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de vakm
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In november van 2008 kwam mij ter ore dat de TU Delft een 
samenwerkingsverband was aangegaan met de Gemeente 
Rotterdam om een praktijkopgave te initiëren in een van de 
probleemwijken in Rotterdam Zuid. Het onderzoek zou zich 
gaan richten op de wijk Oud Charlois in de deelgemeente 
Charlois. Dit samenwerkingsverband had vorm gekregen in 
een kenniscentrum Veldacademie, dat midden in de wijk Oud 
Charlois, in een voormalig winkelpand aan de Grondherendijk, 
was gelokaliseerd.

Rond dezelfde tijd dat ik hoorde dat het kenniscentrum was 
geopend, was ik op zoek naar een afstudeeropgave die meer 
aan de realiteit zou aansluiten dan een fictieve ontwerpopgave. 
Een realistische afstudeeropgave was voor mij een voorwaarde 
voor mijn afstudeerontwerp.

Verder wilde ik met mijn ontwerpopgave oplossingen 
aandragen binnen stedelijke problematieken, omdat dit mij, 
als inwoner van Rotterdam, aanspreekt en ik dagelijks te 
maken heb met het leven in deze stad.

Na contact te hebben gehad met Otto Trienekens van de 
Veldacademie heb ik de werkruimte van de Veldacademie in 
de wijk Oud Charlois bezocht en werd door hem uitgelegd wat 
het kenniscentrum voor ogen heeft. Voor mij werd het duidelijk 
dat het onderzoek dat de Veldacademie in de probleemwijk 
probeerde op te zetten een kans voor mij zou zijn om hierbij 
mijn afstudeeropgave te laten aansluiten en om hiermee een 
opgave aan te gaan die met reeële problematiek  te maken 
heeft en waarbij een vraag ligt om oplossingen aan te dragen 
voor deze problematiek.
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De probleemwijk Oud Charlois werd de basis van mijn 
afstudeeropgave. Het uiteindelijk ontwerpen van een gebouw, 
aansluitend bij wat in een wijk als Oud Charlois, met haar 
inwoners nodig kan zijn, zou het eindproduct moeten worden. 
Samen met Carlos Beira en Gijs Sanders, beiden studenten 
die zich hebben aangesloten bij deze afstudeeropgave 
hebben we sinds het februari van 2009 het onderzoek van de 
Veldacademie versterkt.

Het eerste halfjaar hebben we onderzoek gedaan naar de 
problemen, maar vooral naar de kansen, die de wijk van Oud 
Charlois te bieden heeft. De resultaten van mijn gedeelte van 
het onderzoek zijn in dit rapport te lezen. Ik wens u als lezer 
veel leesplezier en hoop dat ik op een begrijpelijke wijze mijn 
bevindingen van de wijk uiteengezet heb en dat de richting 
waarop ik de wijk wil laten gaan met een architectonische 
ingreep duidelijk wordt.

Zoals de titel van dit onderzoek al aan geeft moet de vakman 
een grotere rol gaan spelen in de wijk. De wijk moet gaan 
bloeien door deze meer leefbaar te maken dan deze nu al 
is. Door wonen met kleinschalige stedelijke bedrijvigheid in 
de wijk ruimte te geven en te koppelen aan de inwoners van 
de wijk zelf, zou hieraan gehoor kunnen worden gegeven. 
De wordt zo wijk een duw in de goede richting gegeven. De 
maakindustrie kan hierbij de sleutel toe zijn.

In het eerste en tweede hoofdstuk is te lezen hoe de wijk 
Oud Charlois in grote lijnen is gegroeid sinds haar ontstaan 
in 1460 en wat dat betekent heeft voor de manier hoe er 
gewoond en gewerkt wordt in de wijk. Er wordt ingegaan op 
wat er veranderd is in de wijze van wonen en werken in de 

wijk in de loop van de jaren en wat het opleidingsniveau en 
de armoede van de dag van vandaag er mee te maken heeft. 
Ook wordt er kort ingegaan op de mate van leegstand en 
verloedering en de onbebouwde locaties in de wijk.

Het derde hoofdstuk zet het creatieve stadsconcept uiteen waar 
de gemeente Rotterdam haar beleid op wil laten aanhaken en 
omschrijft dat deze visie een kans is om aan deze creatieve 
sector gerelateerde werkgelegenheid en kleinschalige stedelijke 
bedrijvigheid te introduceren in de wijk als aanvulling op en 
niet een vergroting van deze creatieve sector.

Hoofdstuk vier laat zien dat kleinschalige stedelijke bedrijvigheid 
aan kan sluiten bij de kennis en het opleidingniveau van de 
inwoners van Oud Charlois en vertelt hoe de inwoners mee 
kunnen groeien met deze invulling en opwaardering van de wijk.

In het laatste hoofdstuk zien we voorbeelden hoe de functies 
wonen met werken gecombineerd kunnen worden in de wijk 
en hoe de openbare ruimte en de overgang van openbaar 
naar privé hierin een rol kan gaan spelen. Verder zal worden 
aangegeven op welke wijze een architectonische interventie, 
vorm en sturing kan geven aan deze visie door middel van een 
ontwerpvoorstel. Als laatste is onderzocht op welke locatie in 
de wijk deze ontwerpopgave het beste kan plaatsvinden.
 
In de conclusie is te lezen welke richting de wijk en haar 
inwoners zouden moeten gaan en welke strategie er nodig 
is om kleinschalige bedrijvigheid met wonen in de wijk te 
implementeren. 

Sander Smoes - Rotterdam, januari 2010

W
O

O
RD

 V
O

O
RA

F



6

de vakm
an centraal



7

de
 v

ak
m

an
 c

en
tra

al

 woord vooraf      05

 inhoudsopgave     07

      1  inleiding      09
 1.1 een bloeiende wijk!    09
 1.2 wat speelt er in de wijk?   09  
 1.3 de probleemstelling    12 
 1.4 waar gaat de wijk naar toe?   14
 1.5 de oplossing voor de wijk   17
 
      2 de wijk Oud Charlois    19
 2.1 inleiding      19
 2.2 gegevens over de wijk    22
 2.3 beeld van de wijk    25

      3 creativiteit in de stad     27
 3.1 inleiding      27
 3.2 de ideeën over de creatieve stad  27 
 3.3 voorwaarden voor een creatieve stad 29
 3.4 rotterdams beleid    31

      4 werken in de wijk     33
 4.1 inleiding      33
 4.2 stedelijke bedrijvigheid in de wijk  33
 4.3 de groei van de wijk    36
 4.4 het legitimeren van functiemenging  40
 4.5 bestemmingen en vergunningen  42
 4.6 praktijkvoobeelden    43
 4.7 stedelijke bedrijvigheid in Oud Charlois 43
 4.8 hoven in Berlijn als voorbeeld   44 

IN
H

O
U

DS
O

PG
AV

E
      5 wonen met werken in de wijk   47
 5.1 de locatiekeuze     47
 5.2 keuze en status bouwblok   55
 5.3 transformatie     57
 5.4 grootte kavel en bouwprogramma  59
 5.5 concept ontwerp en invulling   62
 5.6 uitganspunten     65

 conclusie      71

 literatuurlijst      72

 afbeeldingen en tabellen    74

 bijlage I -  beeldessay leegstand 
    en verloedering  76
 bijlage II - recente artikelen over 
    de maakindustrie  80
 bijlage III - beeldessay beroepen 
    stedelijke sector  84
 bijlage IV - beroepen stedelijke sector
    gecategoriseerd  90
 bijlage V - beeldessay hoven Berlijn 91



8

de vakm
an centraal

afb. 1.01 Luchtfoto, bron Google Earth
De stad Rotterdam en de wijk Oud Charlois

afb. 1.02 Luchtfoto, bron Google Earth
De wijk Oud Charlois

legenda
buurtgrens
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00 Afb. 1.01 De stad Rotterdam en de wijk Oud Charlois, bron Google Earth en afb. 1.02 De wijk OC
01 De Sociale Index combineert statistische gegevens, als vroegtijdig schoolverlaten, werkloosheid, 
uitkeringen en verhuizingen met de meningen van ruim 11000 Rotterdammers die meededen aan 
een enquête. Hieruit kwam per wijk een score, de Sociale Index. Deze index wordt opgedeeld in 
vier aspecten; capaciteiten, leefomgeving, meedoen en sociale binding. Bron: Publicatie Rotterdam 
sociaal gemeten, gemeente Rotterdam, 2008.

1
IN

LE
ID

IN
G

1.1 Een bloeiende wijk!

Een leefbaar Oud Charlois, een wijk in bloei.

Een wijk in Rotterdam. Een wijk aan de andere zijde van de 
Maas. Een wijk op Rotterdam Zuid. Een stadswijk met een 
kerk in een historisch centrum. Een wijk met geschiedenis. 
We praten over de wijk Oud Charlois00. Een wijk met haar 
inwoners. Een wijk met haar sociale problemen, armoede en 
gebrek aan werk. Een wijk waar jongeren de school verlaten 
voordat ze een diploma hebben gehaald. Maar het is ook 
een wijk waar kansen liggen. Kansen die nu nog niet ten volle 
worden benut. Kansen die liggen bij de inwoners van de wijk, 
want de inwoners van de wijk kunnen de wijk maken of juist 
breken. Figuurlijk, maar misschien ook wel letterlijk maakbaar. 
Misschien nu nog in mindere mate, maar met de juiste steun in 
de rug kunnen de inwoners zelf een belangrijke schakel in de 
wijk worden. De inwoners hebben de energie en zijn de motor 
voor oplossingen en vooruitgang. De wijk Oud Charlois heeft 
inwoners uit alle leeftijdscategorieën, verdeeld over een zeer 
grote verscheidenheid aan culturen. Totaal zijn er meer dan 
honderd verschillende nationaliteiten te vinden. De kracht en 
de capaciteiten van de mensen die nu in de wijk wonen moet 
op een goede manier wordt ingezet en gebruikt. Dan kan 
Oud Charlois weer een positief gezicht laten uitstralen, over 
de Maas, richting het stadscentrum van Rotterdam toe. De wijk 
mag er weer zijn en haarzelf laten zien. Dit zou kunnen door 
de bewoners zelf de belangrijkste schakel in de opwaardering 
van hun wijk te laten zijn. Inwoners van de wijk zouden op 
kleine schaal een verbond met elkaar kunnen aangaan. 
Groepen inwoners kunnen letterlijk de zichtbare wijkproblemen 
als vervuiling en het gevoel van onveiligheid tegen gaan 

door zich in de wijk te laten zien als team en tegelijkertijd 
de woonomgeving onderhouden en schoonmaken. Anderen 
kunnen weer samengaan in bijvoorbeeld een werkgroep die 
letterlijk de fysieke gebouwvoorraad in de wijk zal aanpakken 
en opknappen, waar weer andere inwoners op een betere 
manier kunnen wonen en misschien zelfs wel, vanuit de eigen 
wijk en woning, gaan werken.

1.2  Wat speelt er in de wijk?

De wijk Oud Charlois heeft een rustieke en dorpse uitstraling, 
maar kampt met grootstedelijke problemen. De Sociale Index 
Rotterdam01 geeft aan dat er op sociaal gebied in de wijk 
veel aan de hand is. De index is samengesteld uit een aantal 
componenten. De wijk scoort nu nog niet hoog op punten als 
leefomgeving, capaciteiten en sociale binding. De wijk wordt 
hierdoor aangemerkt als kwetsbaar gebied, maar scoort echter 
wel hoog op het aspect meedoen en de sociale inzet is hoger 
dan gemiddeld in Rotterdam. De bereidheid onder de inwoners 
om samen weer wat van de wijk te maken is daarmee groot. 
Dit zien we onder andere in de betrokkenheid bij culturele 
activiteiten die plaats vinden rond de Charloisse Kerksingel. 
Dit is de straat die rondom de kerk van Oud Charlois loopt en 
midden in het historische hart van de wijk ligt. De traditionele 
kerstmarkt, Jazz Around Town, de Charloisse dag en het 
Blommenfestijn zijn voorbeelden van succesvolle evenementen 
die ook mensen van buiten Oud Charlois aantrekken. Op deze 
momenten begeven de inwoners van de wijk zich onder elkaar 
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02 Zie afbeelding 1.03 Festiviteiten in de wijk en 1.04 | Braderie op de Wolphaertsbocht Oud 
Charlois
03 Kleinschalige stedelijke bedrijvigheid: we praten hier over bedrijven die vallen onder de kleinschalige 
stedelijke sector en veelal klein van schaal zijn en passen in de binnenstedelijke woonwijken.
De arbeid die wordt verricht is te noemen als werken met de handen en het vakmanschap en zijn 
te noemen als bedrijven in de maakindustrie. Zie ook het beeldessay beroepen stedelijke sector in 
Bijlage III.
04 http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb en zie hoofdstuk 2 | De wijk Oud Charlois
05 Creatieve sector: De gemeente Rotterdam stelt dat de creatieve sector bestaat uit de hoger opgeleide 
bevolking van de stad die veelal werkzaam is als kunstenaar of ontwerper. Dat het containerbegrip, 
de creatieve sector, meer inhoudt dan alleen deze groep mensen is te zien in Hoofdstuk 3 | De 
creatieve stad, hierin zal het begrip creatieve sector verder worden uitgelegd, hoe deze moet worden 
begrepen en wat deze betekent voor de stad Rotterdam.
06 Wijkvisie en uitvoeringsprogramma 2007-2017, Grenzen verleggen in Oud Charlois, De Nieuwe 
Unie, 2008

en hebben samen plezier. De wijk bruist en er is levendigheid 
op straat. Ook voor mensen die op die momenten van buiten 
de wijk Oud Charlois bezoeken.

Verder is er twee keer per jaar op de Wolphaertsbocht 
een braderie02. De Wolphaertsbocht is samen met de 
Boergoensevliet een van de twee grotere winkelstraten, waar 
zich een paar cafés, eetgelegenheden en winkels voor de 
dagelijke levensbehoefte bevinden. Mensen, uit alle straten van 
de wijk en uit verschillende nationaliteiten en achtergronden, 
gaan veelal lopend naar de braderie en komen daar samen 
om te kijken en te kopen, te koken en te eten, maar vooral 
om op een ongedwongen en gezellige manier samen te zijn. 
De grens tussen openbaar en privé is moeiteloos in elkaar 
over gegaan. De straat is nu de plek waar wat gebeurt en is 
onderdeel van een gebied voor iedereen en de stoep geeft de 
plek voor de marktkramen aan. Winkels doen hun deuren open. 
Dit maakt de overgang van de straat naar binnen de winkel 
in. Er is nu van buiten naar binnen een vloeiende overgang te 
zien. Er ligt een dunne grens van privé naar openbaar en ook 
van openbaar naar privé. Het mengen van de inwoners van 
de wijk, met de wijk, is hier een feit. Dit is anders op andere 
dagen, waar de deuren meer gesloten blijven en op straat niet 
veel is te beleven.
   
De betrokkenheid van de inwoners met hun wijk zien we ook 
doordat er gewoond en gewerkt wordt in de wijk zelf. Deze 
menging van de functies wonen en werken komt op een aantal 
plekken voor in Oud Charlois. Dat er op kleine schaal, vanuit 
de woning gewerkt wordt, heeft onder andere te maken met 
de volgende aspecten. Ten eerste sluit kleinschalige stedelijke 
bedrijvigheid03, veelal werk met de handen, aan bij het kennis- 

en opleidingsniveau van de inwoners van Oud Charlois. Ten 
tweede is de waarde van veel woningen in Oud Charlois 
relatief laag en is de kwaliteit van deze gebouwen slecht04, 
waardoor wonen met werken in de wijk een relatief goedkope 
manier van leven is. Slecht beheer en onderhoud liggen hier 
aan ten grondslag. Veel panden zijn dan ook verpauperd en 
staan leeg. 

Deze panden konden voor relatief weinig geld worden gekocht 
of gehuurd en op eenvoudige manier worden ingericht om er 
een bedrijfje in op te starten. Door de hoge leegstand en 
relatief lage waarde van de huizen heeft de creatieve sector 
zich de afgelopen jaren goedkoop kunnen vestigen in de wijk. 
In Oud Charlois is de creatieve sector05 dan ook kenmerkend 
aanwezig in de vorm van een aantal kunstenaars. Het oude 
hart van historisch Oud Charlois herbergt inmiddels de grootste 
concentratie van kunstenaars in Rotterdam06. Zij wonen en 
werken in de wijk in een aantal voorheen leegstaande en 
vervallen panden. Deze panden heeft men relatief goedkoop 
kunnen huren of kopen en met een lage investering heeft men 
hierin hun atelier kunnen openen. Deze combinatie van wonen 
en werken in de wijk levert een positieve bijdrage aan een 
aantrekkelijker en veiliger leefklimaat. 
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afb. 1.03 Markt op de straat
Braderie op de Wolphaertsbocht in Oud Charlois, woensdag 22 april ‘09

afb. 1.04 Festiviteiten in de wijk
Opbouw Jazz Around Town, zaterdag 4 juli ‘09
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1 Doordat zowel het wonen als ook het werken zich rondom de 

woning in de wijk zelf afspeelt is er sprake van een toenemende 
levendigheid op straatniveau en je kunt je voorstellen dat de 
sociale integratie en controle tussen de inwoners van de wijk 
onderling groter is. Door het mengen van de functies wonen en 
werken ontstaat er een continu gebruik van de wijk. Dit kan, 
voor een wijk waar de leefomgeving, de capaciteiten van de 
fysieke gebouwenvoorraad, de inwoners zelf en de sociale 
binding verbetert moet worden, een goed middel zijn. Men 
werkt overdag immers in dezelfde wijk als waar men ’s avonds 
woont. En andersom. Voorzieningen als openbaar vervoer en 
winkels in de wijk worden, op deze manier, intensiever en 
beter gebruikt en de mate van mobiliteit wordt teruggebracht.

