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SAMENVATTING
EEN ICONISCHE PUBLIEKSTREKKER MET UNIEKE PROGRAMMERING
In dit advies lanceren wij het idee van een Cultuurcampus in

internationaal op de kaart en trekt jaarlijks 500 duizend bezoekers.

Rotterdam Zuid. Het is een uitwerking van de Tweede Kamer Motie

Een nieuw icoon voor Rotterdam op een markante plek.

Monasch en Hoogland uit 2016 die oproept tot het ontwikkelen
van een ambitieus en vooruitstrevend cultureel instituut. Daarop is

Verschillende partners binnen en buiten Rotterdam hebben

in 2017 een Verkenning naar het instituut uitgevoerd, gevolgd door

aangegeven enthousiast te zijn over de ontwikkeling van een

een Manifest van Rotterdamse culturele en onderwijspartijen. Uit die

Cultuurcampus: de ruimte en bereikbaarheid, de combinatie kennis

partijen heeft de gemeente ons als driemanschap gevraagd advies

en cultuur, midden in de maatschappij en internationale hotspot

uit te brengen over een concrete vervolgstap.

tegelijk. Dat tekent de Cultuurcampus en maakt het voor partijen
aantrekkelijk om mee te investeren. We zien volop ruimte in

We bouwen in dit advies voort op de ideeën uit de Verkenning.

Rotterdam Zuid en drie mogelijke locaties in het bijzonder, waarvan

Maar hebben ook oog voor actuele ontwikkelingen. De stad

we vragen die nader te onderzoeken.

groeit en er is behoefte aan meer voorzieningen. Het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid boekt voorzichtig positieve resultaten

De stad groeit. Zuid verdient een inhaalslag. Rotterdam is toe aan

maar Zuid heeft vooral op het gebied van cultuur en hoger onderwijs

een nieuw icoon. Het is een goed moment, er is ruimte en er is

nog een forse inhaalslag te maken. Een verkennende studie naar

interesse om mee te investeren. Aan de slag! Begin juli presenteren

internationale voorbeelden laat de potentiële meerwaarde zien van

we ons advies aan het College van B&W.

gebiedsontwikkeling met cultuur en hoger onderwijs. Onderwijs
en cultuur zorgen voor verbinding, veerkracht en integratie, bieden
werkgelegenheid en vergroten de aantrekkingskracht van een

Wilma Franchimon, Theo Kemperman, Marco Pastor

gebied.

Mei 2019

Deze inzichten, kansen en opgaven combineren we in het idee van
een Cultuurcampus. Op de Cultuurcampus draait het om kennis,
cultuur en toerisme. De Cultuurcampus is groot: 50.000 m2 en
biedt onderdak aan verschillende instellingen. Er wordt gestudeerd,
onderzocht, gemaakt en gepresenteerd. Alleen al de 2.500
studenten zorgen de hele dag voor leven in de brouwerij. Met
horeca, een dakterras en plein is het een plek van (internationale)
ontmoeting. De grensverleggende programmering zet de stad

MOTIE MONASCH EN
HOOGLAND 2E KAMER
28 JUNI 2016
“CULTUURINSTITUUT ROTTERDAM ZUID”
“De Kamer, gehoord de beraadslaging,

partner is in het Nationaal Programma

constaterende dat, de gemeente Rotterdam

Rotterdam Zuid, bedoeld om de sociale

de mogelijkheden wil onderzoeken van

en economische ontwikkeling van dit

een ambitieus en vooruitstrevend cultureel

gebied te bevorderen; verzoekt de

instituut in Rotterdam Zuid; overwegende

regering om te onderzoeken op welke

dat, zo’n instituut een belangrijke bijdrage

wijze de Rijksoverheid kan bijdragen aan

kan leveren aan de aantrekkingskracht en

een haalbaarheidsstudie voor een nieuw,

het (zelf)beeld van het gebied, waar de

ambitieus cultureel instituut in Rotterdam Zuid

effecten van de investeringen in wonen,

en de Kamer hier met Prinsjesdag over te

werk en onderwijs zichtbaar beginnen

informeren, en gaat over tot de orde van de

te worden; constaterende dat, het Rijk

dag.”

1. WAT VOORAFGING
Voor u ligt het advies over
het ontwikkelen van een
Cultuurcampus in Rotterdam.
De Cultuurcampus is de
nieuwe werknaam voor wat
eerder het Nationaal Cultureel
Wetenschappelijk Instituut
(NCWI) heette.

benadering van cultuur. Cultuur is meer dan

Het driemanschap wordt gevormd door

en het Manifest en werken we steeds

een museum, cultuur nodigt uit om mee te

Wilma Franchimon (voorzitter College

preciezer aan de motie: een ambitieus en

doen en stelt bewoners (en anderen) in staat

van Bestuur Codarts), Theo Kemperman,

vooruitstrevend instituut dat bijdraagt aan de

zich verder te ontwikkelen. Van der Meer

(directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam)

aantrekkingskracht van het gebied.

