROPER-STOK ONTWIKKELAARS
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WERKGROEP 5 Winkelstraten
VOORZITTER  HAN MICHEL                   

CONCLUSIES
Creatieve industrie en ondernemers moeten het initiatief naar 
zich toe trekken
Verwerf een positie door middel van een slagvaardige samen-
werking tussen de professionele vastgoedpartijen en de creatieve 
industrie
Stimuleer onderling ondernemerschap: in een ‘creative cube’ 
werkt de creatieve industrie samen met andere ondernemers. 
Ze geven elkaar opdrachten en spelen elkaar de bal toe. 
Daarnaast maken ze gebruik van de gezamenlijke faciliteiten 
en ondersteuning
Zorg voor een zakelijke en creatieve synergie

Er is een grote diversiteit aan winkels, van delicatessenzaak 
tot buitenlandse groentewinkel. Daardoor zijn er ook veel 
verschillende ondernemers. 

Leegstand van winkelpanden is een kans. De huren gaan 
omlaag, dat biedt creatieven de kans om vrijgekomen panden 
te huren of te kopen.

Er zijn teveel verschillende winkels in Delfshaven. Er is geen 
eenheid, er zit geen lijn in, er zijn teveel missers. Creatieven 
zouden hier een rol in kunnen spelen door de borden van alle 
winkels te vervangen en meer eenheid in de straat te brengen. 
Bij het aanpakken van de lelijkheid gaat het niet alleen om 
de buitenkant maar ook om het gevoel dat de winkelstraat 
mensen geeft. 

Daarnaast is het aanbod van winkels te goedkoop. De kwaliteit 
en authenticiteit verdwijnen uit het straatbeeld. De symbiose 
en kruisbestuiving ontbreken. De klanten komen specifiek 
voor één winkel en gaan niet wandelen en winkelen.

Het bestemmingsplan van de gemeente is een dooddoener. 
De panden die veelal leeg staan, hebben een winkelbestemming. 
Om creatieven in de panden te plaatsen, is een bestemmings-
wijzing noodzakelijk.

Het is belangrijk om vat te hebben op het vastgoed in winkel-
straten. Creatieven zouden een alliantie moeten sluiten met 
een aantal partijen. In samenwerking met bijvoorbeeld woning-
corporaties kan aan meerwaardecreatie gewerkt worden. Zo 
kun je langzaam werken aan een verkleuring van het gebied. 

Een professionele organisatie koopt de panden aan en stelt 
deze ter beschikking aan de creatieve industrie. Met de opdracht 
om het te ontwikkelen en het geïnvesteerde bedrag minimaal 
terug te verdienen. 

Richt gedeeltes van winkelstraten in volgens een bepaald 
concept zoals design, meubels, woon-werk units en atelier-
woningen. Als creatieven zich in de straat vestigen, verande-
ren ook de winkels en bewoners daar om heen. Dan komen 
er bijvoorbeeld koffiezaken en broodjeswinkels. 

Als creatieven meer mogelijkheid krijgen zich te vestigen in 
een winkelstraat, kunnen ze een belangrijke factor worden 
voor de straat. Als eigenaar van een pand kunnen ze invloed 
uitoefenen op de straat. Ze kunnen ervoor zorgen dat de 

ambiance omhoog gaat en zorgen voor meer ontmoe-
tingsplekken.

Het gaat creatieven zeker niet alleen om ruimte. Ze moeten 
ook opdrachten krijgen om te kunnen leven.

Ondernemerschap moet wel een kans krijgen. Maak com-
binaties van grote ondernemingen en creatieven in de wijk. 
Laat ze elkaar de bal toespelen, zo kunnen ondernemingen 
opdrachten uitzetten bij de creatieve industrie. Ook de 
overheid kan meewerken door bewuster opdrachten aan 
creatieven te geven. Randvoorwaarde is wel dat de overheid 
slechts ondersteunt en niet teveel regels stelt. 



HET MUZIKALE TRIO DE FLAMINGO’S 
VAT DE UITKOMSTEN VAN DE CONFERENTIE 
SCHERP SAMEN IN EEN LUDIEK LIED
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Het Licht aan het eind van de tunnel ben jij Delfshaven Delfshaven!
zijn creatief zelfs in boekhouderij Delfshaven Delfshaven!
daar sprankelt en bruist het idee ja
in Dellufshaven zijn ze reuze crea 
het Licht aan het eind van de tunnel ben jij Delfshaven Delfshaven!

