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samenvatting
In dit onderzoeksdocument staat de
vraag hoe de invulling van pand 12b in
de Mathenesserweg bij kan dragen aan
de verbetering van de leefbaarheid van
de straat centraal. Er zijn twee scenario’s
ontwikkeld om invulling te geven aan
het pand. Om deze invulling een rol te
laten spelen in de verbetering van de
leefbaarheid van de Mathenesserweg is
een overkoepelende visie voorgesteld waar
deze twee scenario’s een concretisering
van zijn. Door de samenhang tussen vijf
verschillende aspecten is een integrale
oplossing aangedragen om de leefomgeving
te verbeteren op verschillende niveaus.
Deze visie biedt als gemeenschappelijk
document een oplossing voor de leegstand,
betrekt de verschillende actoren en biedt
een richting voor de toekomst van de
Mathenesserweg.

CONTEXT
De geschiedenis van de Mathenesserweg
gaat terug naar 1920, toen L.C. van de
Vlugt begon met zijn ontwerp voor de
uniforme straat als tegenhanger van
puntdaken en onregelmatigheid. In 1926
werd de bouw afgerond. Lang was de de
Mathenesserweg een prettige woonstraat
voor de middenstand, totdat in 1994
Perron Nul haar deuren sloot. De straat
kreeg te maken met problematiek door
drugs en prostitutie. In 1997 startte het
project ‘de Loper’, de eerste in een serie
van drie waar panden werden gerenoveerd
met de focus op de drie kopblokken
aan de kant van de Mathenesserbrug.
De Mathenesserweg ligt op de scheiding
van de wijken Spangen en Tussendijken;
wijken die zich laten kenmerken door
de veelal multiculturele bewoners met
een laag- tot middeninkomen en lage
scores op de fysieke en sociale index.
De
Mathenesserweg
is
een
doorgangsweg,
geen
verblijfsplek
of
bestemming. De brede stoepen worden door
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bewoners en winkeliers weinig toegeëigend,
waardoor een anonieme sfeer ontstaat.
Ondanks dat de leefbaarheid door
de jaren heen is verbeterd en er door
middel van meerdere projecten tijd en
geld is geïnvesteerd om de problematiek
op de Mathenesserweg aan te pakken,
ervaren bewoners, winkeliers, passanten en
Havensteder dat de straat niet goed genoeg
functioneert. Als grootste problemen worden
de leegstand, het eenzijdige winkelaanbod
en de anonimiteit en het gebrek aan kwaliteit
in de openbare ruimte aangewezen.

ONDERZOEK
Wijkonderneming
MATH
heeft
de
Veldacademie benaderd met de vraag
onderzoek te doen naar leegstand van
winkels in de plint. Om aan deze opgave
te kunnen voldoen, is de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan de invulling van het leegstaande
pand 12b bijdragen aan de verbetering van
de leefomgeving van de Mathenesserweg
en als voorbeeld dienen voor vergelijkbare
panden.
Hieronder vallen de volgende deelvragen:
1. Welke panden staan leeg op de
Mathenesserweg, waarom staan zij leeg en
waarom worden zij niet ingevuld?
2. Wat zijn de verschillende actoren en wat
is hun opvatting over de straat wat betreft
veiligheid, leegstand en openbare ruimte?
3. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen
voor
de
ontwikkeling
van
de
Mathenesserweg?
Om antwoord te krijgen op deze vragen,
zijn
verschillende
onderzoeksmethoden
gebruikt: literatuur- en archiefonderzoek,
een workshop met studenten, verschillende
gesprekken met experts en bijeenkomsten
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met bewoners en winkeliers.

tegelijkertijd zorgen voor continuïteit.

De Mathenesserweg is naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten geanalyseerd op de
volgende vier onderdelen:

De opgestelde visie bestaat uit vijf aspecten:

- Herstructurering en scheiding van functies
- Programmering en invulling van de plint
- Invulling van de openbare ruimte
- Verschillende vormen van toezicht
Uit deze analyse kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
1. De kop en de staart van de Mathenesserweg
verschillen van oorsprong. De identiteit van
beide delen moet sterker worden benadrukt
in zowel de invulling als de openbare ruimte.
2. Dit heeft gevolgen voor de programmering
van beide delen en voor de straat als geheel.
3. Er is een sterke behoefte aan een
overkoepelende
visie
voor
zowel
het beheer van de straat als de
invulling
van
leegstaande
panden.
4. De belangrijkste actoren zijn de bewoners,
de eigenaren van de winkelpanden,
de gemeente en de woningcorporatie
Havensteder. Allen herkennen zij de
genoemde problematiek. Ook is bij alle
actoren de urgentie groot en is er behoefte
aan een gemeenschappelijk document
waarin de visie wordt beschreven.

VISIE
De Mathenesserweg leeft. Tijdens het
onderzoek hebben alle winkeliers, bewoners
en andere actoren een grote betrokkenheid
getoond; de problematiek en de toekomstige
ontwikkeling van de weg leeft onder de
mensen. Wel moet dit leven, en vooral de
leefbaarheid, in de nabije toekomst zichtbaar
en concreet worden. Met meer dan acht
onderzoeken sinds 2009 is de stap naar de
praktijk nog te weinig gezet. Bewoners zijn
moe en de leegstand blijft. De straat heeft
behoefte aan een overkoepelende visie
die bij wijze van spreken morgen ingezet
kan worden om de leegstand op te vullen
en de leefbaarheid in de Mathenesserweg
te verbeteren. Uit gesprekken blijkt dat
bewoners daar slechts twee eisen bij hebben:
de invulling moet bijdragen aan de straat en
MATHENESSERWEG LEEFT

1. De herstructurering van functies, waarbij een
duidelijke scheiding ontstaat tussen de winkels
in de kop en het wonen in het middenstuk.
2. De programmering van functies in de kop,
waarbij ‘ambachtelijke bedrijvigheid’ wordt
gebruikt om (toekomstig) leegstaande panden
in te vullen en om een identiteit aan de
Mathenesserweg te geven.
3. De toevoeging van elementen aan de
openbare ruimte om de anonimiteit te
verbreken en om mensen uit te nodigen om de
straat te gebruiken.
4. Het aanstellen van toezicht in de vorm van
een curator voor toekomstige functies en
politie voor de veiligheid.
5. De uitwerking van deze visie voor het
casus pand 12b, waarbij twee scenario’s zijn
ontwikkeld. Het pand is geschikt voor zowel
de invulling door een creatief collectief als voor
een woon-werk functie.
Deze vijf aspecten staan niet los van elkaar
maar vormen een geheel waarbij ze elkaar
aanvullen en versterken. De samenhang
tussen deze onderdelen vormt een integrale
oplossing. Zo is het bij de herstructurering
van belang dat er goed toezicht is in
de vorm van de voorgestelde curator
om de invulling en programmering (van
leegstand) in goede banen te leiden. Om
deze invulling en scheiding van functies te
ondersteunen is een bijpassende openbare
ruimte nodig.
De twee scenario’s voor
de invulling van casus pand 12b is een
concretisering van de overkoepelende
visie. Door de samenhang tussen de
verschillende aspecten wordt een integrale
oplossing aangedragen om de leefomgeving
te verbeteren op verschillende niveaus.
Deze visie biedt als gemeenschappelijk
document een oplossing voor de leegstand,
betrekt de verschillende actoren en biedt een
richting voor de toekomst van een bruisende
straat onder het motto ‘Mathenesserweg
Leeft’.
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introductie
De Mathenesserweg leeft. Nu, onder
andere door Eetlokaal Kuiter, winkel Stroop,
viswinkel Atouli Seafood, Cinderella en
andere speciaalzaken, maar ook in het eind
van de twintigste eeuw, toen de straat
werd overspoeld door drugs en prostitutie.
Destijds werd er binnen de Loper projecten
door de gemeente veel aandacht geschonken
aan de drie kopblokken aan de kant van
de Mathenesserbrug; panden werden
grondig gerenoveerd. Het straatbeeld werd
verbeterd en volgens de ‘oude’ bewoners,
die de problematiek van destijds van dichtbij
hebben meegemaakt, is er sindsdien veel
veranderd. Hier zit hier een belangrijk
verschil. Want de ‘nieuwe’ bewoners, die
soms pas 5 jaar in de straat wonen, zien
wel degelijk ruimte voor verbetering. Tot
voor kort had de Mathenesserweg helemaal
geen politieke prioriteit, er was immers al
zoveel tijd, geld en energie gestoken in de
straat. Toch ervaren bewoners, winkeliers,
passanten en woningcorporatie Havensteder
dat de straat niet goed genoeg functioneert:
er is veel leegstand, het winkelaanbod
is eenzijdig en de openbare ruimte is
anoniem en heeft een gebrek aan kwaliteit.
Ook wijkonderneming MATH ziet kansen
en is naar de Veldacademie gekomen
met de vraag hoe de invulling van het
leegstaande pand 12b bij kan dragen aan
de verbetering van de leefomgeving van
de Mathenesserweg en als voorbeeld kan
dienen voor vergelijkbare panden.
STAART

MIDDEN

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is
het belangrijk om te inventariseren welke
panden er leegstaan, waarom zij leegstaan
en waarom zij niet worden ingevuld. Ook is
het van belang om de verschillende actoren
en hun opvatting mee te nemen in de
vraag wat mogelijke oplossingsrichtingen
kunnen zijn voor de ontwikkeling van de
Mathenesserweg. Dit zal zeker op de lange
termijn zorgen voor genoeg draagkracht van
de mogelijke oplossing.
Afgelopen maanden is tijdens de gesprekken,
het literatuur- en archiefonderzoek en
verschillende bijeenkomsten gebleken dat
bewoners en winkeliers genoeg hebben
van al het onderzoek en dat zij willen dat
er daadwerkelijk iets gebeurt. Liever nog
vandaag dan morgen. Daarom staat dit
onderzoek in het teken van directe actie
en ‘concretisering. Dat betekent niet alleen
strooien met mooie woorden en potentiële
kansen, maar ook met consequenties, met
de financiële en juridische haalbaarheid
en met vervolgstappen voor de betrokken
actoren. Daarnaast hebben de bewoners en
winkeliers van de Mathenesserweg behoefte
aan een gemeenschappelijk document en
een overkoepelende visie. Deze kan voor
alle actoren als leidraad dienen voor een
toekomstige, integrale ontwikkeling van de
Mathenesserweg.

KOP

12B

Afbeelding 0.1 - Indeling Mathenesserweg
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Afbeelding 0.2 - Locatie casuspand 12b
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In dit document wordt daarom een
overkoepelende visie voorgesteld. Deze
opgestelde visie is gebaseerd op onderzoek,
de bestemmingsplannen van Spangen en
Tussendijken en de wens van bewoners en
winkeliers. Vooral de samenhang tussen
verschillende aspecten zal uiteindelijk tot een
integrale oplossing leiden. Daarom bestaat
de visie uit de volgende vijf onderdelen,
gebaseerd op verschillende schaalniveaus:
1. De herstructurering van functies

Het volgende document vertelt het
onderzoek en de totstandkoming van deze
visie en is bedoeld voor iedereen die zich
betrokken voelt bij de Mathenesserweg en
het gevoel van directe actie en concretisering
deelt. We hopen dat niet alleen bewoners
en winkeliers zich aangesproken voelen en
bereid zijn initiatief te nemen, maar ook juist
instanties en bedrijven. Op deze manier kan
iedereen een gepaste bijdrage leveren aan
een toekomstig bruisende straat onder het
motto ‘Mathenesserweg leeft!’

2. De programmering van functies in de kop
3. De toevoeging van elementen aan de
openbare ruimte om de anonimiteit te
verbreken en om mensen uit te nodigen om
de straat te gebruiken
4. Het aanstellen van toezicht in de vorm van
een curator voor toekomstige functies en
politie voor de veiligheid.
5. De uitwerking van deze visie voor het
casus pand 12b.

?

Afbeelding 0.3 - Visie voor de Mathenesserweg
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DEEL I
CONTEXT
Om een uitspraak te kunnen doen over de
toekomst van de Mathenesserweg, moet er
eerst zorgvuldig worden gekeken naar het
verleden en het heden. Wat is kenmerkend voor
de Mathenenesserweg en hoe doen de wijken
Spangen en Tussendijken het volgens de cijfers?
Dit eerste deel van het rapport gaat dieper in
op de achtergrond van de weg en schetst een
profiel van de Mathenesserweg als straat waarin
mensen al bijna een eeuw wonen, werken, leven
en bewegen.

Afbeelding I.1 - Foto van Mathenesserweg rond 1930.
Bron: http://www.rovm-digitaal.nl/

1 GESCHIEDENIS
De geschiedenis van de Mathenesserweg
gaat terug tot begin 1920. In dat jaar
begon M. Brinkman aan het ontwerp voor
de weg.1 De gemeente gaf opdracht voor
het project omdat zij een uniforme straat
wilde creëren in plaats van gevels met losse
puntdaken. Brinkman heeft ook het Justus
van Effenblok ontworpen in Spangen, ten
noorden van de Mathenesserweg. In 1925
overleed Brinkman en nam architect L. C. van
der Vlugt het project over. In 1926 werd het
project afgerond en vanaf dat moment werd
de Mathenesserweg gevormd door strakke
blokken van vijf bouwlagen.
Van 1929 tot 1975 reed er een tram door
de Mathenesserweg. In deze zesenveertig
jaar hebben er vijf verschillende tramlijnen
gereden, namelijk lijn 1, 4, 17, 18 en
20.2 Tegenwoordig rijdt de tram via de
naastgelegen
Mathenesserdijk
tussen
Schiedam en Rotterdam Centraal Station.
Waar
voorheen
de
werd gezien als een
voor de middenstand,
1994 problematiek door
Perron Nul. Dit was een
drugsverslaafden vlakbij

Mathenesserweg
prettige straat
ontstond er in
het sluiten van
opvangplek voor
het Centraal
Oprichting (BOM)

Start ‘Loper 2’
Het Mathenesserplein
is vernieuwd

Realisatie Mathenesserweg door
M. Brinkman en
L. C. van de Vlugt

1920 - 1925

Station. Op hetzelfde moment werd de
Keileweg aangewezen als tippelzone. Deze
straat ligt in het havengebied naast de
Mathenesserweg. De combinatie van deze
twee maatregelen trok veel (verslaafde)
prostituees en drugsverslaafden naar het
gebied. Dit zorgde voor een toename van
druggerelateerde incidenten. Ook kwam
het regelmatig voor dat er spuiten in de
portieken van woningen werden gevonden.3
Als reactie op deze problematiek
werd in 1998 de bewonersorganisatie
Mathenesserweg (BOM) opgericht met
als doel de leefbaarheid van de straat te
verbeteren.4 Eerder al was in 1997 een project
gestart om de woningen aan de kop van de
Mathenesserweg en de Grote Visserijstraat
te verbeteren. Particuliere eigenaren werden
gedwongen om mee te doen. Wanneer zij
dit niet wensten, konden zij hun pand aan de
gemeente verkopen. Uiteindelijk is ongeveer
een derde van de panden aangekocht.
Later zijn deze panden overgedragen
aan de toenmalige woningcorporatie De
Combinatie, tegenwoordig onderdeel van
Havensteder. Dit project werd ‘de Loper’
genoemd en was de eerste in een serie van
drie projecten: De Loper I, II en III.

Mathenesser bloeit
Maak Mathenesse
mooier

1929 - 1975

1994

Tramlijn 4

1997 - 2002

2002 - 2005

2005

2005 - NU

MATH
Start ‘Loper 1’

Stroop

Perron Nul sluit

Afbeelding 1.1 - Tijdslijn Mathenesserweg
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Start ‘Loper 3’
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Afbeelding 1.2 - Foto van Mathenesserweg rond 1950.
Bron: http://www.rovm-digitaal.nl/

Aan de kant van de Mathenesserbrug zijn
drie kopblokken op de hoeken van de
Mathenesserdijk, de Mathenesserweg en
de Grote Visserijstraat. Het casco van deze
panden is tussen 1997 en 2001 tijdens
Loper I grondig gerenoveerd. De gevels
zijn gereinigd en alle woningen hebben
kunststof kozijnen gekregen. Hierna is het
middengedeelte van de Mathenesserweg
aangepakt onder de naam Loper II. De
bewoners vonden de aanpak van de eerste
Loper te rigoureus. Daarom werd er tijdens
Loper II meer rekening gehouden met de
wensen van vooral de eigenaar-bewoners.
Zo werden in het middengedeelte niet alle
houten kozijnen vervangen door kunststof
exemplaren maar konden bewoners zelf
kiezen of ze de authentieke kozijnen
wilden behouden of niet, mits deze goed
onderhouden zouden worden. Ten slotte
werden er in Loper III sporadische renovaties
gedaan in de staart van de Mathenesserweg.
Rond 2001 werd het Mathenesserplein
MATHENESSERWEG LEEFT

compleet
gerenoveerd.
Hier
werden
winkelpanden gerealiseerd met een groot
vloeroppervlak. Ketens zoals Zeeman en
Wibra die in de Mathenesserweg waren
gevestigd verhuisden naar dit plein, wat
zorgde voor leegstand in de straat.
In de laatste paar jaren zijn er enkele
(bewoners)initiatieven
geweest
die
geprobeerd hebben de Mathenesserweg te
verbeteren. De winkel Stroop op 21a is hier
een voorbeeld van. Jonge ondernemers zijn
in dit leegstaande pand van Havensteder
een winkel begonnen met ondersteunende
horeca waar koffie en ambachtelijk
gemaakte stroopwafels worden geserveerd.
Tegenwoordig worden er ook verschillende
buurt
gerelateerde
evenementen
en
bijeenkomsten georganiseerd, waardoor
Stroop is gaan fungeren als een
ontmoetingsplek voor de straat en de wijk.
1 http://mathenesserweg.wordpress.com/geschiedenis/
2 http://www.rovm-digitaal.nl
3 http://boulevardrotterdam.nl/boulevard/geschiedenis.html
4 http://mathenesserweg.wordpress.com/de-bom-wat-is-dat/
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2 huidige SITUATIE
De Mathenesserweg vormt de scheiding
tussen twee wijken: Spangen in het
noorden en Tussendijken in het zuiden
(zie afbeelding 2.1). Omdat de weg
precies op deze scheidingslijn ligt, is het
belangrijk om de situatie van beide wijken
te bekijken. Er blijken overeenkomsten
tussen deze wijken te zijn, maar ook
verschillen. De volgende cijfers zijn te
algemeen om direct op de Mathenesserweg
te betrekken. Wel kan er een beeld uit
worden opgemaakt van de omgeving.
Het woningbestand bestaat voornamelijk
uit huurwoningen. In Spangen is dit 72%
en in Tussendijken 88% tegenover een
gemiddelde van 65% in Rotterdam in 2014.1
Deze woningen komen voornamelijk voor in
de vorm van galerijwoningen en portiekflats.

