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‘Het diversifiëren van de 
bevolking zorgt er niet 
vanzelf voor dat het met 
de oude bewoners ook 
beter gaat’

Jeroen de Willigen
Creatief Directeur — Partner De Zwarte Hond
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‘Out There’ is de naam van ons De Zwarte Hond-
magazine. Out There omdat we met onze thema’s 
midden in de maatschappij staan. Out There omdat 
we onszelf durven blootgeven, en onze nek willen 
uitsteken. En Out There omdat we nieuwsgierig zijn 
naar wat er om ons heen gebeurt. Het magazine 
is al twee keer eerder uitgebracht, met edities 
over opdrachtformulerende stedenbouw en over 
scholen. De komende tijd zullen we met regelmaat 
meer onderwerpen gaan belichten die ons 
interesseren, intrigeren, of misschien wel irriteren?

De opening van een van onze projecten ‘op Zuid’ 
is een mooie aanleiding voor een nieuw magazine. 
Echter niet alleen om met trots te verhalen over 
onze architectuur, maar vooral omdat wij het 
hoog tijd vonden ook eens een ander geluid over 
Rotterdam-Zuid te laten horen. 

Voor u ligt het resultaat. Ditmaal nóg lijviger en 
ambitieuzer. Er is stevig uitgepakt. We gaan in de 
breedte en in de diepte. Het is kleurrijk en ‘vet’. 
Serieus en met een kwinkslag. We zoomen uit, 
en in. Ik weet niet hoe het u zal vergaan bij lezing, 
maar mij tonen de komende pagina’s bovenal 
een diepgewortelde interesse en liefde van onze 
ontwerpers voor het vak, de stad en de mens.

‘Voor mij staat De Zwarte Hond voor 
maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteit. 
Complexe mondiale vraagstukken worden 
vertaald naar de menselijk maat,’ gaf ik aan bij 
mijn aantreden twee jaar geleden. En nu dus ons 
laatste wapenfeit: Inclusief Zuid. Beter dan met 
deze publicatie hadden mijn woorden van twee jaar 
geleden niet verbeeld kunnen worden.

Ellen Schindler
CEO — Partner De Zwarte Hond

Voorwoord
Oost West, Zuid Best

Ellen Schindler
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Introductie
De praktijk is het bewijs

Jeroen de Willigen
Theater Zuidplein in aanbouw.
Foto: Matthijs Keller
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Alle problemen op de wereld kunnen met 
ontwerpen worden opgelost. Dat is in ieder 
geval de indruk die je krijgt als je kijkt naar de 
geschiedenis van architectuur en stedenbouw. 
Er liggen massa’s ontwerpen op de plank voor 
ideale gebouwen, steden en samenlevingen. Of het 
nu gaat om dakloosheid, armoede, criminaliteit, 
klimaatverandering of een pandemie, er zijn altijd 
architecten en stedenbouwkundigen die klaarstaan 
om dat met ruimtelijke plannen te lijf te gaan.

Maar, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, the proof 
of the pudding is in the eating. Plannen moeten 
zich in de praktijk bewijzen. Als er iets is dat wij de 
afgelopen 35 jaar geleerd hebben bij De Zwarte 
Hond, dan is het dat plannen weliswaar kwesties op 
de agenda kunnen zetten of oplossingsrichtingen 
kunnen aandragen, maar dat ontwerpen zelf 
niets aanjagen, zeker niet in complexe sociaal-
economische contexten. Dan moeten ontwerpen 
ook echt uitgevoerd worden om werkzaam te zijn. 
En het daadwerkelijk scheppen in een weerbarstige 
omgeving vraagt om veerkracht en standvastig 
vakmanschap. De ontwerper moet niet alleen 
ontwerpen, maar ook de verantwoordelijkheid 
nemen voor de realisatie van zijn plannen.

In deze uitgave laten we zien hoe we met onze 
projecten in Rotterdam-Zuid werken aan een rijker, 
schoner en hechter Nederland. Onze jarenlange 
betrokkenheid begint daar steeds meer concrete 
resultaten te boeken. En we kunnen niet wachten 
om verder door te gaan op de ingeslagen weg, al 
moeten we sleuren en trekken. Want daar houden 
we van.

‘We kunnen niet 
wachten om verder 
door te gaan op de 
ingeslagen weg, al 
moeten we sleuren  
en trekken. Want  
daar houden we van’

Jeroen de Willigen 
Creatief Directeur — Partner De Zwarte Hond
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Gentrification
Voor Daan Zandbelt en Jeroen de Willigen, 
prominente gezichten van De Zwarte Hond, is 
het een uitgelezen kans om hun ideeën over 
stedelijke ontwikkeling in praktijk te brengen. 
‘Vanaf de oprichting van het bureau zijn we 
begaan met de stad en haar inwoners,’ zegt 
Zandbelt, Hoewel hij de gevaren ziet van de 
razendsnelle ontwikkelingen die nu op Zuid 
plaatsvinden, ziet hij vooral ook kansen om 
het te gebruiken om kansenongelijkheid bin-
nen de stad te verkleinen. Hij wijst op het  
essay van Tracy Metz, dat ze schreef ter gele-
genheid van de Maaskantprijs die ze in 2016 
ontving. ‘Gentrification is in eerste instantie 
iets positiefs,’ zegt hij. ‘Zij schreef daar heel 
mooi en genuanceerd over.’ Het begint bij een 
verbetering van de leefomgeving van mensen 
die jarenlang in een verwaarloosde straat of 
buurt hebben gewoond met een gebrek aan 
perspectief. De komst van nieuwe, meer ka-
pitaalkrachtige bewoners, van nieuwe onder- 
nemers en van het geld en de contacten die zij 
meebrengen, geeft ook de leefomgeving van 
de oude bewoners nieuw elan. Uiteraard is het 
daarna zaak om verdringing tegen te gaan. In 
Crooswijk is dat niet gedaan. Daar is door de 
gemeente gekozen voor grootschalige sloop 
van bestaande woningen en nieuwbouw van 
grotere en duurdere woningen die voor de  
bestaande bewoners onbetaalbaar zijn. ‘Daar 
is een bom onder de gemeenschap gelegd en 
die is uit elkaar gevallen’ zegt Zandbelt.

Het is precies het effect waar De Willigen zich 
zorgen over maakt. Hoe voorkom je dat het op 
heel Zuid zo gaat? Hij kijkt met grote argwaan 
naar de vloedgolf van geld, ambities en ontwik-
kelaars die het gebied overspoelen. ‘De precisie 
ontbreekt,’ zegt hij meerdere malen tijdens het 
gesprek. Feyenoord City, de Rijnhaven, de Cul-
tuurcampus, ze zullen niet vanzelf zorgen voor 
een beter leven en een betere toekomst van 
de families en de gemeenschappen die al tien-
tallen jaren wonen in vergeten gebieden zoals 
Lombardijen of de Tarwebuurt. ‘We houden in 
Rotterdam zo van grote projecten dat we soms 
vergeten dat het niet altijd de oplossing is,’  
aldus De Willigen. Het komt misschien wel door 
het enorme succes van het Groothandelsge-
bouw in het Rotterdam van de wederopbouw. 
Het gebouw van de legendarische architect 
Huig Maaskant werd het symbool van het ver-
nieuwde Rotterdam, een stad vol ambitie en 
met de blik gericht op de toekomst. ‘Met het 
Groothandelsgebouw is zo’n goed groot pro-
ject neergezet dat men nu te makkelijk denkt 
dat het altijd de oplossing is,’ zegt De Willigen. 
‘Zuid is meer geholpen bij hele gerichte ingre-
pen in de buurten.’

‘Je hebt een cocktail nodig van grootschalig en 
op buurtniveau,’ vult Zandbelt aan. ‘Rotterdam 
heeft de traditie om met big bangs te werken 
maar dat heeft vaak alleen een korte termijn 
effect.’ Kijk naar de Markthal, een van de ar-
chitectonische iconen van het Rotterdam  van 
de 21e eeuw. ‘Die loopt slecht en heeft weinig 
invloed op de ontwikkeling van de buurt.’ Het 
tegenovergestelde geldt voor de herstructure-
ring van een aantal straten in de binnenstad, die 
door de gerichte ingrepen veranderden in fijne 
plekken om doorheen te lopen, te slenteren of 
te blijven hangen op een van de vele nieuwe ter-
rassen. ‘Daardoor is de buurt ineens een gewil-
de plek geworden voor gezinnen om te wonen.’

Het is stil op straat in het centrum van Rotterdam. 
Maandagochtend is nooit een druk tijdstip in 
de grote winkelstraten van de stad, maar de 
coronamaatregelen zorgen ervoor dat ook de 
medewerkers van de kantoren in de binnenstad 
thuis blijven. Na zes maanden voelt het bijna 
vanzelfsprekend om in de ochtend niet in de auto, 
op de fiets of in de trein, de metro of de bus te 
stappen, maar om aan de keukentafel te gaan 
zitten en aan de slag te gaan. Dat blijkt ook uit de 
lege hal en de verlaten gangen in de Rotterdam 
Building, waar De Zwarte Hond zijn Rotterdamse 
kantoor heeft. Achterin de open en nu verlaten 
kantoorvloer van het bureau zitten Daan Zandbelt 
en Jeroen de Willigen in een vergaderruimte. 
Papieren en laptops liggen klaar als ondersteuning 
bij het verhaal dat ze willen vertellen over hun visie 
op de toekomst van Rotterdam-Zuid.

Wanneer je de sprankelende torens aan de zuide-
lijke oever van de Maas ziet, is het verleidelijk om 
even te vergeten dat deze nieuwe iconen slechts 
een klein deel zijn van het verhaal van Zuid. Het 
is leuker om je te laten meevoeren in de bruisen-
de wereld van het snel veranderende Katendrecht, 
dan te zien dat er nog altijd veel armoede is, dat 
kinderen zonder ontbijt naar school gaan en dat 
het voor veel jongeren makkelijker is om te kiezen 
voor de kleine criminaliteit dan voor een vervolg-
opleiding. Delen van Zuid zijn hot, maar dat bete-
kent niet dat de problemen waar het stadsdeel al 
decennia mee te maken heeft plotseling zijn op-
gelost. De komende jaren zal Rotterdam een ant-
woord moeten vinden op de vraag hoe je de op-
waardering en aantrekkingskracht van een stuk 
stad op zo een manier kunt vormgeven dat zowel 
oude als nieuwe bewoners er baat bij hebben.