In Oud Charlois wordt nu al één keer per maand door de 
groep kunstenaars, die in de wijk gevestigd zijn, ‘De Zuid 
Explorer’ georganiseerd. Op de eerste zondagmiddag van de 
maand openen meer dan tien creatieve winkels, galeries en 
ateliers hun deuren. Kenmerkend is dat deze activiteit, evenals 
de eerder genoemde festiviteiten rond de Charloisse Kerksingel 
door de bewoners van Oud Charlois worden geïnitieerd en 
georganiseerd. Wederom zien we dat de betrokkenheid 
van deze groep bewoners groot is. Een andere vorm van 
betrokkenheid zien we bij een van de kunstenaars. Deze heeft 
een kleine groep vrouwen uit de wijk op projectbasis voor zich 
aan het werk. Dit groepje van ongeveer dertig vrouwen, van 
verschillende nationaliteiten, heeft daardoor een aanvullend 
inkomen wat goed is voor hun economische positie in de wijk. 
Het werk wat ze doen, kan vanuit de eigen woning worden 
uitgevoerd. Vanuit de eigen woning wordt het werk verzet in 
een soort van werkplaats in huis of atelier aan de keukentafel.  
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07 Stad en Stijging, VROM-raad
08 Een studie naar multifunctionele en flexibele gebouwen, Lingotto, 2001 en Functiemenging wonen 
en werken, Habiforum, deel 5, oktober 2005, Erik Louw
09 De opgesomde aspecten zijn afgeleid uit de onderzoeken van Lingotto en Habiforum; Een studie 
naar multifunctionele en flexibele gebouwen, Lingotto, 2001 en Functiemenging wonen en werken, 
Habiforum, deel 5, oktober 2005, Erik Louw

Deze arbeid is naar buiten toe niet zichtbaar en de buurt kan 
zich daar niet mee profileren. Dit werk gebeurt letterlijk in de 
eigen woning, achter gesloten deuren.

Op het moment dat inwoners van de wijk bijdragen aan hun 
eigen economie, door te werken in de wijk zelf is dat ook een 
verbetering voor de wijkeconomie in het algemeen. Dit zou 
voor Oud Charlois een punt tot verbetering kunnen zijn. We 
zien dat op een aantal plekken wel een profilering van arbeid 
naar buiten toe in de wijk zichtbaar is. Dit zien we in de vorm 
van bijvoorbeeld een garage, een restaurant, een galerie of 
een parketvloerhandelaar. De inwoners zelf zijn degene die 
deze bedrijven hebben opgestart en runnen het samen of met 
een paar anderen uit de wijk. Zo zijn ze onderdeel van hun 
eigen wijkeconomie.

De laatste jaren wordt er in heel Nederland gesproken over 
de functiemenging wonen en werken07. In het onderzoek van 
Lingotto en Habiforum08 naar de functiemenging van wonen 
en werken wordt ingaan op welke manier deze menging van 
functies een positieve bijdrage kan leveren aan de levendigheid 
van de wijk. Er wordt ingegaan op de inwoners, want door 
het mengen van deze functies worden de inwoners dichter bij 
elkaar gebracht. In die zin dat ze gemakkelijker meer voor 
elkaar en meer voor de buurt zouden kunnen gaan betekenen. 

1.3 De probleemstelling 

Door wonen en werken op een heldere manier met elkaar te 
verweven in de woonwijk zou je zorg kunnen dragen voor de 
volgende aspecten!09

o  intensiever gebruik van de wijk gedurende de dag;

Doordat zowel het wonen als het werken zich afspeelt binnen  
het grondgebied van een woning of gebouw in de wijk zelf, 
creëer je dat de inwoner zijn of haar pand gedurende de 
hele dag gebruikt en de wijk niet hoeft te verlaten. Voor het 
werkgedeelte geldt ook nog dat er bezoekers of klanten worden 
ontvangen, waardoor de hele dag door mensen in de wijk te 
vinden zijn. Er zijn weinig momenten waarop de woning of 
het gebouw dan niet wordt gebruikt en er zich altijd wel iets 
afspeelt. Overdag wordt er gewerkt en ’s avonds gewoond in 
de wijk.

o  verlevendiging van het straatbeeld; 

Als het werken zich letterlijk met geopende deuren plaatsvindt, 
bijvoorbeeld in een etalage van een winkel of een werkplaats 
die zichtbaar is op straat, dan is het elkaar zien en ontmoeten 
een stuk gemakkelijker geworden en is er altijd wel iets te 
beleven in de wijk en op straat.

o  positieve bijdrage aan het leefmilieu;

Er zijn meer activiteiten waarneembaar in de wijk. Er wordt 
gewoond, gewerkt, winkels en werkplaatsen worden bezocht 
door klanten en er worden goederen en producten aangeleverd 
en afgevoerd. Het zien van deze activiteiten, zowel in de  winkel 
of werkplaats, maar ook door de verkeersstromen op straat, 
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10 Zie afbeelding 1.05 t/m 1.08 | Bedrijvigheid in Oud Charlois
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1 maakt het een wijk in beweging. Dit kan weer een stimulans 

voor de medebewoners zijn. Meedoen en meewerken zal een 
stuk makkelijker worden.

o  de sociaal-economische positie van inwoners wordt 
 verbeterd;
o  en de werkgelegenheid10 in de wijk wordt bevorderd;

Doordat er meer werkgelegenheid is in de wijk kunnen de 
bewoners (een deel van) hun geld verdienen bij de verschillende 
winkels en werkplaatsen en zo in hun wijk een bepaalde 
status krijgen ten opzichte van de andere wijkbewoners. 
Werkgelegenheid, dat ook aansluit bij het niveau, de kennis 
en achtergrond van de inwoner, zorgt er voor dat de mensen 
in de wijk hun eigen geld kunnen verdienen, waardoor hun 
economische en ook hun sociale positie zal verbeteren.

o de leefbaarheid wordt vergroot door een vermindering 
 van nadruk op de woonfuncties;

Mono-functionele wijken met alleen maar wonen zorgt voor 
grote gaten gedurende de dag waarop er niet of nauwelijks 
mensen in de wijk aanwezig zijn. Op deze momenten is er 
nauwelijks controle wat er zich op straat of in de woning 
afspeelt.

o  de sociale integratie wordt bevorderd;

Meer mensen verblijven in de wijk, waar ontmoeten 
gemakkelijker is geworden en de omgang met elkaar in positieve 
zin kan groeien.

afb. 1.05 Garage aan de Karel de Stoutestraat
Bedrijvigheid in Oud Charlois, april ‘09

afb. 1.06 Parkethandel aan de Wolphaertsbocht
Bedrijvigheid in Oud Charlois, april ‘09
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11 Stadsvisie Rotterdam, Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030, Gemeente Rotterdam, 29 november 
2009
12 Limited Potential of the creative city concept, Dion Kooijman, Arie Romein, november 2007 en The 
Rise of the Creative Class, New York, Richard Florida, 2002

De voorgestelde menging van functies kan verder zorg dragen 
voor onderstaanden neveneffecten.

o  de mate van mobiliteit wordt teruggebracht;

Het is voor de bewoners van de wijk niet meer nodig om lange 
afstanden af te leggen van wonen naar werken en andersom. 
Wel vergt de ontsluiting van de wijk aandacht, omdat mensen 
van buiten de wijk gebruik kunnen gaan maken van de diensten 
die geleverd worden door de ondernemingen in de wijk. Ook 
zal aan- en afvoer van goederen en producten in de wijk een 
grotere rol gaan spelen en verandert de parkeerbehoefte.
 
o  stageplekken worden nu mogelijk

Doordat er in de wijk meer werkgelegenheid is die aansluit bij 
een VMBO onderwijs, waar de meeste scholieren naar school 
gaan, zijn er in deze winkels en werkplaatsen waar het tekort 
aan stageplekken kan worden ingevuld.

o  stimulering van de jeugd

Doordat er in de wijk meer zichtbaar is dat er wordt gewerkt 
en wat dat voor de inwoners en de wijk zelf betekent worden 
de jongeren meer gestimuleerd om mee te doen en te studeren 
en te werken.

1.4  Waar gaat de wijk naar toe?

Sinds 2006 is door de gemeente Rotterdam het ‘gebiedsgericht 
werken’ ingevoerd. Onder gebiedsgericht werken verstaat 
de gemeente: ‘het werken vanuit de wijk, samenwerken met 

de burgers, ondernemers en alle partners die in de wijk 
actief zijn om te komen tot het ontwikkelen en uitvoeren 
en implementeren van beleid dat aansluit bij de specifieke 
kenmerken en vraagstukken van het betreffende gebied en de 
doelgroepen in dat gebied’11. Een uitgebreide uitleg, maar 
duidelijk wordt dat de focus van gebiedsgericht werken ligt 
op de wijkbewoners zelf en de organisaties en initiatieven 
die nu al in de wijk aanwezig zijn. Dat betekent dat er goed 
gekeken en geluisterd moet worden naar de mensen die nu 
al in de wijk wonen en werken, er wonen en een uitkering 
krijgen, er wonen en elders in de stad of juist daarbuiten 
werkzaam zijn, er wonen en naar school gaan en alle 
anderen die samen de wijk Oud Charlois vormen. Ongeacht 
welk opleidingsniveau, leeftijd of culturele achtergrond ze 
hebben. In het gebiedsgericht werken wordt de wijk, zoals 
deze vandaag de dag functioneert centraal gesteld. Vanuit dit 
uitgangspunt worden de problemen bekeken, geprobeerd te 
begrijpen en aangepakt.

De laatste jaren is het een algemene tendens dat de creatieve 
sector wordt ingezet als oplossing voor problemen in de stad12. 
In verschillende gebieden in de stad Rotterdam worden, in het 
gemeentelijk beleid, zones aangewezen waar de creatieve 
sector moet komen. Waar deze sector al aanwezig is zal 
deze moeten worden geïntensiveerd, volgens de gemeentelijke 
visie. Clustering van de creatieve sector in die zones zou 
moeten zorgen voor meer werkgelegenheid en tevens voor 
betere woonomstandigheden. Met als doel de leefbaarheid in 
de stad te verbeteren. Mensen die binnen de creatieve sector 
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afb. 1.07 Bouwspecialist op de Wolphaertsbocht
Bedrijvigheid in Oud Charlois, april ‘09

afb. 1.08 Is dit een winkel of een gevangenis?
Bedrijvigheid in Oud Charlois, april ‘09

hun beroep uitoefenen zijn veelal hoog opgeleid. Het beleid 
richt zich dan ook op deze hoogopgeleiden in de stad.

De wijkvisie13 voor Charlois sluit zich aan bij deze stadsvisie en 
wil zich ook richten op een clustering van de creatieve sector. 
Deze clustering zal plaats moeten vinden in het hart van Oud 
Charlois en wordt aangeduid als de zogenaamde ‘Kunstenzone 
Oud Charlois’. De rol die de creatieve sector nu heeft zou, 
volgens de gemeentelijke plannen, moeten worden uitgebreid 
en het aantal kunstenaars binnen de wijk moeten worden 
vergroot. Dat maar een klein deel van de inwoners van de wijk 
behoort tot de creatieve sector, in dit geval de kunstenaars, 
wordt door de gemeente buiten beschouwing gelaten. Ook 
zijn deze inwoners veelal naar de wijk toe getrokken en horen 
ze niet bij de oorspronkelijke wijksamenstelling. Daarom zal 
het vergroten van deze specifieke sector alleen waarschijnlijk 
niet zorgen voor de groei die de wijk nodig heeft. Immers 
vanuit de inwoners van de wijk bekeken sluit dit niet aan bij 
hun kennis, opleidingsniveau en culturele achtergrond.

Niet een vergroting van, maar juist het zoeken naar nieuwe 
of aanvullende dragers kan gaan bijdragen aan een betere 
wijk. Een drager die beter aansluit bij een bevolking uit alle 
verschillende nationaliteiten en culturen en ook een bevolking 
die de komenden jaren sterk van samenstelling veranderd en 
vooral ontgrijst en verjongd14. Een van de mogelijkheden voor 
wijkverbetering is het toevoegen van werkgelegenheid. Als er 
werkgelegenheid in de wijk wordt geïntroduceerd in de vorm 
13 Wijkvisie: Parels aan de Maas, gemeente Rotterdam, 23 maart 2009. In deze wijkvisie worden 
plannen uiteengezet die moeten leiden tot een aantrekkelijk woon, werk- en leefomgeving in 2020. De 
inzet voor de wijk Oud Charlois richt zich grotendeels op de ‘Kunstenzone Oud Charlois’ 
14 In de komende jaren zal het aantal oudere inwoners in de deelgemeente Charlois dalen. De afge-
lopen tien jaar is het percentage ouderen (65+) gedaald van 17,5% naar 10,9% en deze daling zal 
zich voortzetten. Uit: Woonzorgzonering in de wijk Oud Charlois, H. Eitjes, juni 2006
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van de functiemenging wonen en werken is dit direct een kans 
voor de inwoners van de wijk en de levendigheid op straat. 

Door deze menging en toevoeging van werkgelegenheid 
neemt de diversiteit in de wijk juist toe en dat zorgt weer voor 
een versteviging van de arbeidsmarkt in de wijk en komt direct 
ten goede aan de inwoners. Arbeid die beter past bij de 
inwonerssamenstelling van de wijk, want een overgroot deel 
van de wijkbewoners maakt helemaal geen deel uit van de 
creatieve sector. Door een nieuwe of aanvullende economische 
drager worden de kansen voor deze inwoners vergroot. Een 
nieuwe economische drager kan een aanvulling worden op 
de creatieve sector die nu al in de wijk aanwezig is. Dit 
kan bijvoorbeeld werkgelegenheid bij bedrijven zijn zoals, 
een meubelmaker, een siersmid, een graveur of een koper / 
bronsgieterij. De diversiteit in de wijk groeit op deze manier. 
Deze werkgelegenheid valt onder de kleinschalige stedelijke 
sector en kan zich in de wijk laten zien in de vorm van 
kleinschalige stedelijke bedrijvigheid. Door de functiemenging 
van het wonen met deze bedrijvigheid verblijven er meer 
mensen gedurende de hele dag in de wijk. Dit is dan ook 
positief voor het gebruik van de wijk gedurende de dag. 
Deze functiemenging  kan ook een aanvulling, stimulans en 
groei voor de nu al aanwezige winkels en de daarbij horende 
wijkvoorzieningen zijn. 

Aan de hand van cijfers van de gemeente zien we dat er 
in de wijk een meer dan gemiddeld percentage jongeren 
van school afhaakt, voordat ze een diploma hebben15. Een 
van de redenen is dat de ouders zelf laagopgeleid zijn of 
zelfs helemaal niet werken. De ouders geven dan ook geen 

afb. 1.09 Afstanden tussen stadshart Rotterdam-centrum en wijkhart Oud Charlois
Locatie van de wijk Oud Charlois ten opzichte van het centrum van Rotterdam 15 Bron http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb

rotterdam

zuidplein

ZUIDERPARK
oud charlois

2,9 
km

3,7 
km

1,8 
km

maastunnel

erasmusbrug

willemsbrug

WAAL-
HAVEN

maas

legenda

centrum

stads- of 
wijkcentrum
woningen
begrenzing stads- 
of wijkcentrum



17

de
 v

ak
m

an
 c

en
tra

al

IN
LE

ID
IN

G
1 goed voorbeeld aan de jongeren om een goede opleiding te 

volgen. Een ander probleem is het gebrek aan stageplaatsen 
bij bedrijven in de wijk zelf.

Jongeren die wel een opleiding willen volgen, lopen tegen het 
punt aan dat er geen of niet de juiste plek is om het geleerde 
in de praktijk uit te oefenen. Soms kunnen de jongeren in 
andere wijken dan hun eigen wijk stageplekken vinden. Dit 
zorgt er weer voor dat de jongeren  weinig of geen binding 
houden met hun eigen wijk en op den duur misschien wel 
opgeleid zijn en werkervaring hebben, maar niet de behoefte 
hebben om in de eigen wijk te blijven. Waardoor er weer 
een jeugdige kans verloren gaat. Door meer werkgelegenheid 
in de wijk te hebben is er ook voor de jeugd meer kans op 
hun opleiding aansluitende stageplekken of werk, waar nu 
een gebrek aan is. Betere opleidingsmogelijkheden die bij 
de praktijk aansluiten, zorgen voor hoger opgeleide jeugd, 
waardoor zij een beter toekomstperspectief krijgen en kunnen 
werken aan hun eigen toekomst.

1.5  Oplossing voor de wijk

Relatief veel panden in de wijk staan leeg of zijn niet goed 
onderhouden. Dit levert geen positief beeld op en als er niets 
gebeurt verslechtert dit alleen maar. Deze leegstaande en 
grotendeels verpauperde panden in de wijk kunnen geschikt 
gemaakt worden voor de kleinschalige stedelijke bedrijven en 
worden omgevormd tot gebouwen waar de functies wonen en 
werken perfect gemengd kunnen worden. Dit gebeurt nu al voor 
de creatieve sector. Deze panden bevinden zich in en rondom 
het historische hart van Oud Charlois. Verder kan het concept 
van het mengen van wonen en werken, buiten het invullen 

van de nu leegstaande panden, ook plaatsvinden op nu nog 
niet bebouwde plekken in de wijk of op het overgangsgebied 
richting de haven. Zo komt de invulling van de stadskern 
geheel ten dienste van de arbeid en haar inwoners in de wijk. 
Om een beeld te krijgen bij de omschreven leegstand en 
verpauperde panden is in bijlage I is een beeldessay te zien, 
waar foto’s zijn afgebeeld van de leegstand en verloedering 
van de panden in het historische hart van de wijk Oud Charlois.