De meeste bewoners hebben een laagtot midden inkomen. In 2011 was het
gemiddelde gestandaardiseerde inkomen in
Rotterdam €21.700, - per jaar. Dit ligt echter
een stuk lager in Spangen (€17.800,-) en
Tussendijken (€16.900,-).1

Rotterdam CS

Mathenesserplein

Mathenesserweg
Marconiplein

Dakpark

Afbeelding 2.1 - Situatie van de Mathenesserweg binnen Rotterdam
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Een discutabel punt in beide wijken is
het multiculturele aspect. Er is een grote
verscheidenheid van groepen in de wijken
aanwezig. Aan de ene kant is dit gunstig,
want binnen deze groepen zijn sterke
netwerken, wat bijdraagt aan de sociale
cohesie van een wijk. Aan de andere kant is
het minder gunstig omdat deze groepen ook
sterk zijn verdeeld. Dit wordt genoemd in de
visie van Bospolder-Tussendijken2 en blijkt
ook na een inventarisatie van de stichtingen
in de Mathenesserweg tijdens de workshop.
Er zijn meerdere stichtingen (voormalige
theehuizen). Deze worden door bewoners
uit verschillende Turkse steden gebruikt als
ontmoetingsplaatsen. Er is weinig onderling
contact tussen deze stichtingen.

delfshaven - wijkprofiel
1 of 3

Wijkprofiel Rotterdam

3-2-2015 10:51
http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/rotterdam/delfshaven/tussendijken/

Het wijkprofiel koppelt een algemene,
objectieve en subjectieve waardering van
de fysieke index, de veiligheidsindex en de
sociale index aan elkaar. Wat vooral opvalt is
dat beide wijken slecht scoren op de fysieke
en sociale index. Spangen doet het bijzonder
goed wat betreft de openbare ruimte en
de veiligheid. Tussendijken scoort goed
op de voorzieningen, maar slecht op de
capaciteiten van de bewoners.3

tussendijken - wijkprofiel
Wijkprofiel Rotterdam

http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/rotterdam/delfshaven/spangen/

2 of 5

1 Buurtmonitor Rotterdam (geraadpleegd 2014)
2 Gebiedsvisie Bospolder-Tussendijken 2020 (2009)
3 Wijkprofiel Rotterdam (geraadpleegd 2015)
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3-2-2015 10:52

spangen - wijkprofiel
Afbeelding 2.2 - Wijkprofielen3
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3 verkeerssituatie
Op de Mathenesserweg wordt niet alleen
gewoond en gewerkt, maar ook veel
gereden. Het is een brede straat met een
tweebaansweg voor auto’s, parkeerplaatsen,
fietspaden en brede trottoirs aan beide
kanten (zie afbeelding 3.1). Platanen geven
de weg een groen karakter. De straat wordt
vooral gebruikt als doorgangsroute; auto’s
rijden er hard doorheen. Mathenesserweg is
een belangrijke verbindingsroute tussen het
centrum van Rotterdam en de Marconiplein.
Op het moment van dit onderzoek is een
deel van de gemeente gehuisvest in deze
torens. Ook de Hogeschool van Rotterdam
gebruikt één van de torens. Binnenkort
zal de gemeente echter in z’n geheel
de torens verruilen voor het gebouw De
Rotterdam op de Wilhelminapier. Dit zou
in theorie kunnen zorgen voor minder
autoverkeer door de Mathenesserweg.

Voor voetgangers zijn de oversteekplaatsen
gering. In totaal zijn er vier zebrapaden die
de overkanten, en daarmee tegelijkertijd
Spangen en Tussendijken, met elkaar
verbindt. Op deze vier kruispunten is de
verkeerssituatie ook het drukste. Auto’s
en fietsers stoppen vanuit hoge snelheden
voor de voetgangers die over willen steken
of slaan af naar de zijstraten richting de
achterliggende wijken.

Er is weinig bestemmingsverkeer. Dit zijn
voornamelijk bewoners, bevoorradingstrucks
en een enkele klant voor een winkel.
De
hoeveelheid
parkeerplekken
aan
beide kanten van de straat lijkt dan
ook voldoende (Zie afbeelding 3.2).
De trottoirs zijn ongeveer vijf meter
breed. Het deel wat aan het fietspad grenst,
wordt gevormd door straatlantaarns en
een bomenrij. Tussen deze bomen is in de
huidige inrichting plek om fietsen te stallen.
Op een strook aan de andere kant van
het fietspad is op sommige plaatsen plek
gemaakt voor ondergrondse vuilcontainers.
De
auto-parkeerplaatsen
vormen
de
laatste barrière tussen trottoir en autoweg.
De brede trottoirs worden nauwelijks
anders gebruikt dan door voetgangers
(zie afbeelding 3.3). Hier en daar door
een winkelkraam, een terras of door een
paar samenscholende mensen. Over het
algemeen zijn er weinig mensen op de straat
te bekennen. De openbare ruimte wordt
nauwelijks toegeëigend door zowel de
bewoners als de winkeliers.
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MATHE
NESSER

KWARTIER

MATHE
NESSER

KWARTIER

Afbeelding 3.1 - Doorsnede Mathenesserweg

Afbeelding 3.2 - Formeel gebruik Mathenesserweg (zie ook bijlage A.3)

Afbeelding 3.3 - Informeel gebruik Mathenesserweg (zie ook bijlage A.4)
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deel ii
onderzoek
Nu het heden en het verleden van de
Mathenesserweg is beschreven, kan er worden
gekeken naar de toekomst. Om een realistisch
en gedragen toekomstbeeld te kunnen
schetsen, is onderzoek nodig. Onderzoek naar
de mensen die dagelijks leven en werken in
de straat, onderzoek naar de wensen van deze
mensen en onderzoek naar de mogelijkheden
en de haalbaarheid. Dit deel van het
rapport omschrijft het probleem, de hieruit
voortkomende opgave en de verschillende
onderzoeksresultaten naar aanleiding van
gesprekken, bijeenkomsten en onderzoek.

Afbeelding II.1 - Foto van plattegrond 12b aan de Mathenesserweg
Bron: Rotterdams Archief

4 onderzoeksopzet
Probleemstelling
Ondanks dat de leefbaarheid door de
jaren heen is verbeterd en er door middel
van meerdere projecten tijd en geld is
geïnvesteerd om de problemen op de
Mathenesserweg aan te pakken, ervaren
bewoners,
winkeliers,
passanten
en
Havensteder dat de straat niet goed genoeg
functioneert. De gevels zijn weliswaar vanaf
1997 gerenoveerd en de drugsproblematiek
is grotendeels opgelost, maar daar staat
tegenover dat de branchering erg eenzijdig
is en dat de hoeveelheid leegstand wordt
gezien als een serieus probleem. Gebruikers
van de straat voelen zich niet altijd veilig
en de leefomgeving is matig. Ook wordt er
door bewoners en winkeliers geklaagd over
drugsoverlast en ergernissen veroorzaakt
door hangjeugd. In het wijkprofiel scoren
zowel Spangen als Tussendijken onvoldoende.
Dit betekent dat de problematiek in
drie categorieën is onder te delen: de
leegstand, het eenzijdige winkelaanbod
en de anonimiteit en gebrek aan
kwaliteit
in
de
openbare
ruimte.
De Mathenesserweg dreigt opnieuw af
te glijden en vraagt om aanpak. Doordat de
straat in het verleden veel onder de aandacht
is geweest, heeft de Mathenesserweg voor
de gemeente geen prioriteit meer. Oude
bewoners zien dat er inderdaad al een
grote verandering heeft plaatsgevonden,
maar nieuwe bewoners zien nog volop
mogelijkheden voor ontwikkeling. Dit leidt
tot de volgende opgave.

Opgave
De bewoners die zich hebben verenigd
in de wijkonderneming MATH willen
graag een verandering zien in de straat.
Er wordt gezocht naar een oplossing om
de leefbaarheid van de Mathenesserweg
te verhogen. De problematiek is complex
en kent zoals genoemd verschillende
aspecten. Alleen een integraal ontwerp
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kan een oplossing bieden, waarbij alle
aspecten aan bod komen. Om specifiek
de leegstand aan te pakken, heeft MATH
samen met Havensteder het leegstaande
winkelpand 12b als casus aangeboden. In
dit rapport zal worden onderzocht wat een
geschikte toekomstige invulling kan zijn
voor dit pand. Deze invulling heeft als doel
om als integrale oplossing ook de andere
problemen en aspecten, zoals de veiligheid
en de leefbaarheid, te beïnvloeden. Door
middel van een overkoepelende visie voor
de straat zal duidelijk worden hoe pand
12b daadwerkelijk bij kan dragen aan de
leefbaarheid van de straat en hoe iedere
betrokken partij zijn steentje bij kan dragen
aan de toekomstige ontwikkeling van de
Mathenesserweg.

Vraagstelling
Wijkonderneming
MATH
heeft
de
Veldacademie benaderd met de vraag
onderzoek te doen naar leegstand van
winkels in de plint, op en rondom de
Mathenesserweg in Rotterdam. Om aan deze
opgave te kunnen voldoen, is de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan de invulling van het leegstaande
pand 12b bijdragen aan de verbetering van de
leefbaarheid van de Mathenesserweg en als
voorbeeld dienen voor vergelijkbare panden.
Hieronder vallen de volgende deelvragen:
1. Welke panden staan leeg op de
Mathenesserweg, waarom staan zij leeg en
waarom worden zij niet ingevuld?
2. Wat zijn de verschillende actoren en wat
is hun opvatting over de straat wat betreft
veiligheid, leegstand en openbare ruimte?
3. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen
voor
de
ontwikkeling
van
de
Mathenesserweg?
MATHENESSERWEG LEEFT

OPDRACHT

Opdracht vanuit
Wijkonderneming MATH

Hoe kan de invulling van het leegstaande pand 12b
bijdragen aan de verbetering van de leefomgeving
van de Mathenesserweg en als voorbeeld dienen
voor vergelijkbare panden?

ONDERZOEK
Workshop met studenten

Literatuur- en archiefonderzoek

Gesprekken met experts
en betrokken partijen

ANALYSE
Huidige situatie
Mathenesserweg
Problematiek
Mathenesserweg
Oplossingsrichtingen

CONCEPT
TOETS

Concept toekomstvisie

RESULTAAT

Twee bijeenkomsten
bewoners en winkeliers

Overkoepelende toekomstvisie
Mathenesserweg Leeft!
Pand 12b als concretisering visie

Afbeelding 4.1 - Schema onderzoeksmethodiek

Methodiek
Om antwoord te krijgen op deze vragen,
is de huidige situatie en problematiek op
de Mathenesserweg in kaart gebracht. Op
12 september 2014 is er een workshop
georganiseerd
waarbij
een
zevental
studenten de dialoog aan zijn gegaan met
passanten, bewoners en winkeliers met als
doel inzicht te krijgen in de waardering en
het gebruik van de straat. In navolging van
deze workshop is er middels literatuur- en
archiefonderzoek onderzoek verricht naar
de geschiedenis en de bouwtypologie van
de straat. Verschillende gesprekken met
MATHENESSERWEG LEEFT

experts en betrokken partijen hebben deze
studie onderbouwd met kennis over de
financiële en juridische mogelijkheden voor
zowel de Mathenesserweg als casus pand
12b. De onderzoeksresultaten zijn getoetst
aan de wensen van bewoners en winkeliers
door twee bijeenkomsten waar genodigden
de mogelijkheid hebben gekregen om te
reageren op de observaties, de gestelde
problematiek en de oplossingsrichting in de
vorm van een toekomstvisie. Deze feedback
is ten slotte meegenomen in de uitwerking
van de toekomst visie samen met een
invulling van 12b en opnieuw gepresenteerd
aan bewoners, winkeliers en experts.
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5 onderzoeksresultaten
Workshop
Mathenesserweg

Thema 3. Interviews met bewoners en
passanten

Tijdens de workshop op vrijdag 12
september 2014 is een groep van zeven
studenten gevraagd om een inventarisatie
van de winkels en de leegstand op de
Mathenesserweg te maken. In de ochtend
zijn de studenten na een korte introductie de
straat ingestuurd met de volgende thema’s
en bijbehorende vragen. Het doel was om
specifieke informatie over het winkelaanbod
en de leegstand te krijgen en daarnaast de
koppeling te maken tussen de ervaring en
het gebruik.

Conclusie: er is een duidelijk verschil tussen
hoe bewoners en passanten de straat ervaren.
Bewoners voelen zich over het algemeen
veilig en vinden de Mathenesserweg een fijne
straat om in te wonen. Sommige passanten
vinden het juist vaker onveilig en onprettig
om door de straat te lopen. Zij komen naar
de straat met een duidelijk doel, zoals voor
een speciale winkel of voor familie. Beiden
groepen zijn het erover eens dat de straat
verbeterd is ten opzichte van vroeger. Het is
veiliger en schoner geworden. De bewoners
storen zich aan de leegstand en hebben
verschillende ideeën over mogelijke invulling.
Het snel rijdende verkeer is ook een punt van
ergernis.

Thema 1. Leegstand van winkels en
woningen in kaart brengen, d.m.v. foto’s en
observatie
Conclusie: er staan 20 winkelpanden in de
Mathenesserweg leeg. Het is bekend dat
er woningen leeg zouden staan, maar het is
moeilijk om deze precies in kaart te brengen
doordat deze veelal op de verdieping zijn
gesitueerd. In de staart lijkt meer mutatie te
zijn dan in de kop.
Thema 2. De verschillende soorten winkels
in kaart brengen d.m.v. foto’s en interviews
Conclusie: er is een duidelijk verschil aan te
wijzen tussen de winkels in de kop en in de
staart van de Mathenesserweg. In de kop
zijn de winkeliers over het algemeen meer
tevreden over zowel hun winkel als de straat.
In de staart hebben winkeliers meer last van
onderlinge concurrentie en drugshandel.
Ook lijken hier de winkels veelal hetzelfde
aanbod te hebben, terwijl in de kop winkels
juist meer een eigen specialiteit hebben.
Winkeliers in de staart wonen vaak in een
andere stad en hebben meer de behoefte
om hun winkel te verkopen. In de kop zitten
de winkels er al langer en hebben ze meer
toekomstplannen om te blijven. Zij hebben
ook meer binding met de straat.
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Thema 4. In kaart brengen van de
verschillende ontmoetingsplekken d.m.v.
foto’s en interviews
Conclusie: elk ontmoetingscentrum heeft
zijn eigen doelgroep, ook al wordt er
aangegeven dat iedereen welkom is. Veel
centra zijn voor de Turkse gemeenschap,
maar hierbinnen heeft iedere groep uit een
bepaalde stad in Turkije zijn eigen centrum.
Meneer van Houten en Buuf & Co in
de kop van de Mathenesserweg bieden
ruimte voor mensen met een beperking. Zij
zouden graag meer contact willen met de
buurt en andere centra. De overige centra
hebbben minder behoefte aan contact.
Alle centra zijn een tijd geleden stichtingen
geworden en waren hiervoor theehuizen. Dit
paste niet meer in de visie voor de straat.
De functie is verder niet veranderd; er wordt
nog steeds thee gedronken en gekaart. De
openingstijden zijn door de verandering wel
verkort. Als theehuis waren de centra vaak
tot 1 uur ’s nachts open, nu is dat tot 10 uur ’s
avonds.

MATHENESSERWEG LEEFT

FUNCTIES EN LEEGSTAND IN DE PLINT
oktober 2014

Detailhandel
Levensmiddelen
Belhuizen

Bezocht tijdens
workshop

Service bedrijven
Uiterlijke verzorging
Opvang
Ontmoetingsplekken
Sociale plekken
Eten/ drinken
Woningen
Leegstand

Afbeelding 5.1 - Functiekaart, ingevuld aan de hand van de workshop (zie ook bijlage A.2)

De
uitgebreide
resultaten
van
het
ochtendprogramma zijn te vinden in bijlage
B.1 tot B.3
Tijdens het middagprogramma is een SWOTanalyse (zie bijlage B.4) gemaakt en zijn er
drie doelen vast gesteld, namelijk:
- Het verbeteren van de leefbaarheid voor
bewoners (waaronder de veiligheid op straat)
- Het opvullen van leegstand (voor de sociale
controle en de uitstraling)
- Sociale stijgers vasthouden in de buurt
Afbeelding 5.2 - Foto tijdens workshop Mathenesserweg

MATHENESSERWEG LEEFT
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BESTEMMING VOLGENS PLAN
oktober 2014

Wonen
Gemengde bebouwing
Winkels

Tussendijken

Gemengd 1
Gemengd 2

Spangen

Detailhandel

Maatschappelijke
voorziening

Horeca
Nachtclub

Belhuis

Wonen

Afbeelding 5.3 - Bestemmingen, ingevuld aan de hand van literatuuronderzoek (zie ook bijlage A.1)

1954 1999

Split-level (nr. 12)

Keuken

Gang
+
Trap

1.90

4.30

1.90

Slaapkamer

Slaapkamer

Woonkamer

Bergruimte

Gang

Bergruimte

4.30

Opslag

2.09

Gang
+
Trap

Koelcel

Woonkamer

Winkel

Begane grond

Bergruimte

Woonkamer

Slaapkamer

Split-level

Doorsnede

1977

Uitbreiding achterkant (nr. 21)

Keuken

4.30

Gang
2.09

Winkel

Slaapkamer

Doorsnede

Keuken

Bergruimte

Souterrain

4.30

Begane grond

Split-level

-

Keuken

WC

WC

WC

22.65

1.42

2.50

2.50

22.65

1.42

1.42

-

Woonkamer

2.50

2.50

1.42

1974

Keuken

Van woon-werk naar winkel (nr. 42)

Winkel

14.5

Winkel

3.55

14.5

Winkel

1.9

3.55

1.9

Publiek
Privaat
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Afbeelding 5.4 - Typologieën
(zie ook bijlage F.1)
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Literatuuronderzoek

Archiefonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de context
van de opgave zijn de bestemmingsplannen
en gemeentelijke visies bestudeerd van
de twee wijken waar de Mathenesserweg
tussen ligt: Spangen en Tussendijken. In
deze documenten zijn uitspraken gedaan
over de toekomst van de Mathenesserweg
en de invulling van de panden in de plint:
de Mathenesserweg moet meer een
eigen identiteit krijgen. Ambachtelijke
bedrijvigheid is een term die in beide visies
als mogelijkheid wordt genoemd. Uit de
bestemmingsplannen blijkt dat de kop van
de straat anders is bestemd dan de rest,
namelijk voor winkels. Het middenstuk en de
staart is gemengd bestemd, voor wonen en
winkels.

Op 16 september 2014 is het Stadsarchief
Rotterdam bezocht. Door bombardementen
in de Tweede Wereldoorlog is veel materiaal
en informatie verloren gegaan. In totaal
zijn de plattegronden van twaalf panden
gevonden die op dat moment leeg stonden,
te weten van de nummers 12, 21, 42, 44, 4749, 59-61, 64-66, 77-79 en 81. Op basis van
deze plattegronden zijn drie typologieën te
onderscheiden (zie afbeelding 5.4), namelijk:

Naast de bestaande bestemmingsplannen
is gebleken dat er afgelopen jaren
veel onderzoek is gedaan naar de
Mathenesserweg en het omliggende gebied
omdat het al lange tijd een probleemgebied
is. Deze onderzoeken zijn chronologisch
onder elkaar gezet in een tabel (zie bijlage
C.1). De probleemstelling en de strategie
zijn voor elk onderzoek naast elkaar gezet
om tot de uitvoering in de praktijk te
komen. Geen enkel rapport formuleert een
integrale probleemstelling. Zij richten zich
op individuele thema’s zoals leegstand en
winkelaanbod. Ook blijkt na invulling van
de tabel dat uit de onderzoeken weinig
resultaten in de praktijk zichtbaar zijn.