Inclusief Zuid
Hoe een globale visie 
en precieze ingrepen 
Rotterdam-Zuid er 
bovenop helpen

Floor Milikowski
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Economische  
dynamiek
Wat betreft de ontwikkeling van steden, leven 
we in een complexe tijd. We zijn de fase voor-
bij waarin we geloofden dat gentrification de 
oplossing voor alles is. De trek naar de stad en 
de triomf van de stad hebben ook een duide-
lijke keerzijde. Hoewel Rotterdam nog steeds 
veel sociale huurwoningen heeft om de meest 
kwetsbare groepen een plek te geven, liggen 
verdringing van lage en middeninkomens op 
de loer. Voor de een is de komst van een nieu-
we coffeebar waar ze weten hoe je een hartje 
in het melkschuim maakt iets om te vieren, 
voor de ander is het een signaal dat het geld 
en de nieuwe bewoners eraan komen, met alle 
gevolgen van dien. ‘In de documentaire Push 
zegt een barman van een oude kroeg dat de 
komst van een vintagewinkel het moment is 
dat je moet gaan oppassen,’ zegt Zandbelt. 
Maar tegelijkertijd moet je ook de andere 
kant zien, benadrukt hij. De toenemende 
vraag naar koffie met hartjes en vintagekle-
ding betekent ook dat er een nieuwe econo-
mische dynamiek ontstaat, dat er meer geld 
wordt besteed in de buurt en dat er meer werk 
is voor de mensen die in de buurt wonen. ‘Je 
moet ook niet vergeten dat het hartje in de 
koffie wordt gemaakt door iemand die in de 
buurt woont.’ zegt hij. ‘Vooral voor laag- en 
middelbaar opgeleiden is nabijheid van werk 
heel belangrijk. Zij reizen veel minder ver voor 
werk dan hoogopgeleiden.’ Daarom is het zo 
belangrijk om ook te kijken naar de economie 
van Rotterdam-Zuid, vult De Willigen aan. 
Woningen bouwen is relatief makkelijk. ‘Dat is 
ook vaak de verleiding,’ zegt hij. ‘Zet duurdere 
woningen neer in een kansarme buurt en al-
les komt goed. Maar zo simpel werkt het niet.’ 
Vitale buurten hebben goede voorzieningen 
en werkgelegenheid nodig zodat bewoners 
lopend en fietsen hun boodschappen kun-
nen doen, naar school kunnen gaan en zodat 
werkgelegenheid niet per definitie een halfuur 
verderop is.

Zandbelt noemt zijn eigen buurt Rotterdam- 
West als succesvoorbeeld. Stadsbouwmees-
ter G.J. De Jongh ontwierp een hiërarchisch 
opgezet stratenpatroon waarin de notabelen 
van de stad woonden in riante woningen aan 
de Heemraadsingel en de inkomensgroepen 
daaronder terecht konden in de zijstraten. In 
de centrale winkelstraat komen alle groepen 
samen. Het is een buurt waar je kan stijgen 
en dalen op de maatschappelijke ladder, waar 
je kan zien hoe anderen leven en waar je in 
alle fases van je leven kunt blijven, ongeacht 
de wendingen die het neemt. ‘In West woont 
70% van de bevolking in een sociale huurwo-
ning, maar in het dagelijks leven komt ieder-
een langs die chique straten.’ Alleen al door 
te weten dat je ook zo kan wonen, gaat er een 
wereld open. Dat uitgangspunt zou ook op 
Zuid leidend moeten zijn, aldus Zandbelt. ‘We 
moeten wijken creëren waar je kan opgroeien 
in een gezin met een laag inkomen, maar waar 
je kan blijven als je omhoog klimt.’ De Willigen 
knikt. ‘Die verbindingen, die hiërarchie, dat 
zijn de structuren die je moet aanbrengen.’  
De juiste verbindingen kunnen voor mensen 
uit lagere sociaaleconomische groepen nieu-
we werelden en wegen openen.

Botsende werelden
In tegenstelling tot tien jaar geleden is het 
bewustzijn gegroeid dat bestaande bewoners 
niet vanzelf profiteren van opwaardering van 
de buurt. We weten dat er bewust beleid no-
dig is om te voorkomen dat de komst van de 
ene groep ten koste gaat van de andere groep. 
We weten inmiddels ook dat het zomaar mo-
gelijk is dat de bewoners van Lombardijen of 
de Tarwebuurt niets hebben aan de ontwik-
keling van megaprojecten als Feyenoord City 
of de Rijnhaven, enkele kilometers verderop. 
Te ver weg, letterlijk en figuurlijk. Het kun-
nen zomaar twee totaal gescheiden werelden 
worden van mensen die de wereld aan hun 
voeten hebben liggen en mensen die zelden 
hun buurt uitkomen.

Net als bijvoorbeeld Amsterdam-Noord of 
Brooklyn is Rotterdam-Zuid een lappende-
ken met grote contrasten. Zo is er het verhaal 
van een jongen van 7 in de Tarwebuurt die nog 
nooit de Maas heeft gezien, terwijl de rivier 
een paar honderd meter bij zijn huis vandaan 
ligt. Of het echt zo is, valt moeilijk te bewij-
zen, maar het is een gegeven dat mensen 
uit lagere sociaaleconomische groepen veel 
meer aan hun huis, straat of buurt zijn ge-
bonden dan mensen uit de hoogste groepen. 
Op steenworp afstand van de Tarwebuurt ligt 
Katendrecht, kort geleden een verloederde 
arbeidersbuurt rondom vervallen havenge-
bouwen, maar nu een van de hipste plekken 
van het land met dansstudio’s, horeca, dure 
woningen en een prachtig uitzicht. Vanaf  
Katendrecht is het over de brug een minuut 
lopen naar iconen als Hotel New York, het 
Nederlands Fotomuseum en de imposante 
hypermoderne wolkenkrabbers New Orleans, 
Montevideo, Maastoren en de Rotterdam.

Het zijn botsende werelden die elkaar niet 
vanzelf weten te vinden. Maar dat maakt 
Rotterdam-Zuid juist zo interessant, zegt 
Zandbelt. ‘Alle onderwerpen waar wij als bu-
reau mee bezig zijn, komen daar samen. Onze 
veelzijdigheid en onze maatschappelijke be-

trokkenheid, het concrete ontwerpen en het 
meer abstracte strategisch denken. De pro-
jecten die we daar doen zeggen samen alles 
over wie wij als bureau zijn.’

Emancipatiemachine
In september vond de feestelijke opening 
plaats van Theater Zuidplein. Een moeilijke 
plek in een moeilijke omgeving, maar juist 
daarom ook een plek met grote strategische 
waarde. ‘Het moest een theater voor de buurt 
worden,’ zegt De Willigen. ‘Dus niet een thea-
ter bedoeld voor mensen van Noord, maar een 
podium en ontmoetingsruimte voor mensen 
die er wonen.’ Bij Katendrecht is het inmid-
dels de vraag of dat eigenlijk nog wel bij Zuid 
hoort, zegt hij. ‘Je kan zeggen dat het meer 
deel uitmaakt van Noord. Of in ieder geval is 
gericht op Noord. Dat was met Theater Zuid-
plein juist niet de bedoeling. Dat moet een 
plek zijn die de buurt beter maakt.’ De grote 
hal is zo ontworpen dat er van alles en nog wat 
kan plaatsvinden. ‘Het is een soort stadszaal,’ 
zegt De Willigen. ‘Een stadsruimte tussen de 
straat en de theaterzaal in. Een tussenruimte.’ 
Maar meer nog dan een architectonisch ont-
werp, is het theater een stedenbouwkundige 
ingreep, vervolgt hij. ‘We wilden per se dat er 
ook een doorbraak zou komen vanaf het thea-
ter naar Carnisse, zodat het juist voor mensen 
uit die buurt toegankelijk is.’ Het moet funge-
ren als een emancipatiemachine, vult Zand-
belt aan. Een plek waar je een boek kan lezen 
of een voorstelling kan zien, ook als je dat van 
huis uit niet gewend bent. ‘Door ingrepen in 
de infrastructuur moet het beter worden ver-
bonden met de omgeving,’ vervolgt hij. ‘Zodat 
het niet als een UFO in Zuid ligt, maar echt 
fungeert als een centrum van de buurt.’

Integrale kijk
Eind dit jaar zwaait Zandbelt af als lid van het 
College van Rijksadviseurs. Vier jaar werkte 
hij met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en 

‘We moeten wijken 
creëren waar je kan 
opgroeien in een gezin 
met een laag inkomen, 
maar waar je kan blijven 
als je omhoog klimt’

Daan Zandbelt
Stedenbouwkundige — Architect — Partner De Zwarte Hond

Rotterdam-West als voorbeeld van een inclusieve en gemengde buurt. Hoe groener, hoe 
hoger op de sociale ladder; hoe rood-bruiner, hoe lager. Wat de buurt zo sterk maakt is de 
vervlechting van de verschillende inkomensgroepen. Ook hier leeft men in verschillende 
bubbels, maar die treffen elkaar wel op straat, bij de supermarkt, op het schoolplein en in  
de tram. Zo is iedereen, inclusief kinderen, zich ervan bewust wat het leven te bieden heeft.
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Berno Strootman aan concrete adviezen en 
aan nieuwe verkenningen voor Nederland. Het 
Panorama Nederland dat zij in 2018 publi-
ceerden is door minister Kajsa Ollongren van 
Binnenlandse Zaken gebruikt als input voor 
de Nationale Omgevingsvisie die zij onlangs 
presenteerde. Als driemanschap richtten ze 
zich op de noodzaak om op een meer duur-
zame en meer integrale manier te kijken naar 
de ruimtelijke opgaven waar Nederland voor 
staat. Woningbouw, energietransitie, ver-
rommeling, eenzaamheid, tweedeling, stad 
en land, landbouw en natuur, alles hangt met 
elkaar samen en door het ook als geïntegreerd 
geheel te bekijken ontstaan er mogelijkheden 
die er niet zijn als je alles afzonderlijk aanpakt.

‘Ik geef Cornelis van Eesteren altijd de 
schuld,’ zegt Zandbelt. De man die de func-
tiescheiding in de architectuur, stedenbouw 
en ruimtelijke ordening in Nederland groot 
maakte, zorgde er indirect ook voor dat bin-
nen de lokale en de landelijke overheid ook 
de diensten van elkaar werden gescheiden. 
‘Er is een dienst wonen, een dienst verkeer, 
een dienst onderwijs, terwijl het allemaal met 
elkaar samenhangt,’ legt Zandbelt uit. Pogin-
gen om de diensten weer dichter bij elkaar te 
brengen, om de boel te ‘ontschotten’, om een 
samenhangende benadering te creëren zijn 
al jaren gaande maar het gaat langzaam. Het 
vergt dat mensen uit hun comfort zone moe-
ten en dat alles complexer dreigt te worden.

Berlage
‘Wij vergelijken onszelf graag met Berlage,’ 
zegt Zandbelt. De legendarische architect 
en stedenbouwkundige werkte ook op alle 
schaalniveaus, dacht en ontwierp altijd van-
uit de maatschappelijke context en vanuit het 
grotere geheel ‘Al onze architecten zijn op-
geleid door modernisten en als modernisten, 
maar deze tijd met hele nieuwe vraagstukken 
en technieken vraagt om een andere aanpak. 
Dat lijkt meer op het tijdperk Berlage, voor-
afgaand aan het modernisme,’ zegt Zandbelt. 
‘Nu ontwerpt het ene bureau gebouwen zon-
der na te denken over de omgeving en andere 
bureaus geven strategisch advies maar ont-
werpen zelf niet. Er zijn weinig bureaus die 
beide doen. Wij doen dat juist wel.’ De behoef-
te aan veelzijdigheid en de maatschappelijke 
betrokkenheid zijn ook de reden dat Zandbelt 
Rijksadviseur is, dat Bart van Kampen na-
mens de PvdA actief was in de lokale politiek 
en dat De Willigen al bijna zes jaar stadsbouw-
meester is van Groningen. In januari draagt hij 
zijn functie over.