hoe trekken we de buiten ruimte in Delfshaven vlot 
hoe moet je die benutten en besturen 
we hebben het bekeken en daarvan zijn we kapot 
alleen al die terrassen duurden uren 

de buitenruimte dat is gek die zit vaak binnenin
daar kan je iedereen gewoon begroeten
in woonblokken daar is vaak heel veel ruimte onbenut
en daar kan je elkaar dan mooi ontmoeten 
dat is een prima plan zo pakken we dat an 

de jeugd in Delfshaven die heeft best veel vrije tijd 
je moet ze stimuleren niet bekrimpen 
met onderwijs en banen maak je zullie niet snel blij
maar geef ze een BMW om te pimpen 

als je het wil maken leef je dan es lekker uit 
en ga es aan je toekomst schaven 
wordt van een arme sloeber in èèn jaar een rijke vent
en kom dan als je durft naar Dellufshaven 
dat is een prima plan zo pakken we dat an 

als je creatief bent hoef je eigenlijk geen huis 
dan ken je toch je eige hoekje maken
de hele ABN bank die staat binnenkort toch leeg 
een beetje kunstenaar gaat die dan kraken 
breng ten allereerste vraag en aanbod bij elkaar

OBR moet dit niet regisseren
de creatieve sector verdelen we in 4
en de gemeente gaat faciliteren 
dat is een prima plan zo pakken we dat an 

de eerste indruk die je geeft is altijd cruciaal
kwa marketing moet dat goed  blijven plakken
en zoek je dan een boegbeeld dat telt op wereldschaal
hier zijn we dan in onze beste pakken

de creatieve industrie die krijgt een eigen kaart
op internet is dat dan ook oplichtbaar
en elke creatieveling die krijgt een eigen sign
zo maak je deze industrie meer zichtbaar
dat is een prima plan zo pakken we dat an 

de ondernemer is hier al heel internationaal
wordt in de vaart der volk’ren opgestoten
schiedamse-en de binnenweg veranderen totaal
dat worden twee enorme crea-goten

creatief en ondernemer spelen met elkaar
ze gaan elkaar gewoon de bal toe schuiven 
een alliantie van de vastgoed zorgt voor huis en haard
de creatieve gaan elkaar dan lekker kruisbestuiven 
dat is een prima plan zo pakken we dat an 

HOOFDSTUK 8
DE DELFSHAVEN MARS

DE FLAMINGO’S



“Deze conferentie is het begin van een relatie tussen de deel-
gemeente en de creatieve talenten in Delfshaven. Deze relatie 
zet ik graag voort.

Ontmoeten, netwerken en elkaar de bal toespelen. Uit deze 
conferentie komt naar voren dat creatieven dat belangrijk vin- 
den. En het behouden en ontwikkelen van de eigen identiteit. 
Er circuleren onder de creatieven mooie ideeën over hoe dat 
vorm zou moeten krijgen. 

Uit de conferentie blijkt ook dat de ondernemers weinig bemoeie-
nis willen vanuit de overheid. De overheid moet van hen slechts 
een faciliterende en ondersteunende rol spelen. De regie mag 
niet bij de overheid liggen. Prima, maar dan vraag ik de onder- 
nemers wel om op te staan en actief initiatief te nemen. 

Ik hoop dat de deelnemers aan deze conferentie mee willen 
werken aan het opbouwen van de relatie met de deelgemeente. 
Delfshaven wil hen meer invloed geven op de uitvoering van 
het beleid. We willen hen de ruimte geven om daar actief een 
rol in te spelen. Het gaat immers om hen, de ondernemers.”
 
CARLOS GONÇALVES, DEELRAADSVOORZITTER

BLOEIEND DELFSHAVEN: 
DE SPAANSE VLOOT 
In Delfshaven zijn al tal van initiatieven vanuit de creatieve indus- 
trie zelf ontstaan. De Spaanse Vloot is een club van creatieve 
ondernemers in Delfshaven en is opgericht in 2005. De Spaanse 
Vloot is op initiatief van een groepje creatieven ontstaan: zij 
hadden behoefte aan een netwerk in hun directe omgeving en 
wilden tegelijkertijd de creatieve branche in Delfshaven duide- 
lijker zichtbaar maken. Samen met het COiD heeft de Spaanse 
Vloot vorm gekregen. 

Eens in de drie maanden is er een bijeenkomst waarbij netwer- 
ken, kennis vergaren & uitwisselen en samenwerken voorop 
staat. De Spaanse Vloot is er voor alle ondernemers die met 
een creatief bedrijf gevestigd zijn in Delfshaven. Dit loopt uiteen 
van grafisch ontwerpers, communicatiebureaus tot dj’s en 
kostuumontwerpers. 
Er is geen sprake van lidmaatschap, iedereen die zich creatief 
noemt en voelt, is van harte welkom.