MATHENESSERWEG LEEFT

- Split-level
- Uitbreiding aan de achterkant
- Van woon-werk naar winkel
Bij het kadaster zijn de verschillende eigenaren
van de panden opgevraagd. De panden
met de nummers 21a en 12b zijn eigendom
van
woningcorporatie
Havensteder.
Nummers 47 en 77-81 zijn eigendom van
Wijkontwikkelingsmaatschappij Mathenesserkwartier BV en nummers 42, 44, 59-61 en 6466 zijn in het bezit van particuliere eigenaren.
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Gesprek
Cindy Yick en Hans Barendregt

Bijeenkomst
bewoners en winkeliers

Op 10 oktober 2014 heeft er een gesprek
met Cindy Yick en Hans Barendregt
plaatsgevonden. Barendregt heeft als
Juridisch Adviseur bij de gemeente Rotterdam
zijn kennis over bestemmingsplannen
en vergunningen gedeeld. Yick heeft als
adviseur vergunningen & handhaving bij de
gemeente Rotterdam het (horeca)beleid
voor de Mathenesserweg toegelicht.

Wijkbijeenkomst dinsdag (bijlage D.1)

De belangrijkste conclusies zijn:
- Per 1 november 2014 is het gemakkelijker
geworden om een uitzondering te krijgen
op het bestemmingsplan. In principe wordt
de aanvraag binnen één dag behandeld,
waarna zes weken volgen om bezwaar te
maken. Deze maatregel heeft als doel om de
leegstand sneller op te kunnen lossen met
een nieuwe of tijdelijke functie.
- In de Mathenesserweg is de horecawet
van kracht. Dit betekent dat er geen nieuwe
horecavergunning zal worden verleent. Wel
mag horeca een ondersteunende functie zijn,
zoals bijvoorbeeld bij Stroop.
- De Mathenesserweg kent een consoliderend
beleid, wat inhoudt dat het huidige beleid
zoveel mogelijk wordt gehandhaafd en
voortgezet.

Op 21 oktober 2014 vond het eerste deel van
de twee bijeenkomsten plaats in Stroop. Bij
beide bijeenkomsten zijn zowel bewoners en
ondernemers als professionals aanwezig. Er
zijn verschillende conclusies en observaties
naar voren gekomen. Zo is er voor de
bewoners een duidelijk verschil in ‘mooie’
en ‘lelijke’ leegstand. Als het leegstaande
pand onderhouden is, vormt het minder
een probleem in de straat dan wanneer
het pand verloederd of tijdelijk ingevuld is.
Het aanbod van de bestaande winkels
is eentonig en uitgebreid tegelijkertijd. Er
zijn veel multiculturele supermarkten, maar
ook veel gespecialiseerde winkels zoals
de viswinkel Atouli Seafood en de Turkse
bakker. Toch maken de meeste bewoners
geen gebruik van dit aanbod; ze gaan
meestal naar de grotere supermarkten, zoals
de Albert Heijn aan het Mathenesserplein.
Er is veel verloop in de straat. Nieuwe
winkels houden het niet lang uit; ze gaan
failliet en er komt weer een nieuwe winkel
voor in de plaats. Dit draagt niet bij aan
de gewenste continuïteit van de straat.
Een actuele ontwikkeling is het aantal
studenten dat in de straat woont. Dit
wordt steeds groter. Bewoners vinden dit
een positieve ontwikkeling, het brengt
meer leven op straat. Tegelijkertijd
draagt dit ook niet bij aan de continuïteit.
Dana de Rooij is één van die (inmiddels
afgestudeerde) studenten. Zij is momenteel
op zoek naar een werkruimte waar zij met
haar collectief creatieve ZZP’ers aan de slag
kan gaan.

Afbeelding 5.5 - Gevel 21a, Stroop
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Wijkbijeenkomst vrijdag (bijlage D.2)

Gesprek Havensteder (bijlage D.3)

In dit tweede deel van de bijeenkomsten op
24 oktober 2014 zijn opnieuw verschillende
observaties en conclusies naar voren
gekomen. Tegelijkertijd zijn sommige punten
van de eerste bijeenkomst bevestigd.
Zo gaat ook deze groep naar de Albert
Heijn voor de dagelijkse boodschappen.
Continuïteit in de straat is opnieuw gewenst.
Daarnaast wordt genoemd dat de straat
anoniem aanvoelt. Als oplossing wordt
aangedragen dat herinrichting door middel
van groen dit zou kunnen veranderen. Ook
de specialisatie van winkels kan bijdragen
aan een identiteit van de straat. Volgens de
aanwezigen is het probleem voor een groot
deel een imago kwestie. De Mathenesserweg
moet positief bekend komen te staan. De
gewenste specialisatie en de verbetering
van het imago kunnen worden bereikt als
de bewoners en de winkeliers in de straat
zich verenigen. Als mogelijkheid wordt
een curator aangedragen die beslist over
de invulling van de leegstand. Dit zou
kunnen helpen om de Mathenesserweg
positief
op
de
kaart
te
zetten.
In de straat zijn veel stichtingen. De
meningen zijn verdeeld over of deze
stichtingen overlast veroorzaken of niet.
Er lijkt wel een verschil te zijn tussen de
stichtingen in het midden van de straat en
die in de staart, waar vooral de mensen die
voor de panden zitten worden ervaren als
overlast.

Gesprek op 11 november 2014 met
Geert Ketelaars, projectleider Wijken en
Beleid, en John van der Knaap, senior
projectleider Strategie bij woningcorporatie
Havensteder. Zij herkennen de geschetste
problematiek (veel leegstand, eenzijdig
winkelaanbod en anonimiteit en gebrek
aan kwaliteit in de openbare ruimte).
Havensteder heeft momenteel echter
weinig
investeringsmogelijkheden
voor
deze problemen. Wel zijn ze zich ervan
bewust dat er iets moet veranderen. Ze zijn
op zoek naar alternatieve methoden om de
leegstand aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld
meer van de huurder worden verwacht,
zoals zelf klussen aan het pand om het
op te knappen, in ruil voor huurverlaging.
Linda Stevens is verantwoordelijk voor
de invulling van leegstaande panden in de
Mathenesserweg. Zij zal in de toekomst meer
verantwoordelijkheid krijgen waardoor ze
deze creatieve manier van verhuren kan gaan
toepassen.

Afbeelding 5.6 - Detail gevel 12b
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Gesprek ZZP’ers

Gesprek VGG

Vanuit de eerder omschreven bijeenkomst
met bewoners, ondernemers en professionals
kwam het concrete idee om leegstand
te vullen met werkruimte voor creatieve
ZZP’ers. Dana de Rooij is net afgestudeerd
aan de Willem de Kooning Academie. Samen
met vier tot vijf andere afgestudeerden wil
zij een collectief starten. Hiervoor hebben
zij een ruimte nodig om te kunnen werken.
Uit het gesprek op 11 november 2014
kwam naar voren dat zij behoefte hebben
aan drie verschillende ruimtes: een plek
om op hun laptops te kunnen werken,
een ruimte waar zij creatief bezig kunnen
zijn met materiaal en een vergaderruimte
gecombineerd met ruimte voor expositie
van het werk. Deze ruimtes hebben een
verschillend niveau van openbaarheid.
De expositieruimte is bijvoorbeeld voor
iedereen toegankelijk, men kan naar binnen
lopen om het werk van het collectief te
bekijken, maar de laptopruimte moet
alleen toegankelijk zijn voor het collectief.
Casus pand 12b is door het split-level zeer
geschikt voor deze invulling, maar er moet
veel aan het pand gebeuren voordat er een
huurder in kan. De ZZP’ers zijn bereid om
zelf kleine opknapklusjes te doen als zij er
vervolgens met een ingroeihuur in kunnen.
Ook willen zij een daadwerkelijke bijdrage
leveren aan de straat. Bijvoorbeeld met
genoemde expositie functie in de etalage.

Op vrijdag 14 november is gezamenlijk
met Justin Bijkerk van VGG Adviseurs het
leegstaande pand 12b bezocht om te
onderzoeken wat er minimaal zou moeten
gebeuren voordat iemand het kan huren
en hoeveel dit zou gaan kosten. Pand
12b is een goed voorbeeld van het feit
dat leegstand niet alleen nadelig is wat
betreft de gederfde huur, maar ook wat
betreft de snelle technische veroudering.
De kelder van het pand staat onder
water. Omdat het pand al vijf jaar leeg staat,
heeft dit grote gevolgen voor de rest van
het pand gehad. Het vocht is in de houten
balken, vloeren en wanden getrokken met
schimmelvorming als gevolg. Later bleek dat
de naastgelegen panden ook last hebben
van ondergelopen kelders. Volgens de
eigenaren van deze panden heeft het hele
blok hier last van. Zij lossen dit probleem
op met een dompelpomp of vuilwaterpomp
met vlotterschakelaar. Wanneer er water
in de kelder staat, wordt het water
automatisch overgepompt naar het riool.
Naast vocht zijn er enkele gaten
in
de
vloeren
ontdekt.
Ook
zijn
de
deuren
beschimmeld,
roest
de
gasleiding van bovengelegen woning
en zijn de keuken en het toilet vrij oud.
De gevels met kozijnen zijn in goede
staat. Het houtwerk zit relatief goed in de
verf en aan de achterzijde zijn kunststof
kozijnen geplaatst. Ook het plafond en de
verdiepingsvloer zijn nog goed genoeg.

Afbeelding 5.7 - Gesprek met ZZP-ers
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Een week na de bezichtiging zijn de kosten
in het kantoor van VGG Adviseurs besproken
met Justin Bijkerk en Hans van Voorden (zie
bijlage E.1). In dit gesprek zijn de kosten en de
mogelijke investering berekend aan de hand
van een minimale en maximale huur, een BAR
van 6% en de veronderstelde afschrijfwaarde
van het pand. Ook is besproken wat er
minimaal aan het pand moet gebeuren om
het op basisniveau te krijgen. De kelder
moet worden leeggepompt en er moet een
vaste pomp in komen. Vervolgens moeten
er heaters in het pand worden gezet om
de vochtigheidsgraad terug te dringen
en daarmee de schimmel aan te pakken.
Daarna kan pas worden vastgesteld hoe
MATHENESSERWEG LEEFT

groot de schade precies is. Waarschijnlijk
hoeft alleen het onderste gedeelte van
de muren te worden vervangen. Het
souterrain kan dan ook waterdicht worden
gemaakt als dat nodig blijkt. Naast een
basisinvestering is een aanzet gegeven voor
wat er verder aan het pand kan gebeuren
om het op een hoger niveau te krijgen.
Uit dit alles kan een bandbreedte worden
vastgesteld. Zowel in mogelijke kosten en
investering als in wat er fysiek aan het pand
moet gebeuren. Deze kosten en investering
zullen in deel IV worden toegelicht en kunnen
in detail worden gevonden in bijlage E.1.

Gesprekken experts
Tijdens het onderzoek zijn er drie experts
geweest die aan het onderzoek hebben
bijgedragen door middel van hun kennis en
expertise.
Leo van Duijvendijk is een expert op
het gebied van de geschiedenis van de
Mathenesserweg omdat hij projectleider
was tijdens de Loper-projecten. Hij heeft
inzicht verschaft over de achtergrond van
de Mathenesserweg. Daarnaast was hij
regelmatig aanwezig bij gesprekken en
bijeenkomsten voor algemene feedback.
Architect Henk van Schagen heeft
geholpen tijdens het onderzoek naar
plattegronden en overige documenten
in het archief van Rotterdam. Daarnaast
heeft hij zijn kennis als architect ingezet
bij het voorbereiden van het gesprek
met de ZZP’ers. Henk heeft geadviseerd
om tijdens het gesprek de wensen van
de ZZP’ers te achterhalen en om daar als
architect op in te spelen door ruimtelijke
verbeelding in de vorm van een maquette
en tekeningen van verschillende basistypen.
Roland van der Post is de initiatiefnemer
van
de
onafhankelijke
adviespraktijk
Adriana123Advies. Roland heeft geholpen
om inzicht te krijgen in vastgoed,
huurmodellen en financiële middelen. Ook
heeft hij zijn contacten gebruikt voor de
bijeenkomst met Havensteder en heeft hij
geholpen om dit gesprek voor te bereiden.

Afbeelding 5.8 - Bezoek aan 12b met VGG adviseur, Justin Bijkerk
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deel iii
analyse

Afbeelding III.1 - Foto van de kopblokken aan de Mathenesserweg.
Bron: https://mathenesserweg.wordpress.com/

III inleiding
De
Mathenesserweg
leeft.
Tijdens
het onderzoek hebben alle winkeliers,
bewoners en andere actoren een grote
betrokkenheid getoond; de problematiek
en de toekomstige ontwikkeling van de
weg leeft onder de mensen. Wel moet
dit leven, en vooral de leefbaarheid, in
de nabije toekomst zichtbaar worden.
Wijkonderneming MATH en Havensteder
hebben de volgende vraag geformuleerd:
hoe kan de invulling van leegstand
bijdragen aan de verbetering van de
leefomgeving? Het onderzoek is gedurende
drie maanden vanuit Stroop uitgevoerd.
Een fijne plek met betrokken en ervaren
mensen, maar wel gesitueerd in een straat
die vaak negatief in het nieuws is door de
verschillende schietpartijen en drugshandel
de afgelopen maanden.1 Toch is de situatie
in de Mathenesserweg volgens bewoners en
winkeliers de afgelopen jaren flink vooruit
gegaan ten opzichte van 20 jaar geleden.
Maar na onderzoek blijkt dat er ruimte voor
verbetering is ten aanzien van de leegstand,
het winkelaanbod en het gebruik van de
buitenruimte.
De volgende analyse is gebaseerd op
voorgaande
onderzoeksresultaten
naar
aanleiding van de probleemstelling in
drie categorieën: leegstand, eenzijdig
winkelaanbod en het gebrek aan kwaliteit
in de openbare ruimte. De Mathenesserweg
zal worden geanalyseerd op vier onderdelen.
Deze onderdelen zijn gebaseerd op
verschillende schaalniveaus: straat, pand,
openbare ruimte en gebruik.
- De herstructurering en scheiding van
functies
- De programmering en invulling van de plint
- De invulling van de openbare ruimte
- Verschillende vormen van toezicht
1 Algemeen Dagblad (geraadpleegd 2014)
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6 herstructurering
Tijdens de twee wijkbijeenkomsten is naar
voren gekomen dat de Mathenesserweg
geen eigen identiteit heeft. Bewoners
ervaren het niet als een woonstraat
en winkeliers ervaren het niet als een
winkelstraat. De functies in de plint bevinden
zich dan ook verspreid door de straat (zie
afbeelding 6.1). In het oorspronkelijke
ontwerp voor de Mathenesserweg zijn de
functies wel gescheiden, winkels in de kop
en woningen in de rest van de straat. Dit is
nu nog te zien in de gevels. De panden in de
kop hebben etalages en in het midden en
eind van de straat hebben de panden een
borstwering. Tijdens de Loper-projecten is
geprobeerd de scheiding terug te brengen.
Winkels in het woongedeelte zijn gevraagd
te verhuizen naar de kop. Voor een deel is
deze poging tot herstructurering gelukt.
In de jaren erna is dit initiatief echter
niet doorgezet, waardoor de functies
vandaag de dag nog steeds gemixt zijn.
Een ander verschil tussen de kop en de
rest van de straat is de tevredenheid van de
winkeliers. Uit gesprekken met de winkeliers
in de kop blijkt dat zij tevreden zijn met
hun winkel en de locatie; zij zijn niet van
plan weg te gaan in de nabije toekomst.
De winkeliers in de rest van de straat zijn
echter minder tevreden. Zij hebben meer last
van onderlinge concurrentie en sommigen
zijn van plan binnenkort te verhuizen. Ook
is gebleken dat in dit gedeelte winkels
sneller wisselen van eigenaar dan in de kop.
De herstructurering van het nabijgelegen
Mathenesserplein is een reden geweest
voor winkels om te vertrekken uit de
Mathenesserweg. Zowel uit de kop als
uit de rest van de straat. Aan dit plein
zijn namelijk winkelpanden met grote
vloeroppervlaktes gerealiseerd waardoor
ketens zoals Zeeman zijn verhuisd van
Mathenesserweg naar Mathenesserplein.
Een probleem wat samenhangt met
de scheiding van functies is de leegstand.
Zowel in de kop als in de rest van de straat
staan er momenteel panden in de plint
34

leeg. Er staan echter meer winkelpanden
leeg in het midden en in het eind van
de straat dan in de kop (zie bijlage A.5).
Dit verschil in leegstand heeft meerdere
oorzaken. De hiervoor genoemde verhuizing
naar het Mathenesserplein is een reden,
maar ook de onderlinge concurrentie in dit
gedeelte met faillissement als gevolg is een
mogelijkheid. Een andere oorzaak is de
oorspronkelijke scheiding van functies. In
het midden en eind van de straat bevinden
zich nog overwegend veel woningen in de
plint. Ook al zijn er winkels in dit gedeelte,
ze passen niet binnen het gevelbeeld omdat
de gevels door de jaren heen zijn aangepast
of vervangen met ander materiaal- en
kleurgebruik. De aanwezige en opvallende
(lichtbak)reclame zorgt voor een sterke
onderbreking van de architectonische ritmiek
en het originele materiaalgebruik.