Mohr voert meer dan 70 gesprekken en

en Marco Pastors (directeur Nationaal

laat een 15-tal essays schrijven. Centraal in

Programma Rotterdam Zuid).

de Verkenning komt de grote rijkdom aan
ideeën over de invulling van het instituut te

Advies Cultuurcampus

staan. Daarnaast bevat de verkenning een

Dit is het door de gemeente gevraagde

UITNODIGING

hoofdstuk “lastige vragen” (die horen bij een

advies over de uitwerking van een NCWI:

HET REALISEREN VAN DE ICONISCHE

Eerste verkenning

ambitieus plan), een eerste locatiestudie en

de Cultuurcampus. We hebben goed

CULTUURCAMPUS VOOR KENNIS, CULTUUR

In 2016 is in de Tweede Kamer de Motie

een korte verkenning van de financiering.

gekeken naar de wereld om ons heen,

EN TOERISME ZAL ZEKER EEN AANTAL

welke kansen zich voordoen in de stad,

JAREN DUREN. WE BEGINNEN AL EERDER

Monasch en Hoogland aangenomen met de
boodschap: onderzoek de mogelijkheden

De verkenning wordt in het voorjaar van

waar nog extra inzet op nodig is, welke

MET ACTIVITEITEN OP KLEINERE SCHAAL.

van een ambitieus en vooruitstrevend instituut

2017 gepresenteerd.

ruimtelijke mogelijkheden zich voordoen en

WAT ONS BETREFT VIEREN WE DAN OP 1

dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht

welke partners onze plannen haalbaarder

SEPTEMBER 2025 DE VOLTOOIING VAN DE

van Rotterdam Zuid. Na de motie is door

Ambitieuze vervolgstap

maken. Internationale voorbeelden zijn

CULTUURCAMPUS. DAAR BENT U NU AL

Gemeente en Rijk gezamenlijk opdracht

Enkele maanden later volgt vanuit de

verzameld, de cultuur- en onderwijsfeiten

VAN HARTE BIJ UITGENODIGD!

gegeven om een Verkenning uit te voeren.

Rotterdamse culturele en onderwijssector

van Rotterdam Zuid zijn geanalyseerd. Het

In zijn opdrachtbrief vraagt burgemeester

het Manifest “Rotterdam Connected”.

idee van een cultuurinstituut in Rotterdam

Aboutaleb aan de Verkenner, mevrouw

Het is een oproep aan de gemeente

Zuid uit 2016 heeft zich zo in het afgelopen

Van der Meer Mohr, de mogelijkheden

tot een ambitieuze vervolgstap op de

jaar ontwikkeld tot een Cultuurcampus voor

na te gaan van “een instituut dat een

Verkenning, ondertekend door Theater

kennis, cultuur en toerisme. Daarbij hebben

vitale verbinding kan maken tussen de

Zuidplein, Albeda College, SKVR, Willem

we dankbaar gebruik gemaakt van het

gemeentelijke, nationale en internationale

de Kooning Academie, Codarts, Erasmus

onderzoek en de ideeën in de Verkenning

agenda, met als basis de beoogde

University College, Verhalenhuis Belvédère,

educatieve en culturele waarde voor de

Bibliotheek Rotterdam, LantarenVenster,

bewoners van Zuid en gaandeweg ook

Museum Rotterdam en YMP. In 2018 vraagt

het noordelijke deel van de stad”. In haar

de gemeente een extern driemanschap

verkenning “Een huis met vele kamers”

advies uit te brengen over die ambitieuze

kiest Van der Meer Mohr voor een brede

vervolgstap.

2. DE STAD GROEIT
Luxor, LantarenVenster en Nederlands Fotomuseum op de

Kennis, cultuur en toerisme

zuidoever. Gelijktijdig met de ontwikkeling van Katendrecht

De Cultuurcampus herbergt vernieuwend hoger onderwijs

startten Theater Walhalla en het Verhalenhuis Belvédère.

en cultureel aanbod. Wij adviseren dat op een prominente,

In IJsselmonde werd Islemunda geopend. Ook voor de

goed bereikbare plek op Zuid te doen, in een iconisch

komende jaren is de ontwikkeling positief:

gebouw. Met een fantastisch plein of een dakterras met

het Zuidpleintheater verhuist naar het nieuwe Kunstenpand

zicht op de skyline. Daarmee maken we de Cultuurcampus

en de Fenixloods wordt verbouwd tot Landverhuizersmuseum.