Ten eerste moet er, om deze vernieuwde invulling te structuren, 
gekeken worden naar welke bedrijvigheid past bij de inwoners, 
maar vooral wat voor bedrijvigheid er nu al in de wijk aanwezig 
is en op welke plekken deze bedrijvigheid zich nu al bevindt. 
Daarna kan er worden bekeken welke bedrijvigheid nodig 
is voor de wijk en hoe deze te koppelen is aan de huidige 
wijksituatie. Verder kan gekeken worden hoe en waar nieuwe 
bedrijvigheid fysiek kan worden geplaatst in de wijk.

Als we praten over de problemen die hierboven uiteengezet 
zijn en de kansen die er vervolgens liggen, dan moet er op 
onderstaande aspecten worden ingegaan om te onderzoeken 
wat de kansen en mogelijkheden precies zijn;
o  Is de gemeentelijke visie ‘het creatief stadsmodel’ in 
 de wijk Oud Charlois wel de juiste of moeten er meer 
 ondersteunende functies komen?
o  Wat zou dat dan moeten zijn voor de wijk?
o Welke drager en type bedrijvigheid is nodig voor de 
 wijk en sluit aan op de wens van de inwoners?
o Kan deze nieuwe drager worden ingepast in  
 leegstaande panden en onbebouwde locaties in de 
 wijk?
o  Hoe kunnen de juiste condities worden gecreëerd?
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afb. 2.01 Wandeling door de wijk
Zicht naar de Sint-Clemenskerk vanaf de Charloisse Kerksingel, maart ‘09

afb. 2.02 Wandeling door de wijk
Zicht richting de Boergoensevliet, maart ‘09

afb. 2.03 Wandeling door de wijk
Dijk met sporadisch gebruikte spoorrails tussen de wijk Oud Charlois en de Maas en Waalhaven, maart ’09
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16 Zie afbeelding 2.01 | Zicht naar de Sint-Clemenskerk vanaf de Charloisse Kerksingel
17 Zie afbeelding 2.04, 2.05 en 2.09 t/m 2.12 | De groei van de wijk
18 Afrikaanderwijk, Hillesluis, de Strevelswijk, de Carnissebuurt (Tarwebuurt, Wielewaal en Tuindorp 
Vreewijk)
19 Later bekend als Shell. Zie afbeelding 2.06 | Benzine Installatie Rotterdam rond 1900
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2.1 Inleiding

Om te kunnen begrijpen wat er veranderd is in de wijk de 
afgelopen decennia aan de manier van wonen en werken, 
gaan we even terug in de tijd. De geschiedenis van Charlois 
gaat terug tot voor het jaar 1200. Het gebied was toen nog 
niet of nauwelijks gecultiveerd. In 1460 werd de toenmalige 
polder Rijerwaert door Karel de Stoute bedijkt. Rondom de 
Sint -Clemenskerk werden een aantal huizen gebouwd en het 
ontstaan van het dorp Charlois was een feit. 

Het gedeelte rond de kerk, de Sint -Clemenskerk16, van Oud 
Charlois kennen we nu nog als het historische hart van de 
wijk met de bebouwing rondom de oude stadskern aan de 
Charloisse Kerksingel, de Kaatsbaan, De Grondherendijk en 
de Zuidhoek. Zo’n historische gedeelte van de wijk is in de 
omliggende wijken op Rotterdam-Zuid niet te vinden. Dit maakt 
Oud Charlois, ten opzichte van de omliggende wijken, dan 
ook bijzonder. De wijk ligt binnen de waterkering en vlak bij 
het Zuiderpark. Het dorpse karakter van de wijk levert een 
prachtig contrast op met de dynamiek in het aangrenzende 
havengebied. 

In 1632 waren er in Charlois 137 huizen en 100 jaar later 
was dit aantal verdubbeld. Op dat moment waren er nog 
geen straten in het dorpje. De huizen waren aan beide 
zijden van de dijk gebouwd en bestonden voornamelijk uit 
boerenhofsteden en landarbeidershuisjes. Rond het jaar 1870 
kwam de havenontwikkeling voor Rotterdam op gang.

De toenemende industrialisatie zorgde voor de eerste haven op 
Feijenoord. Ook trokken er in die tijd een groot aantal boeren 

uit Noord-Brabant en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden 
naar Charlois. Deze boeren, die werkten in de landbouw, 
waren werkloos geworden en vestigden zich als arbeiders op 
de Linker Maasoever. In het jaar 1895 werd het dorp Charlois 
door de gemeente Rotterdam geannexeerd17. Het was op dat 
moment vooral een agrarisch dorp. Door de annexatie begon 
de groei van Charlois. Dit kwam ook door de snelle opkomst 
van de haven en de industrie. 

De Dokhaven werd gegraven aan de oostzijde van de oude 
Charloisse haven. Langs de kaden werden loodsen gebouwd 
en er vestigden zich bedrijven en industrie. Rond Charlois 
werden wegen aangelegd en de omliggende wijken18 werden 
gebouwd, waardoor het dorp Charlois in de stad kwam te 
liggen.

Rond het jaar 1900 vestigden zich twee petroleummaatschappijen 
aan de sluisjesdijk en het jaar 1901 vestigde de Benzine 
Installatie Rotterdam19 zich ook aan de Sluisjesdijk als derde 
petroleummaatschappij. In de jaren daarna breidde het 
bedrijf zich een aantal keren uit, totdat het in 1935 verhuisde, 
vanwege ruimtegebrek, naar Pernis.

Tegelijkertijd werd er aan de Rijnhaven en de Maashaven 
gewerkt die respectievelijk in 1894 en 1905 gereed 
waren. Hier vestigden zich bedrijven als de Graansilo, de 
Stoommeelfabriek de Maas, de Machinefabriek Braat en de 
vuilverbranding Rotterdam. Het beeld van de haven werd 
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afb. 2.04 Buurtgrens volgens de Gemeente Rotterdam
De wijk Oud Charlois anno 2009 

afb. 2.05 Buurtgrens volgens de Gemeente Rotterdam
Historisch hart met de Sint-Clemenskerk rond 1460

legendalegenda
buurtgrens

historisch hart

buurtgrens
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2 bepaald door graanschepen en graanelevatoren. In 1919 

werd besloten een vliegveld aan te leggen op het terrein ten 
zuiden van de Waalhaven. De Waalhaven zelf was toen 
nog in aanleg en werd tot 1930 in vier fases aangelegd. 
Het vliegveld werd Waalhaven genoemd en er werd een 
luchtvaartdienst met Engeland opgezet. In 1940 kwam er een 
einde aan het bestaan van het vliegveld, het werd geheel 
verwoest en is nooit herbouwd.

Tot na de Tweede Wereldoorlog lagen langs de kaden 
van Charlois de Gemeentelijke Droogdokken20. Deze waren 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de veerboten die over 
de Maas voerden en ook zorgden ze voor het onderhoud van 
de schepen van de Holland Amerika Lijn. Omdat begin 1900 
een groot aantal arbeiders werkzaam waren in de haven en 
de petroleumbedrijven, was er een tekort aan woningen. Rond 
de oude dorpskern werden de arbeiderswoningen21 gebouwd 
die nu nog grotendeels terug te vinden zijn in de wijk. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de wijken Zuidwijk, 
Pendrecht en Lombardijen uit de grond gestampt en was 
Charlois helemaal deel van de stad Rotterdam. Oud Charlois 
hoort sinds 1 januari 1973 bij de deelgemeente Charlois en is 
een van de elf deelgemeenten binnen de gemeente Rotterdam. 
Je ziet dat door de groei van Charlois als agrarisch dijkdorp, 
tot de wijk Oud Charlois die het nu is, veel is veranderd in 
de werkgelegenheid. Toen werkte men in de aan de haven 
gerelateerde bedrijven en woonde men in de wijk in een 
arbeiderswoning.

afb. 2.06 Dokhaven
Benzine Installatie Rotterdam rond 1900, bron Industrial Imaging, Rotterdam Synergy 

afb. 2.07 Dokhaven
Vliegveld Waalhaven met de Graf Zeppelin, 18 juni 1932, bron nl.wikipedia.nl / GijsvdL

20 Zie afbeelding 2.10 | Groei van de haven rond 1900
21 Zie afbeelding 2.11 | De bouw van arbeiderswoningen na 1900
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22 Zie afbeelding 2.15 | Leegstand in de wijk in %
23 Woonstad Rotterdam / Vestia heeft het grootste woningbezit als coöperatie en afbeelding 2.16 | 
Woningbezit in de wijk
24 Zie afbeelding 2.13 | Winkels, werkplaatsen, industrie en bedrijvigheid

Nu worden de werkzaamheden in de haven veelal door 
mensen uit andere delen van Rotterdam of zelfs van buiten 
de stad uitgevoerd. Arbeidsintensief werk van toen wordt nu 
veelal door machines uitgevoerd. Door de verschuiving naar 
meer technologische havenarbeid is hiervoor hoger opgeleid 
personeel nodig dan voorheen.

2.2  Gegevens over de wijk

De Inwoners

Begin 2008 had Oud Charlois 12.595 inwoners. Ten opzichte 
van het jaar ervoor is dit afgenomen met 315 personen. De 
samenstelling van de bevolking van Oud Charlois komt in 
grote lijnen overeen met die van Rotterdam. Zowel qua leeftijd 
als etniciteit. Een afwijking hierop zijn het grote aantal mensen 
afkomstig van de Nederlandse Antillen en Aruba, het relatief 
hoge percentage ouderen van Marokkaanse afkomst en het 
lagere percentage allochtonen. Op 1 januari 2008 bestond 
46% van alle inwoners van Oud Charlois uit autochtonen. 
Bijna de helft van de inwoners heeft een opleiding op mbo-
niveau of hoger. Dit percentage is lager dan van de hele stad, 
waar 56% mbo-niveau of hoger heeft. 

De Woningvoorraad

De wijk Oud Charlois heeft een relatief oud woningbestand. 
De woningvoorraad in de wijk is grotendeels voor de Tweede 
Wereldoorlog gebouwd. Ruim de helft van alle woningen 
dateert van voor 1946. Een percentage van 12% van de 
woningen hebben te maken met veroudering en zijn slecht 
onderhouden. In het grootste gedeelte van de wijk staat 

gemiddeld 9 tot 18% van de woningen en gebouwen leeg22. 
De woningen zijn over het algemeen te klein en niet voorzien 
van het huidige voorzieningenniveau. Meer dan 90% van 
de woningvoorraad is gestapeld. Ongeveer 18% van de 
gebouwen in de wijk staat leeg. Van de 6600 woningen in 
Oud Charlois is 31% bewoond door de eigenaar-bewoner. 
39% van de woningen is in bezit van woningcorporaties23 en 
30% van de woningvoorraad is in de handen van particuliere 
verhuurders.

De Winkels, bedrijven en horeca

In Oud Charlois zijn 170 bedrijven en winkels gevestigd24. Dit 
aantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De meeste van 
deze bedrijven hebben zich gevestigd tussen de Waalstraat 
– Plompertstraat en de Spuikade. Het gaat vooral om kleine 
en middelgrote bedrijven die vooral werkzaam zijn in de 
bouwsector. Praktisch alle bedrijven horen tot het midden- en 
kleinbedrijf en hebben door de herkomst van de ondernemer 
en de klanten een binding met de wijk.

De meeste winkels in de wijk bevinden zich aan de 
Wolphaertsbocht en de Boergoensestraat. Er zitten een aantal 
buurtwinkels en een supermarkt in een soort wijkwinkelcentrum 
aan het begin van de Wolphaertsbocht. Vooral op de 
Wolphaertsbocht komt veel leegstand van winkelpanden voor. 
De winkelunits zijn zeer groot en de huren liggen hoog, omdat 
de Wolphaertsbocht als een A-locatie wordt gekenmerkt. Dit 
is iets wat in deze omgeving qua koopkracht niet kan worden 
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25 Zie afbeelding 2.08 | Werkzoekenden in de wijk in %
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2 werkzoekenden

< 1%

> 1% < 2%

> 2% en 3%

> 3%

afb. 2.08 Bron http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb
Werkzoekenden in de wijk in %, mei ‘09

waargemaakt. De winkels die er wel zitten zijn gericht op 
mensen die een laag inkomen hebben en daardoor is er een 
sober winkelaanbod. Je kunt in Oud Charlois uitstekend terecht 
voor de dagelijkse boodschappen en een paar aanvullende 
artikelen. In de wijk zijn een paar cafés te vinden die vooral een 
buurtfunctie hebben. Verder zijn er een paar eetgelegenheden 
en restaurants in de wijk. Deze horeca zit verspreid door de 
hele wijk, dus er is niet echt een concentratie van horeca 
rondom een plein.

Het werk en het inkomen

In 2007 bedroeg het gemiddelde besteedbare inkomen per 
huishouden 16.500 euro. In heel Rotterdam was dit per 
huishouden 18.700 euro. Een percentage van 20% van de 
gezinnen heeft een bijstandsuitkering ten opzichte van 17% 
in heel Rotterdam. De totale beroepsbevolking tussen de 
15 en 65 jaar bedroeg in 2007 2332 mensen. 11 % staat 
ingeschreven bij het CWI als niet -werkend of werkzoekend.

Een deel van de inwoners van Oud Charlois heeft echter 
al lange tijd geen werk en daar is ook niet echt zicht op25. 
Meer dan de helft van de groep zonder werk zijn dertigers 
en veertigers. Vaak zijn het jonge ouders die daardoor geen 
goed voorbeeld vormen voor hun kinderen. Hierdoor heeft 
een grote groep van deze jongeren geen of geen goede 
startkwalificatie. De schooluitval is hierdoor vrij hoog. 28% 
van de arbeidsplaatsen in Oud Charlois zijn te vinden in de 
sector landbouw, visserij en bouw. Een andere sector met veel 
arbeidsplaatsen is de niet -commerciële dienstverlening. 
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afb. 2.13 Bron http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb
Winkels, werkplaatsen, industrie en bedrijvigheid, mei ‘09

legenda
buurtgrens

winkels / 

werkplaatsen

industrie / bedrijven

legenda
buurtgrens

historisch hart

afb. 2.09 De groei van de wijk
Historische hart met de Sint-Clemenskerk rond 1460

afb. 2.11 De groei van de wijk
De bouw van de arbeiderswoningen na 1900

afb. 2.10 De groei van de wijk
Groei van de haven rond 1900

afb. 2.12 De groei van de wijk
Inlijving door de stad in 1895

legenda
buurtgrens

havenindustrie

legenda
buurtgrens

wijk met haven

legenda
buurtgrens

arbeiderswoningen
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2 2.3  Beeld van de wijk

Om het beeld van de wijk te duiden is in Bijlage I een 
beeldessay te vinden waarin de leegstand en verloedering 
van de wijk te zien. Het gaat hierbij vooral om de straten in 
en rond het historische hart van de wijk Oud Charlois met als 
kern de Sint -Clemenskerk. Op de foto’s zijn straat voor straat 
relevante leegstand, verloedering en onbebouwde locaties 
in de wijk gefotografeerd en potentiele plekken aangegeven 
waar kansen liggen voor opwaardering van de wijk. Het doel 
van het beeldessay is om een door deze beelden de sfeer te 
krijgen van de wijk rond de Sint -Clemenskerk en tegelijkertijd 
aan te geven dat op deze locaties de achteruitgang van de 
wijk letterlijk te zien is en tegelijkertijd de kansen zijn om 
bijvoorbeeld renovaties of transformaties toe te passen. Hierbij 
kan de  kleinschalige stedelijke bedrijvigheid een rol spelen.

legenda
fotoroute

startpunt route

eindpunt route

afb. 2.14 
Fotoroutes beeldessay leegstand en verloedering, mei ‘09

nieuwbouw

locaties

ontwikkeling

stadshavens

rijksmonument

toekomstig

rijksmonument

locaties

appartementen

eengezinswoningen

bebo woningen

combi  of anders

woningtypologie
< 4%

>4% en <9%

>9% en <18%

>18%

leegstand

eigenaar-bewoner

Nieuwe Unie

Vestia

kleine partic.verh.

Laurens wonen

WBR

woningbezit

afb. 2.15 Wijkstatistieken, bron: Gisweb
Leegstand in de wijk in %, mei ‘09

afb. 2.17 Wijkstatistieken, bron: Gisweb
Woningtypologiën in de wijk, mei ‘09

afb. 2.16 Wijkstatistieken, bron: Gisweb
Woningbezit in de wijk, mei ‘09

afb. 2.18 Wijkstatistieken, bron: Gisweb
Ontwikkelingen in de wijk, mei ‘09
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afb. 3.01 Atelier aan de Jaervelststraat
Bedrijvigheid in Oud Charlois, bron maps.google.nl

afb. 3.02 Lunchtafel bij een winkel op de Frans Bekkerstraat
Bedrijvigheid in Oud Charlois, bron maps.google.nl
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3 3.1  Inleiding

Reeds vele jaren wordt er veel geschreven over de creatieve 
industrie als motor voor de stedelijke economie en groei. Steden 
over de hele wereld proberen aan te haken bij deze ideeën. De 
beleidsmakers proberen de stad om te vormen tot een creatieve 
stad of in ieder geval zones aan te wijzen waar creativiteit 
de boventoon moet gaan voeren. Er wordt geprobeerd aan 
te haken op het gedachtegoed van bijvoorbeeld Florida, 
Landry en Jacobs25. In grote delen van Europa, maar ook in 
de Verenigde Staten is de creatieve economie reëel aanwezig 
en ontwikkelt de creatieve industrie zich in economische wijze 
sneller dan de meeste andere sectoren. Ook de stad Rotterdam 
wil zich hier aan meten.