Deelconclusie
De Mathenesserweg heeft geen duidelijke
identiteit door de ongelijke mix van functies.
Vooral in het midden en in de staart van
de straat. Hier zijn namelijk overwegend
woningen met enkele winkels in de plint. Deze
winkels hebben veel verloop onder andere
door onderlinge concurrentie. Dit heeft
leegstand tot gevolg. Er is ook leegstand
in de kop, maar de bestaande winkels doen
het over het algemeen beter. De winkeliers
zijn tevreden met hun winkel en de locatie.
Hieruit valt te concluderen dat de
oorspronkelijke scheiding van winkels in de
kop en woningen in de rest van de straat
gewenst is. Dit kan ook bijdragen aan een
duidelijke identiteit van de straat. Een
winkelstraat in de kop en een woonstraat in
de rest van de Mathenesserweg.
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7 programmering
Er is al eerder genoemd dat de winkels in
het middenstuk en in de staart van de straat
last hebben van onderlinge concurrentie. Uit
inventarisatie van de winkels blijkt dan ook dat
de winkels hier veelal hetzelfde aanbieden.
Er zijn veel internationale supermarkten met
een vergelijkbaar aanbod. Ook zijn er veel
belwinkels. Soms hebben deze winkels zelfs
precies hetzelfde aanbod als de internationale
supermarkten.
Door
de
onderlinge
concurrentie gaan deze winkels vaak snel
failliet, met leegstand als gevolg. Soms komt
er een vergelijkbare winkel voor in de plaats.
Ook in de kop bevinden zich internationale
supermarkten en belwinkels. Hier zijn echter
ook andere, gespecialiseerde winkels te
vinden. De viswinkel Atouli Seafood en de
Turkse bakker zijn hier een voorbeeld van.
Bewoners hebben tijdens de wijkcolleges
aangegeven dat zij hun boodschappen vrijwel
altijd in de grotere supermarkten doen, zoals
de Albert Heijn aan het Mathenesserplein.
Zij doen vrijwel nooit inkopen in de
Mathenesserweg zelf. Het aanbod is hier niet
geschikt voor. Op de vraag wat ze missen aan
functies in de straat wordt dan ook aangegeven
dat ze iets ‘speciaals’ zoeken. Niet iets voor
de dagelijkse boodschappen, daar hebben
ze namelijk al een adres voor. Voor hen is het
fijn als er ‘iets te kijken’ valt in de etalages,
zoals één van de bewoners het noemde.
Dit slaat ook op de bestaande leegstand.
Bewoners geven aan dat er een verschil is in
hoe zij de leegstand ervaren. Als de etalage
netjes is onderhouden hebben zij er minder
last van dan wanneer de etalage er rommelig
en slecht onderhouden uitziet. ‘Maak
Mathenesse Mooier’ is een initiatief wat
hierop inspeelt. Vanuit de wijkonderneming
MATH wordt geprobeerd eigenaren van
leegstaande panden in de plint te benaderen
met de vraag of zij de etalage mogen
invullen. Dit leidt tot creatieve oplossingen
om de leegstand minder zichtbaar te maken.
Helaas werkt dit idee niet altijd. Sommige
eigenaren zijn niet bereid mee te werken
of de invulling laat alsnog te wensen over.
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Niet alleen de bewoners hebben last
van de leegstand. Ook de winkeliers zien
graag dat het pand naast hen gevuld is of
dat het er in ieder geval goed onderhouden
uitziet. Dit is namelijk beter voor hun omzet.
De leegstand aan de Mathenesserweg
begint structureel te worden. Het pand
12b staat bijvoorbeeld al vijf jaar leeg. Een
mogelijke oorzaak die wordt genoemd is de
mismatch tussen verhuurder en potentiële
huurder. Dit is naar voren gekomen uit de
bijeenkomsten en gesprekken. Een potentiële
huurder ziet een leegstand pand aan de
Mathenesserweg en belt de huurder om
tot een overeenkomst te komen. Soms leidt
dit tot een match. Er blijkt echter ook dat
dit vaak niet leidt tot een overeenkomst
en dat dit dan ook meteen het einde van
het gesprek is. Dit lijkt voornamelijk voor
te komen bij alternatieve invullingen waar
niet altijd meteen de volle huur betaald kan
worden. Ook wordt er vaak geen alternatief
pand aangedragen als mogelijke oplossing of
op een andere manier onderhandeld.

Deelconclusie
De gespecialiseerde winkels in de kop van
de Mathenesserweg lijken het beste te
functioneren. Naast de tevredenheid van
de winkeliers zelf, voegen ze ook iets toe
aan de straat wat een meerwaarde geeft
voor de bewoners. De winkels in de rest
van de straat voegen minder toe door hun
eenzijdige aanbod. Ook de leegstand als
gevolg van veel verloop in dit gedeelte
wordt als onprettig ervaren door zowel
bewoners als winkeliers. Vooral als de
etalages rommelig worden achtergelaten.
Er is behoefte om het winkelaanbod
minder eenzijdig te maken. Daarnaast, of met
behulp hiervan, moet de leegstand worden
gevuld. Dit is natuurlijk ook de opdracht
vanuit de wijkonderneming. Betrokkenen van
de straat vinden het al een verbetering als
de etalages van leegstaande panden netjes
onderhouden zijn.
MATHENESSERWEG LEEFT
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8 openbare ruimte
De Mathenesserweg is een drukke
doorgangsroute
die
door
zowel
auto’s als fietsers veel wordt gebruikt.
De verkeersstromen zijn van elkaar
gescheiden en kruisen elkaar alleen
bij
de
vier
oversteekplaatsen.
Hier
kunnen voetgangers via een zebrapad
de andere kant van de straat bereiken.
De weg is geen verblijfsplaats; een groot
deel van het trottoir blijft ongebruikt en wordt
nauwelijks toegeëigend. Alleen de bomenrij
en de fietsenstallingen geven een indicatie
voor gebruik. Aan de kant van de gevels is
een scherpe overgang tussen publiek en
privé. Wel hebben sommige woningen en
winkels een laag trapje of kleine portiek.
Dit is de enige indicatie van eigendom.
Het gebrek aan indicatie van gebruik is een
reden dat de Mathenesserweg anoniem
aanvoelt. Vooral voetgangers merken dit.
Uit gesprekken met passanten blijkt ook dat
zij de straat niet als aangenaam ervaren. Ze
lopen er het liefst snel doorheen of hebben
een duidelijke bestemming in de straat. Ook
bewoners blijven niet lang op straat. Zij lopen
van hun huis naar de auto of lopen naar het
Mathenesserplein
voor
boodschappen.
Er is niks in de straat wat hen daar houdt;
de Mathenesserweg is geen verblijfsplek.
Op een aantal plekken wordt de openbare
ruimte wel gebruikt. Bij sommige stichtingen
zitten of staan jongeren en ouderen op straat.
Zij houden een praatje of zijn bezig met
andere activiteiten. In het einde van de straat
wordt ook drugshandel gemeld. Ook hebben
sommige internationale supermarkten een
deel van hun waar op straat uitgestald. Dit
zorgt voor enkele bedrijvigheid op straat. In
de kop van de straat hebben zowel Stroop
als Eetlokaal Kuiter een klein terras buiten.
Het terras van Stroop is echter officieel
niet toegestaan omdat het geen echte
horecagelegenheid is. Momenteel wordt het
gedoogd en zowel klanten als passanten en
bewoners lijken het terras op prijs te stellen.
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Deelconclusie
Ook al is er op sommige plekken bedrijvigheid
in de openbare ruimte, de straat voelt toch
anoniem aan. De bedrijvigheid is lokaal en
behoort tot bepaalde groepen. Het voelt niet
voor iedereen toegankelijk. Vooral bewoners
hebben aangegeven dat de Mathenesserweg
anoniem aanvoelt voor hen. Zij willen hier
graag verandering in zien en de straat zich
meer kunnen toe-eigenen. Nu behoort de
straat meer tot de snel rijdende auto’s als
doorgangsroute, dan als verblijfsplek voor
het langzame verkeer.

MATHENESSERWEG LEEFT

?

03
Openbare
Ruimte

02
Invulling

01
Mix
Afbeelding 8.1 - Analyse, laag openbare ruimte

MATHENESSERWEG LEEFT

39

9 toezicht
De problematiek in de Mathenesserweg was
het grootst in de periode 1994 - 1998 toen
Perron Nul was gesloten en de prostitutie op
de Keileweg hoogtij vierde. Op dat moment
was er veel drugshandel in de straat en
junkies liepen er zowel overdag als ‘s nachts
rond. Wat dat betreft is de huidige situatie
erg verbeterd. Toch is er nog steeds ruimte
voor verbetering. Vooral nu er de laatste tijd
weer enkele druggerelateerde incidenten en
beschietingen hebben plaatsgevonden in
de Mathenesserweg en omliggende straten.
Er hebben al gesprekken plaatsgevonden
tussen de bewoners en de gemeente. Dit
heeft ertoe geleid dat er in de toekomst
waarschijnlijk meer politie in zowel de
Mathenesserweg als de Grote Visserijstraat
zal patrouilleren.
Een ander probleem is de invulling van de
winkels in de Mathenesserweg. Momenteel
is het mogelijk om een belwinkel of
multiculturele supermarkt te beginnen in de
straat, terwijl er hier al veel van zijn en dit
niets aan de straat toe zal voegen. Bewoners
en andere winkeliers zijn niet tevreden met
dit aanbod. Er is weinig tot geen toezicht
op deze invulling, daarvoor bestaan tot op
heden geen instrumenten of sancties. Het
gaat er nu vooral om dat leegstaande panden
worden gevuld en dat er huur wordt betaald.

Deelconclusie
Om de Mathenesserweg goed te laten
functioneren, zal er een verschillend soort
toezicht nodig zijn. Aan de ene kant om
de veiligheid van de gebruikers van de
Mathenesserweg te kunnen waarborgen. Dit
zal in de vorm van politietoezicht moeten
gebeuren. Aan de andere kant moet de
invulling van de leegstand in goede banen
worden geleid door middel van een aan te
stellen curator.
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10 12b
Om tijdens dit onderzoek een concreet
voorstel neer te kunnen leggen voor de
invulling van een leegstand pand, is het
pand op nummer 12b aangedragen door
wijkonderneming MATH en Havensteder.
Door de split-level, de grote ramen, de
tuin aan de achterzijde en de etalage aan
de straat heeft het pand grote potentie als
winkel- of bedrijfsruimte. Het staat echter al
vijf jaar leeg. Toen het pand samen met VGG
voor het onderzoek werd bezocht, bleek
dat de kelder vol met water stond en muren
en deuren zijn aangetast door schimmel. In
eerste instantie leek de schade ernstig, totdat
bleek dat ook de naastgelegen panden
last hebben van water. Volgens de visboer
van Atouli Seafood heeft het hele blok hier
last van. Waar het water precies vandaan
komt, is onbekend. Alle panden hebben
een waterpomp in de kelder aangebracht,
waardoor het water weggepompt kan
worden als het tot een bepaald niveau komt.
Dit kan ook de oplossing zijn voor 12b. Pas
als het water weg wordt gepompt en de
ruimte wordt gedroogd, kan er worden
gekeken naar de daadwerkelijke schade.
In de afgelopen jaren zijn er voor 12b
meerdere mogelijke invullingen voorbij
gekomen, zoals de naastgelegen visboer
die zijn zaak uit wil breiden, een kaashandel
en wijkonderneming MATH. Op een van
de wijkbijeenkomsten is nog een andere
mogelijkheid naar voren gekomen; een
groep creatieve ZZP’ers die opzoek zijn
naar een ruimte vanuit waar zij als collectief
kunnen werken.

Afbeelding 10.1 - Gevel 12b

Afbeelding 10.2 - Beschadigingen en schimmel in het pand.
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Afbeelding 10.3 - Interieur 12b, gezien vanaf split-level
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III conclusie
Uit de analyse kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
1. De kop en de staart van de
Mathenesserweg verschillen van oorsprong.
De identiteit van beide delen moet sterker
worden benadrukt in zowel de invulling als
de openbare ruimte.
2. Dit heeft gevolgen voor de programmering
van beide delen en voor de straat als geheel.
3. Er is een sterke behoefte aan een
overkoepelende visie voor zowel het beheer
van de straat als de invulling van leegstaande
panden.
4. De belangrijkste actoren zijn de bewoners,
de eigenaren van de winkelpanden,
de gemeente en de woningcorporatie
Havensteder. Allen herkennen zij de
genoemde problematiek; de leegstand, het
eenzijdige winkelaanbod, de anonimiteit
en het gebrek aan kwaliteit in de
openbare ruimte. Ook is bij alle actoren de
urgentie groot en is er behoefte aan een
gemeenschappelijk document waarin een
toekomstperspectief wordt beschreven.
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deel iv
visie

Afbeelding IV.1 - 3D impressie visie

IV inleiding
De volgende visie is geformuleerd naar
aanleiding van voorgaande analyse en de
daaruit getrokken conclusies. De algemene
conclusie is dat er iets concreets moet
gebeuren. Met meer dan acht onderzoeken
sinds 2009 is de stap naar de praktijk nog
te weinig gezet. Bewoners zijn moe en de
leegstand blijft. De straat heeft behoefte aan
een overkoepelende visie die bij wijze van
spreken morgen in gezet kan worden om de
leegstand op te vullen en de leefbaarheid
in de Mathenesserweg te verbeteren. Uit
gesprekken blijkt dat bewoners daar slechts
twee eisen bij hebben: de invulling moet
bijdragen aan de straat en tegelijkertijd
zorgen voor continuïteit.
In dit deel van het onderzoeksrapport zal
het voorstel voor deze overkoepelende
visie worden omschreven en toegelicht.
De visie bestaat uit vijf aspecten, namelijk:
1. De herstructurering van functies
2. De programmering van functies in de kop
3. De toevoeging van elementen aan de
openbare ruimte om de anonimiteit te
verbreken en om mensen uit te nodigen om
de straat te gebruiken
4. Het aanstellen van toezicht in de vorm van
een curator voor toekomstige functies en
politie voor de veiligheid.
5. De uitwerking van deze visie voor het
casus pand 12b.
Deze vijf aspecten hebben elk betrekking tot
een bepaald schaalniveau. Het niveau van
de straat, het pand, de openbare ruimte en
van het gebruik. Dit onderscheid is gemaakt
om de visie te structureren. Daarnaast maakt
dit het makkelijker om per aspect te bepalen
wat de rol is van elke actor. Deze onderdelen
hebben dus geen chronologische opbouw.
De uitvoering van elk aspect kan parallel aan
de andere aspecten worden uitgevoerd.
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11 herstructurering
Zowel de bewoners als winkeliers willen een
duidelijke identiteit voor de Mathenesserweg.
Uit de analyse blijkt dat de scheiding van
functies kan bijdragen aan deze identiteit.
De kop heeft namelijk de meeste potentie
als winkelgedeelte en de rest van de straat
is het meest geschikt voor wonen in de plint.
De kop heeft een goede locatie voor
winkels. Het kan samen met de andere
koppen van Mathenesserdijk en de Grote
Visserijstraat
worden
ontwikkeld
tot
winkelgedeelte. Daarnaast ligt het vlakbij het
Mathenesserplein waar veel mensen komen
en de winkels het goed lijken te doen.
Doordat in de rest van de straat de gevels
overwegend voor woningen geschikt zijn, is
het relatief eenvoudig dit gedeelte om te
bouwen tot een woonstraat. De paar panden
in de plint met etalages kunnen in de loop
van de tijd een woninggevel krijgen. Als
een winkelpand in dit gedeelte leeg komt
te staan, kan dit worden gerealiseerd. Het
is niet de bedoeling winkels actief te laten
verhuizen naar de kop of een geheel andere
locatie. Het moet mogelijk zijn dit geleidelijk
te laten gebeuren, voor zowel corporatie- als
particulier bezit. Dit is ook in samenspraak
met het huidige consoliderende beleid in de
Mathenesserweg.
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12 programmering
Vanuit de visie van Bospolder-Tussendijken
komt de term ‘ambachtelijke bedrijvigheid’
in de Mathenesserweg naar voren. In dit
rapport wordt verder ingegaan op deze
term. Ambachtelijke bedrijvigheid houdt
in dat de winkels in de Mathenesserweg
zich specialiseren, zowel op het gebied
van
levensmiddelen
als
goederen.
Viswinkel Atouli Seafood in de kop doet
het bijvoorbeeld heel goed. Klanten
komen van ver buiten Rotterdam om
hier hun vis te kopen. De eigenaar is nu
ook van plan om een Afrikaanse Toko te
beginnen. Hij zou ook graag een Hollandse
kaasboer en bakkerij met tompoezen
zien.
Ambachtelijke
schoenmakers,
horlogemakers, edel- en goudsmeden zijn
een goede aanvulling als het gaat over
functionele ambachtelijkheid. Bij creatieve
ambachtelijkheid kan worden gedacht aan
grafisch vormgevers, beeldhouwers en
bijvoorbeeld fotografen. Zij kunnen hun
werk in de etalage exposeren om de straat
levendiger en aantrekkelijker te maken.
Deze kleinschalige bedrijfjes en winkels
kunnen de Mathenesserweg een identiteit
geven en klanten vanuit heel Rotterdam of
daarbuiten aantrekken. Vooral als het gaat
om lokale bedrijven die kwaliteit leveren. Dit
geeft een bepaalde exclusiviteit, waardoor
de Mathenesserweg zich kan onderscheiden
van omliggende winkelgebieden zoals
het Mathenesserplein, het centrum van
Rotterdam en het Dakpark.

52

MATHENESSERWEG LEEFT

02
Ambachtelijke
Bedrijvigheid

01
Scheiding
Afbeelding 12.1 - Visie, laag ambachtelijke bedrijvigheid

MATHENESSERWEG LEEFT

53

13 openbare ruimte
De straat is te verbeteren door een grote
investering waarbij het hele profiel wordt
aangepast. Voorbeelden van grote fysieke
aanpassingen zijn smallere autostroken, met
of zonder drempels en extra zebrapaden
om het verkeer af te remmen, een andere
materialisatie in de trottoirs om aan te
geven dat de delen bij de gevels bij
de bewoners horen of misschien een
groene band tussen trottoir en fietspad.
Toch moet ook met minder middelen
eenzelfde impact te realiseren zijn. De
scheiding van functies op de Mathenesserweg
kan ook worden vertaald naar de openbare
ruimte. In de kop moet de straat de winkels
en de bedrijvigheid ondersteunen, terwijl
in de rest van de straat het wonen moet
worden ondersteund en benadrukt. In
de kop kan ruimte worden aangewezen
voor (gevel)terrassen en kraampjes. In het
middenstuk kunnen geveltuinen worden
toegepast om de straat groener te maken
en om de overgang tussen publiek en privé
te verzachten. Dit zorgt er ook voor dat de
bewoner zich een deel van de straat kan
toe-eigenen. Over de gehele straat kunnen
bankjes worden geplaatst om informele
ontmoetingen te stimuleren. Ook moeten er
meer zebrapaden komen. Dit versterkt het
idee dat het een straat voor voetgangers
is en het maakt het makkelijker om van de
ene kant van de straat naar de andere kant
te komen. Daarnaast zal dit ervoor zorgen
dat het verkeer wordt afgeremd en dat de
verbinding tussen Spangen en Tussendijken
duidelijker zichtbaar is.
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14 toezicht
De problemen wat betreft veiligheid en
recente schietincidenten zijn zo extreem dat
het lastig is om deze als ontwerper op te
lossen. Wel kan worden voorzien in een basis
voor een veilige openbare ruimte. Hierbij
kan worden gedacht aan voldoende licht ‘s
avonds en ‘s nachts vanuit straatlantaarns
of etalages. Ook kan worden gekeken of
onoverzichtelijke hoeken kunnen worden
aangepast. Toch zal dit niet voldoende zijn.
Daarom is het nodig dat er meer toezicht in
de straat komt in de vorm van politie.
Een andere vorm van toezicht is nodig bij
het invullen van de leegstand. Momenteel
is het mogelijk om weer een belwinkel of
multiculturele supermarkt te beginnen in
de Mathenesserweg, terwijl er hier al veel
van zijn en dit niets aan de straat toe zal
voegen. Er zou een curator of straatmanager
aangesteld kunnen worden om te kijken
of een potentiële huurder een goed idee
heeft en of dit binnen de overkoepelende
visie van de straat past, zoals de invulling
met ‘ambachtelijke bedrijvigheid’. Deze
curator kan voortkomen uit bestaande
initiatieven, zoals wijkonderneming MATH.
Deze onderneming bestaat onder andere
uit bewoners van de straat. Zij weten wat
er in de straat speelt en wat er nodig is om
deze te verbeteren. De curator is in de staat
om de visie te waarborgen doordat het
de tussenpersoon is tussen de potentiële
huurder en de verhuurder van het pand. Dit
kan op twee manieren gebeuren, met een
verschillend niveau van verantwoordelijkheid.
De curator kan bijvoorbeeld het idee van
de huurder toetsen aan de bestaande visie
en hiermee het eerste aanspreekpunt zijn.
De verhuurder kan in dit geval echter altijd
nog bepalen of de potentiële huurder in
het pand mag of niet. Dit betekent dat de
verhuurder de eindverantwoordelijke blijft.
Het is ook mogelijk dat de curator wel
de volle (eind)verantwoordelijkheid krijgt
om te beslissen wie er in een leegstaand
pand mag. Hierbij zal het makkelijker zijn om
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bijvoorbeeld te werken met een flexibele
manier van verhuren, door bijvoorbeeld
gebruik te maken van een ingroeihuur. Het
probleem bij dit model is dat de eigenaar van
het pand het er wel mee eens moet zijn om
deze verantwoordelijkheid aan de curator te
geven. Deze overeenkomst zou makkelijker
te realiseren zijn als alle panden van dezelfde
eigenaar zouden zijn. Dit is echter in de
Mathenesserweg niet het geval. Het bezit
is versnipperd: een deel is van Havensteder,
maar er zijn ook andere corporaties en
particuliere eigenaren met panden in de plint
in de Mathenesserweg. Het eerste model is
daarom op dit moment realistischer, maar
het tweede model is gewenst. Ideaal zou
zijn als de curator ook daadwerkelijk rechten
heeft wat betreft de verhuur binnen de
gebieds- en straatvisie. Als een goede band
tussen curator en verhuurder kan worden
opgebouwd maakt dit het makkelijker om
de leegstand via de overkoepelende visie
in te vullen. De financiële en juridische
haalbaarheid van deze curator zal nog verder
moeten worden onderzocht, zoals verder
wordt toegelicht in hoofdstuk 19.