de nieuwste toeristische aanwinst voor Rotterdam die past in

Het aantal culturele initiatieven neemt toe.

het rijtje Markthal en Centraal Station, maar nu op Zuid. De

De pionierende kunstenaars die zich sinds de jaren 90 in

Cultuurcampus zelf is het bezichtigen waard, het plein en of

Meer inwoners, meer voorzieningen

Charlois vestigden organiseren culturele evenementen en

dakterras gelden als hotspot, de culturele programmering

Het gaat steeds beter met Rotterdam: er is meer werk, de

ook in andere delen van Zuid ontstaan nieuwe culturele

voor bezoekers van binnen en buiten Rotterdam is

openbare ruimte wordt steeds mooier, het aantal bezoekers

initiatieven. De kaart maakt duidelijk dat Zuid evengoed nog

aansprekend en vernieuwend.

en het aantal inwoners stijgt. De stad zal tot 2035 naar

een inhaalslag te maken heeft. En Zuid biedt daarvoor ook

verwachting met 55.000 personen groeien en telt dan

kansen!

Het gaat goed met Rotterdam. Met de groei
van het aantal inwoners zal ook het aantal
voorzieningen moeten stijgen. Zuid heeft wat
dat betreft een inhaalslag te maken, vooral
daar maken we ruimte voor meer cultuur en
hoger onderwijs.

694.000 Rotterdammers. Tot 2022 staat de bouw van
18.000 nieuwe woningen gepland. De Rotterdamse ambitie

Vernieuwend hoger onderwijs

is de groei aan te grijpen om de stad nog beter te maken.

Zowel de Erasmus Universiteit als de hogescholen in

Dat betekent dat ook geïnvesteerd wordt in meer en beter

Rotterdam hebben te maken met een groeiend aantal

groen, sport, onderwijs en cultuur. Goed onderwijs en een

studenten en zijn op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden

breed aanbod cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van

op goed bereikbare locaties voor vernieuwende vormen van

leven in de stad waar jongeren opgroeien, waar je wilt

onderwijs, vaak meer maatschappelijk betrokken. Zuid biedt

wonen en die je wilt bezoeken. Investeren in onderwijs en

daarvoor bij uitstek de ruimte. De stad kent al een aantal

cultuur is investeren in toekomstige generaties. Onderwijs en

van dit soort vernieuwende hoger onderwijsinitiatieven.

cultuur zorgen voor ontmoeting en kansen, creëren banen en

In dit advies stellen wij voor het Nationaal Cultureel

geven energie aan de stad.

Wetenschappelijk Instituut (NCWI) door te ontwikkelen tot
een Cultuurcampus met cultuuraanbod én een prominente

Meer cultuur op zuid

rol voor het hoger onderwijs. In het bijzonder voor die

In Rotterdam is het aantal culturele voorzieningen ongelijk

onderdelen die een verband leggen met cultuur en de

verdeeld over de linker en de rechter Maasoever.

maatschappelijke positie van Rotterdam Zuid.

Maar Zuid is bezig met een inhaalslag. Met de

Daarvoor is ook belangstelling van buiten Rotterdam.

ontwikkeling van de Kop van Zuid landden het nieuwe

DE VERDELING VAN DE
CULTUURPLANINSTELLINGEN EN TERTIAIR
ONDERWIJSVESTIGINGEN OVER DE STAD

3.	NATIONAAL PROGRAMMA
ROTTERDAM ZUID
Het Nationaal Programma
heeft wonen, werken en
onderwijs als focus voor Zuid.
Cultuur en Veilig zijn daaraan
toegevoegd, Zuid heeft daarop
een inhaalslag te maken, net als
voor hoger onderwijs.
Ruimtelijk wordt gedacht in
slagaders en haarvaten.

beter op school dan in voorgaande jaren,
er zijn meer mensen uit de bijstand aan het
werk gegaan dan in de rest van Rotterdam
en de andere grote steden.
Ook woningzoekenden weten hun weg
naar Zuid goed te vinden. Het zijn eerste
resultaten maar een stijgende lijn is
zichtbaar.
SLAGADERS: DE CULTURELE
NOORD-ZUID AS EN DE MAAS

Inhaalslag cultuur
Het Nationaal Programma houdt haar

Wonen, werken en leren

focus op wonen, werken en leren maar

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

heeft in 2018 ook de pijler cultuur aan het

(NPRZ), werken Rijk, gemeente Rotterdam,

programma toegevoegd. Carolien Gehrels

Inhaalslag hoger onderwijs

Slagaders en haarvaten

corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen,

(voormalig wethouder Cultuur in Amsterdam)

Ook op het gebied van (hoger) onderwijs

Door Carolien Gehrels c.s. is gepleit om

bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie

is toegetreden tot het bestuur. Wijkprofielen

heeft Zuid nog een inhaalslag te maken. Op

voor cultuur en onderwijs te investeren in

aan een gezonde toekomst voor Rotterdam

laten zien dat bewoners van Rotterdam

Zuid volgt slechts 5% van de jongeren

de slagaders én in de haarvaten van Zuid.