‘Dan is het mooi geweest,’ zegt hij. Iedere dins-
dag vertrekt hij om 6:00 uur vanuit Rotterdam 
naar het noorden, waar hij steevast om 9:00 
zijn eerste afspraak heeft. Op woensdagavond 
is hij weer thuis. ‘Het is leuk maar heftig,’ aldus 
De Willigen, die met liefde spreekt over de stad 
waar het allemaal begon en waar De Zwarte 
Hond nog altijd een kantoor heeft. ‘De relatie 
tussen stad en ommeland is daar heel bijzon-
der. Groningen is een compacte, duidelijk be-
grensde stad, met een uitgestrekt platteland. 
Het is qua omvang heel goed te begrijpen. Het 
is duidelijk waar het begint en waar het eindigt. 
Hier in Rotterdam ben ik daar nog steeds niet 
helemaal achter. De grens tussen stedelijk en 
landelijk gebied is nooit helemaal duidelijk en 
verandert constant.’

Neem Carnisselande, de Vinexwijk net ten 
zuiden van de A15. Hoewel het hoort bij Ba-
rendrecht, voelt het eerder als een buitenwijk 
van Rotterdam. Het is al sinds de aanleg een 
trekpleister voor gezinnen uit Zuid, op zoek 
naar een minder stedelijke en meer kind-
vriendelijke omgeving. Je zou het een fijne 
nieuwe mogelijkheid kunnen noemen, maar 
je kan ook zeggen dat het de ontwikkeling 
van Zuid heeft ondermijnd. ‘De Vinexwijken 
hebben de oude buurten in de stad leegge-
zogen,’ zegt Zandbelt. Het waren vooral de 
middeninkomens die naar de nieuwbouwwo-
ningen vertrokken, terwijl de lage inkomens 
achterbleven. Gemeenschappen werden uit-
gehold en sociale en economische netwerken 
verschraalden. 

Het behouden van de 
sociale stijgers
‘Ik ben afgestudeerd bij Carel Weber, Dirk 
Frieling én bij David Rusk,’ aldus Zandbelt. ‘Hij 
heeft veel onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen de sociale groep waartoe je behoort 
en sociale stijgingskansen. Daarin vergeleek 
hij onder andere de zwarte gemeenschap in 
de Verenigde Staten en de Koreaanse ge-
meenschap. Zijn conclusie was dat een laag 
inkomen pas een probleem is als er niemand 
in je omgeving is met een andere perspectief.’ 
Het wegtrekken van de middeninkomens le-
vert daarom een direct probleem op voor 
de mensen die achterblijven in de slechtere 

buurten. Als iedereen een laag inkomen heeft, 
een zeer beperkt netwerk en weinig perspec-
tief of hoop op een betere toekomst, dan is 
het heel moeilijk om vooruit te komen. Als ie-
mand zelf een kansarme positie heeft, maar 
de buurman of buurvrouw of een vriendje uit 
de buurt weet wel de weg in de wereld, heeft 
contacten en vertrouwen in het leven, dan 
kan dat de kansen op een stijging op de maat-
schappelijke ladder aanzienlijk vergroten. Ook 
het Centraal Planbureau (CPB) concludeerde 
dit voorjaar dat de buurt waarin een kind op-
groeit bepaalt welk inkomen het later bereikt. 
En dat ongelijke kansen gemiste kansen zijn 
voor heel Nederland.

Daarom is het belangrijk om ook de mensen 
met wie het goed gaat, de sociale stijgers, te 
behouden in Zuid; om aantrekkelijke door-
stroommogelijkheden te bieden binnen de 
buurten waar mensen zijn geworteld, waar ze 
deel uitmaken van de gemeenschap. ‘Maar 
dan kom je bij lastige vraagstukken,’ zegt 
Zandbelt: ‘Hoe ver verhuizen om door te stro-
men is acceptabel? Is twee buurten verderop 
dichtbij genoeg of is dat al te ver?’

Verdichting
In Lombardijen, een ‘kantelwijk’, verkende 
De Zwarte Hond de mogelijkheden voor een 
grootschalige opwaardering, met het behoud 
van de bestaande gemeenschap en van de 
bestaande structuren als uitgangspunt. Door 
te verdichten ontstaat er ruimte voor nieuwe 

bewoners, creëer je doorstroommogelijkhe-
den voor bestaande bewoners, zonder dat er 
mensen worden gedwongen om te vertrek-
ken. In plaats van het een te vervangen door 
het ander, voeg je waarde en mogelijkheden 
toe aan de bestaande situatie. Met het Spi-
nozapark als kloppend hart, kan het met de 
juiste ingrepen een aantrekkelijke, aangena-
me en diverse wijk worden, geworteld in het 
verleden. Station Lombardijen biedt boven-
dien volop mogelijkheden om de buurt be-
ter te verbinden met de rest van de stad en 
om het onderdeel te maken van de belang-
rijke economische netwerken in en rondom  
Rotterdam. 

Bereikbaarheid van school en werk, is een 
cruciale factor bij het wel of niet vinden van 
een baan, het wel of niet hebben van een ade-
quaat inkomen en dus ook van doorgroeimo-
gelijkheden. ‘Zuid is heel slecht verbonden 
met de rest van de stad en de regio,’ zegt 
Zandbelt. ‘Je moet altijd via Rotterdam Cen-
traal. Er moet een betere verbinding komen 
tussen Rotterdam-Zuid en Schiedam. Dan 
kom je makkelijker in Den Haag voor opleiding 
of werk.’ Maar ook een betere verbinding tus-
sen Zuid en Oost is belangrijk, zodat de cam-
pus van de Erasmus Universiteit ook voor be-
woners van onder de Maas goed bereikbaar 
is. Met betere verbindingen wordt Zuid ook 
interessanter voor mensen van elders. Om er 
te wonen, een bedrijf te vestigen of naar het 
theater te gaan. In London heeft de Jubilee 
metrolijn in combinatie met de Tate Modern 
de hele South Bank doen gentrificeren. Een 
groot succes, ‘Jammer alleen dat het daar 
nu is doorgeslagen,’ aldus Zandbelt. ‘Het is 
eigenlijk als sleutelen aan een draaiende mo-
tor,’ zegt De Willigen. ‘Je bent constant aan 
het werk in een stad die altijd in beweging is. 
Het is nooit af. Je moet continu fungeren als 
wip, zorgen dat de balans klopt en dat het niet 
doorslaat.’ Het gevaar is dat je heel hard aan 
het duwen bent om een wijk de heuvel op te 
krijgen, maar dat je op de top van de heuvel 
plotseling je grip verliest en de wijk in volle 
vaart een eigen route vervolgt.

Het belang van 
nabijheid
‘Het is te makkelijk om enkel te kijken naar 
woningbouw,’ zegt De Willigen. ‘Dat wordt 
vaak gezien als een soort panacee. Je bouwt 
nieuwe, duurdere woningen voor mensen met 
een hoger inkomen en dan komt het goed. 
Maar zo simpel werkt het niet. Het diversi-
fiëren van de bevolking zorgt er niet vanzelf 
voor dat het met de oude bewoners ook beter 
gaat.’ Het belang van goede voorzieningen en 
van lokale werkgelegenheid wordt vaak over 
het hoofd gezien, vindt hij. Een buurttheater 
zoals Theater Zuidplein, een bibliotheek waar 
mensen kunnen leren en elkaar ontmoeten, 
sportvoorzieningen, maar ook goede scho-
len, zeker voor mensen die zeer buurtgebon-
den leven, kunnen een cruciale rol spelen. 
Wanneer je zelden de buurt uit komt en in 
de buurt valt bijna niets te halen, dan is het 
lastig om vooruit te komen in het leven. Hoe 
hoger mensen zijn opgeleid, des te groter 
hun actieradius is. Mensen met een laag- of 
middelbaar opleidingsniveau blijven over het 
algemeen dichter bij huis. ‘Daarom is het heel 
belangrijk om de nabijheid te vergroten,’ zegt 

De Willigen. Wonen, werken, winkelen, onder-
wijs, hoe groter de nabijheid, des te groter de 
keuzemogelijkheden van verschillende groe-
pen Rotterdammers.

Dat er op Zuid pas sinds kort een zelfstandig 
gymnasium is, zegt volgens Zandbelt alles 
over de positie van het stadsdeel ten opzich-
te van de rest van de stad: vanuit zijn huis in 

West zijn er binnen tien minuten fietsen vijf 
gymnasia. Dat betekent dat het voor een 
jongen of meisje van 12 uit Rotterdam-West 
simpelweg makkelijker is om op het gymnasi-
um terecht te komen dan voor een jongen of 
meisje uit Rotterdam-Zuid. Dat is kansenon-
gelijkheid in een notendop. ‘Hetzelfde geldt 
voor de hockeyclub,’ aldus Zandbelt. ‘In de 
Afrikaanderwijk was een pop-up hockeyclub 
met een kliko vol sticks en die gaf kinderen uit 
de buurt toegang tot een heel andere wereld.’ 
Hij juicht het daarom toe dat de Koninklijke 
Nederlandse Hockeybond en de Rabobank de 
komende jaren de komende jaren nieuwe hoc-
keyverenigingen zullen oprichten in wijken 
en gemeenten waar kinderen weinig toegang 
hebben tot sport.

Lokale behoeftes
De grote opgave voor Zuid de komende jaren 
zal zijn om te voorkomen dat de enorme ont-
wikkelingen die er plaatsvinden, niet leiden 
tot twee verschillende werelden die volledig 
langs elkaar heen leven. Om te zorgen dat 
het geld dat in het stadsdeel wordt gepompt 
ten goede komt aan alle inwoners en de kloof 
niet vergroot, zoals dat op zoveel plekken in 
de wereld wel is gebeurd. Om oude en nieuwe 
netwerken en gemeenschappen met elkaar te 
verbinden, te zorgen dat ze elkaar versterken 
in plaats van bedreigen, dat Zuid geen eilan-
denrijk wordt, maar een divers, gevarieerd 
en dynamisch geheel waarin iedereen op zijn 
plek is.

Een eenduidig antwoord op de vraag hoe 
dat bereikt kan worden, bestaat niet. Over-

al ter wereld worstelen steden met dezelfde 
vraag en overal wordt deels op vergelijkbare 
maar deels ook op eigen manier gezocht naar 
antwoorden. Iedere plek vraagt ook om een 
andere benadering,’ zegt De Willigen. ‘Dat is 
misschien wel een voordeel van het ontbre-
ken van een overkoepelend plan voor Zuid. 
Op iedere plek kan je daardoor goed kijken 
wat daar precies nodig is. Wat is er en wat  

ontbreekt er?’ Als er een groot plan ligt, is het 
makkelijker om voorbij te gaan aan de speci-
fieke karaktereigenschappen en de identiteit 
van een straat of buurt en van de wensen en 
behoeftes van de lokale gemeenschap. Dat wil 
overigens niet zeggen dat er geen visie nodig 
is, aldus Zandbelt en De Willigen. Ze pleiten 
voor een globale visie die het raamwerk, de 
structuur versterkt, en die volop ruimte laat 
voor lokaal maatwerk.

‘Als wij een buurt verkennen, brengen we 
alles in kaart,’ zegt De Willigen ‘De woning-
voorraad, de voorzieningen, de plekken waar 
mensen samenkomen, de verbanden, de ge-
meenschappen. Op basis daarvan kijken we 
wat er ontbreekt en wat er is nodig is.’ In ver-
schillende buurten leidt dat tot verschillende 
resultaten. Maar die manier van kijken en van 
werken vergt tijd, geld en geduld. En juist nu 
het zo hard gaat met Zuid, is het de vraag of 
de verschillende belanghebbenden daar reke-
ning mee willen houden. Durft de gemeente 
op de rem te trappen als het nodig is? 