MATHENESSERWEG LEEFT

?

04
Toezicht

03
Openbare
Ruimte

02
Ambachtelijke
Bedrijvigheid

01
Scheiding
Afbeelding 14.1 - Visie, laag toezicht

MATHENESSERWEG LEEFT

57

15 12b
Wijkonderneming MATH heeft het pand
op nummer 12b aangewezen als casus
pand. Gedeeltelijk omdat dit pand er
erg verwaarloosd uitziet en het al vijf jaar
leegstaat, maar ook omdat dit pand grote
potentie heeft door de ligging en de splitlevel indeling. Het pand is een manier om de
visie inderdaad concreet te kunnen maken,
omdat deze in eerste instantie geprojecteerd
kan worden op 12b en als vertaling van de
overkoepelende visie zou kunnen dienen.
Dat betekent dat 12b als voorbeeld
zou kunnen dienen op generiek niveau.
Voor de invulling van 12b zijn twee
realistische scenario’s ontwikkeld, namelijk
de invulling door een creatief collectief van
vijf ZZP’ers of de invulling als woon-werk
pand.

Creatief collectief
De vijf ZZP’ers zijn pas afgestudeerd
aan de Willem de Kooning Academie
en zijn allemaal op een bepaald gebied
gespecialiseerd; van grafisch vormgever
tot beeldhouwer. Als collectief zijn zij
opzoek naar een gezamenlijke ruimte.
Uit het gesprek met vier van de ZZP’ers
is gebleken dat zij drie soorten ruimtes
nodig hebben: een computerwerkruimte,
een ruimte om te werken met materialen
en een vergaderruimte, gecombineerd
met een expositie. Dit betekent dat deze
groep binnen de geformuleerde visie
past met ambachtelijke bedrijvigheid als
uitgangspunt en erg geschikt zou zijn voor
pand 12b, waar door middel van een split
level al drie ruimtes zijn te onderscheiden.
Daarnaast heeft het collectief aangegeven
een daadwerkelijke bijdrage te willen leveren
aan de straat. Zij hebben een band met
de straat, willen de etalage van 12b graag
gebruiken voor expositie en zouden waar
mogelijk ook graag andere leegstaande
etalages willen vullen met hun werk.
Havensteder vraagt op dit moment een
huur van €740,- exclusief service kosten per
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maand. Voor het collectief zou dit in eerste
instantie te hoog zijn. In dit geval zou een
ingroeihuur een goed alternatief zijn, waarbij
het eerste jaar €400,- zou kunnen worden
betaald. Dit zou in vijf jaar kunnen worden
opgebouwd naar €740,-. Daarnaast is het
collectief bereid om zelf kleine klusjes te doen
zoals schilderen en vloerafwerking leggen.
Om tot een verhuurbaar basisniveau
te komen is volgens de berekeningen in
samenwerking met VGG een investering van
€10.000,- nodig (zie bijlage E.1). Dit bedrag is
inclusief het installeren van een waterpomp,
het droogmaken van de vloer en de muren,
het schimmelvrij maken van de wanden en het
aanleggen van nieuwe elektra. Van sommige
van deze investeringen is op dit moment niet
zeker of deze wel daadwerkelijk nodig zijn.
Dit bedrag van €10.000,- is slechts
een klein percentage van de berekende
investeringsruimte van €84.000 bij een
ingroeihuur van gemiddeld €570,- en een
investeringsrendement van 6%. Ook is deze
investering binnen twee jaar terugverdiend.

Huur
€740,-

Ingroeihuur
€400,- > €740,-

Ingroeihuur
€400,- > €740,-

Investeringsruimte
€118.000,-

Investeringsruimte
€84.000,-

Investering tot
basisniveau
€10.000,-

(BAR 6%)

(BAR 6%)

Terugverdientijd
2 jaar
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Afbeelding 15.1 - 3D impressie 12b met ‘Creatief Collectief” als invulling

Afbeelding 15.2 - Foto tijdens gesprek met creatieve ZZP-ers.
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Woon-werk
Uit archiefonderzoek is gebleken dat het
pand 12b vroeger een pand was met een
woon-werk functie. Op een plattegrond
uit 1954 is duidelijk de scheiding tussen
de voor- en achterzijde zichtbaar. Aan
de voorzijde was een bedrijf of winkel
gevestigd, vermoedelijk een slager. Aan de
achterzijde waren twee kleine slaapkamers
en
een
kleine
keuken
gesitueerd.
Deze functieverdeling kan met een kleine
ingreep worden hersteld. Slechts een wand,
een keuken en een badkamer zouden moeten
worden toegevoegd. Het voordeel van een
woon-werk functie ten opzichte van een
woonfunctie is dat de etalage kan worden
gebruikt voor expositie. Deze etalagefunctie
zal belangrijk zijn voor de toekomstige
leefbaarheid en het gebruik van de straat
volgens de geformuleerde visie. De curator
kan toezien op juist gebruik en inrichting.
Op dit moment heeft pand 12b
een winkelbestemming. Om er een
woon-werkpand van te maken, zal de
bestemming gewijzigd moeten worden.
Uit het gesprek met Hans Barendregt
en Cindy Yick is gebleken dat het sinds
1 november 2014 makkelijker is om een
uitzondering op het bestemmingsplan aan
te vragen. In principe wordt deze wijziging
in één dag goed gekeurd. Bovendien
hoeven er geen leges te worden betaald.
Bij een huur van €740,- is de
investeringsruimte met een rendement van
6% €118.000,-. De daadwerkelijke investering
die nodig is om 12b verhuurbaar te krijgen
als woon-werkpand is €25.000. Dit is inclusief
een nieuwe keuken en badkamer en slechts
25% van de investeringsruimte. Bovendien is
de investering binnen 3 jaar terugverdiend.
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Deze twee scenario’s en investeringsmogelijkheden dienen als voorbeeld op
generiek niveau. Uit onderzoek is gebleken
dat meerdere leegstaande panden geschikt
zijn voor zowel een toekomstige bestemming
als winkel- of bedrijfsruimte als woonwerkpand doordat meerdere panden in het
verleden een andere indeling hadden (zie
bijlage F.1).

Huur
€740,-

Huur
€740,-

Investeringsruimte
€118.000,-

Investering tot
basisniveau
€25.000,-

(BAR 6%)

Terugverdientijd
3 jaar
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Afbeelding 15.3 - 3D impressie 12b met ‘Woon-Werk” als invulling

WONEN

WINKEL

Afbeelding 15.4 - Plattegrond 12b uit 1954. Laat oorspronkelijke indeling zien. Bron: Rotterdams Archief
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16 samenhang
De visie bestaat uit de voorgaande vijf
onderdelen. Deze staan echter niet los van
elkaar maar vormen een geheel waarbij ze
elkaar aanvullen en versterken. De samenhang
tussen deze onderdelen vormt een integrale
oplossing. Zo is het bij de herstructurering
van belang dat er goed toezicht is in de
vorm van de voorgestelde curator om de
invulling en programmering (van leegstand)
in goede banen te leiden. Om deze invulling
en scheiding van functies te ondersteunen
is een bijpassende openbare ruimte nodig.
In het concrete casus pand 12b komen
al deze onderdelen samen in de twee
voorgestelde scenario’s. Het is een pand
in de kop van de Mathenesserweg; het
toekomstige winkelgedeelte. Met behulp
van een curator kan een invulling worden
gevonden die past binnen de programmering
van ‘ambachtelijke bedrijvigheid’. In dit
voorstel is er door middel van een actuele
vraag naar ruimte (Dana de Rooij als
onderdeel van een collectief) een scenario
ontwikkeld wat hier bij past. Er is geen
ontwerp gemaakt voor de directe openbare
ruimte. De etalage wordt echter gebruikt om
levendigheid aan de straat toe te voegen
in de vorm van een expositieruimte. Door
deze concrete invulling te kiezen wordt het
mogelijk om dit voorstel ook financieel en
juridisch te onderbouwen. Voor dit scenario
zijn alleen de middelen bekeken die nodig
zijn om het pand op basisniveau te krijgen.
Daarnaast is er voor gekozen om een stap
verder te gaan met het tweede scenario. Dit
laat verdere mogelijkheden voor het pand
zien. Deze twee invullingen zijn ook toe
te passen op andere vergelijkbare panden
in de kop van de straat. Daarmee zijn de
scenario’s generiek in te zetten en dienen zij
als vertaling van de visie.
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CONCREET

deel v
conclusie

17 conclusie
In dit rapport staat de vraag hoe de
invulling van pand 12b kan bijdragen aan de
verbetering van de leefomgeving centraal. Er
zijn twee scenario’s ontwikkeld om invulling
te geven aan dit pand. Om deze invulling
een rol te laten spelen in de verbetering van
de leefbaarheid van de Mathenesserweg
is een overkoepelende visie voorgesteld
waar deze scenario’s een concretisering
van zijn. Door de samenhang tussen de
verschillende aspecten is een integrale
oplossing aangedragen om de leefomgeving
te verbeteren op verschillende niveaus.
Deze visie biedt als gemeenschappelijk
document een oplossing voor de leegstand,
betrekt de verschillende actoren en biedt
een richting voor de toekomst van de
Mathenesserweg.

Leegstand
De
structurele
leegstand
aan
de
Mathenesserweg
heeft
verschillende
oorzaken. Een mismatch tussen huurder en
mogelijke verhuurder is een eerste oorzaak.
Daarnaast speelt de hoge doorstroom door
onderlinge concurrentie en locatie binnen de
straat (kop of midden) mee. Ook het verhuizen
van ketens naar het Mathenesserplein kan
worden aangedragen als oorzaak. Het feit
dat de Mathenesserweg nu geen sterke
identiteit heeft, zorgt er voor dat nieuwe
winkels en ondernemingen niet worden
aangetrokken om zich hier te vestigen.
Deze oorzaken worden opgelost door
de verschillende aspecten van de visie. De
Mathenesserweg krijgt een identiteit in de
vorm van een ambachtelijke programmering
van functies wat nieuwe ondernemers
aantrekt. De mismatch tussen huurder en
verhuurder wordt opgelost door een curator
als tussenpersoon aan te stellen die vraag en
aanbod op elkaar afstemt met de gewenste
programmering en visie in het achterhoofd.
Door de herstructurering wordt de
onderlinge concurrentie in het midden van
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de straat opgeheven doordat er woningen
van worden gemaakt. De winkels in de kop
krijgen hierdoor ook meer potentie en een
duidelijkere identiteit.

Actoren
De Mathenesserweg is een levendige
straat met verschillende betrokken partijen;
bewoners,
winkeliers,
gemeente
en
verhuurders waaronder woningcorporatie
Havensteder spelen allemaal een rol.
De bewoners en winkeliers zijn samen
met
passanten
de
hoofdgebruikers
van de Mathenesserweg. Er blijkt een
verschil te zijn in hoe zij de straat ervaren.
Bewoners en winkeliers voelen zich over
het algemeen veilig, maar zij ervaren de
leegstand en huidige openbare ruimte als
een probleem. Passanten voelen zich vaak
minder veilig en gebruiken de straat als
doorgangsroute of zij hebben een duidelijke
bestemming. De leegstand en openbare
ruimte dragen bij aan dit gevoel, ook al zijn
zij zich niet altijd bewust van de leegstand.
De gemeente heeft zich ingezet
voor de Mathenesserweg in tijden van
grote problematiek door prostitutie en
drugsoverlast in de jaren ‘90. Daarna
heeft zij zich afwezig gehouden in de
veronderstelling dat het gebied goed
functioneerde; de Mathenesserweg had
geen
politieke
prioriteit.
Momenteel
begint zij zich ervan bewust te worden dat
er toch actie moet worden ondernomen
zodat de situatie en de weg niet terugglijdt
in
de
problematiek.
Verschillende
druggerelateerde
incidenten
en
de
structurele leegstand zijn hier redenen voor.
Havensteder bezit verschillende panden
aan de Mathenesserweg. Hieronder bevinden
zich een aantal leegstaande panden. Zij
beginnen zich er steeds meer bewust van
te worden dat met een conventionele
manier van verhuren hier geen oplossing
voor kan worden gevonden. Een creatieve
manier van verhuren, zoals werken met
MATHENESSERWEG LEEFT

ingroeihuur, kan wel een oplossing bieden.
Alle partijen zijn zich er dus van bewust dat
er iets moet veranderen om de leefbaarheid
van de Mathenesserweg te behouden en te
vergroten. Deze verandering moet nu plaats
vinden, voordat de Mathenesserweg opnieuw
afglijdt. Een goede samenwerking tussen
alle actoren is hierbij belangrijk. Dit is echter
iets wat nu nog mist. Een overkoepelende
visie voor de straat zoals aangedragen in
dit rapport kan goed bijdragen aan deze
samenwerking doordat het een duidelijk
toekomst perspectief schetst.

Oplossingsrichting
Een overkoepelende visie kan dus een
mogelijke oplossingsrichting zijn voor de
verbetering van de leefbaarheid van de
Mathenesserweg. De voorgestelde visie biedt
een integrale oplossing op verschillende
niveaus. Deze visie werkt zowel op de korte
als op de lange termijn. De voorgestelde

ingrepen zoals genoemd in de visie hebben
op elk onderdeel de intentie om met een
kleine investering of weinig middelen op de
korte termijn een grote impact op de lange
termijn te realiseren.
Doel van voorgestelde ingrepen is ook een
stapsgewijze ontwikkeling. Het is niet de
bedoeling om met één grote investering
in één keer de hele straat te verbeteren.
Alle ingrepen en voorstellen kunnen los van
elkaar worden uitgevoerd. Een organische
ontwikkeling is hiervan het gewenste
gevolg. Zo zal in de loop van de tijd een
duidelijke scheiding ontstaan tussen het
winkelgedeelte in de kop en woningen in
de rest van de straat. Dit winkelgedeelte
zal een duidelijke identiteit krijgen door
de ambachtelijke programmering. Dit
alles zal worden geleid door een curator.
Parallel hieraan loopt de aanpassing van de
openbare ruimte. Dit zal de scheiding en
programmering ondersteunen en herkenbaar
maken. De invulling van 12b is een eerste
concrete stap binnen deze ontwikkeling naar
een Mathenesserweg die leeft.

?

Afbeelding 17.1 - Visie voor de Mathenesserweg met de verschillende aspecten

MATHENESSERWEG LEEFT

67

18 aanbevelingen
Uit dit onderzoek blijkt dat er onder
bewoners en ondernemers een behoefte
bestaat aan directe actie. Er zijn al veel
onderzoeken en gesprekken geweest
zonder concrete gevolgen. De bedoeling
van dit rapport is dan ook om een plan
van aanpak aan te reiken waarmee (direct)
kan worden overgegaan tot actie. Dit plan
heeft de vorm van een visie gekregen met
een concrete invulling voor het pand 12b.
Het is hierbij belangrijk dat verschillende
actoren deze gezamenlijke visie steunen.
Samenwerking en voldoende draagkracht
onder de gebruikers van de straat zijn nodig
om de voorgestelde ingrepen te realiseren.
Het is dan ook van belang dat elke actor
weet wat zijn of haar taak is. Daarom
wordt aanvullend op de visie een aantal
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
verschillende actoren.
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Bewoners en winkeliers
Er bestaan al verschillende initiatieven
in en rondom de Mathenesserweg waar
bewoners zich verenigen. Één hiervan is
wijkonderneming MATH. Deze vereniging
bestaat uit meer dan alleen bewoners van
de Mathenesserweg. Het zou juist goed zijn
als de Mathenesserweg een eigen vereniging
heeft, bestaande uit zowel bewoners als
winkeliers. Dit kan ervoor zorgen dat de
bewoners en winkeliers in de straat zich
één voelen. Vanuit deze vereniging kan
een curator worden aangesteld. Deze
straatmanager kan op zichzelf werken
en advies vragen bij de vereniging.
In samenwerking met de gemeente
kunnen bewoners en winkeliers samen een
overkoepelende en gemeenschappelijke
visie voor de straat opstellen. De visie zoals
beschreven in dit rapport kan als inspiratie
dienen. De curator is degene die ervoor
zorgt dat de opgestelde visie op lange
termijn wordt nageleefd en gewaarborgd.
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Gemeente

Verhuurder (o.a. Havensteder)

Zoals genoemd kan de gemeente samen met
de bewoners en winkeliers een visie opstellen
voor de Mathenesserweg. Deze visie zal
samenhangen met de bestaande visies
van Spangen en Bospolder-Tussendijken.
Het heeft een meerwaarde om een visie
op te stellen voor één specifieke straat in
samenwerking met betrokken mensen. Zij
weten immers wat er in de straat speelt, waar
ruimte is voor verbetering en wat hiervoor
nodig is. Doordat alle partijen weten wat
het opgestelde toekomstbeeld is, wordt het
makkelijker om dit plan daadwerkelijk uit te
voeren. Er kunnen sneller concrete stappen
worden gezet om het plan realiteit te maken.
Vanuit de visie zoals opgesteld in
dit rapport blijkt het nodig te zijn om
de openbare ruimte aan te pakken. De
gemeente speelt hier een belangrijke rol
in. Zij kunnen er voor zorgen dat er meer
zebrapaden komen, dat er meer groen
wordt aangeplant rondom de bomen en
dat er bankjes verspreid door de straat
komen. Daarnaast kunnen zij de regelgeving
versoepelen of uitzonderingen maken. Dit
maakt het mogelijk om geveltuinen aan te
leggen en dat cafés en restaurants in de kop
een (gevel)terras op straat kunnen hebben.
Ook moet er meer politie in de
Mathenesserweg
komen.
Er
zijn
bewonersbijeenkomsten gehouden naar
aanleiding van enkele schietincidenten.
Hieruit is geconcludeerd dat er inderdaad
meer toezicht nodig is. Naast het regelmatig
door de straat surveilleren, kan ook worden
overwogen om vaker invallen te doen om
drugshandel en witwassen tegen te gaan.