Vanuit de Spaanse Vloot zijn er verschillende groepjes ontstaan 
die zich elk met uiteenlopende initiatieven in Delfshaven bezig 
houden. Eén van de groepjes was betrokken bij de aankleding 

HOOFDSTUK 9
HET BEGIN VAN EEN RELATIE

HOOFDSTUK 10
DELFSHAVEN BLOEIT EN GROEIT
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van het multi-culinaire theaterproject ‘ Eten is Weten’. Verder 
zijn er creatieve ondernemers vanuit de Spaanse Vloot door 
de deelgemeente uitgenodigd om na te denken over de 
inrichting van de buitenruimtes in Oud Mathenesse. En een 
ander groepje is bezig met het ontwikkelen van een Kunstroute.

GROEIEND DELFSHAVEN: 
AANTREKKELIJK VOOR BEDRIJVEN VAN BUITEN
Spark Design engineering is een onafhankelijk en professio-
neel ingenieursbureau dat industriële producten bedenkt, 
ontwerpt en maakt. Het bureau is in 1997 ontstaan uit een 
fusie van twee bedrijven en telt momenteel twintig medewerkers.
Spark maakt producten voor de gezondheidszorg, voertuig-
concepten en veiligheidsproducten voor de brandweer. Het 
bedrijf ontwerpt verder elektronica producten en boten, 
straatmeubilair en terrasverwarmers en computerapparatuur. 

Per 1 november 2007 verhuist het bedrijf van Ridderkerk 
naar Delfshaven. Michiel van Schie hierover: “ De keuze is 
op Delfshaven gevallen omdat het de stad Rotterdam is. Dat 
ligt toch centraler dan Ridderkerk. Maar Delfshaven ligt net 
buiten het centrum, dat betekent dat het goedkoper en beter 
bereikbaar is. En we zijn zeer gecharmeerd van ons nieuwe 
gebouw, het monumentale pand ‘ Vertrekhal Oranjelijn’ aan 
de Nieuwe Maas. Met een geweldig uitzicht en heel veel 
ruimte voor nieuwe creatieve ideeën!” 
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Historisch Delfshaven is goed opgeknapt maar heeft weinig uitstraling. 
Veel steen, je ziet niet wat er achter de deuren is. Ook het Lloyd-
kwartier is een stenen gebied.

De vastgoedhandelaren hebben niet strategisch aangekocht en ze 
zijn niet creatief met die aankopen omgegaan.

Het evenemententerrein wordt te weinig gebruikt. Er zijn te weinig 
speelplekken voor kinderen en er is te weinig groen.

BEWONERS
Multiculturele en levendige bevolkingssamenstelling.

Bewoners vinden het leuk om bij creatieve ondernemers te wonen.

Delfshaven is een goede, oude multiculturele woonwijk maar problemen 
gaan wel langs elkaar heen.

Delfshaven is een gebied met relatief arme bewoners. 

Het opleidingsniveau van de bevolking is laag, daardoor blijven er 
kansen liggen.

De middenklasse kan niet worden vastgehouden, gezinnen, jongeren 
en tweeverdieners trekken weg.

Het bestedingsniveau is niet hoog, men is meer op straat. De mensen 
besteden geen geld in de creatieve sector.

HOOFDSTUK 11
BLIK OP DELFSHAVEN 
In voorbereiding op de conferentie vroeg het COID aan circa 35 
creatieve ondernemers, ambtenaren, vastgoedontwikkelaars en men- 
sen uit de kunst en cultuur sector naar hun mening over Delfshaven. 
Wat zijn de sterke punten van de wijk en wat de zwakke punten? 
Hoe denken zij over de bewoners, het bestuur van de deelgemeente 
en de creatieve industrie? Wat is goed geregeld, wat kan beter? Per 
onderwerp mochten zij hun gedachten laten gaan over Delfshaven. 
In dit hoofdstuk een selectie van hun opmerkingen, meningen en 
suggesties.

WIJK 
GEBOUWEN/WONINGEN
Het historisch deel van Delfshaven is een sterk element. Met de rijke 
historie, oude gebouwen en VOC geschiedenis. De oude en nieuwe 
gedeeltes zijn goed aan elkaar gekoppeld.

Delfshaven beschikt over een mooie combinatie van de haven, 
creativiteit, woningen en bijzondere gebouwen. Plekken als historisch 
Delfshaven en Lloydkwartier zorgen voor veel diversiteit.

Delen van Delfshaven zijn nog onontgonnen gebied, met rafelrandjes. 
Iets wat de creatieve industrie nodig heeft; kale plekken en oude 
gebouwen om iets moois te beginnen. Wat dat betreft zijn er nog 
veel mogelijkheden.

De visuele ontwikkeling is positief. Oude gebouwen krijgen een nieuwe 
functie, dat zorgt voor een eigen identiteit. Nu nog meer horeca erbij.

BEDRIJVEN, ONDERNEMERS EN (BEDRIJFS)HUISVESTING
De uitwisseling en het contact tussen bedrijven en ondernemers 
onderling is goed, veel is op loopafstand. Veelal zijn het enthousiaste 
mensen die relaties aan (durven) gaan.