Te kiezen voor minder grondopbrengsten als 
dat de lokale gemeenschap vooruit helpt? Te 
investeren in betere verbindingen tussen de 
verschillende wijken en werelden op Zuid? 
Snel is verleidelijk, maar vrijwel nooit de bes-
te oplossing. Zeker niet voor een stuk stad dat 
zo lang heeft moeten wachten op een beetje 
aandacht voor de grote problemen waar het al 
decennia mee kampt.

Voor Lombardijen maakte De Zwarte Hond een ontwikkelperspectief dat de wijk toekomst-
bestendig moet maken. Uit het onderzoek blijkt dat de tuinstad uit de jaren zestig baat heeft 
bij meer diversiteit in doelgroepen en woningvoorraad, het versterken van werk en voorzie-
ningen, het wegnemen van scheidingen tussen buurten en het beter benutten van de vele 
beschikbare groene ruimte.

‘Smiley’ van twee
oeververbindingen 
voor een metrolijn
of tram.

In 2017 was De Zwarte Hond betrokken bij het MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid van 
de regio Rotterdam. Daaruit bleek dat Rotterdam-Zuid per definitie altijd een achterstand op 
‘Noord’ heeft, omdat de economisch belangrijke verbindingen in noordelijke richting liggen. 
Daarmee is ‘Noord’ altijd een interessantere vestigingsplaats. Nieuwe oeververbindingen 
kunnen dit doorbreken, verbindingen die, vanuit Zuid, Rotterdam-Centrum omzeilen, en 
voeren naar de Erasmus Universiteit en Alexander in het oosten en Schiedam in het westen. 
Het zou Rotterdam-Zuid in een heel nieuw stedelijk netwerk plaatsen. Beide oeververbindin-
gen staan inmiddels op de politieke agenda. Grafisch voorziet de nieuwe infrastructuur de 
kaart van Rotterdam van een smiley.



‘Ook festivals kun je 
prima faciliteren met 
deze drie zalen’

Bart van Kampen 
Architect — Partner De Zwarte Hond — Projectarchitect Theater Zuidplein Inclusief Zuid 17
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Cultuurcluster, Delfzijl

De Regenboog, 
Waddinxveen

 
Het Element, 
Amersfoort

Brusselplein, 
Leidsche Rijn

Schieveste, Schiedam

Verdichtingsvisie 
Leiden

Zinder, Tiel

De Glashorst, 
Scherpenzeel

Het Gilde, Gorinchem

In de Bogaard, Rijswijk

Groeseind, Tilburg

CID Den Haag

NEDERLAND

De Nieuw Kolk, Assen
                         

Waalsdorp, Den Haag

Bernoulliborg, 
Groningen 

Stadshagen, Zwolle

Spuiboulevard, 
Dordrecht

MIRT 
Noord-Nederland

Het Kielzog, Hoogezand 
Sappemeer

St. Michaelschool, 
Rotterdam

Erasmuspaviljoen, 
Rotterdam

De Martinus, Arnhem

Grunobuurt, Groningen

Nissewaard 2040

PROGRAMMA

THEATER

PRIMAIR 
ONDERWIJS

VOORTGEZET 
ONDERWIJS

WONINGBOUW 
(BOVEN WINKELS)

GEBIEDS-
ONTWIKKELING

STEDELIJKE 
STRATEGIE

ROTTERDAM-ZUID

Zuidplein

De Sleutel

HPC Zuidwijk

Asterlo

Lombardijen

MIRT-onderzoek 
MRDH

Inclusief Zuid

De Matrix

De Zwarte Hond werkt in Rotterdam-Zuid 
aan projecten op alle schaalniveaus. In deze 
Matrix wordt per schaalniveau één project 
uitgelicht (in de linker kolom) en in de ko-
lommen ernaast ook in verband gebracht 
met vergelijkbare projecten in de rest van 
het land. Zo geeft de Matrix een dwars- 
doorsnede over ons werk.

De bij de projecten geplaatste icoontjes 
laten zien hoe de projecten thematisch 
samenhangen. Meer informatie over de 
getoonde projecten is te vinden op 
www.dezwartehond.nl.

Legenda
Duurzaamheid

Hoogstedelijk

Inclusiviteit

Maken

Mixed-use

Mobiliteit

Transformatie
‘Smiley’ van twee
oeververbindingen 
voor een metrolijn
of tram.
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Foto’s: Scafliola Brakkee, Gerard van Beek, Jansen De Jong, Michel Kievits, 
Luuk Kramer, Jeroen Musch, René de Wit
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‘Het gebouw maakt 
een nieuwe plaats in de 
stad, het geeft vorm 
aan een gemeenschap’

Theo Kemperman 
Directeur Bibliotheek Rotterdam

Het Central Innovation District (CID) is het gebied in Den Haag 
tussen en rondom de drie stations Centraal, HS en Laan van NOI. 
Het CID is het economisch hart van Den Haag en de regio en heeft 
enorme ontwikkelmogelijkheden. De Zwarte Hond maakte de 
structuurvisie voor het gebied, die vervolgens door Witteveen + 
Bos is vertaald naar de planologisch juridische tekst.

In het gebied zullen 20.000 woningen en 25.000 banen 
worden toegevoegd. Dat vraagt om intensief en meervoudig 
ruimtegebruik en om een openbare ruimte die uitnodigt tot 
ontmoetingen en uitwisselingen. De structuurvisie voorziet in het 
vorm geven aan een bonte mix van wonen, werk en voorzieningen. 
Dit levert niet alleen een levendig en aantrekkelijk straatbeeld 
op, maar zorgt ook dat verschillende functies van elkaar 
kunnen profiteren, dat kruisbestuiving plaatsvindt en een hoog 
voorzieningenniveau ontstaat.

Een kwalitatieve zonering geeft richting aan initiatieven.  
Straten en bouwblokken krijgen een profiel: ‘rust’, ‘reuring’, 
‘ruis’ of een combinatie daarvan. Zo wordt een gezonde balans 
gegarandeerd, waarin rustige woonmilieus en dynamische  
woon-werkomgevingen naast elkaar kunnen bestaan.

20

Central Innovation 
District Den Haag
2020–2040

Naar een verdubbeling 
van het Haagse centrum

Out There
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Buurt gepimpt

Annelies de Waard 
60 jaar, horecamedewerker bij Sportbedrijf Rotterdam

‘Je staat tegenover een rasechte Rotterdamse uit Zuid, want 
ik ben hier geboren. In het zwembad tegenover Theater 
Zuidplein heb ik zelfs op mijn zesde mijn eerste zwemles 
gehad. En nu werk ik in een café dat aan het plein grenst. Ik 
ken de buurt door en door. Toen ik hier opgroeide als kind, 
was dit een echte achterstandswijk. Dit plein zag er echt 
niet uit, het bestond toen nog helemaal niet. Er waren hier 
wanden, schuttingen en donkere steegjes… heel ongezellig.

‘Ik vind het super dat de buurt nu zo wordt aangepakt. 
Rotterdam-Zuid wordt gepimpt! Het busstation wordt 
vernieuwd, er komt een wandelboulevard, hier rijden straks 
geen auto’s meer… Eindelijk krijgt de buurt wat allure.

‘Theater Zuidplein vind ik werkelijk schitterend. Wat een 
mooi pand! Omdat ik ertegenover werk, kon ik de bouw 
zien vorderen. Dat was fascinerend. Ik ben nog niet binnen 
geweest, maar dat ben ik zeker van plan. Echt een theater- of 
concertganger ben ik niet, maar je kunt er ook een koffietje 
halen, dat ga ik zeker binnenkort doen.

‘Of ik hier nog altijd woon? Nee, ik ben jaren geleden 
verhuisd naar Wouw, voor de liefde. Er is daar meer natuur 
en ruimte en het voelt er veiliger. Hoewel… als ik nú voor 
dezelfde keuze stond, weet ik niet zeker of ik wel zou 
verhuizen. Rotterdam-Zuid wordt er mooier, veiliger en 
schoner op; er ligt zoveel minder troep op de grond. Ik zou 
hier zeker weer kunnen wonen. Je merkt echt dat er wordt 
zorggedragen voor de wijk.’

Foto: Sanne DelcroixTekst: Grete Simkuté

‘Ik kwam hier al 
graag en nu kom  
ik hier nóg liever’
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‘De passant ziet door 
de ramen hoe de 
voorstelling wordt 
opgebouwd, kijkt mee 
met de artiesten bij de 
laatste repetitie. Daar 
begint het theater, zo 
betrek je het publiek  
op straat’

Louis Janssen
Creatief Directeur Theateradvies bvFoto: Petra Appelhof
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Naybing Amarista, 15 jaar, scholier
Foto: Sanne Delcroix

‘Deze wijk is heel 
mooi, ik voel me hier 
wel thuis. Ik zie veel 
mensen uit andere 
landen, dus ik voel 
me niet echt een 
buitenstaander’

Het voormalige culturele centrum De Kolk in Assen heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuw cultuurcomplex. Om het nieuwe 
programma van in totaal 48.000 m2 goed te laten passen, werd 
de locatie aan de Vaart uitgebreid met twee belendende panden 
en lege percelen aan de Weiersstraat en Alteveerstraat. Hierdoor 
ontstond een uiterst complexe bouwlocatie: tegenover een 
grootschalig winkelcomplex, naast een traditionele woonwijk, aan 
een weelderige tuin en langs een genadeloos recht kanaal. Het 
nieuwe cultuurcluster legt de verbinding tussen oud en nieuw, 
tussen grote en kleine schaal en tussen functies in en nabij het 
nieuwe complex.

De openbare ontvangst- en ontmoetingsruimte begint al buiten, 
bij de imposante overstek aan de Pelinckhof. De entree leidt de 
bezoeker naar een binnenplein, het Cultuurportaal, waar alle 
functies van het complex samenkomen. Door de publieke functies 
van de afzonderlijke programma’s strategisch te situeren rond 
dit Cultuurportaal is een indrukwekkende ruimte ontstaan die de 
gebruikers bovendien de mogelijkheid geeft om programmatische 
allianties te sluiten. Het vele licht en de ruimtelijke opzet maken 
zien en gezien worden het leidende thema in de Nieuwe Kolk.

26

De Nieuwe Kolk Assen
2009–2012

Cultuurcluster verbindt  
oud en nieuw  en grote 
en kleine schaal

Out There Foto: Gerard van Beek
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‘Mijn buurtje gaat 
op de schop. Al die 
gebouwen dateren 
nog van de jaren 50. 
Het is tijd voor 
iets nieuws!’ 

Rens Zoetekauw, 61 jaar, 
facilitair medewerker
Foto: Sanne Delcroix 

De Glashorst is een school die is ontworpen op de schaal van 
het kind, met treinzitjes in geborgen nisjes, lage doorkijkjes, 
verstopplekjes in de gevel en een speelplein in de zon. Door het 
gebouw achter op de kavel te plaatsen en het schoolplein aan 
de voorkant, in contact met de wijk, ontstaat buitenruimte die 
bijdraagt aan de levendigheid in het dorp.