3.2  De ideeën over de creatieve stad

Jane Jacobs pleit in 1961 in haar boek, The Life and Death 
of Great American Cities, al voor een compacte stad waar 
in elke wijk van de stad naast elkaar gewoond, gewerkt en 
gerecreëerd moet worden. Ze zet zich af tegen de algemene 
opstelling dat functies gescheiden moeten worden. Ook in 
Nederland zie je dat in elke stadsuitbreiding van de laatste 
jaren woonwijken uit de grond worden gestampt waar alleen 
gewoond kan worden. Naast de woonwijken voor alleen 
wonen zie je industrieterreinen ontstaan voor alleen maar 
bedrijvigheid en industrie. De kantoorparken die worden 
gebouwd zijn er uiteraard alleen maar voor de kantoorfuncties. 
Recreëren doen we op voorhand aangewezen plekken in 
bijvoorbeeld recreatieplassen of parken die we overal zien  
en veelal aan de rand van de stad of woonwijk zijn gelegen. 
Jacobs wil op het niveau van de straat van een wijk die 

hoeveelheid en diversiteit aan functies zien, waardoor er, 
volgens haar, een grote mate van sociale samenhang ontstaat 
in de individuele straten ten opzichte van elkaar in de wijk. 
Door op straatniveau deze diversiteit te laten ontstaan krijg 
je op wijkniveau vervolgens dezelfde sociale samenhang en 
ontstaat er tussen de verschillende wijken in de gehele stad 
ook een bepaalde chemie. Om een economisch gezonde, 
maar bovenal leefbare, stad te creëren is het van belang 
om functies in samenhang met elkaar in een stad of wijk te 
plaatsen en in harmonie met elkaar te laten samenwerken.

Richard Florida haakt een aantal jaren later aan op het 
gedachtegoed van Jacobs en hij schrijft zijn publicatie 
in 2002, The Rise of the Creative Class. Daaropvolgend 
woonde hij in 2003 in de Westergasfabriek de conferentie 
‘Creativity and the City’ om zijn ideeën ook in Nederland 
kracht bij te zetten. Florida is van mening dat een creatief 
component geïntroduceerd moet worden in de door Jacobs 
beschreven straat in een wijk. Hij gaf dit creatieve component 
op als mogelijkheid om steden die in het slop waren geraakt 
opnieuw leven in te blazen. Je kunt je echter afvragen of het 
creatieve component, zoals Florida dat noemt, een op een 
toepasbaar is op elke wijk in elke stad in elk land waar dan 
ook. Afgezien van de zeer uiteenlopende beroepsbevolking 
en culturele samenstelling van de afzonderlijke steden in de 
wereld, is in elke stad of wijk sprake van een andere woning- 
en gebouwvoorraad. Er is overal sprake van een andere 
behoefte in de woonomgeving en werkomgeving en het 
opleidingsniveau van de inwoners van de verschillende steden 

25 Limited potential of the creative city concept, Dion Kooijman, Arie Romein, november 2007, The 
Rise of the Creative Class, New York, Richard Florida, 2002, Creativiteit en de stad, hoe de creatieve 
economie de stad verandert, Nai uitgevers, Simon Franke en Evert Verhagen, 2005 en
The Death and Life of Great American Cities, Jane Jacobs, 1992



28

de vakm
an centraal

zijn verschillend. Die behoeften zijn weer in relatie te leggen 
met het verschil van hoe de openbare ruimte tussen het wonen 
en werken in gebruik wordt genomen. Laat staan dat steden te 
maken hebben met verschillende klimaatinvloeden die een en 
ander sterk beïnvloeden. Hoe flexibel moet een gemiddelde 
inwoner van een stad zijn om het creatieve component, zoals 
Florida dat stelt, te snappen en er op mee te liften? En wat 
houdt het creatieve component dan eigenlijk in?

Florida geeft aan dat volgens hem de creatieve economie 
een meerwaarde genereert aan vrijwel ieder product en hij 
ziet hierin geen beperkingen. Dus daarom ook zou iedereen 
overal ter wereld moeten kunnen profiteren van het vergroten 
van de creatieve industrie in een stad, volgens Florida. Het 
opplakken van het label creatieve stad alleen zorgt echter niet 
waar Florida voor strijdt. De stad moet aan veel voorwaarden 
voldoen om als creatieve stad te slagen. De plaatsen waar het 
creatieve component zich zal kunnen ontplooien zijn, volgens 
Florida, plaatsen waar men gelijkgestemden kan aantreffen. 
Mensen met hetzelfde opleidingsniveau bijvoorbeeld. Als 
deze plaatsen daarna gevonden worden door potentiële 
werknemers en bedrijven wordt het een plaats waar een 
nieuwe creatieve industrie ontstaat en de groei van de stad 
wordt begonnen.

Florida geeft zelf ook al aan dat de creatieve stad alleen 
niet alle problemen kan oplossen. Bij een creatieve industrie 
denk je aan de hoog opgeleide, goed verdienende klasse 
van de samenleving. Deze groep mensen vertegenwoordigt 
maar een deel van de bevolking van een stad. Er zullen echter 
grote bevolkingsgroepen zijn, die hier niet bij aansluiten. Ze 
zijn te oud, te jong, hebben een ander opleidingsniveau of 

een achtergrond die niet aansluit bij een creatieve sector. De 
grote groep allochtone jongeren, die we in de Rotterdamse 
wijken veel vinden, sluit in zijn geheel niet aan bij een 
creatief stadsmodel. In de wijk Oud Charlois is dit percentage 
(allochtone) jongeren hoger dan gemiddeld in Rotterdam. Deze 
jongeren zijn vooral voortijdige schoolverlaters en hierdoor niet 
of zeer laag opgeleid. Dit is een maatschappelijk probleem 
waar veel wijken in Rotterdam mee te maken hebben. Florida 
stelt dat een creatieve stad vooral een tolerante en open stad 
is, waarin iedereen op eigen wijze invulling kan geven aan zijn 
of haar leven. Welke rol de relatief groot vertegenwoordigde 
groep allochtone jongeren hierin zou moeten spelen, daar 
geeft Florida niet echt een antwoord op. Florida nuanceert zelf 
dat de ene stad het beter zal doen dan de andere stad bij het 
transformeren naar een creatief stadmodel. Daar rijst al gelijk 
de vraag op of het creatieve component, die hij overal wil 
introduceren, wel het juiste middel is om overal als oplossing 
aan te dragen en in de stad te implementeren.

Terug naar de ideeën van Jacobs. Deze gaan over het 
combineren van de functies wonen, werken en recreëren. Een 
open stad, gelijk voor iedereen, waar Florida voor staat, lijkt 
met haar gedachtegoed wel overeen te stemmen. Door de drie 
bovengenoemde functies te combineren op wijkniveau zou je 
een soort levendigheid kunnen voorstellen. Een levendigheid 
die ook Florida vooropstaat. Jacobs pleit dat de oude 
gebouwen in de steden ideaal zijn om de functiemenging te 
implementeren. Volgens haar bieden oude industrieterreinen 
en gebouwen de ideale infrastructuur die nodig is voor het 
ontstaan van de nieuwe leefomgeving die ze beoogt. Dat 
er bedrijven zullen zijn met specifieke wensen en behoeften 
waardoor eerder gedacht moet worden aan nieuwbouw laat 
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3 Jacobs buiten beschouwing. Als je dit beschouwt en analyseert 
dan kun je je afvragen of je wel het creatieve component 
nodig hebt wat Florida stelt. Een component dat aansluit 
bij maar een klein deel van de inwoners van een stad. Bij 
een inwonerssamenstelling die totaal verschillend is, kan niet 
iedereen binnen dit creatieve component zich thuis voelen en 
er een eigen invulling aan geven.

3.3  Voorwaarden voor een creatieve stad

Om de creatieve stad vorm te geven moet, volgens Florida, bij 
iedereen, van kind af aan de capaciteiten, kennis en creativiteit 
worden aangeboord. Ieder individu, iedere persoon die in 
een fabriek werkt, moet het creatieve tijdperk in. Dat ieder 
individu anders is en dat daardoor de totalitaire aansluiting 
tot het creatieve waarschijnlijk onmogelijk is, laat hij buiten 
beschouwing.

Florida vat wel goed samen wat nodig is voor de economische 
groei van een stad. Een economische groei door een creatief 
stadsmodel heeft, volgens hem, talent, technologie en 
tolerantie nodig. De drie T’s, zoals hij dat noemt. Dat talent 
en technologie nodig zijn voor een goede economie van een 
stad lijkt logisch. De koppeling met een creatief component is 
echter niet gelijk te leggen. Tolerantie is hetgeen waar nog een 
beetje omstreden naar gekeken wordt. Daar heeft hij helemaal 
gelijk in. Accepteer je buitenstaanders die zich in de stad 
gaan of al hebben gevestigd, dan draag je er zorg voor dat 
iedereen deel gaat uitmaken van de gemeenschap waarin we 
leven. Als iedereen zijn of haar eigen plekje kan veroveren, en 
kan leven zo hij of zij wil, versterk en stimuleer je het geheel. 
De individuele kwaliteiten komen naar boven en dragen dit uit 

naar anderen. Zo kan iedereen in goede harmonie met elkaar 
leven. Of je nou hoog of laag opgeleid bent en ongeacht je 
nationaliteit of culturele achtergrond.

Charles Landry omschrijft in 1990 in zijn boek, The Creative 
City, heel duidelijk wat, volgens hem, de voorwaarden zijn 
voor een creatief stadsmodel. Een creatieve stad heeft een hoog 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking nodig. De bevolking 
moet dynamisch zijn en er moeten scheppers en uitvoerders 
tussen zitten. Creativiteit is niet alleen het hebben van ideeën, 
maar deze moeten ook in uitvoering worden gebracht. Een 
creatieve stad moet talent herkennen en koesteren. Het moet 
talent aantrekken en onderhouden. Landry geeft zelf ook al 
gelijk een probleem aan van zijn creative city. Als creatief 
individu of organisatie bereik je nog niet een groot creatief 
stadsmodel. Ook moeten volgens hem de verschillende culturen 
en belangen in een stad niet worden onderschat. Volgens hem 
moet er een verandering komen in de manier van denken, 
waarnemen, ambitie en wilskracht van de bewoners van een 
stad.

Hoe krijg je echter een bevolking, zoals deze in Rotterdam, 
die momenteel niet echt hoog opgeleid is en veelal een laag 
salaris of uitkering ontvangt, zover hieraan gehoor te geven. 
De manier van denken van de, vooral allochtone jeugd, in 
Rotterdam die niet opgroeien met het zien van het nut tot 
opleiding en daardoor voortijdig de school verlaten en niet 
aan het werk komen. De eerste ideeën voor de creatieve stad 
zijn ontstaan aan het eind van de jaren tachtig. In het begin 
van de jaren negentig riepen een aantal grote steden een 
creatieve stad te zijn. In Engeland waren dat er ongeveer 
twintig, van Manchester tot Bristol, Plymouth, Norwich en 
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afb. 3.03 Wijkstatistieken, http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb
Winkels, werkplaatsen, industrie en bedrijven, mei ‘09

afb. 3.04 Wijkstatistieken, http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb
Geplande ‘Kunstenzone Oud Charlois’

legendalegenda
buurtgrens

winkels / 

werkplaatsen

industrie / bedrijven

belangrijkste 

winkelstraten

buurtgrens

winkels / 

werkplaatsen

industrie / bedrijven

geplande 

‘kunstenzone’
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3 London. Dit geldt ook voor Toronto, Vancouver en Ottawa 
in Canada. In de Verenigde Staten en Australië zie je ook 
genoeg steden die een of ander creatief concept op hun stad 
hebben toegelaten.

We zien, dat door de ideeën van onder andere Florida, 
Landry en Jacobs, sinds de jaren negentig, de aandacht 
voor creativiteit en cultuur in relatie tot de stedelijke 
ontwikkeling enorm is gegroeid. Gemeenten, bestuur en 
beleidsontwikkelaars schrijven in hun stedelijke visies en 
planologische stadsontwikkelingen vaak over een creatief 
stadmodel of noemen de creatieve industrie als instrument voor 
stadsverbetering. Verder dan het alleen maar het noemen van 
de term creativiteit komt men vaak niet. Er wordt geen inhoud 
en structuur gegeven aan de creatieve stadsmodellen die 
worden geschetst. Niet in de zin van wie er nou precies wordt 
bedoeld als men spreekt over de creatieve industrie, maar 
ook niet hoe en waar deze zich in de stad moet vestigen. Het 
belangrijkste aspect waar geen uitspraak over wordt gedaan 
is of er überhaupt wel een gedegen basis aanwezig is in de 
stad om een creatief stadmodel uit te zetten. Is het aanwezige 
culturele en creatieve potentieel in de stad wel geschikt en op 
welke wijze zou een creatief model hierop kunnen aansluiten. 
Of is dit juist helemaal niet van toepassing? 

3.4  Rotterdams beleid

De stadsvisie voor Rotterdam tot het jaar 203026 noemt 
expliciet dat ze zich wil richten op een aantrekkelijk woon- 
en leefklimaat voor hoog opgeleide, creatieve werkers en 
de midden- en hoge inkomens. De visie stelt verder dat het 
verbreden van de creatieve sector nodig is om de belangrijkste 

havenstad te worden op het gebied van kennis en innovatie. In 
dezelfde visie wordt aangegeven dat de creatieve industrie in 
Rotterdam, in verhouding tot andere grote steden, een minder 
groot aandeel heeft in de lokale economie.

In de wijkvisie voor Oud Charlois27 van de gemeente Rotterdam 
is te lezen dat als doel is geformuleerd dat de invloed van 
kunstenaars die nu aanwezig zijn in het historische hart van 
Oud Charlois uit te breiden naar de omliggende straten in de 
gehele wijk. Volgens deze wijkvisie laat het historische hart 
van Oud Charlois zich het beste omschrijven als ‘Kunstenzone 
Oud Charlois’. Je kunt je afvragen of deze visie om de 
kunstenzone te vergroten en uit te breiden in heel Oud Charois 
geheel kan aansluiten bij de inwonerssamenstelling en het 
opleidingsniveau van de inwoners van de wijk. Of dat er voor 
deze inwoners juist iets anders nodig is dan deze creatieve 
sector.

26 Stadsvisie Rotterdam, Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030, gemeente Rotterdam, 29 november 
2009 en afbeelding 3.03 | Winkels en werkplaatsen / Industrie en bedrijven en afbeelding 3.04 
Geplande ‘Kunstenzone Oud Charlois’
27 Parels aan de Maas, Wijkvisie Oud Charlois, 2009-2020, gemeente Rotterdam, 2009
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afb. 4.01 Zo op het oog een normale woonwijk met was uit het raam
Een normale dag in Oud Charlois, april ‘09

afb. 4.02 Even bijpraten bij het Gouwplein
Een normale dag in Oud Charlois, april ‘09
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4 4.1  Inleiding

Een dag in je woonwijk

Je werkdag is voorbij en je loopt met de fiets aan je hand naar 
huis. Thuis aangekomen doe je je gesmede poort open en je 
loopt je mooi beklinkerde oprit op richting je voordeur. Je ziet 
door het prachtige glas-in-lood in de voordeur je kinderen 
al lopen in de gang. Je bent thuis. De fiets met de lekke 
band zet je tegen de muur. Die moet morgenvroeg maar even 
naar de fietsenmaker. Gauw naar binnen waar de centrale 
verwarming het huis lekker opwarmt. De duisternis is inmiddels 
ingevallen, dus de zonwering die de eerste voorjaarszon 
moest tegenhouden, kan weer omhoog. Op het aanrecht ligt 
het verse brood van de bakker en de dikke plakken ham van 
de slager al klaar voor morgenochtend. In de keuken was je 
je handen even en droogt ze aan de handdoek die aan de 
wand hangt met die unieke handgemaakte keramiek tegels. 
In de spiegel zie je dat het morgen ook weer tijd is voor de 
kapper. Misschien dat je dan gelijk je nagels even kan laten 
doen. Daar gaat de bel van de voordeur. De Turkse pizza’s 
worden bezorgd. Je avond kan nu echt beginnen. Misschien 
werk je vanavond later op de avond nog wel even aan die 
meubels die aan het einde van deze week bij de klant moeten 
zijn. De werkplaats is immers in hetzelfde bouwblok een paar 
meter verderop. 

4.2   Stedelijke bedrijvigheid in de wijk

In Nederland vinden we relatief veel ambachtelijke bedrijven28. 
Ze zijn onmisbaar in onze economie. De variëteit en 
diversiteit zorgen er voor dat het levendigheid brengt in onze 28 Publicatie Hoofdbedrijfschap Ambachten, Aansluiting bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten, 2008

29 Zie Bijlage III in dit onderzoek voor een beeldessay van beroepen uit de stedelijke sector

maatschappij en dus ook in de wijken van onze steden. De 
bedrijven vallen onder de kleinschalige stedelijke sector en 
komen veel in woonwijken voor. Kenmerkend voor stedelijke 
bedrijven is dat ze in de regel kleinschalig van opzet zijn. 
Deze bedrijven passen moeiteloos in binnenstedelijke 
situaties. Termen die de kracht duiden van deze bedrijven 
zijn vakmanschap, ondernemersschap en klantgerichtheid. 
Hierdoor staan deze bedrijven dicht bij de mensen en het 
werk dat wordt verricht en de producten die worden gemaakt 
zijn herkenbaar voor een grote groep mensen. Het werk bij 
zo’n bedrijf heeft een arbeidsintensief karakter waardoor deze 
bedrijven voor veel werkgelegenheid zorgen. Omdat we deze 
bedrijven vooral vinden in binnenstedelijke gebieden komt 
deze werkgelegenheid in zijn geheel toe aan de inwoners 
van een wijk of de stad. 