De Schiecentrale is een duidelijk, herkenbaar punt. Een goed gegeven.

Delfshaven beschikt over goedkope huurruimtes en de afstand tot 
de politiek is laagdrempelig.

In een klein blok komt allerlei creativiteit bij elkaar: de Schiecentrale, 
FunX, het OT-Theater, het Jeugdtheater, het World Music Dance 
Center en de Hoge School Rotterdam. Er is nog zoveel mogelijk! 
Iedereen kan profiteren van elkaar.

Delfshaven is een goede mix van woon-werk omgeving. Stimule-
rend. Ook voor de detailhandel een positieve ontwikkeling. 

De opzet van de Spaanse Vloot, een lokale netwerkclub, is een 
goed initiatief.

Er ontstaat niet genoeg samenwerking, er zijn veel eenlingen in de 
sector werkzaam.

Wat voor toeristen interessant kan zijn, is slecht vindbaar.

De huur in het Lloydkwartier is voor (startende) ondernemers te hoog. 

Er zijn te weinig woon-werkpanden en winkels.

Er zijn wel veel initiatieven maar onderling is er weinig binding, er is 
te weinig contact. Het is te versnipperd.

Delfshaven mist een visie.

De beweging is op de grote wegen in Delfshaven. Tussen de rustige 
woonwijken is activiteit niet zichtbaar. Daardoor is er geen herken-
ning en kom je elkaar niet tegen.

Er heerst geen ‘ons kent ons’ sfeertje, er zijn te weinig relaties met 
andere bedrijven. Men speelt elkaar niets toe.

De PR naar buiten is niet goed. 

Waar zit wat? Dat is niet duidelijk, dat geldt ook voor ondernemers 
onderling.

INFRASTRUCTUUR
Delfshaven is goed bereikbaar vanuit het Westland.

Je komt Delfshaven goed in en uit, het is heel toegankelijk.

De verbinding en ligging van het Lloydkwartier en Coolhaven-eiland 
is goed.

Delfshaven ligt dicht tegen het centrum aan.

Het Drooglever Fortuynplein is een knelpunt, dit komt de bereik-
baarheid niet ten goede.

De infrastructuur van Historisch Delfshaven is niet toegankelijk 
genoeg. 

Het Coolhaven-eiland is slecht bereikbaar per openbaar vervoer.

Er zijn parkeerproblemen.

IMAGO
De naamsbekendheid is groot, toeristen bezoeken daardoor Delfshaven.

Het behoud van de identiteit in Delfshaven is goed. Klanten ervaren 
het als prettig.

Het toeristisch aanbod is slecht, er is niet zoveel te zien en te kopen. 
Delfshaven is slecht in de markt gezet.

Delfshaven heeft een negatief imago, men voelt zich onveilig. Het 
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slechte imago komt door het ontbreken van daadkracht van het 
bestuur.

POLITIEK
Er ontbreekt een heldere, lange termijnvisie die inspirerend en 
richtgevend is. Door functiewisselingen na vier jaar is er ook gebrek 
aan continuïteit. Er is geen regie.
 
De rol van de deelgemeente is niet sterk. Bijvoorbeeld in de 
discussies rond de Schiecentrale waren ze niet zichtbaar, de 
daadkracht was niet groot.

CREATIEVE INDUSTRIE
KANSEN
Laat de gemeente/deelgemeente investeren in clusters en niet in 
projecten.

Verbeter de integratie met andere activiteiten om zowel investerin-
gen als exploitatiekosten te minimaliseren. Zet de creatieve industrie 
slim in om Delfshaven aantrekkelijk te maken en tegelijkertijd omzet 
te genereren.

Er is nog veel uit Delfshaven te halen. Delfshaven beschikt over 
locaties in bijvoorbeeld het havengebied waar ondernemers zich 
tegen lage lasten kunnen vestigen.

Het Coolhaven-eiland is als woon-werkgebied een uniek product 
om naar buiten te brengen. Het oostelijk deel van Coolhaven-
eiland is gunstig voor ontwikkeling en vestiging.

In de muziekindustrie zit veel potentie, daarop moet men zich 
richten.

Creëer een uitgaansfunctie, bij voorkeur laagdrempelig voor 
studenten. Uitbreiding van detailhandel en veelzijdiger horeca.

Haal Kunstacademie Willen de Kooning naar Delfshaven!

De creatieve industrie moet zich onderling meer verbinden. 
Bijvoorbeeld via een neutrale website waar ondernemers zichzelf 
kunnen presenteren zodat een professionele keuze gemaakt kan 
worden door eventuele opdrachtgevers.

Haal activiteiten en optredens naar het Lloydkwartier, daardoor 
genereer je instroom van mensen.