De
woningen
en
winkels
in
de
Mathenesserweg zijn van verschillende
eigenaren.
Havensteder,
andere
woningcorporaties
en
particuliere
verhuurders moeten een overeenkomst met
de curator aangaan om in de toekomst de
leegstand op een goede en gedragen manier
te vullen. Samen met de curator kunnen
zij de verantwoordelijkheid vaststellen.
Ook zullen Havensteder en andere
eigenaren het plan om op een meer
creatieve en flexibele manier te verhuren
door moeten zetten, zodat de match
tussen huurder en verhuurder sneller wordt
gemaakt en leegstand ingevuld kan worden.
Als eerste casus kan wat ons betreft
pand 12b worden ingevuld. De kelder
moet worden leeggepompt en er moet een
bedrag van maximaal E25.000,- worden
geïnvesteerd om het pand verhuurbaar te
krijgen als woon-werk pand of als atelier.
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19 verder onderzoek
Herstructurering
Uit het onderzoek blijkt dat de kop van
de Mathenesserweg de meeste potentie
heeft als winkelgebied. De winkels die op
dit moment in het midden zijn gesitueerd,
kunnen gefaseerd overgaan naar de kop,
waardoor de leegstand in de kop wordt
opgelost. In het middenstuk kunnen
vervolgens woningen in de plint komen
in plaats van de winkelpanden. Het zou
interessant zijn om naar de juridische en
financiële mogelijkheden te kijken. Niet
alleen voor de fasering, maar ook voor de
algehele invulling van de kop. Is er budget
beschikbaar? Op welke (creatieve) manieren
kan de leegstand worden ingevuld? Wat
zouden nieuwe investeringsmodellen en
samenwerkingsvormen op kunnen leveren?

Toezicht - curator
In de visie wordt een curator aangewezen als
mogelijke tussenpersoon tussen verhuurder,
huurder en de wijkonderneming. Deze
zou de overkoepelende visie na kunnen
leven door mogelijke huurders te toetsen
aan de opgestelde eisen. De precieze rol
van deze curator zou nog moeten worden
onderzocht. Wat is precies de mate van
verantwoordelijkheid? Wie zou deze functie
kunnen invullen? In hoeverre is deze persoon
betrokken bij de wijkonderneming en de
verhuurders?

Groter geheel
Deze visie is opgesteld in opdracht
van wijkonderneming MATH voor de
Mathenesserweg. Om een succesvolle
toekomst te kunnen garanderen, is het
noodzakelijk om de visie in een grotere
context te plaatsen. Andere kopblokken
kunnen er bijvoorbeeld bij worden betrokken.
Ook omliggende straten zoals de Grote
Visserijstraat en de Mathenesserdijk kunnen
bij de visie worden betrokken.
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Wist je dat..
..het woord ‘Mathenesserweg’ 264 keer
voorkomt in dit document?
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Belhuis
Nachtclub
Wonen

Horeca

Maatschappelijke
voorziening

Spangen

Tussendijken

Detailhandel

Gemengd 1
Gemengd 2

Wonen
Gemengde bebouwing
Winkels

a.1 bestemmingen
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FUNCTIES EN LEEGSTAND IN DE PLINT
oktober 2014

MATHENESSERWEG LEEFT
Leegstand

Woningen

Ontmoetingsplekken
Sociale plekken
Eten/ drinken

Service bedrijven
Uiterlijke verzorging
Opvang

Detailhandel
Levensmiddelen
Belhuizen

Bezocht tijdens
workshop

a.2 functiekaart
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FORMEEL GEBRUIK MATHENESSERWEG
November 2014
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Zebrapad

Parkeren auto’s

Parkeren fietsen op stoep

a.3 formeel gebruik
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INFORMEEL
GEBRUIK
MATHENESSERWEG
GEBRUIK MATHENESSERWEG
November 2014
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Hangplek

Kraampje

Rustig

Druk

Drugsoverlast

Schietincident

a.4 informeel gebruik
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LEEGSTAND IN DE PLINT
oktober 2014

Leegstand

a.5 leegstand
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Turks

Surinaams

Hollands

NATIONALITEITEN PUBLIEKE FUNCTIES
oktober 2014

Indiaas

Marokkaans

Italiaans

Portugees

Afghaans

Ontmoetingsplekken
Sociale plekken
Eten/ drinken

Detailhandel
Levensmiddelen
Belhuizen

Bezocht tijdens
workshop

a.6 nationaliteiten
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b.1
thema
1 - Leegstand
Bijlage
1
Thema 11- -Leegstand
Thema
Leegstand
Straat
Mathenesserdijk
Mathenesserweg

82

Huisnr

Verdieping

267

BG

3

BG

Filenr Functie

Etalage

Staat

49941 Vuurwerk

E

-

50651 Reclame

M

25

BG

50645 Woon

M

*

33

BG

50654 Buurtsuper

L

-

35

BG

50656 Telefoon

L

0

47b

BG

50669 -

M

0

57a

BG

50680 Stomerij

L

-

61b

BG

50685 Kinderdagverblij

L

*

71b

BG

50696 -

L

*

79

BG

50704 Atelier

L

-

81b

BG

50707 Buurtsuper

L

-

83c

BG

50709 -

M

0
0

85a

BG

50711 -

M

137a

BG

50558 Telefoon

L

141a

BG

50563 -

L

141b

1e

50563 Woon

L

139b

3e/4e

50560 Woon

L

128a

BG/1e

50549 Bedrijf

L

95

1e

50722 Woon

L

70b

BG

50695 -

L

-

*
-

68b

BG

50692 Telefoon

L

-

66b

BG

50690 Telefoon

L

-

62a

BG/1e

50686 Woon

L

51a

3e

50674 Woon

L

42

BG/1e

44a

BG

50654 Opticien

L

-

50655 Eethuis + woon

L

-

32

1e

50653 Woon

L

24

BG

50644 Consultancy

L

12b

BG

50540 (Maatje 12)

L

-

6a

BG

50683 Slagerij

L

0
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B.2
Thema
2 - winkels
Bijlage
2
Thema 2 - Winkels
Thema 2 - Winkels
Naam / soort

nr

Hoelang

Doelgroep

Toekomst?

Locatie?

Leegstand

viswinkel

14a

17 jaar

multicultureel

hier blijven

vaker braderie

lege woningen > studenten en ouderen (subsidie)

Hindoestaanse toko

135

2 jaar

multicultureel

weg (concurrentie)

drugsdealers

-

Turkse supermarkt

38

10 jaar (familie)

studenten

-

veilig, niet leuk

dode straat

nieuwe eigenaar

vaste klanten
rustig, veilig

-

meer speciaalzaken

Surinaams
Portugese winkel

10a
9a

> 35 jaar

multicultureel

16 jaar

multicultureel

>1 jaar

portugees

geen concurrentie

veiligheid verbeterd
uitbreiden in de buurt

kaapverdiaans

goed en veilig

-

drukke straat (goed)

dönner en pizza

29a

25 jaar (woont boven)

-

geen concurrentie

veel politie (goed en slecht)

-

Surinaamse winkel

69

1 jaar

multicultureel

weg (concurrentie)

te rustig (klanten)

-

Islamitische slager

73

18 jaar

multicultureel

-

goed, veilig, rustig

-

Internetcafé (supermarkt)

129

1 jaar

multicultureel

uitbreiden in de straat

leuke straat, veilig

-

Alle winkels
naam / soort

nr

avondwinkel

269

bakkerij

5a

Portugese winkel

94

Surinaams Chinees eethuis

27a

doner en pizza turks

29a

Euro tapijt

43a

elektronica (turks)

49a

Indiase mode

51a

gsm winkel

59a

bloemsierkunst

65a

mobiel + music

67

Surinaams + Afgaanse winke 69
Marokkaanse winkel

73

Turkse kledingwinkel

77

Turks restaurant

125

Afghaans internetcafé

129

Hindoestaanse toko

135

Italiaanse pizzaria

139

elektronica

80

kapper

76

kapper

72

Turks restaurant

64

kinderopvang

54a

buitenschoolse opvang

63

KDV

61

vastgoed

50

fysio, psycholoog, diëtist

46

Turkse supermarkt

38a

Meneer van Houten

32

wasserette

22

kappersenco.nl
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b.3 thema 3 - passanten en bewoners + thema 4 - ontmoetingscentra
Bijlage 3
Thema 3 - Passanten en bewoners
Thema 3 - Passanten en bewoners
Frequentie

M/V Leeftijd Ervaring straat

Goed?

Verbetering?

Leegstand

leegstand

meer bedrijfjes, cafés

schoner dan vroeger

leegstand

meer winkels, gevarieerder, supermarkt

martmartie@hotmail.com

eet(winkels) dichtbij

-

niet opgevallen

reve_drenthe@hotmail.com

31 just nice, safe (ook 's nachts)

-

-

geen probleem

M

22 -

-

auto's moeten rustiger

economische crisis?

M

45 straat is goed

-

overlast door jeugd

geen idee voor invulling

V

47 -

-

leegstand

meer winkels

minder vervuiling

leegstand

woonhuizen (geen bepaalde doelgroep)

60 goed, geen grote problemen

-

mensen gaan weg

-

32 prettig wonen, kent mensen

bomen

snel verkeer, meer fietsen

bestemmingsplanwijziging

gertjangrinwis@hotmail.com

goedkope woningen

stroop, meer publiciteit

verhuren als ateliers/oefenruimtes

(benaderen voor wijkontmoeting)

passant, regelmatig

M

30 rustig

passant, af en toe

M

34 niet heel gezellig, veilig

passant, rgelmatig

M

22 rustig, veilig

bewoner, 3 maanden

M

passant, regelmatig
passant, werknemer
passant, regelmatig
bewoner, 51 jaar

M

65+ prettig wonen, wil hier blijven

bewoner, 10 jaar

M

bewoner, 8 jaar

M

interessante wijk van R'dam

email

tram niet terug

renovering ramen

passant, regelmatig

V

26 mooi, veilig (behalve 's avonds)

winkels (surinaams)

-

niet erg, geen idee voor andere functies

bewoner, 5 jaar

V

41 geweldig, veilig

architectuur, stroop

meer werelds/ culturen

etalages leuk

passant, af en toe

V

32 niet veilig, altijd problemen

kapper (reden voor bezoek)

huizen niet oké, nieuwbouw + mix bewoners

niet opgevallen, reden voor problemen?

brander.jh@chello.nl

dutchhitch@yahoo.com

Bijlage 4
Thema
4 - Ontmoetingscentra
Thema 4 - Ontmoetingscentra
Naam

nr

Doelgroep

Openingstijden Activiteiten

Vormgeving

Buurt

email

centrum 010

18

jongeren (gemixt)

-

modern

-

-

voetbal kijken
altijd mensen
kaarten
koffie/thee

Buuf & Co

28

geestelijk beperkten 12.00-20.00

(Pameijer)

weekend:
9.00-20.00

lunch

divers

wil meer contact

lonneke.van.der.linde@pameijer.nl

avondeten

huiskamer

met andere centra

tel: 0104773239

contact buurt

werkplek

avond onveilig

-

cursus (naai)
Meneer van Houten

32

geestelijk beperkten 8.00-16.00

(Pameijer)

weekprogramma

-

op verwijzing

verpauperde winkels

Sirin

-

turks

9.00-22.00

-

café

geen contact

-

Stichting

40c

turks

10.00-22.00

theehuis

theehuis

hoge huur

dayanikl: omer - 0636163351 (vaste klant)

turks

10.00-22.00

thee / koffie

huiskamer

hoge huur

-

Turgölü
genclik

105a

-

asu zorg

63c

-
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B.4 swot-analyse

Middagsessie 14:00 – 17:00

Veldacademie, Waalhaven 1 Rotterdam
Begeleiding:
Jurrian Arnold
Leo van Duyvendijk
Deelnemers:
Jane Stortelder
Anne Lien van der Linden
Derk Wijtsma
Cecile van Rinsum

Maria de Vries
Lisanne Caspers
Elmer Verhaak

SWOT-analyse
Sterk
‘Verbetering t.o.v. vroeger’
‘Gezellig’ (kennen elkaar en veel op straat)
Veel ontmoetingsplekken voor Turkse
gemeenschap
Diversiteit winkels (verschillende culturen)
Bewoners vinden straat fijn
Grote huizen
Bomen
Brede trottoirs
Fietspaden en stalling
Geveltuinen BOM
Nachtclub zorgt voor sociale controle
Architectuur
Bewoners voelen zich veilig

Zwak
Hoge huren voor wonen en winkels
Leegstand winkels en woningen
Verloedering
Ontmoetingsplekken voor beperkte doelgroep
In het achterste gedeelte ontevreden winkeliers
Concurrentie van elkaar
Geen ondernemers vereniging
Illegale bewoning
Hoge doorstroming
Onbekendheid ‘Stroop’
Schrale renovatie (lekkage)
Passanten voelen zich onveilig (vooral ’s nachts)
Drugsdealers (misdaad)

Kans
Braderie (evenementen)
Meer ‘Maak Mathenesse Mooier!’
Ateliers of oefenruimtes?
Flexibele bestemmingsplannen
Rotterdamwet gebied
Aanpak huisjesmelkers
Ruimte regelgeving
Aantrekken hogere inkomens

Bedreiging
Huurverhoging (stijging vastgoed)
Vaste lasten bewoners zet koopkracht onder
druk
Grote ongelijkheid door hogere inkomens
(Concurrentie Mathenesseplein, wordt niet
genoemd)

Onveiligheid
Veiligheid
Negatieve uitstraling
Positieve uitstraling

Doelen
-

Verbeteren leefbaarheid bewoners (waaronder de veiligheid op straat)
Opvullen leegstand (voor de sociale controle en de uitstraling)
Sociale stijgers vasthouden in de buurt
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2009

2009

2010

2012

2013

2013

2013

86

2014

WAT?

Aanpak langs vier sporen:
1. Promotie
2. Makelen van woningen
3. Makelen van bedrijfsruimte + ondersteuning van ondernemers
4. Interne communicatie tussen stakeholders

- Na investering door betrokken partijen is er nog steeds sprake van
leegstand in woningen en bedrijfsruimtes.
- Bij ondernemers en (nieuwe) bewoners is het gevoel ontstaan dat de
ontwikkeling tot stilstand is gekomen.

Blijvende migratie naar wijken bemoeilijkt het ontstaan van sociale
stabiliteit en het verbeteren van de sociaaleconomische situatie in de
wijk. Er is een groter potentieel aan bewoners (trek naar de stad).
Uitdaging is deze aan te boren.

Leuke wijk zoekt innovatieve vrienden
Bospolder - Tussendijken

Notulen: Wijkonderneming MATH

Programma 2014

Door: studenten opleiding MCD
Opdracht: Master City Developer

Door: Mark Heijne (Mark my words)
Opdracht: Havensteder

Actiepunten:
- Sociaal kapitaal koppelen aan leegstand
- Wijkonderneming om een platform te creëren
- Stroop wilt graag een centraal punt in de wijk zijn

Drie belangrijke routes:
1. Van government naar governance
2. Hoge ambitie en innovatiekracht (economisch, ruimtelijk en sociaal)
3. Identiteit/ Imago versterken

- Het creëren van een visie en draagvlak voor verandering.
- Oprichten van organisatie die activiteiten gaat organiseren.
- Het verwerven van de ondersteuning en inzet betrokkenen.
- Verwerven van structurele, facilitaire ondersteuning door Havensteder.
- Het verwerven van ondersteuning.
- Opstarten en uitvoeren van activiteiten die invulling geven aan de visie.
- Het realiseren van een communicatieplan.

- Drie thema’s vastgesteld: vergroening, www-ruimtes en architectuur
- Organisatie visie, ideeën en actiepunten:
- Verschillende partijen nemen initiatief
- Eén extern organisatiebureau krijgt de opdracht en wordt
verantwoordelijk voor de uitvoering
- Er komt een nieuw op te zetten georganiseerd wijkorgaan of
wijkonderneming (stichting/ vereniging)
- Verschillende werkgroepen vastgesteld

Opmerkelijke punten uit de notulen:
- Gebrek aan bedrijven waarin oude ambachten een rol spelen.
- Is er vraag naar leer/werkprojecten

De neerwaartse spiraal bestaat uit een verslechtering van het straatbeeld; een verslechtering van het winkelbestand (met namen de
eenvormigheid, het gebrek aan kwaliteit en onderscheidend vermogen); en een afname van de onderlinge samenwerking.

Concrete en uitvoeringsgerichte maatregelen:
1. Inrichten van een servicepunt in de wijk
2. Centraal ontsluiten van het aanbod
3. Actualiseren van het bestemmingsplan
4. Mogelijkheden omschakeling naar woningen promoten
5. Aanbieden van aantrekkelijke huurcontracten

- Afname economische bedrijvigheid
- Zichtbare acties en resultaten gewenst

Onderscheid tussen voorwaardenscheppende activiteiten en directe
acties voor de volgende fase van actieonderzoek

8. Benadruk de sterke punten
9. Haal een groep ondernemers binnen
10. Wees reëel

Tienpuntenplan:
1. Laat iedereen mee investeren
2. Gebruik bestaande regelingen
3. Verkoop de kop
4. Bied ondersteuning
5. Laat de Loper zichzelf verkopen
6. Creatieve verhuur van winkelruimtes
7. Betrek de buurt

Het project ‘De Loper’ heeft problemen bij zowel de marketing als bij
verhuur en verkoop. Slecht opgeleverde panden en slechte informatie
en communicatie zorgen voor weinig tot geen verhuur/ verkoop van
leegstaande panden.