Als we spreken over de kleinschalige stedelijke bedrijven dan 
bedoelen we bijvoorbeeld de horlogemaker en de glasblazer, 
maar ook de kapper, schoonheidsspecialist en de pedicure29. 
De bedrijvigheid strekt zich verder uit van dakdekkers 
tot stratenmakers, van de goud- en zilversmid tot aan de 
schoenmaker, de glazenier, de opticien en de meubelmaker. 
Genoeg bedrijven waar we alle dagen van de week gebruik 
van maken en ze het liefste vinden om de hoek in de eigen 
wijk, zodat we er niet te ver voor hoeven reizen. 

De kleinschalige stedelijke sector is een belangrijke voor 
de werkgelegenheid in de stad . Het is bovendien een 
dynamische sector die door zijn verscheidenheid de stad kleur 
geeft. De meeste beroepen zijn te noemen onder het ambacht 
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en vakmanschap. Het werk staat voor kwalitatief handwerk of 
vakwerk. Vakmanschap laat zich zien doordat er producten 
worden gemaakt en diensten worden geleverd die veelal 
uit handarbeid bestaat. Met veel inzet en energie, vanuit 
eigen expertise en kracht, worden in kleine schaal producten 
gemaakt en diensten geleverd. Het ondernemerschap uit zich 
door de kleinschalige opzet en grote inzet van de eigenaar 
van het bedrijf, eventueel met een of meerdere werknemers, 
waarbij de focus van het ondernemen zich richt op het product 
of dienst die er gemaakt of geleverd wordt. De klant staat 
hierbij altijd voorop. Over het algemeen worden unieke 
producten geproduceerd. Het ambacht gaat diep terug in 
onze geschiedenis. Door de veranderende samenleving 
en opkomst van nieuwe technologieën denken veel mensen 
dat het ambachtswerk in mindere mate aanwezig is en dat 
we er zonder kunnen, maar niets is minder waar. Als je je 
realiseert hoeveel mensen met geschoold handwerk zijn of 
haar geld verdienen, dan zien we dat het ambacht breed 
vertegenwoordigd is in onze maatschappij.

Oude ambachten als het bewerken van steen, hout en metalen 
zijn eigenlijk nooit weg geweest. Tot op de dag van vandaag 
wordt daar nog mee gewerkt. Dat er verschuivingen zijn 
opgetreden in sommige beroepen is logisch. Natuurlijk zijn 
er de laatste jaren ook verscheidene nieuwe beroepen binnen 
de kleinschalige stedelijke sector ontstaan. Bijvoorbeeld in de 
uiterlijke verzorging, zoals de kapper, de schoonheidsspecialist, 
de pedicure en de nagelstudio. Aansluitend aan de 
nieuwe technologie zien we in deze moderne sectoren 
ook het vakmanschap ontstaan bij de beroepen als een 
webdesigner, de websitebouwer en ook de pc-reparateur. Al 
deze werkzaamheden moeten met passie worden gedreven 

en met de hand worden gemaakt en gedaan. Dit illustreert 
de dynamiek die in dit werk te vinden is. De behoefte van 
producten en diensten zal in de toekomst niet afnemen, dus 
deze bedrijven en ook het werk uit de ambachtsbedrijven 
zullen blijven bestaan. Volgens het Hoofdbedrijf Ambachten30 

werken er momenteel in Nederland ruim 900.000 mensen bij 
circa 225.000 verschillende ambachtsbedrijven. 

Als we kijken naar ruim dertig jaar geleden, dan zagen we 
dat er in 1982 bijvoorbeeld totaal 118.000 kleinschalige 
stedelijke bedrijven bestonden. In deze bedrijven waren toen 
ongeveer 800.000 mensen werkzaam31. Dat betekent dat, als 
je de totale beroepsbevolking toen en nu vergelijkt, dat er 
dan nu iets minder mensen verhoudingsgewijs werkzaam zijn 
bij soortgelijke bedrijven, maar dat het aantal bedrijven nu 
meer dan verdubbeld is. Bedrijven worden verhoudingsgewijs 
kleiner in omvang met een tot drie mensen werkzaam in het 
bedrijf. Volgens het Hoofdbedrijf Ambachten is de vraag 
nog steeds groot naar deze bedrijvigheid en groeit deze 
nog steeds. We kunnen wel stellen dat de kleinschalige 
stedelijke sector van wezenlijk belang is voor de economie 
en werkgelegenheid. Van oudsher zijn het grootste deel van 
deze bedrijven gevestigd in gemengde woon-werk gebieden. 
Zowel in oude historische kernen als ook in uitbreidingswijken 
kwamen deze bedrijven veel voor. In een onderzoek van F. 
Schreiner is te lezen wat de redenen voor deze bedrijven zijn 
om zich te vestigen in oudere stadsdelen. 

30 Het Hoofdbedrijf ambachten is een publieksrechtelijke organisatie voor ambachtelijke branches, is 
ingesteld in 1956 krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie en behartigt en stimuleert de belangen 
van de aangesloten bedrijven. http://www.hba.nl/
31 Ambacht en kleine nijverheid in de oude stadsdelen van de drie grote steden in de randstad, plaats- 
en ontwikkelingsmogelijkheden, F. Schreiner, 1985
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afb. 4.03 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in vroeger tijden, Henk van Eijk
Café Walensteyn, Charloisse Kerksingel 80, 1953

afb. 4.04 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in vroeger tijden, Henk van Eijk
Herenmodezaak firma Boussaard, 1950

Een vijftal aspecten is voor deze kleinschalige stedelijke sector 
van belang;

o de huisvestingskenmerken
o  de liggingfactoren
o  de afzetgebondenheid
o  de arbeidsmarkt en het personeel
o  de benodigde vergunningen

Bij de huisvestingsmogelijkheden wordt vooral gekeken naar de 
geschiktheid van het bedrijfspand voor de bedrijfsactiviteiten. 
De huisvesting voor de bedrijven uit de kleinschalige stedelijke 
sector vraagt, omdat deze gecombineerd wordt met het wonen, 
een bijzondere aandacht. De grootte van het pand is van 
belang en er is meer ruimte nodig. Soms is er sprake van een 
aantal personeelsleden, waarvoor eventueel een parkeerplek 
of mogelijkheid tot het stallen van de fiets nodig is. Naast 
deze aspecten die voor de huisvesting van belang zijn speelt 
de hoogte van de huur- of koopprijs een grote rol. 

Bij het tweede punt, de liggingfactoren, is vooral de centrale 
ligging als ook het contact met andere bedrijven een belangrijk 
aspect. De menging van de functie wonen met het werken 
is een punt van grote aandacht. Vooral vanwege de sociale 
beleving die door deze menging tot stand komt in de wijk. Wel 
moet er aan de aan- en afvoer van goederen extra aandacht 
worden besteed bij een dergelijke functiemenging. De mate 
van aanwezigheid van parkeer-, laad- en losruimte speelt in 
de buurt een cruciale rol voor een ambachtelijk bedrijf. Klanten 
van de bedrijven moeten ook op een makkelijke manier hun 
weg kunnen vinden naar het bedrijf.
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Bij de afzetgebondenheid zie je een verschil tussen bedrijven 
die hun afzet vooral hebben aan de wijkbewoners zelf en de 
bedrijven die hun producten en diensten aan de hele stad 
willen verkopen. Dit aspect zorgt ervoor dat bereikbaarheid 
van het bedrijf in de wijk aandacht vereist. Verder is het van 
belang voor de plek waar een bedrijfsfunctie of winkel moeten 
komen in de wijk of er al een winkel- of bedrijfsbestemming op 
zit. Als het gaat om een woonbestemming waar het bedrijf aan 
gekoppeld moet worden dan is er in de regel een langdurig 
vergunningentraject nodig. Dit is ook weer geheel afhankelijk 
van wat voor bestemmingsplan er ligt op die locatie. Op 
locaties waar al een bedrijf is gevestigd en wordt gesloopt 
voor nieuwbouw of locaties waar vroeger bedrijvigheid te 
vinden was zal het waarschijnlijk redelijk gemakkelijk een 
bedrijf teruggeplaatst kunnen worden. Regelgeving was 
daar immers ooit op aangepast. Als laatste aspect hebben 
we de binding met de arbeidsmarkt. Deze binding met de 
kleinschalige stedelijke bedrijven vindt een goede aansluiting 
bij een bevolking waarvan het merendeel opgeleid is als 
vakman en handwerker of bij laaggeschoolde vakkrachten, 
die snel kunnen inspringen op dit werk. 

In 1981 werden er beleidslijnen uitgezet voor de drie grote 
steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met betrekking 
tot ambacht en kleine nijverheid. Dit sloot toen aan met het 
stadsvernieuwingsbeleid wat in de jaren erna werd uitgevoerd. 
Mede en dankzij de werkloosheidsproblematiek kan vanaf 
het jaar 1981 gesproken worden van meer beleidsaandacht 
voor het (zoveel mogelijk) handhaven van ambacht en kleine 
nijverheid in oudere stadsdelen. Het werken werd gelijkgesteld 
met de woonprioriteit.

Als we nu kijken naar hoe de bevolkingssamenstelling van 
Rotterdam met haar problemen en de herstructurering van 
wijken langzaam wordt opgestart dan komt dit in zeker mate 
overeen met beleid van toen.

4.3  De groei van een wijk

Na de Tweede Wereldoorlog is er in het kader van de 
wederopbouw veel gebouwd. Er verschenen nieuwe wijken, 
waarin de verschillende voorzieningen als wonen, kantoren en 
bedrijven volledig van elkaar gescheiden werden gebouwd. 
Economische aspecten als werkgelegenheid werd geheel los 
gezien van het wonen. De werkgelegenheid was vooral te 
vinden in de haven en de industriegebieden. Nog steeds 
worden er woonwijken of bedrijvengebieden onafhankelijk 
van elkaar ontworpen en gebouwd. De verstedelijking wordt 
vooral gekenmerkt door verspreiding en uitdijing van functies. 
Woonwijken en haven- en bedrijventerreinen werden veelal 
gescheiden door tussen deze beide gebieden in groene zones 
en groenstructuren te plaatsen, zoals water en parkstroken. 
Dit maakte de scheiding tussen wonen met werken meer 
fysiek. In deze woon- en werkgebieden verblijven relatief 
minder mensen en er is een afname van de dichtheid van 
bebouwing. Dit fenomeen komt vooral in de woonwijken 
voor. De afstand tussen de woonwijk en werkomgeving zorgt 
voor een intensivering van de mobiliteitsbehoefte. Woningen 
worden ruimer opgezet gebouwd met meer groen tussen de 
woningen, waardoor de binding tussen de bewoners in de 
woonwijk verminderd en de afstand tot het openbare ruimte 
groter is, waardoor men elkaar daar ook niet of nauwelijks 
meer ontmoet.
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afb. 4.05 Beelden uit vroegere tijden, uit: Blik op Zuid, deel 3, Jan Roovers
De Jong Manufacturen op de hoek Gouwplein en Wolphaertsstraat, 1953

afb. 4.06 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in vroeger tijden, Henk van Eijk
Roobol Textiel, 1972

De Rijksoverheid kwam tien jaar geleden met beleid dat zich 
richtte op de compacte stad. Dit zagen we vooral op de 
stedelijke knooppunten en de Rijksoverheid zette in de jaren 
negentig van vorige eeuw de VINEX32 wijken in. Op deze 
manier kwamen er vele nieuwe mono-functionele wijken bij. 
Deze mono-functionele wijken dragen echter niet bij aan een 
aantrekkelijk en veilig leefklimaat. De menging van functies is 
een thema dat steeds vaker wordt genoemd, waarbij wordt 
gekeken naar de verdichting van binnenstedelijke gebieden en 
naar meervoudig ruimtegebruik. Ruimte moet altijd al zo goed 
mogelijk worden gebruikt. Ongebreidelde bouw zorgt op den 
duur voor ruimtetekort. Vooral in binnenstedelijke gebieden ligt 
er een hoge druk op schaarse ruimte en is het van belang om 
zorgvuldig en slim met deze ruimte om te gaan. Combineren 
en samenvoegen van functies is hier een middel voor.

Van mono-functioneel naar meervoudig gebruik

In de mono-functionele wijken van nu, met dus vooral 
woningen zonder bedrijvigheid, komen eigenlijk alleen maar 
voorzieningen op wijkniveau voor. Andere bedrijvigheid en 
economische activiteiten worden grotendeels geweerd uit de 
wijk. De wijkeconomie bestaat dus uit winkels die voorzien in 
de dagelijkse behoeften voor de inwoners van de wijk, zoals 
een drogisterij of een supermarkt. Hier en daar kom je nog een 
bedrijf of werkplaats tegen in de wijk. Zoals bijvoorbeeld een 
garage die al generaties in een woonwijk zit en de reparaties 
van de auto’s in de wijk op zich neemt. 

32 In heel Nederland zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor nieuwe stedelijke uitbreidingen 
op de zogenaamde VINEX-locaties. Deze locaties zijn in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra eind 1993 door de minister van VROM als gewenste uitbreidingslocaties van de 
steden aangewezen. Bron: http://www.vinex-locaties.nl/
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Doordat de woonwijken vooral bestaan uit woningen, zorgt 
deze eentonigheid voor een vrij leeg publiek domein33. Op 
het moment dat de plannen voor de eerste nieuwbouwwijken 
werden gemaakt, zoals de wijken en herstructureringsgebieden 
uit de jaren vijftig en zeventig, werd niet nagedacht over 
deze openbare ruimte of het publieke domein. Zelfs in de 
jaren negentig was daar ook nog geen sprake van. Nu wordt 
duidelijk dat de monotone wijken van toen mede zorgen voor 
de problemen van vandaag de dag.

Door zorg te dragen dat er in een wijk meerdere functies 
tegelijkertijd worden ingezet los je al een aantal problemen 
van nu op. Het mengen van functies zorgt voor beter gebruik 
van voorzieningen die nu al in wijken aanwezig zijn. Omdat 
gedurende de gehele dag in de wijk mensen wonen met 
werken combineren is de sociale controle op straat groter. 
Buurtbewoners zien elkaar vaker en kunnen elkaar makkelijker 
aanspreken. De ontmoeting met elkaar in de wijk is daar een 
gevolg van.

Goed voorbeeld doet natuurlijk goed volgen. In de zin van 
voorzieningen als openbaar vervoer, winkels en parkeren 
wordt de wijk optimaler en intensiever gebruikt. Omdat nu 
meer voorzieningen in de wijk zelf te vinden zijn hoeft een 
deel van de inwoners niet ver meer te reizen, wat de mate van 
mobiliteitbehoefte terugdringt. Doordat de levendigheid in de 
wijk toeneemt neemt is er mogelijk ook een gunstige invloed 
op het gevoel van veiligheid in de wijk.

afb. 4.07 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in beeld, Tinus de Does, Uitgeverij Atlast Holland
Winkel Cor Pol

afb. 4.08 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in beeld, Tinus de Does, Uitgeverij Atlast Holland
Firma Spoormaker op de Zuidhoek

33 Publiek domein: openbare plekken die een sterke publieke betekenis hebben en plekken die minder 
openbaar zijn, maar wel door een groot publiek worden gebruikt. Uit: Op zoek naar nieuw publiek 
domein, NAi Uitgevers, Maarten Hajer en Arnold Reijendorp, 2001
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Komossa in haar proefschrift34 het voorbeeld van de Hypermarché 
in Baguolet aan. Baguolet is een wijk in de agglomeratie van 
de stad Parijs. De inwoners hadden nauwelijks een relatie 
met de hypermarkt en er braken veel rellen uit in deze wijk. 
De burgemeester wees de parkeerplaats naast de supermarkt 
aan als plek voor de wijkbewoners om daar een minimarkt 
op te richten en de hypermarkt zelf paste haar aanbod aan 
de wensen van de wijkbewoners aan. De wijk is door deze 
economische activiteit ten goede veranderd.

Op het moment dat kleinschalige stedelijke bedrijvigheid in 
wijken wordt geïntroduceerd, komt dit niet alleen ten goede 
aan de sociale en culturele aspecten van een wijk, maar brengt 
tegelijkertijd een economische impuls met zich mee. Voor 
arbeidsintensieve diensten die worden gemaakt en producten 
die worden geleverd is relatief veel arbeidsinvestering nodig, 
dus ook relatief veel arbeidsplaatsen. Deze bedrijvigheid 
kan vorm worden gegeven in winkeltjes, werkplaatsen of 
andere kleine bedrijvigheid en aansluiting vinden bij de 
inwoners van een wijk en heeft weinig of geen boodschap 
aan de verschillende nationaliteiten, achtergronden en 
opleidingsniveaus. Deze kleinschalige stedelijke bedrijvigheid 
is een geschikte aanvulling voor de creatieve sector door 
deze sector service en diensten te verlenen en andersom. Dit 
zal niet alleen de wijkeconomie ten goede komen, maar ook 
een deel van de individuele inwoners. De bedrijven kunnen 
overal in de wijk voorkomen en gaten in wijk opvullen35. De 
lager opgeleide bewoners en de vakmensen kunnen in deze 
werkgelegenheid hun capaciteiten ten uitvoering brengen en 
voor de jeugd is er weer meer kans voor stageplekken en 
werkervaringstrajecten.