Creativiteit kan ook ingezet worden op allerlei maatschappelijke 
issues.

BEDREIGINGEN
Het uitsmeren van de creatieve sector over de hele stad.

Ondernemers, met name eenlingen, hebben een te afwachtende 
houding naar de overheid. Ze zouden hun ideeën moeten bundelen 
met andere ondernemers en daarmee iets zien te bereiken. Overheids- 
organisaties kunnen ondersteuning geven waar dat nodig is. 

Een lange termijnontwikkeling vraagt om langdurige betrokkenheid 
en ondernemerschap. Het gevaar bestaat dat er niet voldoende 
continuïteit is ingebouwd voor de realisering.

De deelgemeente ziet teveel spoken en beren. De deelgemeente 
zou meer stootkracht moeten krijgen. 

De creatieve sector is versnipperd, er is te weinig samenhang.

Kleine initiatieven worden weggedrukt.

De samenwerking met het OBR is een knelpunt door de sterke 
wisseling van mensen. Met als gevolg dat er geen project wordt 
afgemaakt.

De overheid investeert veel in het Lloydkwartier, de vraag is of het 
nog wel op eigen benen kan staan.

In het Lloydkwartier is te weinig uitwisseling en contact tussen het 
OBR en andere woningbouwbedrijven.

Uitkijken voor de gevaren van een hype. Er is nu veel aandacht voor 
de creatieve industrie maar is er ook gedacht aan een folluw-up?

Het ontbreekt de deelgemeente aan een ambitieus plan. 

De overheid regelt teveel, vooral ARBO-regelingen treffen startende 
en kleine ondernemingen in de ambachtelijke sector.

Niet iedereen wil een gespreid bedje, het kan benauwend zijn om 
zoals in de Schiecentrale bij elkaar te zitten.

Coolhaven wordt teveel high-tech in de toekomst.

Concurrentie van de economische Kansenzones op Rotterdam Zuid.

SUGGESTIES
Er moet meer nadruk gelegd worden op de economische en 
commerciële kanten van de creatieve sector in plaats van op de 
historische kant van Delfshaven. Verkoop beter wat er is.

Verbeter het vestigingsklimaat, zorg voor betaalbare en passende 
ruimtes. Geen subsidies maar op creatieven afgestemde vastgoed-
exploitatie.

Maak de buitenruimte meer zichtbaar met kunstwerken, etalages en 
bijzondere gevels. Zorg voor entertainment door middel van 
straatoptredens, inloopateliers en videoschermen. Ontwikkel 
speciale activiteiten zoals een open atelierroute en workshops.

Ontwikkel interessante producten met een lage prijs voor toeristen. 
Een soort souvenirs met een ‘Delfhavense touch’. 

Zorg voor een bijzondere bewijzering en informatiepanelen. Maak 
PR boekjes met wat waar zit en een ‘creatieve kaart’. 

Zet een goede PR neer, ontwikkel als deelgemeente een ambitieus plan.

Lagere huren voor nieuwe creatieve ondernemers die zich hier 
willen vestigen. Openheid met betrekking tot vergunningen.

Meer speelgelegenheden en groene plekken om jonge gezinnen te 
houden.

Meer investeren in ontwikkeling van bewoners.

Het creatieve proces moet zich enigszins vanzelf ontwikkelen. Dan 
kunnen er verrassende dingen naar boven komen. De overheid 
moet slechts faciliterend zijn en zich er niet teveel mee bemoeien.
 
Gebruik de oude ambachten van de allochtone bevolking. 

Ondernemers moeten meer samenwerken.

Delfshaven moet de leukste wijk van Nederland worden, met elan 
en daad neerzetten.

Gebruik het water en de havens beter!

Zet de media en internet in voor het promoten van activiteiten.

Pak de Nieuwe Binnenweg en Schiedamseweg aan.

Geen ambtelijke maar bevlogen vakmensen met inhoudelijk 
verstand van zaken.

Chiquere winkels, dat is ook een aantrekkingskracht voor de 
creatieve sector.

Nieuwkomers en starters zichtbaar en vindbaar maken voor 
bedrijven die er al gevestigd zijn.
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OVERZICHT DEELNEMERS
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WERKGROEP 1: BUITENRUIMTE EN ONTMOETING
VOORZITTER 
DICK VAN DONGEN, BESTUUR WIW/COID, BESTUURDER DEELGEMEENTE OVERSCHIE 

DEELNEMERS
Marie-José van Ansem
Rob Bekenkamp
Jeroen Deckers
Ton Fastl 
Pieter Figdor 
Jos de Groot 
Eric Gude 
Arja Hoogstad
Marjan Ketner
Christine Madern
Linda Malherbe
Anthonie Mullié
Henry Nankman
Ben Oostrum
Oscar van der Pluijm
Mark Rooijens
Cies de Theije