STRATEGIE
Uitwerking kernstrategie
- Opstellen van een integraal uitvoeringsplan voor de Schiedamseweg
(OBR) en een plan van aanpak voor het Visserijplein
- Realiseren van betaalbare bedrijfsruimte, bedrijfsverzamelgebouw of
bedrijfsruimte aan huis
- Bij de Mathenesserweg ligt de nadruk op ambachtelijke bedrijvigheid
met deels een woonwijkse functie

PROBLEEMSTELLING

Gebrek aan betaalbare bedrijfsruimte in de wijk

Winkelstraat 2.0 in het
Mathenesserkwartier
Diagnose, Strategie en Interventieplan

Notulen: Wijkonderneming MATH

Verslag Werkconferentie
Mathenesserkwartier ‘Samenwerkingsen Organisatievorm

Door: BRO
Opdracht: Havensteder

Ruimtelijk-functionele visie en actieplan
Mathenesserkwartier
Eindrapport ‘Snoeien doet Bloeien’

Door: Stad 010
Opdracht: ondernemersvereniging van
het Mathenesserkwartier

Plan van Aanpak Mathenesserkwartier
Rapportage afronding 1e fase:
verkenning

Door en in opdracht van:
bewonerscommissie ‘De Loper’

Zwartboek ‘De Loper’ of: hoe een
prachtproject dreigt te mislukken
Groenboek ‘De Loper’, hoe het tij te
keren

Door: Gerrichhauzen & Partners
Opdracht: Deelgemeente Delfshaven,
Com.wonen, Proper-Stok

Samenvatting deel van Gebiedsvisie
BOTU: Mathenesserkwartier

1. Een Werkconferentie
9. Een Jaarprogramma 2013 - 2014
2. Een Bijeenkomst met Pandeigenaren
3. Een Wijkonderneming Mathenesserkwartier
4. Een Huiskamer / Werkplek / Informatieloket
5. Een Groen project voorjaar 2013
6. Een Evenement najaar 2013
7. Een Communicatieplan
8. Woon/Werk/Winkel-ruimtes

PRAKTIJK
C.1 tijdslijn onderzoeksrapporten
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- Dichtbevolkt, consumentenpotentieel
- Stadsvernieuwingsprojecten in omgeving
- Geleidelijk meer aantrekking van koopkrachtige bewoners
- Hechte samenwerking gemeente, corporaties,
ondernemers en bewoners

- Geen koopkrachtige of ‘cultureel’ ingestelde bevolking
- Relatief kleine bedrijfsruimten
- Winkelaanbod ‘veel van hetzelfde’
(multiculturele supermarkten)
- Geen grote parkeervoorzieningen

- Woningbehoefte in grote steden
- Nieuwe woonconcepten
- Betrokkenheid partijen

- Eenzijdige woningvoorraad
- Sociaal-economische positie bevolking
- Imago

- Instroom migranten
- Beperkte middelen
- Terugtrekkende overheid

- Veel winkelaanbod in directe omgeving (concurrentie)
- Geen commerciële of culturele trekkers
- Geen beeldbepalende accenten qua sector/branche
- Mathenesserkwartier is als aankoop/verbljifsplek
geen begrip in Rotterdam

- Overwegend fraaie panden
- Markante inrichting en uitstraling bedrijfsruimten
- Goed bereikbaar per OV
- Grote warenmarkt Visserijplein
- Fraaie presentatie t.h.v. Mathenesserbrug
- Rotterdams Centrum voor Theater&Cultuurhuis

Eindrapport “Snoeien doet Bloeien”
5 april 2012
BRO, Havensteder

Rotterdam, Ruimtelijk-functionele visie
en actieplan Mathenesserkwartier

- Vier ingrediënten van Jacobs
- Bijzondere projecten
- Bereikbaarheid en ligging

STERKTES

ZWAKTES

KANSEN
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BEDREIGINGEN

December 2013
Master City Developer

Leuke wijk zoekt innovatieve
vrienden
Bospolder-Tussendijken

vergelijking uit rapporten

SWOT ANALYSES

‘concurrenten’:
Woonstad
Woonbron

uitvoerders:
Paul de Vries (IB)
overige ?

organisatie/opdrachtnemer
Mark my words

beslissers:
opdrachtgever:Havensteder:
Ineke de Maaijer, Edwin van
Spronsen, Linda Stevens
Dg Delfshaven: Karin Bebelaar en
Jetze vd Ham
WOM

belangenorganisaties
Bewonersorganisatie
DOF
RENEW Rotterdam

gebruikers:
- Winkeliers (± 100)
- Bewoners
- overige ondernemers (± 700)

brancheorganisaties
MKB NL
Syntens
YOUR Navigator

Op basis van de analyse en diagnose en de interne bijeenkomsten bij Havensteder met Ineke de
Maaijer, Linda Stevens en Edwin van Spronsen is er een veranderstrategie bepaald. Daarbij vormden

7. VERANDERSTRATEGIE

De bovenstaande krachtenveldanalyse is na de analyse, gemaakt op 9 november 2012 met
Havensteder. Het geeft bij de start van het beoogde veranderingsproces een eerste inzicht in rollen,
belangen en betrokkenheid. Het krachtenveld is geen vaststaand geheel en kan in de loop van de tijd
aangepast worden.

kennisinstellingen:
Platform 31

Leveranciers kennis / informatie / contacten :
Patrick Boel (Stad 010)
CoiD
Alice Fortes ( De Alliantie)
Bedrijfscontactfunctionaris DG
Delfshaven
Stadsmarinier
winkeliers en bewoners

mogelijke financiers:
DOEN, De Verre Bergen,
Suikeroom
Rabobank
Havensteder
BAF Dg Delfshaven
EU-subsidie? SHD/WWI ?

Mark Heijne, Havensteder

KRACHTENVELD ANALYSE

c.2 swot- en krachtenveldanalyse uit onderzoeksrapporten
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D.2 notulen wijkbijeenkomst vrijdag 24.10.14

Bijeenkomst Mathenesserweg
Vrijdag 24.10.14, 10:00 – 12:00
Stroop (Mathenesserweg 21, Rotterdam)
Veldacademie
Jane Stortelder
Anne Lien vd Linden

Aanwezigen:
(SS)
Sander Smoes
(LD)
Leo van Duijvendijk
(JM)
Joris Molenaar - Architect. Woont in Krooswijk. Actief in Spangen. Betrokken geweest bij
renovatie van het Justus van Effencomplex. 2 jaar geleden een boek geschreven over Brinkman en
vd Vlugt, architectuur aan de Mathenesserweg. Mathenesserweg is het eerste moderne stedenbouw
experiment in Rotterdam. Lid van Welstand en Monumenten Rotterdam
(HV)
Hans Vrolijk - Bewoner sinds ‘78. Merkte dat winkels wegtrokken. Middenstand woonde
eerst in deze buurt. De aard van de winkels veranderde. Hierdoor onstond leegstand. Ook in
woningen.
(AH)
Anne Helsen - Bewoner sinds ‘11. Warm welkom in de straat gekregen. Initiatief voor
leegstand begonnen (Maak Mathenesse Mooier) in samenwerking met Havensteder.
(MD) Marjolein Dekker - Initiatiefnemer Stroop. t/m april 2015.
(V)
Eigenaar viswinkel - Sinds ‘96. Afrikaanse klanten uit het hele land. Verhuisde in 2007 van
Amsterdam naar Rotterdam Ommoord. Hij heeft veel winkels zien en gaan in de straat. Verbaasd: er
zijn lege woningen, maar hij heeft zelf geen woning kunnen vinden. Voelt zich fijn / veilig in de
Mathenesserweg. Hij is een ondernemer, hij heeft geen last van junks.

Observaties n.a.v. onderzoek en workshop
Winkels - branchering: winkels + services. Veel kappers, belwinkels. Winkels in de kop lijken het
beter te doen dan die in het midden.
Winkels - leegstand: gespreid door de straat. Bewoners merken de leegstand op. Passanten niet.
Openbare ruimte - sociaal: verschillende ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen.
Stichtingen en cafés.
Openbare ruimte - verkeer: hard rijdend verkeer. Brede stoep wordt niet gebruikt.
Openbare ruimte - Veiligheid: dagelijkse overlast (drugshandel, hangjongeren). Incidenten
(schietpartijen)

Observaties aanwezigen
> Herkennen jullie onze observaties? Of zijn er juist dingen die jullie toe willen voegen of waar
jullie het niet mee eens zijn?
HV: Ik heb geen last van de stichtingen. Drugs was in ‘90 een probleem. Het is marginaal sinds de
Keileweg is verdwenen. Geld en energie gebruikt om de overlast weg te krijgen. Leegstand is
esthetisch vervelend, maar geen echt probleem.
V: Zoveel stichtingen, het lijkt een ontmoetingsstraat. Steeds dezelfde functies komen in de straat
(stichtingen en belwinkels). Winkelaanbod: aanvulling op viswinkel, bijvoorbeeld een Hollandse
slager voor varkensvlees. Er zijn nu geen Nederlanders, misschien met dit aanbod wel.
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> Wat vinden jullie van het aanbod in de straat? Waar doen jullie je boodschappen?
HV: AH, ik maak geen gebruik van aanbod in de straat.
JM: krap gebied wat we hier bekijken. (Er is veel ander aanbod in de omgeving.)
> Voor deze opdracht kijken we alleen naar de Mathenesserweg.
HV: Aan het eind van de straat zijn constante winkels (Ooms). Naoorlogse bouw. Geen klanten,
hetzelfde voor belwinkels.
V: Waar komt het geld vandaan?
BL: Laatst aanwezig bij een bijeenkomst over de socialisering van Bospolder. Deelgemeente
Delfshaven ziet dit niet als winkelgebied. Schiedamseweg wel.
> Hoe zien jullie de identiteit van de straat? Is het een winkelstraat of een woonstraat?
V: Een mix.
HV: Het is geen winkelstraat meer. Niemand slentert.
JM: Vroeger was een flexibele mix de kracht van dit soort straten. Geen enkelvoudige bepalingen,
aanpasbaar aan behoefte. Tegenwoordige regelgeving is hier te strikt voor.
> Wat mist er in de straat?
HV: Van woning naar winkel.
JM: Groot (grote ketens etc) werkt niet meer. Flexibel werken, het kleine is juist te combineren.
BL: Er is een eenzijdig aanbod. AH is het beste alternatief.
MD: Niemand doet boodschappen in zijn eigen straat. De vraag (wat mist er?) is te gefocust.
Omringend gebied moet worden meegenomen.
HV: Je past je aan in de loop van de tijd. Groenteboer verdwenen, maar er is eenvoudig een
alternatief te vinden.
BL: Ik herken met niet in het gevoel dat het onveilig zou zijn. Alle incidenten hadden volgens mij met
elkaar te maken. Dit betekent niet meteen dat de criminaliteit terug is.
SS: Is dit dan niet een signaal dat het terug komt?
BL: Nee, het index cijfer is hetzelfde.
LD: Nee, index cijfer is gedaald.
HV: Overlast van jongelui aan de overkant. Ga wat doen, niet hangen. Mijn vrouw vindt het
vervelend.
BL: Niet elke groep hangjongeren is slecht. ‘Hangjongeren’ is een moeilijke term. Niet wegjagen,
dan verplaats je het probleem alleen.
MD: Winkelaanbod? Straat met potentie. Mathenesserplein heeft de ketens. Hier speciaal winkels?
Het is geen winkelstraat, nu niet en ook niet in de toekomst.
BL: In de jaren ‘50 deed men hier de dagelijkse boodschappen.
HV: Overal waren slagers.
JM: Dit zijn buurtwinkels, maar het is geen winkelstraat, nooit geweest ook.
V: Gericht bezoek. Mensen hebben hier verder niks te doen.
JM: Verschil door de straat heen. Kop heeft kans om een winkelstraat te worden.
V: De Wibra is juist een winkel waar mensen wel ‘wandelen’.
HV: Ja. Dit is anders bij een laminaatwinkel. Speciaalwinkels nodig. Zoals een Goudsmit.
V: Misverstand van cultuur. Mijn Afrikaanse klanten zouden graag een gouden ring kopen.
JM: Aansluitende winkels zoeken bij het bestaande aanbod.
V: Mensen zijn bang om de sprong te wagen.
AH: Vaste lasten in combinatie met hoge huren. Dit is niet aantrekkelijk.
V: Het leven is een gok wagen. Met corporaties aan tafel gaan zitten.
BL: Leegstand in woningen?
> De indruk is dat er veel leegstaat, maar de woningleegstand is moeilijk in kaart te brengen.
MD: Er zitten Bulgaren in woningen, er is aanbod.
HV: Bevolking is arm. Als huisarts merkte ik dat er een ander soort patiënten kwamen. Ambtenaren
etc. De bevolking werd geüpgraded.
BL: Veel ondernemers hebben niet vooruit gedacht. Bewoners Mathenesserdijk: hoogopgeleide
autochtonen. Originele bewoners uit ‘70 keren terug. Dit is een kans. Het nieuwe publiek komt
terug, investeren.
> Wat vinden jullie van het straatbeeld en het gebruik van de straat?
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AH: Brede laan. Niet het gevoel dat het van iemand is. Anoniem. Mathenesserdijk voelt wel alsof het
van iemand is. Terug in de straat hier.
BL: Met goede initiatieven door gemotiveerde bewoners, worden overige bewoners mee getrokken.
AH: Leegstand helpt mee in anonimiteit.
> Hoe kan de opvulling van leegstand helpen bij een ander gebruik van de straat?
AH: Actieve ondernemers nodig.
BL: Geen woningen. Winkels maken het sociaal gezellig. Het geeft beweging, loop. Het is een
sociale hangplek, het geeft sfeer. Woningen maken het een dode plek.
JM: Er zit iets tussen woning en winkel in.
> We hadden het net over de veiligheid. Voelen jullie je als bewoners veilig in de straat?
AH: Ja, ik voel me veilig.
V: Hangt ervan af waar je vandaan komt. Schietpartij gebeurt overal. In 2001 was er iemand voor
mijn deur neergeschoten. Soms vraag ik me af of iemand me gaat overvallen of iets komt kopen.
JM: Invloed op naam van de buurt. Zoals in Spangen.
BL: Stichting ‘Welkom in Spangen’.
HV: Stelt ateliers op prijs. Dan is er wat te kijken.

- PAUZE –
Toekomstige mogelijkheden
> Voor de pauze werd er gezegd dat er veel woningen leeg lijken te staan, waardoor er geen
leven in de straat is. Wat voor een type bewoners zouden er moeten komen?
HV: Vaste bewoners, die hier voor langere tijd blijven. Allochtoon of autochtoon maakt voor mij dan
niet uit.
> Er zijn de laatste tijd ook meer studenten in de straat komen wonen, wat vinden jullie daar
van?
BL: Dat vind ik positief, maar studenten zijn natuurlijk ook niet permanent. Er moeten bewoners
komen die het gebied eigen maken.
AH: Studenten komen wel met een initiatief zoals ‘Soep du Joer’, dat brengt ook leven met zich
mee.
V: Ik zou meer gezinnen willen.
BL: De vraag is of voor gezinnen de buurt niet te veel bekend staat als onveilig.
HV: Mijn twee dochters zijn in deze straat opgegroeid in een tijd dat de straat slecht was. Ze zijn
daardoor heel streetwise geworden. Kinderen kunnen hier goed opgroeien.
AH: Meer richting het Wallisblok wonen veel gezinnen. De achtertuinen aan de binnenkant van het
blok grenzen aan elkaar, waardoor de kinderen goed buiten kunnen spelen.
BL: Er is niet genoeg groen in de straat.
> Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de straat minder anoniem wordt?
AH: Er zouden geveltuintjes kunnen komen, wij hebben nu de fietsen aan de gevel vast staan.
Minder fietsen op de stoep zou beter zijn. Het zou ook goed zijn om zwerfvuil en graffiti meer te
verwijderen.
BL: Op de kop van de Mathenesserdijk zijn grote plantenbakken geplaatst. De bewoners voelen zich
gezamenlijk verantwoordelijk voor deze bakken en ontmoeten elkaar hier ook.
SS: Dan is het wel zaak om de bestaande bewoners te activeren.
BL: Er heerst een moeheid onder de bewoners, omdat er al zoveel dingen zijn georganiseerd met zo
weinig uitkomst.
JH: De straat moet worden heringericht door de gemeente. Dat kan simpel, maar goed. De stoepen
opnieuw, een nieuw wegdek en stukken plantsoen is genoeg.
MD: Wat let je als bewoner om een stuk straat toe te eigenen?
AH: Er is/ was een groengroep, het heeft meer effect om het in een keer aan te pakken. Op de
Nieuwe Binnenweg zijn er grote bakken met groen toegevoegd, dit geeft een heel ander uiterlijk.
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> Welke functies zijn er naast wonen en winkels nog meer mogelijk?
JH: Er wordt nu vaak enkelvoudig bestemd door Havensteder. Havensteder zou het aantrekkelijker
moeten maken om te ondernemen. De regelgeving is vaak zo strikt. Er moeten bedrijven komen die
bij kunnen dragen aan de levendigheid van de straat.
AH: Volgens mij zouden er in het eerste gedeelte wel bedrijven kunnen zitten, maar in de rest van
de straat lenen zich alleen de hoekpanden hiervoor. De rest is wat mij betreft voor woningen.
MD: Als de touwtjes losser worden gelaten, moet het vaak wel op een bepaalde manier. Als jongens
zich vervolgens de straat toe eigenen, vindt men dat niet leuk. Stroop moet zich ook aan bepaalde
regels houden, waar leg je die nuance? Als meer mensen zich de straat toe moeten eigenen, vallen
de jongeren hier ook tussen.
JM: Het is volgens mij ook een imagokwestie. Het gebied moet positief bekend komen te staan.
Daarnaast moet er wat worden gedaan aan de inrichting en aan de vestigingseisen.
> Wie moeten die vestigingseisen opstellen? De gemeente, de eigenaren, …?
MD: Misschien is er wel een curator nodig.
V: Volgens mij is het grootste probleem dat de panden verschillende eigenaren hebben. De
oplossing is dat er één eigenaar komt.
MD: Er kan ook meer worden samengewerkt.
V: Havensteder verhuurt niet makkelijk. Twee jaar geleden heb ik met ze gebeld voor 12a. Ik had
een kennis die een kaaswinkel zou willen beginnen. Ze hadden de boodschap dat het pand niet
verhuurd werd vanwege technische mankementen. Havensteder werkt de verhuur tegen.
AH: Dat pand heeft ook echt technische mankementen.
JM: Maar het betekent wel dat Havensteder niet betrokken is bij de straat.
> Zou een curator dan inderdaad een oplossing zijn? Wie zou hier de eerste stap voor moeten
zetten?
MD: De bewoners en de winkeliers. Er is een aanjager en een trekken nodig die in het oog houdt
waar de straat naartoe wilt.
BL: In Antwerpen heeft de gemeente de stempel ‘Vintage’ op een straat gedrukt. Dit trekt publiek,
ook vanuit andere landen. Mensen kunnen hier terecht voor meubels en kleding.
MD: Dat is gewoon gebiedsmarketing.
BL: Zoiets zou ik in de Mathenesserweg ook wel zien. Het groeperen van een branche, net zoals in
het Zwaanshals is gebeurd.
JM: Ik zit daar in de buurt en de Zwaanshals heeft het ook moeilijk hoor.
MD: Maar een identiteit moet ook groeien en mensen moeten er vertrouwen in krijgen.
NL: Als er een thema voor de straat komt, profiteert iedereen daar van. Vintage is ook nog eens
duurzaam en goedkoop.
MD: Het zou ook ambachtelijke bedrijvigheid kunnen zijn. Dat is goed te combineren met
bijvoorbeeld de viswinkel.
BL: We zitten bovendien in een buurt met veel creatievelingen.
MD: Er moet een visie worden geschreven.
JM: Havensteder speelt daar een grote rol bij.
V: Geloof mij, het probleem is Havensteder. Als er inderdaad mankementen aan 12a zijn, hadden ze
in gesprek kunnen gaan en dan hadden we het samen kunnen oplossen. Er komt geen gesprek, dus
er is geen kans voor een huurder.
> De conclusie tot nu toe is dat er een groot gebaar in de openbare ruimte moet worden
gemaakt, het imago moet worden versterkt en er moeten vestigingseisen met eventueel een
curator komen. Wie moet dit gaan doen?
BL: De grootste belanghebbende.
MD: Die is er niet.
BL: Is dat niet de gemeente? Is het niet zaak dat mensen zich gaan verenigen?
AH: De Mathenesserweg is voor de gemeente het enige stukje zuid van noord. Ze hebben 15
miljoen euro voor noord, maar niks daarvan komt bij ons terecht.
JM: Dat is een kans, er moet een lobbygroep komen om geld te krijgen. Dit moeten de bewoners,
Havensteder en de eigenaren zijn.
BL: Is er een winkeliersvereniging?
94

4

MATHENESSERWEG LEEFT

D.2 notulen wijkbijeenkomst vrijdag 24.10.14
MD: Nee
BL: Er moet gegroepeerd worden met z’n allen.
V: Ik spreek weinig andere ondernemers. Iedereen heeft zijn eigen ding. Het is een algemeen
verschijnsel dat er veel leeg staat. En bovendien, er kan wel wat in een pand zitten maar loopt er
iemand binnen? Panden die niet van Havensteder zijn worden snel verhuurd. Van Havensteder blijft
alles leeg.
Informele uitspraken
V: De deelgemeente is niet betrokken. Er was voor mijn deur een vrouwtje gevallen over een
kapotte stoeptegel, ik heb zes keer gebeld en er is nog steeds niets gemaakt.
V: In de winter is het een dode straat. Vanaf 6 uur lopen er rare types rond. De verlichting is slecht.
V: Mijn klanten hebben behoefte aan een slagerij. Deze zou naast mijn winkel kunnen.
HV: De straat is achteruit gegaan toen de tram verdween.
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Gesprek met Havensteder
Dinsdag 11.11.14, 9.30 – 11:00
Stroop (Mathenesserweg 21, Rotterdam)
Veldacademie
Jane Stortelder
Anne Lien vd Linden

Aanwezigen:
(SS) Sander Smoes
(RP) Roland van der Post
(BG) Bas Gremmen, lid van de wijkonderneming MATH, opdrachtgever.
(GK) Geert Ketelaars, projectleider Wijken & Beleid bij Havensteder. Actief in de wijken
Bospolder  Tussendijken.
(JK) John van der Knaap, Senior Projectleider Strategie, gehele stad Rotterdam.