34 Uit: De transformatie van het Hollandse bouwblok in relatie tot het publieke domein. Model, regel 
en ideaal. Susanne Komossa, 2008
35 Gaten als onbebouwde locaties en leegstaande woningen en panden. Zie paragraaf 2.2 | 
Gegevens over de wijk

Voor de kleinschalige stedelijke bedrijvigheid is relatief veel 
ruimte nodig. Er moet dus gestreefd worden naar efficiënt 
ruimtegebruik. Ook moet de ruimte voldoen aan een aantal 
condities. Er kan in de wijk Oud Charlois gebruik gemaakt 
worden van de leegstanden verpauperde woningen en 
panden, variërend in grootte van klein naar groot, naar 
gelang de behoefte voor een specifieke bedrijvigheid. 
Sommige bedrijvigheid vraagt weer om specifieke nieuwe 
bebouwing, waarbij deze nieuwe bebouwing op bijvoorbeeld 
nu nog ongebruikte onbebouwde locaties voor deze bedrijven 
een oplossing kan bieden. Onderzocht moet worden wat de 
huidige bestemming in het bestemmingsplan van de gemeente 
is voor deze leegstaande of onbebouwde locaties in de wijk.

Verbinding tussen bedrijven

Op het moment dat de leegstaande en verpauperde woningen 
en gebouwen en de onbebouwde locaties in de wijk worden 
geherstructureerd en heringericht dan wordt de verbinding 
tussen de onderlinge bedrijven zeer belangrijk. Als je kijkt 
op de schaal van de woning of het bedrijf zelf dan is juist 
de verbinding tussen het wonen met werken en het direct 
aangrenzende publieke domein een belangrijk vraagstuk. Een 
manier om deze functiemenging vorm te geven is door het 
maken van de woningen met bedrijfruimten en werkplaatsen. 
Er zal geprobeerd moeten worden om deze op een ultieme 
manier te integreren, waardoor het woongedeelte en het 
werkgedeelte op ingenieuze wijze met elkaar verbonden 
wordt.
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Op de schaal van de openbare ruimte of het publieke domein 
vindt onder andere de ontmoeting tussen werknemers en 
medebewoners van de wijk, tussen werknemers en klanten, 
tussen de klanten en de bewoners en tussen werknemers en 
aan- en afvoer van goederen en producten plaats. Komossa 
noemt een aantal voorwaarden voor de samenhang - en - 
verweving en productie - en - consumptie van de kleinschalige 
economische bedrijvigheid.

Het gaat om de volgende aspecten;

o  goed functionerend publiek domein dat zich kenmerkt 
 door korte afstanden en fysieke nabijheid
o  hoge bebouwings- en gebruiksdichtheid
o  menging van functies
o  onderlinge tolerantie
o  dynamiek en veranderlijkheid

4.4  Het legitimeren van de functiemenging

Wanneer we in een woonwijk bedrijven willen toevoegen en 
een rol willen laten spelen in de functiemenging van wonen 
met werken is daar een investering voor nodig. De relatie 
met de openbare ruimte en het publieke domein vergt hierin 
ook investeringskapitaal. Investeringskapitaal is op te delen in 
drie stromen kapitaal. Het economische kapitaal, het culturele 
kapitaal en het sociale kapitaal .

Op het moment dat je het voor elkaar krijgt om deze 
kapitaalstromen te koppelen aan elkaar, wordt het draagvlak 
van de investering vergroot tot op het hele wijkniveau en richt 
zich op de gehele bevolkingssamenstelling uit de wijk. 

Voor de groei van een wijk is scholing een belangrijk aspect. 
Goede scholing zorgt immers voor de kennis, groei en 
opleiding van de jeugd. Momenteel is er in de wijk weinig 
kans voor de jeugd op stageplekken en werkervaringstrajecten, 
waardoor ze afhaken of buiten de eigen wijk op zoek gaan. 
Op het moment dat cultureel kapitaal ingezet kan worden om 
een bijdrage te leveren aan het economische kapitaal kan 
dit samen zorgen voor een werkgelegenheid in de nieuwe 
kleinschalige stedelijke sector, maar ook voor binding van 
scholing met stageplekken in deze bedrijvigheid. Sociaal 
kapitaal kan dit aanvullen. Dit is op veel fronten in de wijk 
goed voor de wijkeconomie. Goed voor de economie van de 
wijk, goed voor de beroepsbevolking van de wijk, goed voor 
de nu voortijdig verlatende schooljeugd die wel een kans krijgt, 
goed voor de leefbaarheid in de wijk, voor de (leegstaande) 
woningen en gebouwen, voor de netwerkstructuren in de wijk, 
goed voor de verenigingen en organisaties, voor de scholen 
en de jeugd.

Sociaal en cultureel kapitaal is bij de overheden en de 
wooncoöperaties aanwezig als investeringskapitaal en 
kan door op deze wijze van investeren worden ingezet 
om dubbele resultaten te krijgen. Op deze manier wordt 
de investering in de koppeling van wonen met werken met 
de scholing gelegitimeerd door de binding met de jeugd, 
scholingstrajecten en werkervaringsplekken.

Vanuit de gemeente Rotterdam wordt geprobeerd te investeren 
in individuele bedrijven die zich willen vestigen in onder 
andere woonwijken. De gemeente wil hiermee de creativiteit 
36 ‘Economische Kansenzones’ zijn zones waarin wijken worden aangewezen waarin met een 
gemeentelijk stimuleringsfonds geïnvesteerd wordt in de wijkeconomie om een economische en sociale 
impuls te geven in de buurten en de wijken.
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van de ‘Economische Kansenzones36 en het ‘Gemeentelijk 
Stimuleringsproject Groeibriljanten37 zal een positieve bijdrage 
moeten worden geleverd aan de economie van de wijk en 
een sociale impuls in de buurten en wijken moeten zijn. 
Een aantal wijken38, waaronder onder andere de wijk Oud 
Charlois, zijn aangewezen als ‘Economische Kansenzone’. De 
gemeente probeert in deze wijken de vastgoedeigenaren en 
ondernemers bij te staan als ze willen investeren in hun pand 
of bedrijf. Een van de instrumenten die wordt ingezet is de 
OndernemersKredietRegeling. Met deze regeling subsidieert 
de gemeente tot 50% van de investering in de onderneming 
met een maximum van 100.000 euro. Eind mei ‘09 verscheen 
er in het nieuws39 dat de gemeente Rotterdam een vervolg 
op het project kansenzone gaat lanceren. De regeling is 
iets aangepast ten opzichte van de oude regeling. Het is nu 
mogelijk om een subsidie tot 40% van de investering aan te 
vragen met een maximum van 40.000 euro per aanvraag. 
In juni 2009 gaat deze nieuwe regeling in. Je kunt je echter 
afvragen in hoeverre deze subsidies aansluiten bij de oplossing 
van de problematiek in de wijken. In Oud Charlois zien we 
als voorbeeld dat het oude gemeentehuis van de wijk met 
subsidie is omgebouwd tot een Frans restaurant, die dure 
gerechten verkoopt. Van de eigenaar kregen we in het begin 
van dit jaar al te horen dat zijn zaak niet echt vol zit en zijn 
buitenterras niet veel wordt gebruikt. Blijkbaar is er bij deze 
aanvraag van de subsidie alleen maar gekeken naar welke 

afb. 4.09 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in beeld, Tinus de Does, Uitgeverij Atlast Holland
Tramlijn 2 op de Wolphaertsbocht

afb. 4.10 Beelden uit vroegere tijden, uit: Charlois in beeld, Tinus de Does, Uitgeverij Atlast Holland
Winkel van J. de Wit

37 ‘Gemeentelijk Stimuleringsproject Groeibriljanten’; project waarmee de gemeenten subsidies 
verleent aan bedrijven die binnen de ‘Economische Kansenzone’ vallen, met als doel de wijkeconomie 
een impuls te geven
38 Totaal zijn er acht wijken in de deelgemeentes Feijenoord en Charlois aangewezen als ‘Economische 
Kansenzone’, te weten; een gedeelte van Vreewijk (Landbouwbuurt en Strevelswijk), Afrikaanderwijk, 
Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Tarwewijk, Oud Charlois en Pendrecht.
39 Zie Bijlage II | Recente artikelen over de maakindustrie, artikel: Rotterdam entameert volgende 
kansenzone, De Financiële Telegraaf, 29 mei ’09.
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functie bij de statige uitstraling van het oude gemeentehuis zou 
passen. Er is niet gekeken of er bij de inwoners van de wijk 
wel vraag is naar een duur Frans restaurant. Voor het vervolg 
op de subsidieregeling is zes miljoen euro beschikbaar. Als dit 
geld op een andere manier ingezet zou worden, bijvoorbeeld 
projectgewijs, maakt dit de kans voor de ondernemer in de 
wijk en daarmee ook de verbetering van de wijkeconomie 
een stuk groter. De nieuwe bedrijvigheid zou ook een rol 
kunnen spelen bij  klimaatiniatieven die er zijn in Rotterdam. 
Er is arbeid nodig om deze initiatieven uit te voeren. Op 
het journaal van 10 juni ‘09 werd het initiatief van Andy 
van den Dobbelsteen uiteen gezet. Hij wil in Rotterdam een 
project uitrollen in drie wijken in Rotterdam Zuid om daar oude 
gebouwen klimaat neutraal te gaan maken. Daar is arbeid en 
vakpersoneel voor nodig om dit aan te leggen, te installeren 
en te onderhouden.
In Berlijn zie je ook dat, zelfs in economisch mindere tijden, 
de groei van bedrijven die bijvoorbeeld zonnecollectoren 
plaatsen, nog steeds aan het groeien is. 

4.5  Bestemmingen en vergunningen

In het bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam is voor 
een groot gedeelte van de wijk Oud Charlois beschreven wat 
voor bestemming er voor de verschillende panden mogelijk is. 
In paragraaf 5.3 | Locatiekeuze wordt beargumenteerd welke  
welke locaties relavant zijn in dit onderzoek. Onderstaand 
is daarom alleen van deze locaties een uitleg van de 
bestemmingen gegeven en niet van de hele wijk.

Het gebied Charloisse kerksingel, inclusief Wolphaertsstraat, 
Kaatsbaan, Gouwstraat en Grondherendijk moet een meer 

40 http://www.bds.rotterdam.nl
41 http://www.deelraadinfo.nl/content.jsp?objectid=4031
42 http://www.rotterdamcentraal.nl/Rotterdam/Openbaar/Overig/RC/
43 Lijst van bedrijfsactiviteiten: Toelichting; De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen 
het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld in milieucategorieën, 
waarbij milieucategorie 1 betekent dat een bedrijfstype weinig potentiële milieuhinder veroorzaakt en 
milieucategorie 5 of 6 veel milieuhinder veroorzaakt.

globale invulling krijgen in het plan teneinde de cultureel-
economische ontwikkelingen te bevorderen40. In de genoemde 
straten kent het merendeel van de panden de bestemming 
“gemengde bebouwing”. Deze panden zijn qua bestemming al 
geschikt voor het huisvesten van cultureel-economische functies 
mits het de begane grondlaag betreft. Een horecafunctie valt 
niet binnen deze globale bestemmingsregeling vanwege 
mogelijke overlast die van horeca kan uitgaan. Alleen aan 
de Charloisse Kerksingel 2 is een mogelijkheid geschapen 
horeca te vestigen in het kader van het specifiek beoogde 
gebruik van het pand41.

In het voorontwerp bestemmingsplan Oud-Charlois, Werken 
aan huis42 is de mogelijkheid van werken aan huis geregeld. In 
de voorschriften staat, omtrent werken aan huis, dat uitoefening 
van een aan huis verbonden beroep/bedrijf mede onder 
wonen wordt verstaan, mits: 

o    de woonfunctie van de desbetreffende woning in 
 ruimtelijke en visuele zin gehandhaafd blijft (reclame-
 uitingen aan o.a. de geven en dakrand zijn niet 
 toegestaan) en maximaal 30% van de vloeroppervlakte 
 van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen 
 hiervoor gebruikt worden; 
o mits het bedrijfsuitvoering betreft welke zijn vermeld in 
 de categorie 1 en 2 van de Lijst bedrijfsactiviteiten43 
 m.b.t. werken aan huis 
o er geen detailhandelactiviteiten plaatsvinden.



43

de
 v

ak
m

an
 c

en
tra

al

W
ER

KE
N

 IN
 D

E 
W

IJK
4 4.6  Praktijkvoorbeelden

Steeds vaker lezen we over projecten en initiatieven in de 
praktijk, waarbij het gaat over de mix van functies binnen 
woonwijken. Ook de media richt zich vaker op voorbeelden, 
waarbij kleinschalige stedelijke bedrijvigheid en wonen binnen 
woonwijken worden samengebracht. In bijlage II zijn een greep 
uit artikelen uit kranten en tijdschriften weergegeven die ingaan 
op het combineren van de functies wonen met werken binnen 
de maakindustrie en kleinschalige stedelijke bedrijvigheid. Een 
aantal artikelen zijn gericht op de Rotterdamse situatie. De 
artikelen laten voorbeelden zien van verschillende branches 
die allemaal te maken hebben met producten die met de hand 
worden vervaardigd. Deze vorm van werken speelt nog steeds 
een belangrijke rol. Zelfs in tijden waarin het economisch 
minder lijkt te gaan klagen deze bedrijven niet, omdat er 
toch vraag blijft naar unieke producten en men bijvoorbeeld 
producten die aan vervanging toe zijn sneller laten repareren, 
zoals juwelen, stoelen of kleding.

Bijvoorbeeld artikel b.05 in bijlage II | ‘Rotterdam entameert 
volgende Kansenzone’ gaat het over het project Kansenzone. 
Hier wordt geschreven dat de gemeente Rotterdam de 
komende jaren het project Kansenzone vervolgt. Ondernemers 
in wijken die aangewezen zijn als Economische Kansenzone 
kunnen weer subsidie gaan aanvragen voor de investering in 
hun bedrijf.

Artikel b.08 in bijlage II | De missie van Marcel Wanders. 
Marcel Wanders heeft geruime tijd samengewerkt met de 
kunstenaar Ivo van den Baar (kunstenaar in Oud Charlois). 
Tegenwoordig voert Ivo van den Baar vanuit Oud Charlois 

nog steeds werkzaamheden uit voor Marcel Wanders nu die 
vanuit Amsterdam zijn bedrijf voert.

En in artikel b.10 in bijlage II | ‘Fascinatie voor oude meuk’ 
staat dat er in Rotterdam wordt gewerkt aan de reconstructie 
van het historische marineschip ‘De Delft’. Elk onderdeel en detail 
zijn uniek en vraagt om een ambachtelijke wijze van werken. 

4.7  Stedelijke bedrijvigheid in Oud Charlois

In tabel 4.12 | Aanwezige kleinschalige stedelijke bedrijvigheid 
in de wijk Oud Charlois zijn de bedrijven die in de wijk 
te vinden zijn opgesomd. De bedrijven behoren allemaal 
tot de kleinschalige stedelijke bedrijvigheid en hebben te 
maken hebben met het ambacht en vakmanschap ofwel de 
maakindustrie.

De bedrijven zijn tot op de dag van vandaag in de wijk Oud 
Charlois te vinden. Totaal zijn het er ruim honderd van deze 
bedrijven in de wijk te vinden. De bedrijven zijn nu niet of 
nauwelijks in het straatbeeld te zien. Ze zitten veelal achter 
gesloten deuren, binnen in een bedrijfspand of gewoon in de 
eigen woning en worden van daaruit uitgeoefend.

In afbeelding 4.11 | Huidige aanwezige bedrijven in de wijk
zijn de globale posities van de verschillende bedrijven op 
de kaart van Oud Charlois weergegeven. Er is duidelijk te 
zien dat, verspreid over de hele wijk, bedrijvigheid aanwezig 
is. Nu nog veelal achter gesloten gevels, maar hier ligt de 
kans om met etalages en doorgangen in bouwblokken deze 
stedelijkheid te laten zien en de wijk te laten herleven.
In bijlage II is een beeldessay te vinden waarop beroepen te 
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afb. 4.11 Huidige aanwezige bedrijven in de wijk
Globale positionering van verschillende arbeid in de wijk, mei ‘09

galerie
restaurant

garage
timmerwerk

zien zijn die allemaal vallen onder de kleinschalige stedelijke 
bedrijvigheid en te maken hebben met het werken met de 
handen, ofwel het ambacht en het vakmanschap. Beroepen 
die, als aanvulling op de bedrijvigheid die nu al in de wijk 
aanwezig is, kunnen fungeren. Bedrijven kunnen elkaar 
versterken en aanvullen. De wijk kan weer herkenbaar worden 
door het beeld van werken in de wijk te laten zien.

4.8  Hoven in Berlijn als voorbeeld

Zoals eerder genoemd zijn er in Berlijn vele voorbeelden te 
vinden van wonen met kleinschalige stedelijke bedrijvigheid. 
Kenmerkend in Berlijn zijn de bouwblokken met binnenhoven, 
waarbinnen zich een levendigheid ontwaart, doordat op die 
plekken de functies wonen met werken elkaar ontmoeten. 
Je vindt er bedrijven uit de creatieve sector, bedrijven met 
ambacht en vakmanschap als kenmerk. Maar ook spelen 
ontmoetingen in de bars/cafés, bioscopen en theaters hier 
een grote rol.