WERKGROEP 2: BEWONERS EN JONGEREN
VOORZITTER 
DILIA VAN DER HEEM, BESTUUR WIW/COID

DEELNEMERS
Thessa Bakker
Ron Blom
Patrick Boel
Ruud Breteler
Fred Burggraaf 
Marc Fonville
Mike van Gaasbeek
Elsemiek Heins 
Stenley Hiwat
Fenneke Hordijk 
Frans de Jager
Hanneke Kamphuis
Esther Kokmeijer 
Melanie Kutzke
Harrie van der Louw
Dirk Monsma 
Kors Pijl 
Hugo Post
Willem Stegeman 
Hans Walgenbach 
Mieke de Wit

DS+V gemeente Rotterdam
Bureau Doorbraak
Werkdraad Consultants
Raadslid deelgemeente Delfshaven
Public Domain Architecten
OBR gemeente Rotterdam
Property Conversion Group
Arja Hoogstad
Ketner Olson
Gemeente Rotterdam
Onkruid en Roos
Woonbron Delfshaven
DockZ
BOO Ben Oostrum Ontwerpt
WMDC
Cipix Internet
Bestuurder deelgemeente Delfshaven

Delphi Opbouwwerk Middelland
Ron Blom
Patrick Boel 
Dienst Kunst en Cultuur gemeente Rotterdam
Bestuurder deelgemeente Delfshaven
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
WORM
Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas
Generation Vibe
Hordijk
OBR gemeente Rotterdam
Binnen/Buiten bv
Daarzijn
Automatic Mozaik
Loeder Events
SKVR
Albeda College
Delphi Opbouwwerk Spangen
FunX
Historisch Museum Rotterdam
De Theaterstraat

WERKGROEP 3: BEDRIJFSHUISVESTING
VOORZITTER 
JEAN-BAPTIST BENRAAD, STADSWONEN

DEELNEMERS
Caroline Bijvoet
Joost Brouwers
Martin Bulthuis
Patrick Burger
Freddie Compier
Rokus van Dijk
Carin van Es
Han Goan Lim
Carlos Gonçalves 
René Hansens 
Bert Heemskerk 
Joris Hekkenberg 
Arnout Huijnink
Betine Kangur
Diederik Mohr
Yoland de Pater
Martin Pot
Marc van Staveren 
Anja Verdiesen-Wolthuis
Michiel Versteegh 
Harm van der Werf 

WERKGROEP 4: PROMOTIE EN MARKETING
VOORZITTER 
JOOP RIDDER, PROFORMA ONTWERPERS EN ADVISEURS

DEELNEMERS
Robbert Bloemendaal
Marijn Bom
Harry de Bruin
Jeff van Dijk
Roel Esseboom
Jacques van Heijningen

Mabel Hietbrink
Dick Hollander
Fenneke Hordijk
Willem Kars
Peter Knorr
Merijn Oomen
Ruud Reutelingsperger
Danny Romeijn
Michel van Schie 
Harry Schumacher 
Suzanne Stam
Joke Stenvert
Siebe Thissen
Paulette Verbist
Marly Weemen

Taalbouw
Hoppinger
Hogeschool InHolland
OD Creatie bv
Economic Development Board Rotterdam
Rotterdams Fonds voor de Film 
en Audiovisuele Media
Yunfa
Bureau voor Kunstzaken
Hordijk
Design Platform Rotterdam
Knorr Trajectservice
Pixnflix Visual Communications
Goudkoorts
TPO Studios
Spark Design & Engineering
Studio Illusha
Suzanne Stam Journalist en tekstschrijver
Centrum Ondernemen in Delfshaven
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Inspace

Architectuur & Stadsontwerp
Brouwers
Stadsherstel Historisch Rotterdam
Proper Stok Ontwikkelaars
Kojaki
DS+V gemeente Rotterdam
BEB
Artpark
Voorzitter deelgemeente Delfshaven
OBR gemeente Rotterdam
Deelgemeente Delfshaven
Hekkenberg Architects
D66 Rotterdam
Compotex
Kamer van Koophandel
Zwart Konijn
P. Martin Pot
Men at Work TV Produkties
Com.Wonen
UNO Architecten
Van der Werf Aannemers in de Kunsten
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WERKGROEP 5: WINKELSTRATEN
VOORZITTER 
HAN MICHEL, ZELFSTANDIG ADVISEUR