Observaties n.a.v. onderzoek, workshop en wijkcolleges
Winkels  branchering: winkels + services. Veel kappers, multiculturele supermarkten.
Winkels  leegstand: 20 lege panden. Bewoners vinden het vervelend als deze panden
verloederd zijn.
Openbare ruimte: Geen verblijfsruimte, anonieme sfeer.
> Herkennen jullie deze problematiek?
GK: Ja, de anonimiteit is herkenbaar. Het feit dat het een doorgaande route is ook.
JK: Deze problematiek is zo toepasbaar op 20 andere plekken in Rotterdam. De
gemeente vindt het niet vervelend. Tenminste, 2 jaar geleden niet.
> Zijn jullie je ervan bewust dat er 20 panden leegstaan?
JK: Ja, dit weten we. Het maakt echter niet uit of het er 14 of 16 zijn. Deze leegstand is
van verschillende eigenaren, niet alleen van ons.
> Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar deze straat en wijk. Sommige hiervan
in opdracht van Havensteder. Wij krijgen het idee dat hier niet zo veel concreets uit voort
is gekomen. Hoe kan dit anders?
Jullie hebben recent opdracht gegeven aan Inicio om de leegstand in deze wijk te
onderzoeken. Waarin verschilt dit van de onderzoeken van afgelopen jaren?
JK: Er moet een andere onderzoeksvraag worden gesteld.
GK: Intern moeten er ook dingen veranderen. Een andere instelling. Wanneer is hier de
tijd rijp voor?
Nu, er moet worden ingezoomd op bog (bedrijfs onroerend goed).
JK: Schiezicht is een succesvol (leegstands)project. Het is gelukt om partijen aan elkaar te
koppelen. Er werden barrières doorbroken, ook intern.
De interne capaciteit is niet toereikend, het is genoeg voor 34 problemen. Daarom wordt
hulp van buitenaf altijd gewaardeerd.
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GK: Waarschijnlijk komt Inicio met het advies om per pand te kijken. Deze kleine pandjes
kunnen iets betekenen voor de straat.
> Hoe werkt het met de verhuur van leegstaande panden? Wie is hier binnen Havensteder
verantwoordelijk voor de Mathenesserweg en hoe wordt bepaald wie wat mag huren?
GK: Linda Stevens is hier verantwoordelijk voor. Ze moet altijd de afweging maken tussen
huurderving en de lange termijn. Geld verdienen versus de maatschappelijke bijdrage aan
de wijk.
> Wij hebben aan de hand van onderzoek een eigen visie voor de Mathenesserweg
opgesteld. Deze visie bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste, de scheiding
tussen wonen in het midden en eind van de straat en bedrijvigheid in de kop. De aard van
deze bedrijvigheid is ons tweede onderdeel. Dit is ambachtelijke bedrijvigheid, kleine
ondernemingen gericht op traditioneel ambacht of cultuur bijvoorbeeld. Als laatste is de
mogelijkheid om wonen en werken (in één pand) te combineren.
Vanuit de opdracht richten we ons specifiek op 12a. Dit is een leegstand pand in de kop.
GK: Je moet altijd vooruit kijken.
JK: Vanuit de gemeente zijn ze bezig met deze wijkopgave. Vanaf 2010 is dit echter aan
het afglijden.
> Voor 12a hebben we een concrete huurder gevonden. Dana was aanwezig tijdens ons
wijkcollege. Zij is net afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie. Samen met vier
anderen wil ze een collectief beginnen als grafische en creatieve zzp’ers. Dit past binnen
onze visie en we zijn momenteel bezig om dit te koppelen aan een daadwerkelijk ontwerp.
GK: We krijgen vaker van dit soort initiatieven binnen. Er moet worden onderhandeld over
het contract. Hoe passen zij binnen de buurt en hoe kunnen ze deze ondersteunen? Wat
zijn hun jaarlijkse ambities? Ook op financieel niveau. Ondernemersschap is ook creatief
bezig zijn.
JK: Je kunt het ook omdraaien. In plaats van te kijken hoe je leegstand één voor één kunt
opvullen, kun je ook stellen dat er in de toekomst geen leegstand meer is. Hoe kun je dit
aanpakken?
Er moet veel aan 12a gebeuren voordat het verhuurbaar is.
JK: Rotterdam heeft een mentaliteit van ‘doen’. Schiezicht is een goed voorbeeld. Het is
goedkoop in de markt gezet.
Een mogelijk systeem om goedkoop een slecht pand te verhuren is om de huurder te
vragen om bijvoorbeeld zelf de pui te vervangen of verbeteren als de corporatie de basis
renovatie doet. Dat is ook op deze straat toepasbaar.
RP: Een mogelijk insteek in jullie (VA) onderzoek kan ook zijn om te kijken naar de
positieve in plaats van de negatieve dingen in de straat en wijk. Welke projecten zijn hier
wel gelukt? En waarom?
GK: Ja, je kunt dit bekijken vanuit de eigenaren. Is het toevallig gelukt of zijn er vanuit
bepaalde actoren acties ondernomen? Je moet de potentie zien.
> Hoe verandert de herzieningswet jullie (Havensteder) aanpak?
JK: Een optie is woningen verkopen. Er moeten keuzes worden gemaakt.
RP: Wat is belangrijker? Leegstand opvullen, wanneer er wel of geen huur wordt betaald?
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D.3 notulen gesprek met havensteder 11.11.14
GK: Ja, er moet serieus worden gekeken naar naar mogelijke opvulling. Wat prettig is voor
de buurt. Wellicht kan er een spinoff komen wat leidt tot een bepaalde branchering in de
straat.
JK: Het is lastig om te bepalen wanneer iets goed iets is voor de wijk en of het toekomst
heeft. En of er wel dan niet met ingroeihuur wordt gewerkt.
Er moet een andere manier zijn om huurders te benaderen. Een voorbeeld is een pitch
houden. In een project werden twee ruimtes te huur aangeboden. In een pitch konden
meerdere potentiële huurders vertellen waarom zij hier een ruimte zouden krijgen.
Uiteindelijk bleek één van de twee huurders een succes. Het andere pand is tot drie keer
toe gefaald. Je weet het nooit, hoe vaak is iets een succes?
GK: Je moet ook weten wat er tegenover staat.
RP: Jullie strategie is heel erg topdown. Er moet een business plan komen.
GK: Je moet begrip hebben en zowel op macro als op micro niveau kijken.
RP: Als ik jullie prioriteiten goed heb begrepen, staat er op nummer één dat er ‘iets moet
gebeuren’. Daarna is het belangrijk wie de huurder is, welke invulling er komt. Pas als
laatste prioriteit is het rendement, of er huur wordt betaald.
JK: Ja, zoals in Schiezicht. Het heeft 80 panden. Er was veel leegstand, er moest iets
gebeuren. Hierbij is een visie en/of tijdlijn belangrijk. Er moeten in de toekomst wel
huuropbrengsten uitkomen. Contact met klant is hierbij ook belangrijk. Niet alleen in het
begin, maar ook over de langere termijn.
GK: Linda Stevens krijgt meer ruimte om te beslissen wie de nieuwe huurder wordt. Dit
kan ook gezamenlijk met mij worden besproken. Er is helaas niet genoeg capaciteit om
van elke huurder het traject te volgen.
JK: Focussen jullie alleen maar op 12a? Voor een specifiek pand zijn de uitgaven en
inkomsten belangrijk. De investering die nodig is om het pand op minimaal niveau te
krijgen.
GK: Misschien is het voor jullie opdracht interessant om bouwkundig naar dit pand te
kijken. Wat wordt het kostenplaatje van de investering?
Wat gaat het kosten om schrijnende panden op basisniveau te krijgen? De pijn moet op
tafel komen. Er zal begonnen worden met de ergste panden.
Je kunt ook op deze manier naar een specifiek pand kijken. Wat zijn de ergste
problemen? Wat moet als eerste worden aangepakt?
Als business case is het misschien beter om de huurder (van 12a) objectiever te houden.
Geen huurder, maar een strategie.
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E.1 berekening financiele haalbaarheid 12b, met hulp van vgg
Financiering Mathenesserweg 12b
Investering tegenover inkomsten

Huur p/m
Huur p/j
BAR 6%
Afboekwaarde
Investeringsruimte

Investering

Basisinvestering

Huur (excl. GWL)
€740,€8.880,€148.000,€30.000,€118.000,- (incl. BTW)

Startershuur (excl. GWL)
€370,€4.440,€74.000,€30.000,€44.000,- (incl. BTW)

Huur

Terugverdientijd
5.915653153
2.192690058
2.423648649

€ 52,531
€ 14,998
€ 10,761

€ 8,880
€ 6,840
€ 4,440

€
€
€
€

€
€
€
€

67,169
29,625
24,774
24,774

8,880
6,840
4,440
8,880

Ingroeihuur (start €400 - na 5 jaar €740) (exl. GWL)
€570,€6.840,€114.000,€30.000,€84.000,- (incl. BTW)

6 jaar
2 jaar
2 jaar

7.564076577
4.331140351
5.57972973
2.789864865

7,5 jaar
4 jaar
5,5 jaar
3 jaar

Basisinvestering
Investering
Waterpomp + heater

hoev.

eenh.
1 stuk

kosten/m2 installatie (€38,-/uur)
€ 300

materiaal
€ 400

totaal
€ 700

totaal (basis)
€ 700

hoev.

eenh.
pst
pst
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
pst
pst
pst
m2
pst
stuk
stuk
pst
m2
m2
pst

kosten/m2 installatie (€38,-/uur)
€ 1,800
€ 320
€ 150
€ 320
€ 24
€ 55
€ 40
€ 50
€ 50
€ 45
€ 2,500
€ 1,500
€ 3,500
€ 45
€ 304
€ 250
€ 15
€ 500
€ 6
€ 24
€ 350

materiaal
€ 500
€ 360
€ 4,950

totaal
€ 2,300
€ 680
€ 5,050
€ 960
€ 6,050
€ 2,400
€ 3,350
€ 1,650
€ 1,800
€ 2,500
€ 1,500
€ 3,500
€ 1,575
€ 404
€ 700
€ 631
€ 525
€ 600
€ 2,400
€ 350
€ 39,625
€ 3,963

totaal (basis)
€ 2,300
€ 680

Scenario 1: Atelierruimte voor 5 ZZP-ers
Investering
Meterkast + evt. elektra
Nieuw schakelmateriaal en wcd's
Waterdicht maken souterrain
Afwerking keldervloer
Voorzetwanden slopen + nieuw
Wanden kelder + trapopgang
Plafond slopen + nieuw
Plafond entresol slopen + nieuw
Plafond kelder
Toiletrenovatie
Keukenrenovatie basis
Meerkosten complete keuken
Wand- en vloerafwerking keuken
Gaten dichten
Trap souterrain
Deuren vervangen
Verven kozijnen voorgevel incl. steiger
Vloeren egaliseren voor vinyl
Vloer (vinyl/ tapijt)
Schoonmaakkosten
Totaal directe kosten
Onvoorziene kosten
Algemene- en bouwplaatskosten, winst&risico,
verzekeringen
Diverse adviseurs
Totaal excl. BTW

1
1
33
40
110
60
67
33
40
1
1
1
35
1
1
7
1
100
100
1

€
€
€
€

100
450
75
25

10%
15%
1 pst

€ 3,025

€ 404
€ 700
€ 631

€ 2,400
€ 350
€ 11,190
€ 1,119

Scenario 1: Woon-werk ruimte voor 1-2 persoon
Investering
Meterkast + evt. elektra
Nieuw schakelmateriaal en wcd's
Waterdicht maken souterrain
Afwerking keldervloer
Voorzetwanden slopen + nieuw
Wanden kelder + trapopgang
Plafond slopen + nieuw
Plafond entresol slopen + nieuw
Plafond kelder
Toiletrenovatie
Keukenrenovatie basis
Meerkosten complete keuken
Wand- en vloerafwerking keuken
Gaten dichten
Trap souterrain
Deuren vervangen
Verven kozijnen voorgevel incl. steiger
Vloeren egaliseren voor vinyl
Vloer (vinyl/ tapijt)
Schoonmaakkosten
Scheidingswand
Badkamer
Totaal directe kosten
Onvoorziene kosten
Algemene- en bouwplaatskosten, winst&risico,
verzekeringen
Diverse adviseurs
Totaal excl. BTW
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hoev.
1
1
33
40
110
60
67
33
40
1
1
1
35
1
1
7
1
100
100
1
22
1

eenh.
pst
pst
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
pst
pst
pst
m2
pst
stuk
stuk
pst
m2
m2
pst
m2
stuk

kosten/m2 installatie (€38,-/uur)
€ 1,800
€ 320
€ 150
€ 320
€ 24
€ 55
€ 40
€ 50
€ 50
€ 45
€ 2,500
€ 1,500
€ 3,500
€ 45
€ 304
€ 250
€ 15
€ 500
€ 6
€ 24
€ 350
€ 55
€ 500

10%
15%
1 pst

€ 3,000

materiaal
€ 500
€ 360
€ 4,950

€
€
€
€

100
450
75
25

€ 10,000

totaal
€ 2,300
€ 680
€ 5,050
€ 960
€ 6,050
€ 2,400
€ 3,350
€ 1,650
€ 1,800
€ 2,500
€ 1,500
€ 3,500
€ 1,575
€ 404
€ 700
€ 631
€ 525
€ 600
€ 2,400
€ 350
€ 1,210
€ 10,500
€ 51,335
€ 5,134

hoev.

ee
1 stu

Scenario 1: Atelierruimte voor 5 ZZP-ers

Investering
hoev.
ee
Meterkast + evt. elektra
1 ps
Nieuw schakelmateriaal en wcd's
1 ps
Waterdicht maken souterrain
33 m
Afwerking keldervloer
40 m
Voorzetwanden slopen + nieuw
110 m
Wanden kelder + trapopgang
60 m
Plafond slopen + nieuw
67 m
Plafond entresol slopen + nieuw
33 m
Plafond kelder
40 m
Toiletrenovatie
1 ps
Keukenrenovatie basis
1 ps
Meerkosten complete keuken
1 ps
Wand- en vloerafwerking keuken
35 m
Gaten dichten
1 ps
Trap souterrain
1 stu
totaal (met bijdrage
huurder)
Deuren
vervangen
7 stu
€ 700
Verven kozijnen voorgevel incl. steiger
1 ps
Vloeren egaliseren voor vinyl
100 m
Vloer (vinyl/ tapijt)
100 m
Schoonmaakkosten
1 ps
Totaal
directe
kosten
totaal (bijdrage huurder)
Onvoorziene kosten
10%
€ 2,300
€ 680
Algemene- en bouwplaatskosten, winst&risico,
verzekeringen
15%
Diverse adviseurs
1 ps
Totaal excl. BTW
€ 3,025
Scenario 1: Woon-werk ruimte voor 1-2 persoon

€ 5,944
€ 1,679
€ 3,000
€ 1,000
€ 52,531
€ 14,988

€ 3,000

Investering
Waterpomp + heater

totaal (basis)
€ 2,300
€ 680

Investering
Meterkast + evt. elektra
Nieuw schakelmateriaal en wcd's
Waterdicht maken souterrain
Afwerking keldervloer
Voorzetwanden slopen + nieuw
€ 404
Wanden kelder + trapopgang
€ 700
Plafond slopen + nieuw
Plafond entresol slopen + nieuw
Plafond kelder
Toiletrenovatie
Keukenrenovatie basis
Meerkosten complete
keuken
€ 7,809
Wand- en vloerafwerking
€ 781keuken
Gaten dichten
Trap souterrain € 1,171
Deuren vervangen
€ 1,000
Verven kozijnen voorgevel
€ 10,761 incl. steiger
Vloeren egaliseren voor vinyl
Vloer (vinyl/ tapijt)
Schoonmaakkosten
Scheidingswand
totaal (met bijdrage
huurder)
Badkamer
€ 2,300
Totaal
directe kosten
€ 680
Onvoorziene kosten

€ 3,025

€ 3,025

€ 404
€ 700
€ 631

€ 404
€ 700

€
€
€
€

2,400
350
1,210
€ 1,210
10,500
€ 10,000
€ 22,900
€ 2,290

€ 7,700
€ 3,435
€ 3,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 67,169
€ 29,625

Algemene- en bouwplaatskosten, winst&risico,
verzekeringen
Diverse adviseurs
Totaal excl. BTW

€ 19,019
€ 1,902
€ 2,853
€ 24,774
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hoev.
1
1
33
40
110
60
67
33
40
1
1
1
35
1
1
7
1
100
100
1
22
1

ee
ps
ps
m
m
m
m
m
m
m
ps
ps
ps
m
ps
stu
stu
ps
m
m
ps
m
stu

10%

15%
1 ps

F.1 typologieën, opgesteld aan de hand van plattegronden uit
het Rotterdams archief

1954 1999

Split-level (nr. 12)

1.90

4.30

1.90

Keuken

Slaapkamer

Slaapkamer

Woonkamer

Gang
+
Trap

Bergruimte

Gang

Bergruimte

4.30

Opslag

2.09

Koelcel

Woonkamer

Winkel

Begane grond

Bergruimte

Woonkamer

Slaapkamer

Split-level

1977

Keuken

4.30

Gang
2.09

Winkel

Doorsnede

Uitbreiding achterkant (nr. 21)

Keuken

Gang
+
Trap

Bergruimte

Slaapkamer

Doorsnede

Souterrain

4.30

Begane grond

Split-level

-

Keuken

WC

WC

WC

22.65

1.42

2.50

2.50

22.65

1.42

1.42

-

Woonkamer

2.50

1.42

1974

Keuken

Van woon-werk naar winkel (nr. 42)

2.50

Winkel

14.5

Winkel

3.55

14.5

Winkel

1.9

3.55

1.9

Publiek
Privaat
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