Het bekendste voorbeeld zijn de Hackesche Höfe, maar er valt 
in Berlijn nog veel meer van deze “hof-oases” te ontdekken 
zoals een bibliotheek, nieuwe woonconcepten of zelfs een 
oude woon- en werkvoorbeelden. Om een beeld te krijgen 
bij de verschillende voorbeelden van woon- werkwoningen 
in Berlijn, gekoppeld aan de synergie tussen openbaar en 
privé in de binnenhoven, is in Bijlage V een beeldessay te 
vinden die gaat over de verscheidenheid aan hoven in Berlijn. 
Dit beeldessay geeft een aantal ingrediënten aan die bij 
opwaardering van een wijk als Oud Charlois een rol kunnen 
gaan spelen en is gemaakt na een week rondreizen door 
Berlijn op zoek naar inspiraties uit deze plekken en hoven.
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4 Aannemer

Beeldende kunstenaars

Bestratingen

Betonijzervlechten

Betonwerken

Bijouterieën 2x

Boek/tijdschriftenhandel

Boekhandels

Brood en banket 3x

Broodjeszaken

Cafetaria’s

Cateringservice

CV installatie/onderhoud 3x

PC reparatie en onderhoud

Dakbedekkingen

Decoratieverzorging

Decorbouw

DTP

Dubbele beglazing

Elektrotechnische installatiebureaus 4x

Fotografie 6x

Galeries 12x

Garages 3x

Geluidsopnamestudio’s

Glas in lood

Goudsmeden en zilversmeden

Grafische ontwerpers

Kappers 7x

Kleding

Kledingreparaties

Klussenbedrijven 3x

Kunstnijverheidsateliers

Lasbedrijven

Loodgieters 2x

Loonbedrijven

Metselwerken

Meubelen

Meubelmakerijen

Meubelstoffering

Montagebedrijven

Nagelstudio’s

Onderhoudswerken 5x

Opticiens

Pedicure 5x

Restaurants 5x

Restauratiewerken

Schilders 6x

Schoonheidsinstituten 3x

Schoonmaakbedrijven 2x

Schoorsteenvegen

Slagerijen 2x

Sloopwerken

Snackbars 2x

Steigerbouwer 2x

Stomerijen 2x

Tegelwerken

Televisies/radio reparatie 

Textiel

Timmerfabrieken

Timmerwerken 6x

Verbouwingen

Viswinkel/fileren

Webdesign bureaus 8x

Woninginrichting

tabel 4.12 Bron: www.goudengids.nl
Aanwezige kleinschalige stedelijke bedrijvigheid in de wijk Oud Charlois

afb. 4.13 Glas-in-lood
Voorbeeld maakindustrie

afb. 4.14 Heckmanhöfe Berlijn
Voorbeeld hof in Berlijn
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afb. 5.01 Zo op het oog een normale woonwijk met was uit het raam
Een normale dag in Oud Charlois

afb. 5.02 Werken aan de wijk
Een normale dag in Oud Charlois
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5.1  Locatiekeuze

Om de kleinschalige stedelijke bedrijvigheid te mengen met 
wonen in de wijk en daarmee de relatie met de openbare 
ruimte te leggen is er een locatie nodig die ruim van opzet 
is, waarbij er ruimte is voor het woongenot, maar waar 
tegelijkertijd de kleinschalige stedelijke bedrijvigheid haar 
plek kan vinden. Aspecten die van belang zijn voor deze 
locatie zijn onder andere; de huisvestingskenmerken, de 
ligginsfactoren, de afzetgebondenheid, de arbeidsmarkt en 
het personeel en de benodigde vergunningen.

De afgelopen jaren zijn er in de wijk al een aantal nieuwbouw 
of renovatieprojecten gestart en zijn er in de wijk een aantal 
locaties als toekomstige nieuwbouwlocaties aangewezen door 
de gemeente Rotterdam. Zie afb. 5.03 | Potentiële locaties 
aangewezen door de Gemeente Rotterdam. 

Deze locaties zijn veelal klein van schaal en niet groot genoeg 
om bedrijvigheid te schakelen met woningen en een relatie te 
leggen met de openbare ruimte. Ideaal zou een bouwblok, 
een leegstaande bedrijfhal of een nog niet bebouwde locatie 
zijn, het liefst in het historische hart van de wijk, omdat van 
hieruit de wijk weer vernieuwing zou moeten krijgen.

Potentiele locaties

Een voorbeeld van een leegstaand gebouw in de wijk is de 
voormalige RET remise aan de Sluisjesdijk. Momenteel wordt 
er onderzocht, door de gemeente, wat voor bedrijvigheid of 
andere functie geschikt zou zijn voor deze bedrijfshal. Dit 
pand zou geschikt kunnen zijn als locatie voor het ontwerp. 

nieuwbouw locaties
locaties

afb. 5.03 Wijkstatistieken, http://appl.gw.rotterdam.nl/gisweb
Potentiële nieuwbouwlocaties aangewezen door de Gemeente Rotterdam, mei ‘09

appartementen

eengezinswoningen

bebo woningen

combi  of anders

woningtypologie
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afb. 5.05 Potentiële locatie
RET Remise, februari ‘09

afb. 5.04 Potentiële locatie
Voornsevliet, februari ‘09

afb. 5.06 Potentiële locatie
Hoek Boergoensevliet en Frans Bekkerstraat, februari ‘09

afb. 5.07 Locatie
Bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat, februari ‘09
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5 Het ligt echter niet in de wijk, maar net over de dijk aan het 

begin van het havengebied. Wat deze minder geschikt maakt.

Een locatie, aan het Voornsevliet, waar nu nog bebouwing 
staat die binnenkort wordt gesloopt, is een mogelijke locatie. 
Het is groot genoeg om meerdere bedrijven en woningen in 
te ontwerpen en de relatie met de openbare ruimte kan goed 
worden gelegd en door de sloop is er plek voor nieuwbouw.

De woningcorporatie Vestia heeft deze locatie, aan de 
Voornsevliet, aangewezen voor de nieuwbouw van een 
woonzorgcomplex en er wordt momenteel onderzoek gedaan 
op welke manier dit het beste kan.

Op de hoek van de Boergoensevliet en de Frans Bekkerstraat 
is al jaren een onbebouwde locatie vrij. De bebouwing die er 
ooit stond is al lang geleden gesloopt, maar nog steeds is er 
geen nieuw programma bedacht wat daar zou kunnen komen.

Een andere mogelijkheid is het bouwblok wat ligt tussen 
de Wolphaertsstraat en de Gouwstraat en grenst aan het 
Gouwplein, midden in het historische hart van Oud Charlois. 
Het gedeelte van het bouwblok dat ligt aan de Wolphaertstraat 
wordt momenteel nog gebruikt door onder andere een aantal 
kunstenaars. De contracten voor het gebruik van deze panden 
loopt tot medio 2011, waarna er een nieuwe functie voor 
deze locatie gevonden moet worden. Op de kop van het 
bouwblok, het dichtste grenzend aan het Gouwplein zit nu, 
verdeeld over drie verdiepingen, de Laleli-moskee. Op het 
moment van gebed bevinden zich zoveel mensen in het pand 
dat bij een eventuele calamiteit het niet brandveilig is. Het 
pand is qua functie een vervreemding in het bouwblok en 48 Moving in Free Zones_over de stedelijke ontwikkeling van Charlois & Rotterdam Zuid

Internationale workshop, lezingen, informatie & presentaties, Oud Charlois, 2006

zodanig uit haar jas gegroeid dat een nieuwe locatie voor 
de moskee dan ook wenselijk is. Deze moskee zit op een 
plek waar vroeger gewoond en gewerkt werd. Er zijn in een 
internationale workshop, gehouden in Oud Charlois, al eerder 
nieuwe locaties aangewezen en plannen voor een nieuwe 
moskee in de wijk ontworpen48. Wenselijk voor alle gebruikers. 
De tussenliggende panden in het bouwblok zijn dermate 
technisch en functioneel verouderd, waardoor deze de 
komende jaren gerenoveerd of vernieuwd moeten worden, om 
weer te voldoen aan de huidige eisen. Verder is er een relatief 
groot binnenterrein in het bouwblok. Dat terrein is van buiten 
niet toegankelijk en geheel volgebouwd met lage schuren, 
aanbouwen en bergingen.

De Gouwstraat, waaraan het bouwblok ligt.  grenst aan het 
Gouwplein. Het is een plek die door de jeugd wordt gebruikt 
om er bijvoorbeeld te voetballen. Het pleintje ziet er niet echt 
fraai uit en is onlogisch ingericht. Het plein wordt eigenlijk 
een beetje weggedrukt. Als verlengstuk van het bouwblok zou 
het meegenomen kunnen worden in een herinrichtingsplan.

Er zijn dus meerdere redenen te noemen die deze locatie, het 
bouwblok tussen de Wolphaertsstraat en de Gouwstraat met 
eventueel het Gouwplein, uitermate geschikt maakt als locatie 
voor het ontwerp van wonen met de kleinschalige stedelijke 
bedrijvigheid. Functies die er nu in zitten verdwijnen binnenkort 
en er is vraag naar een nieuwe invulling van het bouwblok. 
Het bouwblok ligt midden in het historische hart van de wijk, 
dichtbij de Sint -Clemenskerk.
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afb. 5.08 Locatie
Gouwplein met spelende jeugd, februari ‘09

afb. 5.10 Locatie
Moskee in bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwplein, februari ‘09

afb. 5.11 Locatie
Wolphaertsstraat, februari ‘09

afb. 5.09 Locatie
Wolphaertsstraat met hybride zone, februari ‘09
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afb. 5.12 Hoek waarin zich over drie verdiepingen de Laleli-moskee zich bevindt
Bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat, febr. 09

afb. 5.13 Bron Blik op Zuid, deel 3, foto Jan Roovers
De Jong Manufacturen op de hoek Gouwplein en Wolphaertsstraat, 1953
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afb. 5.14 bron Google Earth
Luchtfoto bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat
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afb. 5.15 bron Google Earth
Luchtfoto bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat

Creatieve sector
- kunstenaars 
- ateliers
- contract tot 2011

Laleli-moskee
- gesloten  
  gevelbeeld
- vervreemding 
  in het bouwblok
- te klein 
  gehuisvest

Beneden en bovenwoningen
- woningen gerenoveerd jaren ‘83
- technische en functioneel verouderd
- rommelig bebouwd binnenterrein
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Gouwplein

Wolphaertss
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afb. 5.16
Situatie bestaand en bouwperioden
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Het bouwblok is in verschillende periodes gebouwd. Het 
gedeelte van het bouwblok aan de Gouwstraat en ook de 
kop van het bouwblok, waar momenteel een Moskee in zit, is 
grotendeels in de jaren 1930 en 1931  gebouwd49. De eerste 
zes panden aan de Wolphaertsstraat dateren uit 1901, het 
daarop volgende gedeelte van wederom zes panden, dateren 
uit 1925. De rest van de panden zijn in verschillende periodes 
in het jaar 1930 gebouwd, met uitzondering van nummer 
59 dat al in 1925 is neergezet. In de plint van het gehele 
bouwblok waren in de eerste decennia winkels, bedrijfsruimtes, 
kantoren, magazijnen, bergingen en pakhuizen te vinden. In 
de verdiepingen erboven was de bestemming wonen.

Het grootste gedeelte van de panden is gerenoveerd in de 
jaren ’83 en nu verouderd en behoort tot de afgeschreven 
woningvoorraad. De bestemming is, op een paar uitzonderingen 
na (een garage en een atelier op de begane grond) wonen 
geworden. De woningen worden allemaal verhuurd.

Het bouwblok heeft een onaantrekkelijk volgebouwd 
binnengebied. Woningcorporatie Woonstad heeft een groot 
gedeelte van het bouwblok in bezit en beheer en is voor 
een voorstel voor de herinrichting van het binnenterrein en de 
renovatie van de buitengevels. De gevels van het bouwblok 
leveren een gesloten straatbeeld op. De straten staan vol 
met geparkeerde auto’s aan beide zijden. Dat maakt het 
straatbeeld onrustig.

Het bouwblok ligt in de kern van de wijk Oud Charlois, 
het zogenaamde historische hart van de wijk, nabij de 

Sint -Clemenskerk. In het rapport “De geschiedenis van het 
bouwblok50”, is de geschiedenis van het bouwblok sinds de 
bouw ervan te lezen.
 
Sociaal en economisch

De komende jaren verandert er het een en ander aan de 
invulling van het bouwblok.

o De Laleli-moskee in de kop van het bouwblok is ten 
 eerste een vervreemding in het bouwblok en kampt 
 met ruimtegebrek. Er wordt door dS+V studie gedaan 
 naar een nieuwe locatie vanwege dit ruimtegebrek op 
 de huidige locatie en onveilige situatie bij brand.
o Het contact met de Stichting NAC (kunstenaars), die 
 momenteel 42 (studio)appartementen in beheer heeft 
 loopt binnenkort af, waarna er zowel voor deze locaties, 
 als ook het aansluitende binnenterrein, een nieuwe 
 invulling kan worden gezocht.
o Er wordt een plan ontwikkeld om beter aan te sluiten 
 bij de ‘Kunstenzone Oud Charlois’. Dit is een zone 
 waarin de rol van de het huidige aanwezige creatieve 
 potentieel zou moeten worden geïntensiveerd. 
o Nu is er een gesloten (creatief) programma, waardoor 
 er niet zichtbaar is dat er gewerkt wordt in een gedeelte 
 van het bouwblok.
o Er moeten etalages komen, die laten zien wat voor 
 werk er gedaan wordt en wat voor producten er worden 
 geproduceerd.

49 www.gemeentearchief.rotterdam.nl
50 “De geschiedenis van het bouwblok” is een aanvulling op dit onderzoek en ook geschreven door 
Sander Smoes.
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afb. 5.17
Behoud bestaande panden

- sloop functioneel verouderde panden
- sloop technisch verouderde panden
 > gedeeltelijk casco hergebruik
- sloop gefragmenteerd binnenterrein
- huidige invulling
 > 35 benedenwoningen
 > 14 appartementen
 > 42 studioappartementen
 > moskee
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51 Publicatie Hoofdbedrijfschap ambachten, 2008 en zie hoofdstuk 4 | Werken in de wijk

o Er moeten werkplaatsen komen, waarbij voorbijgangers 
 kunnen zien wat voor werk er wordt verricht en wat 
 er wordt gefabriceerd. Deze werkplaatsen moeten zich 
 meer naar buiten toe richten.
o Doel van dS+V is om in de Kunstenzone minimaal tien 
 kleinschalige stedelijke bedrijfsruimten toe te voegen, 
 waarvan 25% voor de creatieve sector. 
o Het bouwblok ligt in de kern van Oud Charlois, waar 
 meer bedrijvenaanbod, winkels en werkgelegenheid 
 moet worden gecreëerd.

5.3  Transformatie

In Nederland vinden we relatief veel ambachtelijke bedrijven 
en er is een algemene actuele vraag naar meer van deze 
zogenaamde ‘maakindustrie’ en kleinschalige bedrijvigheid. 
Zoals werkplaatsen voor ambacht en het vakmanschap en 
toekomstige nieuwe vormen van nieuwe kleine markten51.

De functiemenging is goed voor de inwoner van de wijk;

o Aansluiting bij en aanvulling van het aanwezige
 creatieve potentieel in de wijk.
o Werkgelegenheid die aansluit bij de skills van de 
 inwoners.
o Bieden van werkgelegenheid voor de inwoners.
o Faciliteren van de inwoners door middel van wonen 
 met werkplaatsen aan te bieden.
o Kansen voor de startende ondernemer.

Voor de jongeren in de wijk;

o Aansluiting door het creëren van stageplaatsen en 
 werkplekken.
o Vergroten van het toekomstperspectief van de 
 jongeren.
o Zorgen voor een mentaliteitsverandering door te 
 participeren in de bedrijvigheid in de wijk.

Voor de wijk zelf;

o De transformatie door middel van de aanwezige
 locale bedrijvigheid en door stageplekken voor de 
 jongeren uit de wijk in gang zetten.
o Dit is een investering in de werkgelegenheid en 
 wijkeconomie .
o  En een investering en stimulering in kansen voor  
 jongeren uit de wijk.
o Goed voor de leefbaarheid in de wijk.
o Positieve bijdrage aan straatbeeld en leefmilieu.

Voor de stad Rotterdam;

o Imagoverbetering van Rotterdam-Zuid.
o Bieden van vakmanschap en ambachtelijk 
 bedrijvigheid als aanvulling op de algemene 
 servicebehoefte van de stad Rotterdam.
o Oud Charlois als leverancier van vakmanschap en
 ambachtelijk bedrijvigheid.
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Gouwplein

Sint-Clemenskerk

Gouwstraat
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afb. 5.18 Schaal 1:1000
Situatie bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat

oppervlakte totaal
oppervlak hele 

bouwblok inclusief 

binnenterreinen

= 4398 m2 BVO

oppervlak 

binnenterreinen

= 693 m2 BVO

totaal bebouwd 

oppervlak 

= 3705 m2 BVO
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afb. 5.20 Schematische weergave
Huidig straatprofiel

afb. 5.19 Schematische weergave
Gesloten bouwblok, rommelig binnenterrein

Gouwstraat

W
olphaertsstraat 

Bij het ontwerp moet, op wijkniveau rekening worden gehouden met;
o vorm en betekenis van het publieke domein
o mogelijkheden parkeren inwoners en bezoekers
o inrichting straat + parkeermogelijkheden
o routing in de wijk
o gezamenlijke voorzieningen

En op woningniveau is van belang;
o het eigendom
o de wijze van functiemenging
o de ruimtelijke organisatie
o de overgang van privé naar openbaar
o de binding door wonen en werken in de wijk
o een prettig woonklimaat en privacy
o de inrichting binnen in bouwblokken
o de routing binnen bouwblokken
o de flexibiliteit
o de uitbreidbaarheid (of verkleining)

5.4  Grootte kavel en bouwprogramma

Voor het programma van eisen is er een kavel met bruto 
vloeroppervlak beschikbaar van 4398 m2. Rekening houdend 
met ruimte voor de openbare ruimte en de inrichting van het 
binnenterrein blijft er op maaiveld niveau ruim 3500 m2 over 
om te bebouwen. Als we de huidige bouwhoogte van het 
bouwblok aanhouden, (gemiddeld vier bouwlagen) dan kan 
er een programma van 14000 m2 worden gerealiseerd. Er 
kan een parkeerkelder komen onder het gedeelte van het 
bouwblok waar nieuwbouw komt. In de parkeerkelder kan 
ook een fietsenkelder worden gerealiseerd in combinatie met 
bergingen voor de appartementen en plek voor aan/afvoer goederen.
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afb. 5.21 Schaal 1:500
Situatie bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat deel I

oppervlakte deel I
oppervlak hele 

bouwblok deel I 

inclusief binnenterreinen

= 1279 m2 BVO

oppervlak 

binnenterreinen

= 374 m2 BVO

totaal bebouwd 

oppervlak

= 905 m2 BVO
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Gouwplein

Gouwstraat

W
olphaertsstraat 

afb. 5.22 Schaal 1:500
Situatie bouwblok Wolphaertsstraat en Gouwstraat deel II

oppervlakte deel II
oppervlak hele 

bouwblok deel II

inclusief binnenterreinen

= 3119 m2 BVO

oppervlak 

binnenterreinen

= 319 m2 BVO

totaal bebouwd 

oppervlak 

= 2800 m2 BVO
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5.5 Concept ontwerp en invulling

Om de functiemenging van kleinschalige stedelijke 
bedrijvigheid met het wonen mogelijk te maken is hieronder 
een programma van eisen opgesteld waarbij de invulling en 
de transformatie van het bouwblok gestalte kan krijgen.
Uitgangspunten voor het programma zijn de zichtbaarheid van 
de maakindustrie en de bedrijvigheid, waarbij het bouwblok 
haar identiteit en uitstraling moet ontlenen. Een ander punt 
is de inrichting van openbaar en privé en de doorgangen 
naar het binnenterrein en de aansluitingen met de wijk. Het 
wonen moet niet ondergeschikt zijn aan het werken en de 
leefbaarheid van beide staan hierbij voorop.