DEELNEMERS
Maryam Afshar Lahoori
Melanie Bartels 
Frank Belderbos 
René Boonstra
Sharon Bouw
Léon van Catz
Esther Gernette
Kira Groos
Peter van der Gugten
Peter de Jong 
Hanna Kerkhof
Cornelis Los
Astrid Moors
Julie Müller 
Steven van de Raadt
Wilma van Raamsdonk
Rob Reimer
Bart Verhagen 
Kees Vrijdag
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Tangerine
Raadslid deelgemeente Delfshaven
OBR gemeente Rotterdam
De Kunstsuper, Creatiekracht
OBR gemeente Rotterdam
Com.Wonen
Stichting Nieuwe Rotterdamse Cultuur
Zwart Konijn 
Proper Stok Ontwikkelaars
Codeglue
De Ondernemerswerkplaats
F-fect
AM Kunst en Webdesign
Frau Müller Fashion
African Art
TPO Studios
Maatwerk Interieurontwerp
Rabobank Vastgoed bv
Kamer van Koophandel

HET HISTORISCH DEEL VAN DELFSHAVEN IS EEN STERK ELEMENT. MET DE RIJKE HISTORIE, OUDE GEBOUWEN EN VOC GESCHIEDENIS - DE OUDE EN NIEUWE GE-

DEELTES ZIJN GOED AAN ELKAAR GEKOPPELD - DELFSHAVEN BESCHIKT OVER EEN MOOIE COMBINATIE VAN DE HAVEN, CREATIVITEIT, WONINGEN EN BIJZON-

DERE GEBOUWEN. PLEKKEN ALS HISTORISCH DELFSHAVEN EN LLOYDKWARTIER ZORGEN VOOR VEEL DIVERSITEIT - DELEN VAN DELFSHAVEN ZIJN NOG ON-

ONTGONNEN GEBIED, MET RAFELRANDJES. IETS WAT DE CREATIEVE INDUSTRIE NODIG HEEFT; KALE PLEKKEN EN OUDE GEBOUWEN OM IETS MOOIS TE 

BEGINNEN -  WAT DAT BETREFT ZIJN ER NOG VEEL MOGELIJKHEDEN - DE VISUELE ONTWIKKELING IS POSITIEF -  OUDE GEBOUWEN KRIJGEN EEN NIEUWE 

FUNCTIE, DAT ZORGT VOOR EEN EIGEN IDENTITEIT - NU NOG MEER HORECA ERBIJ - HISTORISCH DELFSHAVEN IS GOED OPGEKNAPT MAAR HEEFT WEINIG UIT-

STRALING, VEEL STEEN, JE ZIET NIET WAT ER ACHTER DE DEUREN IS. OOK HET LLOYDKWARTIER IS EEN STENEN GEBIED - DE VASTGOEDHANDELAREN HEBBEN 

NIET STRATEGISCH AANGEKOCHT EN ZE ZIJN NIET CREATIEF MET DIE AANKOPEN OMGEGAAN - HET EVENEMENTENTERREIN WORDT TE WEINIG GEBRUIKT -  ER 

ZIJN TE WEINIG SPEELPLEKKEN VOOR KINDEREN EN ER IS TE WEINIG GROEN - MULTICULTURELE EN LEVENDIGE BEVOLKINGSSAMENSTELLING - BEWONERS 

VINDEN HET LEUK OM BIJ CREATIEVE ONDERNEMERS TE WONEN - DELFSHAVEN IS EEN GOEDE, OUDE MULTICULTURELE WOONWIJK MAAR PROBLEMEN GAAN 

WEL LANGS ELKAAR HEEN - DELFSHAVEN IS EEN GEBIED MET RELATIEF ARME BEWONERS - HET OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE BEVOLKING IS LAAG, DAARDOOR 

BLIJVEN ER KANSEN LIGGEN - DE MIDDENKLASSE KAN NIET WORDEN VASTGEHOUDEN, GEZINNEN, JONGEREN EN TWEEVERDIENERS TREKKEN WEG - HET 

BESTEDINGSNIVEAU IS NIET HOOG, MEN IS MEER OP STRAAT - DE MENSEN BESTEDEN GEEN GELD IN DE CREATIEVE SECTOR - BEDRIJVEN, ONDERNEMERS EN 

(BEDRIJFS)HUISVESTING - DE UITWISSELING EN HET CONTACT TUSSEN BEDRIJVEN EN ONDERNEMERS ONDERLING IS GOED, VEEL IS OP LOOPAFSTAND - VEELAL 

ZIJN HET ENTHOUSIASTE MENSEN DIE RELATIES AAN (DURVEN) GAAN - DE SCHIECENTRALE IS EEN DUIDELIJK, HERKENBAAR PUNT - EEN GOED GEGEVEN - 

DELFSHAVEN BESCHIKT OVER GOEDKOPE HUURRUIMTES EN DE AFSTAND TOT DE POLITIEK IS LAAGDREMPELIG - IN EEN KLEIN BLOK KOMT ALLERLEI CREATIVI-

TEIT BIJ ELKAAR: DE SCHIECENTRALE, FUNX, HET OT-THEATER, HET JEUGDTHEATER, HET WORLD MUSIC DANCE CENTER EN DE HOGE SCHOOL ROTTERDAM -  ER 