Het gebouw is compact, met veel daglicht, flexibiliteit en  
een zeer goede akoestiek. In het hart van de school is er een 
levendige ‘huiskamer’ met aula en speelruimte, van elkaar 
te scheiden met een flexibele wand. Een bijzondere extra 
onderwijsplek vormen de twee grote dakterrassen, die zijn 
ingericht met grote picknicktafels om met mooi weer les te  
geven in de gezonde buitenlucht.

Door de twee dakterrassen uit te snijden uit het hoofd-volume 
is een sculpturaal gebouw ontstaan, dat aansluit op de dorpse 
schaal. De ramen zijn zo geplaatst dat het metselwerk op 
sommige plaatsen lijkt te zweven. Een verticale raamopening 
benadrukt de uitnodigende entree voor de midden- en boven-
bouw en laat het gebouw landen op de grond.

De Glashorst
Scherpenzeel
2015–2019

Een gezonde school 
die past in het dorp

Foto: Scagliola Brakkee
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Thuisvoelen

Emine Aydemir
22 jaar, student Zorg en Welzijn, heeft bijbaantje in 
een naaiatelier

‘Ik woon in Rotterdam-Zuid, hier ben ik ook geboren.  
Op vijf minuten lopen van het Zuidplein. Mijn opa kwam 
hier in 1950 heen vanuit Turkije, om te werken in de haven. 
Daarna volgde mijn oma samen met mijn moeder, die toen 
twaalf jaar oud was. Hier is ze op haar achttiende getrouwd 
met mijn vader en toen ben ik geboren.

‘Deze buurt is echt mijn thuis. Hier ga ik naar school en 
spreek met vriendinnen af. Een paar jaar geleden was het 
hier nog echt een getto, maar ze zijn het wat luxer aan het 
maken. Het wordt mooi, er komen hotels… Vroeger kwam 
ik hier ’s avonds niet graag, waar we nu staan was toen nog 
een donker steegje met rondhangende junks. Er waren vaak 
ruzies. Maar het wordt langzaam veiliger. Nu zou ik hier 
’s avonds wél een keer met een vriendin afspreken in een 
café om een wijntje te doen. Borrelen kan hier goed. En ook 
shoppen, dat moeten jullie ook eens doen!

‘Is dat een theater? Mooi gebouw, hoor. Modern. Ik ben 
er nog niet binnen geweest, maar ik heb hier wel een keer 
veel bewakers voor de deur zien staan. Oh, heeft Koningin 
Máxima het gebouw geopend? Dat zal dan toen wel 
geweest zijn.

‘Ik woon nu nog bij mijn ouders, mijn vader zei: of je gaat 
trouwen of je blijft nog hier. Dus ik koos het tweede. Maar 
als ik uit huis ga, dan zal ik waarschijnlijk wel naar een 
andere wijk verhuizen in Rotterdam. Gewoon, om iets 
nieuws mee te maken. Maar ik zal zeker in Zuid blijven 
afspreken met vriendinnen. Het wordt alsmaar mooier.’

Foto: Sanne Delcroix

‘Het wordt 
alsmaar mooier’

Tekst: Grete Simkuté
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‘Het is geweldig dat  
het is gelukt het theater 
midden in de stad te 
plaatsen, precies waar 
het thuishoort’

Foto: Petra Appelhof

Bart van Kampen
Architect — Partner De Zwarte Hond — Projectarchitect Theater Zuidplein
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Theater Zuidplein is de nieuwe culturele hotspot van Rotterdam-Zuid en ligt aan 
het nieuwe Annie M.G. Schmidtplein.Foto: Scagliola Brakkee
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Meer dan een gebouw
Theater Zuidplein is een stoer bakstenen blok, 
voorzien van een ‘voile’, zoals architect Bart 
van Kampen van De Zwarte Hond de alumi-
nium voorzetgevel noemt. Het ziet eruit alsof 
het met cadeaupapier is ingepakt en ter plaat-
se van de entree op de hoek alvast een hoekje 
is opengemaakt; daar krult de gevel omhoog 
tot een uitnodigende luifel. In dit gebouw 
hebben het Zuidpleintheater en een vestiging 
van Bibliotheek Rotterdam een gezamenlijk 
onderkomen gekregen. Het gebouw omvat 
twee zalen, oefenruimtes, lees- en studie- 
plekken en een grote foyer met horeca- 
voorziening. ‘Maar het is veel meer dan dat’, 
zegt Theo Kemperman, directeur van Biblio-
theek Rotterdam. ‘Het gebouw maakt een 
nieuwe plaats in de stad, het geeft vorm aan een  
gemeenschap.’

‘Wij willen meer zijn dan een theater: een 
thuisbasis voor de mensen die hier wonen’, 
vult zijn collega Emmelien Matthijsse, direc-
teur van het Zuidpleintheater, aan. Met het 
klassieke concert- en toneelaanbod trok de 
voormalige schouwburg nauwelijks nog pu-
bliek uit Zuid. Daarom besloot Doro Siepel bij 
haar aantreden als directeur, in 2006, het ra-
dicaal anders aan te pakken, vanuit de vraag 
van bewoners. Onder haar leiding groeide 
Theater Zuidplein uit tot een Europees toon-
aangevend theater, toegankelijk voor men-
sen uit alle lagen en culturen van de bevol-
king. ‘Doro was van mening dat theater een 
spiegel van de samenleving is en daarom ook 
maatschappelijke kwesties een theaterpodi-
um verdienen’, schreef het theater in haar in 
memoriam; Siepel overleed in 2016. Ze wilde 
‘bijzondere verhalen van gewone mensen in 
een turbulente wereld laten zien’.

Statement
Als podium voor standupcomedians, de hip-
hopscene en met Bollywood-avonden slaag-
de Siepel erin om een nieuw, jong publiek aan 
het theater te binden. Ook ging het theater 
jeugdvoorstellingen organiseren, samen met 
scholen. ‘Het artistieke binden met het cul-
tureel-maatschappelijke, dat is onze missie’, 
zegt Matthijsse. Het nieuwe pand, waarvoor 
Siepel het initiatief nam, moet daarbij hel-
pen. Het vervangt het versleten – inmiddels 
gesloopte - theatergebouw uit 1953, maar het 
is ook ‘een statement, een investering in een 
andere groep’, zegt Matthijsse.

De afgelopen tien jaar was er veel aandacht 
voor de vernieuwing van het centrum van Rot-
terdam, met nieuwe iconen als de Markthal, 
het centraal station en het spiegelglazen De-
potgebouw van Museum Boijmans van Beu-
ningen. Ondertussen kwam ‘Zuid’ vooral in 
het nieuws vanwege het Nationaal Program-
ma waarmee het rijk de ‘slechtste wijk van 
Nederland’ uit het slop wil halen. ‘Dit gebouw 
is een uiting dat er hier ook hele mooie dingen 
gebeuren’, zegt Matthijsse.

‘Ook Zuid verdient een prachtige plek’, zegt 
architect Wessel van Beerendonk over het 
spectaculaire ontwerp dat zijn bureau Stu-
dio RAP voor de grote zaal maakte. Het jonge 
bureau, dat digitaal ontwerpt en produceert 
met behulp van robots, is zelf gevestigd in  

‘De hele wereld is mijn vaderland’ staat er op 
de enorme gekleurde muurschildering in 
metrostation Rotterdam Zuidplein. Dagelijks 
lezen duizenden passanten deze zin, als ze 
uit de metro of de bus stappen op dit drukke 
openbaar vervoersknooppunt, dat tegelijk een 
van de belangrijkste kruisingen van culturen in 
Rotterdam is. Een plek met verschillende talen, 
gezichten en geuren, van de Vietnamese keuken 
tot Surinaamse eettentjes.

Met de schildering die ze in 2007 maakten, vierden 
de Rotterdamse kunstenaars Jorge Kata Nuñez 
en Juan Heinsohn Huala de aanwezigheid van zo 
veel verschillende culturen in Rotterdam en wilden 
ze de noodzaak van respect, openheid en dialoog 
tussen culturen benadrukken. Een thema dat 
sindsdien alleen maar actueler is geworden.

‘De wereld is zo internationaal verweven. Daarmee 
leven en omgaan is de grote opgave van nu’, stelde 
architect Jo Coenen in een recent interview. Hoe 
bouwen we steden en huizen die voor iedereen – 
ook financieel – toegankelijk zijn en waar eenieder 
zich thuis voelt? Het vraagt om een verschuiving 
in onze manier van denken, van stedenbouw 
naar stad maken, van een voorgeprogrammeerd 
gebouw naar een invulling voor en door gebruikers, 
van mono- naar multifunctionele programma’s. 
Maar het begint met het maken van ruimte voor 
verbinding, waar we elkaar kunnen ontmoeten,  
het gesprek aangaan, de ‘ander’ leren kennen, 
door samen te eten en drinken, te zingen, dansen 
en spelen.

Zo’n plek is het Theater Zuidplein, dat pal 
tegenover het metrostation is verrezen. Wat 
kunnen we leren van dit project?

1+1=5 
(of misschien wel 10)
Podium, bibliotheek, 
stadshuiskamer – 
en Theater Zuidplein  
is nog veel meer

Kirsten Hannema
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Rotterdam Zuid; Van Beerendonk kent de plek 
goed. ‘We hebben ons uiterste best gedaan 
om een hoogwaardige, speciale zaal te ma-
ken, die toont dat dit stadsdeel ertoe doet.’ 
Een zaal die – net als in het vorige gebouw 
– hoe dan ook rood moest worden; ‘dat was 
non-negotiable’, lacht Van Beerendonk. Het 
idee was om de ontmoeting tussen publiek 
en artiesten in een vloeiend gebaar vorm te 
geven, legt hij uit. ‘Die ‘omarming’ zijn we 
gaan materialiseren met aluminium compo-
siet, waarbij we het driehoekige ornament uit 
de voorzetgevel hebben gebruikt. Met algo-
ritmes zijn deze driehoeken zo vervormd en 
gepositioneerd dat de optimale akoestiek is 
verkregen. Het resultaat is een 3D-landschap 
van zesduizend unieke panelen die door de 
belichting nét een andere roodschakering 
krijgen.’ Je kunt het zien als een architecto-
nische variant op het kleurrijke kunstwerk in 
het metrostation.

Stadshuiskamer
Matthijsse is supertrots op de zaal, maar 
haar favoriete plek is de entreehal. ‘De huis-
kamer’ noemt ze de dubbelhoge ruimte met 
zijn natuurstenen visgraatparket, gigantische 
bar-annex-keukeneiland en warmgrijze wan-
den. Dit is de ‘etalage’ van het gebouw, de 
plek waar de straat het theater binnenkomt’, 
wijst ze op de enorme glazen deuren. Het idee 
is dat die de hele dag open staan; je kunt er te-
recht voor koffie, een broodje of een afzakker-
tje. In samenwerking met keukens uit de Afri-
kaanderwijk en een mbo-opleiding voor koken 
en hospitality wordt een variatie aan happen 

en dranken aangeboden, van muntthee tot 
blikjes Fernandes frisdrank, afhankelijk van 
het evenement. Met gekleurde verlichting is 
de sfeer in de huiskamer in een handomdraai 
te veranderen. Achter een grote glazen wand 
worden tijdens de lunch kleine optredens ge-
geven, ’s avonds zijn er voorstellingen in de 
kleine en grote zaal.