Wonen met werken 

Cluster voor kleinschalige en flexibele bedrijvigheid geschikt 
voor kleinschalige bedrijvigheid.

o Benedenwoningen / starterswoningen
o Enkele middeldure (studio)appartementen
  gekoppeld met:
o Werkplaatsen
o Shops en etalages

Cluster voor de creatieve sector die aansluit bij de al aanwezige 
bedrijvigheid in de creatieve sector.

o Middeldure (studio)appartementen
  gekoppeld met:
o Ateliers met werkplaatsen
o Galeries en etalages

rijtje 2^1 kap

vrijstaand appartementbeneden-boven

afb. 5.24 Schematische weergave
Vormen van werken

afb. 5.23 Schematische weergave
Vormen van wonen

buiten / boerenbedrijfstraat verkoop

kantoor fabriek werk aan huis
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afb. 5.25 Schematische weergave
Gradaties tussen woon- en werkgebieden

woongebied werkgebied woongebied

woongebied reisafstand woon-werk werkgebied

Een podium en / of platform

o Expositie
o Presentatiemogelijkheden

Openbare ontmoetingsplekken

De inrichting van het binnenterrein en de toegangen tot het 
binnenterrein zijn plekken waar er synergie tussen publieke en 
private ruimte een grote rol gaat spelen. Functies die daarbij 
ondersteunend zijn bijvoorbeeld; 

o Speelplek (jongeren)
o Rustplek (ouderen)
o Eet- /drinkplek (koffiehuis, theehuis, eethuis)

Samenbrengen van menselijke activiteiten in de wijk met als 
doel meer levendigheid op straat.

Auto’s uit straten wegtrekken naar binnenterreinen en / of in 
een parkeerkelder om in het straatbeeld de functies wonen met 
werken een plek te kunnen geven.

Thema’s op het niveau van het bouwblok zullen zijn;

o relatie openbaar en privé
o doorgangen en pleinen / ruimtelijkheid
o ontmoeten en verbinden
o bekijken en winkelen
o wonen met werken en werken met wonen
o wonen, rusten en spelen
o leren en ontwikkelen

wonen met werken
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afb. 5.26 Schaal 1:500
Situatie ontwerpvoorstel

Gouwplein

Sint-Clemenskerk
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Japans Hof

Hof III
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Het huidige bouwblok zal op een aantal plekken moeten 
worden opengebroken, zodat er doorgangen ontstaan die 
toegang geven tot het nu nog gesloten binnengebied. Een 
aantal verouderde en afgeschreven woningen in het midden 
van het bouwblok worden gesloopt om dit mogelijk te maken. 
Op deze plek komen nieuwe woningen met werkplaatsen 
grenzend aan een nieuw en toegankelijker binnenhof.
 
De beide clusters, de kleinschalige bedrijvigheid en het 
creatieve cluster, grenzen aan een eigen binnenhof met elk 
een eigen uitstraling en worden verbonden met elkaar door 
de overgangen van het ene hof naar het andere hof in te 
vullen met (openbare) ontmoetingsplekken (als een speelplek, 
rustplek, privacyplek bewoners, koffie - theehuis, eethuis, 
podium, presentatiemogelijkheid).
 
Hof I zal het kleinste en intiemste hof worden voor de 
kleinschalige en flexibele bedrijvigheid. De werkplaatsen 
bevinden zich in het hof. De oriëntatie van het wonen is 
meer tot de straat. Bedrijven die in het hof kunnen komen zijn 
de wat kleinere, zoals;  goud- zilversmid, uurwerktechnicus 
/ klokkenmaker, hoeden / petten maker, edelsmid, 
juwelenontwerper, bontwerker / kledingmaker, pruikenmaker, 
schoenhersteller.

Hof II wordt een cluster voor iets grotere stedelijke bedrijvigheid 
en werkplaatsen. Er komen woningen met werkplaatsen aan 
een open hof. De werkplaatsen onsluiten zich vanaf de straat 
aan de buitenzijde van het bouwblok en lopen door tot in 
het hof onder een houten dek. Bovenop de werkplaatsen is 

een woondek waar de verschillende woningen hun ontsluiting 
krijgen. Het aantal starterwoningen met werkplaatsen zal 
ongeveer 29 stuks zijn en de middeldure(studio) appartementen 
met werkplaatsen 16 stuks. De twee clusters sluiten aan bij 
een cluster, dat nu al aanwezig is. Dit is het hof en de tuin van 
het Japans Cultureel Centrum. Deze is nu al voor bezoekers 
toegankelijk en zorgt dat het bouwblok zo op een derde manier 
wordt ontsloten in de richting van het kerkplein. Bedrijven die 
in het hof kunnen komen; tafelzilversmid, maquettebouwer, 
leerbewerker / leerlooier, meubelstoffeerder / stoelmatter, 
zoncollectorspecialist, houtdraaier / houtsnijder, glas-in-
lood maker, fijnbankwerker, instrumentenmaker, boekbinder / 
lichtdrukker /zeefdrukker, restaurateur schilderijen / meubels.

Hof III wordt een cluster voor de creatieve sector. Het moet een 
galerijhof worden waarin gewoond, gewerkt en geëxposeerd 
kan worden en aansluiten met de huidige ateliers. De invulling 
zal een creatief gerelateerd programma worden en een 
aanvulling zijn voor het huidige aanwezige creatief potentieel. 
Aantal middeldure(studio) appartementen met werkplaatsen 
zal een aantal van 15 stuks worden. Bedrijven die in het 
hof kunnen komen; textielontwerper / kledingontwerper, 
tassenontwerper, beeldhouwer, kunstschilder, decorontwerper, 
glasontwerper.

Parkeren zal gebeuren onder maaiveld in een parkeergarage 
die onder de nieuwe bebouwing zal komen. Circa 84 
parkeerplaatsen en voldoende fietsenstallingen zullen 
voldoen aan de vraag voor zowel de inwoners van, als de 
bezoekers aan het bouwblok. Ook krijgen de bergingen en 
de gemeenschappelijke opslagruimte voor huishuidelijk afval 
hier hun plek.
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afb. 5.27 Schematische weergave
Programmatische invulling huidige bouwblok

Benedenwoning
of werkplaats

Appartement 1
of atelierruimte

Appartement 2

Appartement 3Bovenwoning

Opdeling pand

Huidig pand
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aansluiten

aansluiten nok

afb. 5.29 Schematische weergave
Tranformatie naar open en leefbaar bouwblok

I

II

III

IV

V

VI

afb. 5.28 Schematische weergave
Tranformatie en invulling programma

legande moduul
 basis moduul 6x12 meter
 wonen
 werkplaats / atelier
 shop / etalage

Schakeling

InvullingModuul

Uitbreidbaarheid -
richting straat of richting binnenhof
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afb. 5.30
Maquettefoto situatie bestaand
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afb. 5.31 
Maquettefoto situatie ontwerpvoorstel
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Herwaardering, opwaardering, investering, verbetering, 
waarbij de inwoner voorop staat.

Op het moment dat leegstaande en verpauperde woningen en 
gebouwen in de wijk worden opgeknapt ben je nog niet bezig 
met het herwaarderen van een woonwijk. Wijkvernieuwing en 
herwaardering vraagt om meer dan alleen fysieke verbetering 
van de woon- en leefomgeving. Grootstedelijk problematieken, 
waarmee ook de wijk Oud Charlois kampt, vragen om 
integrale stadsvernieuwing. De bewoners van de wijk kunnen 
hier een belangrijke rol in spelen. Indien bewoners zich 
verder kunnen ontplooien en ontwikkelen kan een stap vooruit 
worden gemaakt. Als je op het vlak van wonen, werken (en 
leren) projecten ontwikkelt, dan creëer je een middel dat 
kan bijdragen tot wijkontwikkeling. Prikkeling van ambities 
begint bij de individuele bewoner en zal een start zijn voor 
herwaardering, en verbetering en potentiële groei van zowel 
de wijk als haar inwoner. Het betrekken van de inwoners van 
de wijk bij de opwaardering, is dan ook een voorwaarde 
voor de aanpak en het herstel van de wijk.

Het combineren van wonen en werken levert zowel een prettig 
woonklimaat op als ook werkgelegenheid voor een goede 
wijkeconomie. Beide elementen spelen zich af rondom en in 
de eigen wijk, waardoor er sprake is van een toenemende 
levendigheid en als gevolg daarvan een grotere sociale 
controle. Hierdoor zal mogelijk de veiligheid in de wijk 
toenemen. Het gebruik van de wijk gedurende de dag neemt 
immers toe. 

Het werken zal vorm moeten krijgen als nieuwe economische 
drager. Het kennis en opleidingsniveau van de inwoners van 

de wijk sluit aan bij de ambacht en het vakmanschap. Door 
in de wijk werkgelegenheid uit de kleinschalige stedelijke 
sector en de maakindustrie uit te bouwen en te vergroten zal 
dat een aanvulling op de creatieve activiteiten die nu al in 
de wijk aanwezig is. We spreken dan bijvoorbeeld over het 
werk als timmerman die zorg kan dragen voor wijkherstel of 
meubels kan maken en herstellen. Een fietsenmaker die op de 
wijk is georiënteerd en een brons- of kopergieterij die voor 
de al aanwezige creatieve sector als welkome aanvulling zal 
fungeren.

Door het mengen van de functies wonen met werken ontstaat 
er een continue gebruik van de wijk. We gaan op deze manier 
van de mono-functionele wijk naar meervoudig gebruik in de 
wijk. Functies als wonen, werken (en leren) bestaan naast elkaar 
en versterken elkaar en hiermee de wijk. Men werkt overdag 
in dezelfde wijk waar men ‘s-nachts woont en andersom. 
Wijkvoorzieningen als winkels en horeca profiteren hier direct 
van. Een neveneffect is dat de jeugd nu in hun eigen wijk aan 
de slag kan op stageplekken bij een van de vakbedrijven 
die de wijk nu heeft. Leegstaande en verpauperde panden 
en de nu nog onbebouwde plekken in de wijk spelen een 
rol, door deze te renoveren of te vernieuwen. Deze locaties 
worden meegenomen in de opwaardering van de wijk en het 
combineren van de functies wonen en werken kan ook op 
deze plekken worden gerealiseerd.

Het op deze manier transformeren van de wijk leidt tot een 
levendig en economisch goede woon- / werksituatie. De 
opwaardering, investering en verbetering die de wijk nodig 
heeft en waarbij de inwoner voorop staat. 
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 De Transformatie van het Hollandse bouwblok in relatie tot het 
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Bijlage I - Beeldessay leegstand en verloedering
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artikel b.06 bron: De Telegraaf, 29 juni ‘09
Kunstenaars moeten ondernemer worden

artikel  b.05 | Rotterdam entameert volgende Kansenzone, 
   bron: weekblad De Echo, 29 mei ‘09
artikel b.06 | Kunstenaars moeten ondernemer worden, 
   bron: De Telegraaf, 29 juni ‘09
artikel  b.07  |  Beerenburg niet Fries,
   bron: De Telegraaf, 23 mei  ‘09
artikel  b.08  |  De missie van Marcel Wanders, 
   bron: De Telegraaf, 27 mei 2009
artikel  b.09  |  ‘Juwelen duurder dan € 20.000 gaan nog wel’, 
   bron: De Financiële Telegraaf, 15 mei ‘09
artikel  b.10  |  Fascinatie voor oude meuk,
   bron: weekblad De Echo, 20 mei 2009
artikel  b.11 | Ambachtelijke stoffen, 
   bron: De Telegraaf, 20 mei ‘09
artikel  b.12 | ‘Rotabs’: creatieve broedplaats,
   bron:  De Havenloods, 20 mei ‘09
artikel  b.13 | Lekker  zagen, lekker breien. Het verlangen naar 
   een ambacht. bron: Intermediair, 7 januari ‘10

Bijlage II - Recente artikelen over de maakindustrie
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artikel b.09 bron: De Financiële Telegraaf, 15 mei ‘09
‘Juwelen duurder dan € 20.000 gaan nog wel’
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artikel b.12 bron: De Havenloods, 20 mei ‘09
‘Rotabs’: creatieve broedplaatsar
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Bijlage III - Beeldessay beroepen stedelijke sector
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tabel b.20 Arbeid in maakindustrie
Beroepen stedelijke sector gecategoriseerd

00 - creatief

kunstenaars

01 - vakmanschap

beeldensnijder

beeldhouwer

beensnijder

biljartballenmaker

bronsgieter

diamantklover

diamantslijper

edelsmid

edelsteengraveur

emailleur

glasblazer

glasgraveur

glasmozaïek

goudsmid

graveur

hoornsnijder

horlogemaker

juwelen ontwerper

keramiekmaker

klokkenmaker

koperslager

lijstenmaker

maker etalage-figuren

mozaiekbewerker

poppenmaker

porselein schilder

pottenbakker

restaurateur 

wandtapijten

sieradendesigner

siersmid

sneevergulder

spiegelmaker

tafelzilversmid

tingieter

verfmaker

vergulder

zilversmid

02 - eten

banketbakker

bierbrouwer

broodbakker

broodjeszaak

café

cafetaria

chocolatier

eetgelegenheid

espressobar

graanstoker

ijsmaker

kaasmaker

koffiebrander

kok

likeurstoker

mosterdmaker

palingroker

pizzabakker

poffertjesbakker

shoarmazaak

slachter

slager

stroopwafelbakker

theeproever

traiteur

uitbeender

visfileerder

vishandel

03 - 

uiterlijke verzorging

bontwerker

goudborduurster

grimeur

hoedenmaker

kapper

kledingmaker

mondprothesemaker

mutsenmaakster

nagelstylist

opticien

parfumeur

pettenmaker

pijpenmaker

prothesemaker

pruikenmaker

schoonheidsspecialist

stylist

tandtechnicus

tassenmaker

textielontwerper

tatoeëerder

uniform maatkleermaker

zeepmaker

04 - alledaags

fietsenmaker

garage

glazenwasser

klompenmaker

prostituee

reparateur audio en tv

reparateur witgoed

scharensliep

schoenmaker

schoonmaker

sigarenmaker

stomerij

wasserette

05 – muziek

blaasinstrumentenmaker

blokfluitbouwer

gitaarbouwer

mondharmonicamaker

orgelbouwer

orgelpijpenmaker

piano stemmer

vioolbouwer

06 – papier

boekbinder

boekhandel

cartograaf

drukker

fotograaf

kalligraeur

karikatuurtekenaar

kleurenproeftrekker

kunstknipper

lichtdrukker

lithograaf

papiermaker

perkamentmaker

reclametekenaar

restaurateur schilderijen

striptekenaar

zeefdrukker

07 – specifiek

antiquair

bezembinder

bijenkorf-vlechter

botenbouwer

decorbouwer

etaleur

fijnbankwerker

geluidstudio

handwever

hoefsmid

kantklosster

kunstnaaldwerkster

machinewerker

maquettebouwer

naaimachinetechnicus

orchideeënkweker

pc reparateur

plaatwerker

quilten

rozenkweker

stempelmaker

toneelkostuumnaaister

touwslager

verfspuitstation

vertaler

wagenmaker

websitedesigner

wiegenmaker

zadelmaker

zeilmaker

08 – huis

bloemdecorateur

kaarsenmaker

leerbewerker

leerlooier

mandenvlechter

reparateur tapijten

stoelmatter

stoffeerder

tapijtwever

tuinaanleg

wolspinner

woningstoffeerder

09 – bouw

behanger

betonijzervlechter

betonwerker

dakdekker

dakdekker hellend dak

glas in lood maker

glasslijper

glaszetter

houtdraaier

houtsnijder

huisschilder

installateur

klussenbedrijf

leidekker

looggieter

metselaar

meubelmaker

natuursteenbewerker

onderhoudswerk

parketvloerlegger

restaurateur stucwerk

rietdekker

sloper

smid

steenhouwer

steigerbouwer

stratenmaker

tegelzetter

timmerman

tuinman

voeger

zoncollectorspecialist

10 - winkels

Bijlage IV - Beroepen stedelijke sector gecategoriseerd
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Bijlage V - Beeldessay hoven in Berlijn
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