IS NOG ZOVEEL MOGELIJK! IEDEREEN KAN PROFITEREN VAN ELKAAR - DELFSHAVEN IS EEN GOEDE MIX VAN WOON-WERK OMGEVING, STIMULEREND - OOK 

VOOR DE DETAILHANDEL EEN POSITIEVE ONTWIKKELING - DE OPZET VAN DE SPAANSE VLOOT, EEN LOKALE NETWERKCLUB, IS EEN GOED INITIATIEF - ER ONT-

STAAT NIET GENOEG SAMENWERKING, ER ZIJN VEEL EENLINGEN IN DE SECTOR WERKZAAM - WAT VOOR TOERISTEN INTERESSANT KAN ZIJN, IS SLECHT VIND-

BAAR - DE HUUR IN HET LLOYDKWARTIER IS VOOR (STARTENDE) ONDERNEMERS TE HOOG - ER ZIJN TE WEINIG WOON-WERKPANDEN EN WINKELS - ER ZIJN WEL 

VEEL INITIATIEVEN MAAR ONDERLING IS ER WEINIG BINDING, ER IS TE WEINIG CONTACT - HET IS TE VERSNIPPERD - DELFSHAVEN MIST EEN VISIE - DE BEWEGING 

IS OP DE GROTE WEGEN IN DELFSHAVEN - TUSSEN DE RUSTIGE WOONWIJKEN IS ACTIVITEIT NIET ZICHTBAAR - DAARDOOR IS ER GEEN HERKENNING EN KOM JE 

ELKAAR NIET TEGEN - ER HEERST GEEN ‘ONS KENT ONS’ SFEERTJE, ER ZIJN TE WEINIG RELATIES MET ANDERE BEDRIJVEN - MEN SPEELT ELKAAR NIETS TOE - DE 

PR NAAR BUITEN IS NIET GOED - WAAR ZIT WAT? DAT IS NIET DUIDELIJK, DAT GELDT OOK VOOR ONDERNEMERS ONDERLING - DELFSHAVEN IS GOED BEREIK-

BAAR VANUIT HET WESTLAND - JE KOMT DELFSHAVEN GOED IN EN UIT, HET IS HEEL TOEGANKELIJK - DE VERBINDING EN LIGGING VAN HET LLOYDKWARTIER 

EN COOLHAVEN-EILAND IS GOED - DELFSHAVEN LIGT DICHT TEGEN HET CENTRUM AAN - HET DROOGLEVER FORTUYNPLEIN IS EEN KNELPUNT, DIT KOMT DE 

BEREIKBAARHEID NIET TEN GOEDE - DE INFRASTRUCTUUR VAN HISTORISCH DELFSHAVEN IS NIET TOEGANKELIJK GENOEG - HET COOLHAVEN-EILAND IS SLECHT 

BEREIKBAAR PER OPENBAAR VERVOER - ER ZIJN PARKEERPROBLEMEN - DE NAAMSBEKENDHEID IS GROOT, TOERISTEN BEZOEKEN DAARDOOR DELFSHAVEN - 

HET BEHOUD VAN DE IDENTITEIT IN DELFSHAVEN IS GOED - KLANTEN ERVAREN HET ALS PRETTIG - HET TOERISTISCH AANBOD IS SLECHT, ER IS NIET ZOVEEL TE 

ZIEN EN TE KOPEN - DELFSHAVEN IS SLECHT IN DE MARKT GEZET - DELFSHAVEN HEEFT EEN NEGATIEF IMAGO, MEN VOELT ZICH ONVEILIG - HET SLECHTE IMAGO 

KOMT DOOR HET ONTBREKEN VAN DAADKRACHT VAN HET BESTUUR - ER ONTBREEKT EEN HELDERE, LANGE TERMIJNVISIE DIE INSPIREREND EN RICHTGEVEND 

IS - DOOR FUNCTIEWISSELINGEN NA VIER JAAR IS ER OOK GEBREK AAN CONTINUÏTEIT - ER IS GEEN REGIE - DE ROL VAN DE DEELGEMEENTE IS NIET STERK - BIJ-

VOORBEELD IN DE DISCUSSIES ROND DE SCHIECENTRALE WAREN ZE NIET ZICHTBAAR, DE DAADKRACHT WAS NIET GROOT. 

COiD, Centrum Ondernemen 
in Delfshaven
Heemraadsplein 19a 
3023 BD Rotterdam NL
+31 (0)10 476 22 23 
www.coid.nl 

Benji de Levie, directeur COiD

Suzanne Stam
www.suzannestam.nl

Anneliek Holland
www.anneliek.nl

Jan van der Ploeg
www.fotojvdp.nl

Drukkerij Argus
www.argus-rotterdam.nl
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