De huiskamer loopt via een glazen wand over 
in de lounge van de bibliotheek met zijn vele 
hoekjes en zitplekken, waar studenten en jon-
geren chillen en studeren aan tafeltjes en in 
zitzakken. Er is een gordijn dat je dicht kunt 
trekken en een knusse voorleeshoek waar een 
oma haar kleinkind op schoot neemt. ‘Het is 
een plek waar mensen gemakkelijk een ge-
sprekje met elkaar aanknopen en elkaar een 
knipoog geven’, zegt Theo Kemperman, di-
recteur van Bibliotheek Rotterdam. ‘Waar je 
jezelf kunt zijn en tegelijk met anderen een 
nieuwe wereld vormt.’

Op 16 september werd Theater Zuidplein 
feestelijk geopend, en wat Matthijsse en 

Kemperman hoopten, gebeurde: een diversi-
teit aan mensen – jong, oud, zwart, wit, keu-
rig gekleed en in streetwear – kwam kijken. 
‘Sindsdien stroomt het gebouw vol, ondanks 
de beperkende coronamaatregelen’, vertelt 
Kemperman. ‘Dagelijks wordt er geleend en 
gebruikt, vooral door jongeren en studenten. 
Het zijn minder mensen dan normaal, maar 
duidelijk is: we worden gezien door de buurt.’

Hart van Zuid
Theater Zuidplein maakt deel uit van de  
gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, die zich  
uitstrekt van het metrostation tot evenemen-
tencentrum Ahoy. Het plan voor een eigen 
stadshart op Zuid stamt al uit de wederop-
bouwperiode, maar van de bouw kwam des-
tijds niets terecht. Het winkelcentrum Zuid-
plein trekt weliswaar veel bezoekers, maar de 
perceptie is dat ‘de stad’ aan de overkant van 
de Maas ligt. Nu moet het centrum alsnog 
werkelijkheid worden. 

De achterste stoel op het balkon ligt op slechts 
21 meter van de ‘Koperen Kees’ aan de voorzijde 
 van het toneel. Dus ook achterin zie je de 
mimiek van de acteur nog steeds heel goed.

Overdag zorgt de opengewerkte gevel voor een bijzonder lichtspel in het interieur 
en ’s avonds benadrukt de gevel met zijn lichtuitstraling de uitnodigende entree. 
Foto: Scagliola Brakkee

Het voile-motief van de gevel komt terug 
in de balies in het interieur.
Foto: Scagliola Brakkee
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Het gebouw werd in september 2020 in gebruik genomen met een openings-
weekend vol muziek, theater en dans.Foto: Nathan Reinds
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De voile is voorzien van 1.075.200 gestanste driehoekige gaatjes.
Foto: Scagliola Brakkee

‘Een voorstelling voor 
iedereen, daar geloof ik 
niet in. Ik denk altijd in 
doelgroepen’

Doro Siepel 
Voormalig Directeur Theater Zuidplein
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In samenwerking met de gemeente Rotter-
dam realiseren de bouwbedrijven Ballast Ne-
dam en Heijmans hier onder andere het Rot-
terdam Ahoy Convention Centre, de renovatie 
en uitbreiding van het winkelcentrum, een 
nieuw busstation, een hotel, woningen en ho-
recavoorzieningen. De Gooilandsingel wordt 
getransformeerd tot een groene, autoluwe 
boulevard. Na het herbouwde Zwemcentrum 
is Theater Zuidplein het tweede project in 
Hart van Zuid dat is afgerond.

Het gebouw is strategisch gepositioneerd 
aan de kruising van de toekomstige boule-
vard met het Annie M.G.Schmidtplein dat 
tussen het zwembad en het theater is aange-
legd. Het theater, dat een regionaal publiek 
bedient, profiteert van de ligging direct naast 
het OV-station en verleidt met zijn theatra-
le gevel passanten om verder het gebied in 
te lopen, richting de winkels. De bibliotheek 
ligt aan het pleintje met zijn café-terrassen 
en richt zich op de buurt; in de achtergele-
gen straatwand zal in de toekomst nog een  
doorbraak gemaakt worden richting de woon-
wijk Carnisse.

Leesplezier
Het gezicht naar de wijk en de ligging van de 
bibliotheek op de begane grond is essentieel 
voor de toegankelijkheid, ziet Kemperman. 
‘De bibliotheek in deze wijk is vooral gericht 
op verblijf en studie, en minder op het uit-
lenen van boeken. Daarom wilden we een 
maximale hoeveelheid publieke ruimte ma-
ken.’ Deze aanpak sluit aan bij een bredere 
ontwikkeling in de bibliotheekwereld. Door 

digitalisering worden er meer e-books uitge-
leend, maar de rol van het fysieke boek blijkt 
niet uitgespeeld, en het duiden van informatie 
op internet wordt belangrijker. Door het alom-
tegenwoordige gebruik van digitale middelen, 
groeit de behoefte aan fysieke ontmoetings-
plekken. Daarnaast investeert Bibliotheek 
Rotterdam in activiteiten en het programma 
‘bieb op school’; ze bedient inmiddels 173 ba-
sisscholen, en krijgt nu voet aan de grond op 
het vmbo en bso’s. Leesconsulenten helpen 
de docenten en begeleiders bij de selectie van 
boeken. ‘We willen leesplezier brengen en zo 
kinderen aan het lezen houden.’ Daarmee wil 
de bibliotheek bijdragen aan een oplossing 
voor een complex probleem: 21% van de be-
volking in Rotterdam-Zuid is laaggeletterd.

Toen Doro Siepel de Bibliotheek Rotterdam 
betrok bij het plan voor een gezamenlijk ge-
bouw, was het idee om een vestiging van 
2000 m2 te realiseren met een huurcontract 
voor 20 jaar. Tegelijk besloot de gemeente-
raad vanwege bezuinigingen om het aantal 
bibliotheekvestigingen terug te brengen van 
26 naar 6; toen Kemperman in 2015 als di-
recteur aantrad, waren er nog 12 bibliotheek-
vestigingen over. Daartegen ontstond veel 
protest, waarop de directeur besloot om pas 
op de plaats te maken en de effecten eerst te 
bezien. ‘Zijn mensen mobiel genoeg om van 
verder weg te komen? Scheelt het geld? We 
ontdekten dat de gemiddelde Rotterdammer 
op Zuid helemaal niet zo mobiel is; die komt 
dan niet’, vertelt Kemperman. ‘In overleg met 
de gemeente is het gelukt om een politieke 
draai te maken: meer vestigingen zonder ex-
tra kosten, door kleinere bibliotheken bij an-
dere instellingen in huis te plaatsen. Dat plan 

is in 2016 goedgekeurd.’ Het gevolg was dat 
Bibliotheek Rotterdam in de nieuwbouw op 
Zuid nog maar 500 m2 zou afnemen. Kem-
perman: ‘Die wijziging was voor niemand leuk, 
maar met elkaar hebben we het opgelost. En 
het heeft ook voordelen; zo hebben we alle bi-
bliotheekruimtes op de begane grond kunnen 
realiseren, maximaal toegankelijk vanaf de 
straat.’ Ook bleef zo ruimte over om een gro-
te vide te maken in de foyer van het theater.

Samenwerking
De intensieve samenwerking is volgens archi-
tect Van Kampen de crux van dit project. Hart 
van Zuid is ontwikkeld als een DBFMO, wat 
staat voor Design, Build, Finance, Maintain, 
Operate. Het betekent dat de ontwikkelaar 
niet alleen verantwoordelijk is voor het ont-
werp en de uitvoering van de projecten, maar 
ook het onderhoud en de financiering gedu-
rende de komende 24 jaar (daarna wordt het 
eigendom overgedragen aan de gemeente). 
‘In de aanbesteding voor de gebiedsontwik-
keling lagen alle eisen voor de nieuwbouw 
contractueel vast’, vertelt Van Kampen, ‘maar 
hoe de ontwikkelaar die eisen precies invult, is 
aan hem. Er stond niet: maak een hal van zo-
veel vierkante meter, maar: we willen een gro-
te zaal met 580 stoelen die ook gebruikt kan 
worden voor staconcerten. De uitdaging was 
om alle functies met specificaties ten aanzien 
van geluid en klimaat op een beperkt bouw-
perceel tot een passend en werkend geheel 
te maken.’ Dat is gelukt door de gebruikers 
intensief te betrekken bij het ontwerpproces 
en met het lef om nieuwe wegen in te slaan.

Neem de keus om het theater midden in een 
woonbuurt te plaatsen. Beredeneerd van-
uit de geluidsbelasting lag een locatie naast 
Ahoy voor de hand, maar een theater hoort in 
de wijk, besloot de ontwikkelaar. Die beslis-
sing heeft het ontwerp in belangrijke mate 
beïnvloed. De zalen zijn met een dik isolatie-
pakket, massief metselwerk en de aluminium 
‘voile’ ingepakt, een drie meter brede spouw 
rond de toneeltoren dempt de zware tonen, 
de ramen in deze ruimte zijn voorzien van 
drielaags glas. Ook het idee om de zaalwand 
door een jong bureau te laten ontwerpen en 
produceren met robots, met een harde com-
posiet – nog niet eerder gebruikt voor dit 
doeleinde – is onalledaags.

Menselijk
Het ontwerp voor het theater heeft De Zwarte 
Hond samen met theateradviseur Louis Jans-
sen uitgewerkt. Mede op zijn advies is het 
ontwerp voor de grote zaal tijdens het proces 
drastisch gewijzigd. ‘De grote en kleine zaal 
waren aanvankelijk beide bedacht rond een 
inschuiftribune. Ik vind dat niet interessant, 
je moet verschil maken, elke zaal verdient een 
eigen karakter. Daarbij kwam dat de inschuif-
tribune, waarmee popconcerten in de grote 
zaal mogelijk werden, ten koste ging van de 
kwaliteit van de voorstellingen waarbij je zit-
tend kijkt, en dat is in 95% het geval.’ Janssen 
stelde voor om een vaste opstelling te maken 
en een groter toneel. ‘Daarmee krijg je een 
beter en efficiënter zaalontwerp en kun je op 
het toneel staconcerten organiseren. Tegelijk 
wordt met een compacter ontwerp de afstand 
tussen de laatste rij tot podium kleiner; het 
voelt intiemer en dat komt de voorstelling ten 
goede. Bovendien ontstond zo meer ruimte 
voor de stadshuiskamer.’

De kwaliteit van Theater Zuidplein schuilt 
voor Janssen allereerst in ‘het menselijke’ van 
het gebouw. Hij begon op zijn dertiende ach-
ter de schermen in het theater, was twaalf jaar 
technisch directeur van Toneelgroep Amster-
dam, en adviseert nu architecten; hij was on-
der anderen betrokken bij Forum Groningen 
en het theater dat Mecanoo in Taiwan bouw-
de. ‘Te lang zijn schouwburgen en concertza-
len benaderd als gesloten bolwerken met blin-
de gevels en overdag een donkere foyer. Een 
toneelhuis werd in bouwplannen omschreven 
als een raamloze, fabriekachtige ruimte, kleur 
zwart. Ik vind: ook technici hebben recht op 
een prettige werkomgeving, met daglicht en 
uitzicht. Een lichtbrug moet zo ontworpen 
zijn dat iemand met een rolstoel er op kan ko-
men. Ik wil de toegankelijkheid tot het laatste 
hoekje regelen.’

Etalages
Een menselijk theater begint met prettig bin-
nenkomen, legt Janssen uit. ‘Kaartje kopen, 
jas ophangen, naar de wc, een kop koffie; 
het is een hele weg die je aflegt tot de voor-
stelling begint, die wij helpen te ordenen. We 
kijken vanuit verschillende perspectieven: 
kantoormensen, technici, artiesten, publiek.’ 
De artiesteningang, die samen met de los- en 
laadruimte aan de woonstraat achter het ge-
bouw is geplaatst, krijgt evenveel aandacht 
als de publieksentree; Janssen spreekt van 
‘twee voordeuren’.

‘De volgende stap is: plek maken voor ont-
moeting, georganiseerd, maar liever nog 
ongeorganiseerd. Ik denk dan aan het ouder-
wetse dorpsplein met de dorpspomp. Plekken 
die net iets meer ruimte bieden om even te 
verblijven en mensen te spreken die je anders 
niet zou treffen. De artiest, de technicus en de 
boekhouder die koffie drinken in de artiesten-
foyer – voorzien van een fijne daktuin – een 

bespreking in de stadshuiskamer terwijl het 
publiek binnenkomt. Daarmee verander je de 
van oudsher gesloten black box in een open 
extrovert gebouw dat uitnodigt tot binnen-
komen.’ Hij wijst op de ramen in de zijgevel 
waardoor je de grote zaal inkijkt. ‘De passant 
ziet hoe de voorstelling wordt opgebouwd, 
kijkt mee met de artiesten bij de laatste repe-
titie. Daar begint het theater, zo betrek je het 
publiek op straat.’

Om dezelfde reden is de derde zaal, in de 
stadshuiskamer, van glas gemaakt. Door de 
glazen hefwand omhoog te schuiven, kan de 
ruimte aan de foyer gekoppeld worden. Als 
je ongestoord een lezing wilt houden, kun je 
hem laten zakken, met de gordijnen dicht ont-
staat een besloten sfeer. In de foyer zijn drie 
kraanbanen met takels geplaatst, rond de vi-
des hangen trussen en speakers. Op deze ma-
nier kan de ruimte voor allerlei evenementen 
gebruikt worden. ‘Die flexibiliteit is belangrijk 
voor de verhuur, waarmee we een deel van 
onze inkomsten binnenhalen’, legt Matthijsse 
uit. Van Kampen: ‘Ook festivals kun je prima 
faciliteren met deze drie zalen; vanuit de foyer 
loop je zo van de ene naar de andere ruimte. 
Dat vraagt wel om een interieur dat tegen en 
stootje kan’, wijst hij op de bars en lambrise-
ring, getimmerd uit MDF, met subtiele stalen 
randen. Het betekent ook dat de zalen van 
binnen goed geïsoleerd moeten zijn. ‘Met de 
dubbele deuren die we bij de zalen hebben 
gemaakt, kan een band in de foyer erop los 
spelen terwijl het in de zaal muisstil is.’

In de damestoiletten hangen de spiegels niet 
boven de wastafels. Daarmee zouden er in de 
pauzes te lange rijen bij de wastafels ontstaan.

Behalve dat de roodgekleurde zaalwand een akoestische functie vervult breekt hij 
ook het licht in oneindig veel verschillende kleurtonen, met een dynamisch en toch 
subtiel en warm kleurenspel als resultaat. Foto: Scagliola Brakkee Foto: Scagliola Brakkee

Bij de zalen zit een dubbele geluidssluis.  
Dus twee keer een sluis achter elkaar met 
drie keer dikke geluidsdeuren. Dat is omdat 
Theater Zuidplein ook graag een DJ op volle 
sterkte in de foyer wil kunnen laten spelen, 
terwijl het in de zalen muisstil blijft.
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Cadeau
Het is tragisch-ironisch dat het theater na 
vijftien jaar plannen, ontwerpen en bouwen 
klaar is, maar nu niet zoals bedacht kan func-
tioneren door de coronamaatregelen; op het 
moment van schrijven is de horeca gesloten 
en mogen theaters slechts een beperkt aan-
tal bezoekers ontvangen. Van Kampen: ‘Ei-
genlijk moet ‘de voorstelling’ nog beginnen, 
het gebouw gaat pas leven als mensen het 
gebruiken.’ Janssen: ‘Rotterdam-Zuid heeft 
een prachtig cadeau liggen; het is tijd om het 
uit te pakken.’

Kemperman trekt al waardevolle lessen uit 
het project, die hij gebruikt bij de (her)ont-
wikkeling van andere bibliotheekvestigingen 
waaronder de te renoveren centrale biblio-
theek aan de Blaak, die hij naast bestaande 
partners wil verrijken met een museum, com-
plementaire retail, extra horeca, maatschap-
pelijke en erfgoedpartners. ‘De rol van de 
bibliotheek bij het ‘plaats maken’ in de stad 
en community building wordt vaak over het 
hoofd gezien.’ Dit idee, dat de plek groter is 
dan de instelling zelf, zie je ook bij andere 
nieuwe cultuurcomplexen als de LocHal in 
Tilburg en Forum Groningen. Iconische, mul-
tifunctionele gebouwen met publieke interi-
eurs die ontworpen zijn als onderdeel van de 
openbare ruimte.

Kemperman denkt dat dit ook mogelijk is 
met kleinere bibliotheekvestigingen. ‘Met 
beperkte middelen lukt het ons op het Zuid-
plein om meer te bewerkstelligen in de buurt. 
Het heeft wel impact gehad op hoe we de ruim-
te inrichten; de vraag was hoe je de jongeren 
aanspreekt die wij willen bedienen. We willen 
in al onze vestigingen een ‘Third Place’ zijn en 
daartoe ook een huiskamergevoel creëren met 
in dit gebouw de sexiness en beeldtaal die bij 
het theater aansluit, net als onze programme-
ring. Het is een aanpak die vraagt om maat-
werk, het vinden van de juiste partners, het 
betrekken van de gemeenschap, het werken 
vanuit hun vraag in plaats van aanbodgericht, 
en met goede branding laten zien dat je er bent.’ 

Ontwerp en ontwerpend onderzoek kunnen 
al deze zaken helpen ordenen, organiseren en 

met elkaar verbinden. Kemperman: ‘Wat je 
ziet, is dat architectenbureaus op een andere 
manier omgaan met bibliotheken en theaters 
dan vijf of tien jaar geleden; ze ontwerpen 
geen boekentempel of schouwburg, maar ge-
ven vorm aan een optelsom van functies, het 
partnerschap, de beoogde synergie. Als je het 
samen goed hebt uitgedacht, wordt 1+1 nog 
meer dan 3, misschien wel 5 of 10.’

Voor de zware gevel, nodig om geluidshinder te voorkomen, is een bijzondere steen 
gekozen, met een bijzondere afwerking, die bovendien mooi veroudert. Zo krijgen 
de wanden diepte en detail. Foto: Scagliola Brakkee

In de gevel aan de Gooilandsingel komen drie 
LED-schermen waarop je straks buiten kunt 
zien wat er op het toneel gebeurt. Dus je kunt 
soms gratis meekijken!

Doorsnede over de grote zaal.
Foto: Nathan Reinds
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Het maken van een ‘huiskamer’ voor Zuid, dat was vanaf het begin de doelstelling 
van het project.
Foto: Scagliola Brakkee

‘Het is een plek waar 
mensen gemakkelijk 
een gesprekje met 
elkaar aanknopen,  
waar je jezelf kunt  
zijn en tegelijk met  
anderen een nieuwe 
wereld vormt’

Theo Kemperman 
Directeur Bibliotheek Rotterdam
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De bibliotheek is bereikbaar vanuit de foyer, maar heeft ook een eigen entree aan 
het Annie M.G. Schmidtplein.
Foto: Scagliola Brakkee
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Theater Zuidplein richt zich met zijn programmering nadrukkelijk op alle leeftijden, 
alle culturen en alle lagen van de bevolking.
Foto: Nathan Reinds

Ondanks de strenge geluidseisen is het 
theater geen gesloten doos.
Foto: Scagliola Brakkee
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Theater Zuidplein 
in getallen

Bruto vloeroppervlak           12.500 m2

Netto vloeroppervlak           10.200 m2

Inhoud             60.000 m3

Grondoppervlak            5.255 m2

Ontwerpperiode            2015–2018
Bouwperiode            2018–2020
Aantal gebruikte bakstenen          380.000
Oppervlak aluminium voile          850 m2

Gaatjes in de voile           1.075.200
Aluminium driehoeken in zaalwand  6.000
Zitplaatsen grote zaal           604
Staplaatsen grote zaal           1.000
Zitplaatsen kleine zaal           240
Staplaatsen kleine zaal           541
Zitplaatsen derde zaal           95
Capaciteit foyer            950
Aantal boeken in de bibliotheek     10.000
Aantal opvraagbare boeken          700.000

De grote zaal is een traditioneel lijsttheater, 
maar boven de lijst hangt een grote 
schuifwand. Deze kan naar beneden 
worden geschoven en dan wordt het toneel 
gescheiden van het zaaldeel. Het toneel, het 
achtertoneel en de twee zijtonelen zijn dan 
samen een grote stazaal/concertzaal voor 
1000 bezoekers. Je staat dan dus te dansen 
op het toneel.

Het technische hart van het theater: de 700 
vierkante meter grote installatieruimte.Inclusief Zuid
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Eén van de 
lucky few

Amber de Bruin
42 jaar, blogster/schrijfster

‘Sorry, wacht even, ik doe mijn koptelefoon af. Er stond net 
een goed nummer op! (…) Ik zit midden in een verhuizing, 
samen met mijn vriend heb ik een huis gekocht. We 
woonden al in Zuid en we verhuizen binnen de wijk. Ik 
kom oorspronkelijk uit Brabant, daarna heb ik in Parijs 
gewoond en vervolgens nog achttien jaar in Amsterdam. 
Maar ik voelde me nergens echt thuis. Dat gevoel had ik wel 
in Rotterdam. Na anderhalve week in Zuid, wist ik: hier wil 
ik nooit meer weg. Ik kan niet uitleggen wat het is, het is een 
gevoel. Die rauwheid, de directheid spreekt me heel erg aan. 
Mijn vriend en ik waren eerst aan het kijken voor een huis 
in andere wijken, maar godzijdank vonden we hier iets.

‘De veranderingen die nu plaatsvinden zijn fijn. Vroeger was 
de buurt gevaarlijk. De wijk wordt nu flink aangepakt, niet 
alleen door de mooie, nieuwe gebouwen. Er zijn culturele 
ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan armoedeplannen, 
betere scholen en naschoolse opvang. Er wordt gezorgd voor 
gezinnen die in de knel zitten. Dat is heel goed.

‘Maar natuurlijk is niet iedereen er blij mee. De huur- en 
koopprijzen stijgen, er zijn veel mensen die het straks niet 
meer kunnen betalen om hier te blijven wonen. Rotterdam 
is een van de armste steden van Nederland, er wonen 
hier 172 culturen… gentrificatie is zich ook hier aan het 
voltrekken en ik ben er onderdeel van. Ik ben één van de 
lucky few die hier wél een huis kan kopen. Daar ben ik heel 
gelukkig mee, maar het is tegelijk pijnlijk voor veel anderen 
die zullen moeten verhuizen.

‘Ik vind het super dat er nu zo’n mooi theater is, juist 
in deze wijk. Als dit theater in het centrum zou staan, 
zouden mensen uit deze wijk er nóóit heengaan. Nu lopen 
ze er tegenaan en zullen misschien spontaan besluiten 
om een voorstelling mee te pakken. Het is ook een erg tof 
gebouw; ons nieuwe huis is ook op verschillende manieren 
gemetseld, bestaat uit verschillende soorten stenen… ik 
houd daarvan.’

Foto: Sanne Delcroix

‘De veranderingen 
die nu plaatsvinden 
zijn fijn’

Tekst: Grete Simkuté
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‘Ik geef Cornelis  
van Eesteren altijd  
de schuld’

Foto: Petra Appelhof

Daan Zandbelt 
Stedenbouwkundige — Architect — Partner De Zwarte Hond
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‘Mensen hebben 
stress, de huizencrisis 
wordt hier ook  
een realiteit.’

Tim, 39 jaar en Renate, 35 jaar, 
allebei werkloos
Foto: Sanne Delcroix 

De Grunobuurt in Groningen is ontstaan ten tijde van grote 
woningnood na de Eerste Wereldoorlog. In 2004 is besloten 
de wijk grootschalig te vernieuwen; de woningen bleken in een 
technisch matige staat en de woonkwaliteit was niet naar behoren. 
Bij het maken van het nieuwe stedenbouwkundige plan nam De 
Zwarte Hond – in nauw overleg met bewoners – de gewaardeerde 
‘gevarieerde eenheid’ als uitgangspunt: binnen het herkenbare 
stedelijk weefsel bevond zich een grote variatie aan bijzondere 
plekken.

Het plan bestaat uit een ensemble van acht gesloten bakstenen 
bouwblokken die trapsgewijs oplopen en op verschillende hoeken 
hoogteaccenten hebben. De eenheid wordt verkregen door 
eenduidige en herkenbare bouwvolumes. Daarnaast wordt de 
eenheid versterkt door regels voor de inrichting van de openbare 
ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken. 
De variatie is gezocht in bijvoorbeeld profielen, detaillering, 
steensoorten en goothoogten.

Ook in de keus van de architecten klinkt het principe van de 
‘gevarieerde eenheid’ door. Drie architectenbureaus werden 
geselecteerd voor het ontwerp van de acht bouwblokken: De 
Zwarte Hond, Maccreanor Lavington en DiederenDirrix.

Grunobuurt
Groningen
Sinds 2004

Nauw betrokken 
bewoners zorgen  
voor gedragen plan

Foto: Gerard van Beek



69Inclusief Zuid

‘Duurdere woningen 
neerzetten in een 
kansarme buurt en alles 
komt goed? Zo simpel 
werkt het niet’

Soleil Braafhart, student aan het 
Grafisch Lyceum
Foto: Sanne Delcroix

‘Mijn hele familie 
woont hier in Zuid, 
maar niet in één 
huis, hoor. Ik zou 
gek worden!’

Jeroen de Willigen
Creatief Directeur — Partner De Zwarte Hond



Het Element is een opleidingsschool voor (voorbereidend) 
beroepsonderwijs. De school werd in 1959 gebouwd in een 
destijds groene omgeving. In de loop der jaren heeft het gebied 
zich echter ontwikkeld tot een bedrijventerrein dat vandaag 
de dag tot hittestress leidt, weinig verblijfskwaliteit kent en 
veilige fietsverbindingen voor de leerlingen ontbeert. Het 
schoolgebouw zelf was verouderd en hergebruik bleek financieel 
en programmatisch niet haalbaar.

Het ontwerp zet op stedenbouwkundig niveau in op het 
versterken van de kwaliteit van de buitenruimte. Rondom de 
school wordt een ‘groene kamer’ gemaakt die aansluiting zoekt 
bij de groene scheggen ten noorden en ten zuiden van de locatie. 
Het naastgelegen onderbenutte grasveld wordt zodanig op de 
school betrokken dat gebruik ervan wordt gestimuleerd. De straat 
voor het gebouw wordt autovrij gemaakt.

Om binnen de relatief grote school van circa 1.000 leerlingen ook 
geborgenheid te bieden, is een opdeling gemaakt in ‘clubhuizen’. 
Voor de leerlingen is het clubhuis hun ‘thuis’, terwijl de leraren 
zich door de hele school verplaatsen. De stoere materialisering 
van het gebouw sluit aan bij de functie van de praktijkschool en 
de utilitaire omgeving.

70

Het Element
Amersfoort
2019–2023

Nieuwe praktijkschool 
zorgt voor een groene en 
inspirerende omgeving

Out There

‘Rotterdam-Zuid heeft 
een prachtig cadeau 
liggen; het is tijd om  
het uit te pakken’

Louis Janssen 
Creatief Directeur Theateradvies bv
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Theater als 
huiskamer

Jillis Pieters
21 jaar, student Audiovisual Design op de Willem de 
Kooning Academie

‘Ik kom net van school, ik woon hier precies achter het 
nieuwe theater met een huisgenoot. Toen ik hier twee jaar 
geleden heen verhuisde, was dit nog echt een bouwval. 
Het is nu echt heel mooi geworden. Ons huis grenst aan de 
achterkant van het theater, maar de voorkant is natuurlijk 
het tofst.

‘Samen met mijn vader ben ik al één keer binnen in het 
theater geweest, we gingen er wat drinken. Echt een 
sfeervolle plek. Ik zie mezelf ook zeker een keer studeren 
in de bibliotheek om dan ’s avonds een toneelstuk te zien. 
Het is tof dat het allemaal in één gebouw kan. Én dat ik 
op loopafstand woon! Ook dit plein is geweldig. Toen 
ik vroeger van het station naar huis liep, moest ik langs 
een donker steegje, heel ongezellig. Nu is het helemaal 
opengegooid. In de zomer stonden er tafels, waren er 
terrasjes, het was heel gezellig.

‘Deze buurt was vrij verpieterd en ook lelijk, maar dat 
heeft ook wel zijn charme. En toch ben ik ook wel blij 
met de veranderingen. Het is fijn dat het wat cultureler 
wordt. Toen ik met mijn vader in het theater was, zei een 
medewerker dat ze hoopten dat het een soort huiskamer van 
de buurt zou worden. Ik hoop dat het zo uitpakt. Zeker de 
jongeren zullen de bieb wel weten te vinden en dan komen 
zo vanzelf ook wel de ouders een keer mee. Het ligt aan 
de programmering, die moet mensen met verschillende 
achtergronden aanspreken. De uitstraling van het gebouw 
doet dat in elk geval al wel, die heeft iets oosters.’

Foto: Sanne Delcroix

‘Volgens mij gaat dit 
een hele levendige 
plek worden’

Tekst: Grete Simkuté
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‘Wat ik van dit 
theater vind? Heel 
mooi! Het is een 
beetje roze, dat is 
mijn favoriete kleur’

Soundos Bennali, 7 jaar, scholier 
(met Anis Bennani, werkloos, 43 jaar)
Foto: Sanne Delcroix 

Met bijna een vijfde van de Zwolse bevolking en een eigen 
treinstation komt Stadshagen qua grootte in de buurt van 
een gemeente als Meppel. Dat vraagt om een levendig hart. 
Het uitbreidingsplan voor winkelcentrum Stadshagen omvat 
wonen, werken, detailhandel, horeca en maatschappelijke 
voorzieningen. Een extra supermarkt en nieuwe winkels vergroten 
de diversiteit. Een uiteenlopend woningaanbod, waaronder sociale 
woningbouw en zorgunits, maakt het centrum inclusief. Een sterke 
maatschappelijke invulling – met een Stadsfoyer aan een nieuw 
gevormd plein, een kinderdagverblijf en een grote, voor iedereen 
toegankelijke daktuin – zorgt ervoor dat je in dit centrumgebied 
niet alleen boodschappen doet, maar er ook graag verblijft, 
mensen ontmoet en inspiratie vindt.

Het nieuwe complex, de ‘Stadsmaker’, bestaat uit verschillende 
gebouwdelen op een onderbouw met daarin de supermarkt. 
Tussen de nieuwbouw en het bestaande winkelcentrum ontstaat 
een levendige winkelallee. De weelderige daktuin op de onderbouw 
voegt een onverwachte en intieme ontmoetingsplek toe. In de 
bovenbouw zorgt een subtiel spel met horizontalen en verticalen 
ervoor dat grote vlakken gebroken worden en relaties ontstaan 
met de omliggende bebouwing.

Hart van Stadshagen
Zwolle
Sinds 2018

Hoogstedelijk 
centrumgebied  
waar ontmoeten  
centraal staat
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Oliebol na 
toneelstuk

Lodewijk Sterrenberg
73 jaar, oliebollenbakker met eigen kraam

‘Al vijftien jaar sta ik in deze wijk met mijn oliebollenkraam. 
Drie maanden per jaar kunnen mensen uit de buurt bij mij 
hun oliebollen kopen. De rest van het jaar verkoop ik op 
kermissen. Mijn klanten? Ja, die zijn heel divers, ik heb 
ook hele oude klanten. Soms zie je er eentje een tijd niet en 
dan weet je: die is er niet meer. Maar niet alleen mensen 
met verschillende leeftijden kopen bij me, ook zie ik allerlei 
nationaliteiten voorbijkomen. Iedereen vindt oliebollen 
lekker. Er werken trouwens twee meisjes bij me in de 
weekenden, één Turks en één Marokkaans … de buurt is een 
echte mengelmoes.

‘Mijn kraam staat pal tegenover het nieuwe theater. Het is 
een modern gebouw, wat kan ik er verder nog over zeggen? 
Ik ben niet echt een concert- of een toneelganger. Maar de 
bezoekers kunnen wél een oliebol bij me halen na afloop van 
de voorstelling! Dat vind ik dan wel weer leuk.

‘Deze wijk zag er toen ik hier voor het eerst kwam heel 
anders uit. Er was niks, zelfs nog geen winkelcentrum. En 
moet je het nou zien! Alles is aan het veranderen. Soms 
word ik wel een beetje nostalgisch, ik ben hier namelijk 
geboren en opgegroeid. Maar dan denk ik meteen: je houdt 
het toch niet tegen, dus kom maar op met die nieuwe straten 
en gebouwen. Het trekt jonge mensen aan en als hier alleen 
maar oude mensen blijven wonen, schiet het ook niet op.

‘Mijn favoriete gebak wat ik zelf verkoop? Daar hoef ik 
niet lang over na te denken: krentenbollen, oliebollen en 
appelflappen! Die blijf ik hier zeker nog jaren verkopen, ik 
ga nergens heen.’

Foto: Sanne Delcroix

‘Deze wijk zag er 
toen ik hier voor 
het eerst kwam heel 
anders uit’

Tekst: Grete Simkuté
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‘Te lang zijn schouw-
burgen en concertzalen 
benaderd als gesloten 
bolwerken’

Foto: Petra Appelhof

Louis Janssen 
Creatief Directeur Theateradvies bv
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‘Ik ben er nog steeds 
niet helemaal achter 
waar Rotterdam begint 
en eindigt’

Jeroen de Willigen
Creatief Directeur — Partner De Zwarte Hond Foto: Scagliola Brakkee
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