Zuid. Het programma is gestart in 2011

Zuid minder ‘aan cultuur doen’ dan in de

een WO-opleiding, in Rotterdam als

De haarvaten bevinden zich in de wijken,

en heeft als doel onderwijs-, werk- en

rest van de stad. Het aanbod cultuur groeit

geheel is dat percentage 13%, voor

ze zijn kleinschalig, dicht bij huis. Dat kan

woonkwaliteit op Zuid in 20 jaar te laten

weliswaar op Zuid maar er is nog steeds

de vier grote steden gemiddeld 16%.

een muziekschool zijn maar ook een markt.

stijgen naar het gemiddelde van de vier

een belangrijke inhaalslag te maken: slechts

Voor veel inwoners is hoger onderwijs iets

De slagaders worden in Rotterdam gevormd

grote steden in Nederland. Het programma

14 van de 86 culturele instellingen uit het

voor anderen, niet voor hen of het gebied

door de Maas en de culturele Noord-Zuid

kent een klein programmabureau en een

Cultuurplan 2017 - 2020 zijn te vinden in

waar ze wonen. Het aanbod aan hoger

as (tevens de metrolijn). Hier vind je de grote

bestuur waarin genoemde partners zijn

Rotterdam Zuid, van de 80,5 miljoen euro

onderwijs is beperkt. Zuid kent vestigingen

voorzieningen (opleidingen, instellingen) die

vertegenwoordigd. Rotterdam Zuid telt

cultuurplansubsidie gaat slechts 8,5% naar

van Codarts, de Hogeschool Inholland en

betekenis hebben voor een groter gebied.

zo’n tweehonderdduizend inwoners.

Zuid.

de Hogeschool Rotterdam, maar aanbod

De slagaders zijn een geschikte plek voor

Sinds enkele jaren wordt de verbetering op

van wetenschappelijk onderwijs ontbreekt.

iconische gebouwen.

Zuid zichtbaar. Kinderen van Zuid doen het

Ook op het gebied van onderzoek kent Zuid
een achterstand, zeker op het punt van wat
effectieve interventies zijn om achterstanden
in te lopen.

4.	DE CULTUURCAMPUS
Dit is de Cultuurcampus.

> De Cultuurcampus heeft drie pijlers: kennis, cultuur en toerisme, met
de nadruk op kennis (onderwijs en onderzoek). We zetten in op
het verbinden van deze werelden. Deze combinatie is spannend
en vergroot de haalbaarheid qua partners en financiering en stelt
ons in staat om al op korte termijn stappen
te zetten.
> De Cultuurcampus is een icoon. Op een markante plek in de stad
bouwen we aan een iconisch gebouw. Beeldbepalend voor de
stad en daarmee een publiekstrekker. We starten zo snel mogelijk
op locatie, eventueel in tijdelijke huisvesting. Zo markeren we de
plek in aanloop naar een volgend Rotterdam icoon.
> De Cultuurcampus biedt meer. Naast onderwijs- en culturele
voorzieningen een aantrekkelijke buitenruimte, horeca, retail
en studieplekken. Deze maken de Cultuurcampus tot een
verblijfsplaats voor bezoekers en bewoners en geeft een impuls
aan toerisme in de stad. De vaste kern gebruikers zorgt dat er elke
dag de hele dag leven is.
> De Cultuurcampus is groot. We zetten hoog in: groots denken
vergroot de haalbaarheid. Daarom willen we in de Cultuurcampus
onderdak bieden aan 2.500 studenten en onderzoekers en aan
een divers netwerk van kunstenaars die in de Cultuurcampus leren,
maken en exposeren. Op termijn groeit de Cultuurcampus naar
ruim 50.000 m2. We kiezen voor een stapsgewijze uitbreiding,
zodat we over enkele jaren met een stevige basis van start kunnen.

LEREN

MAKEN

DELEN

KENNIS

CULTUUR

TOERISME

ONDERWIJS:
MIX VAN STUDENTEN

STEM VOOR
JONG TALENT

INTERNATIONALE
ONTMOETING

> DIVERSE STUDIES

> CURSUSSEN

> TOURIST INFORMATION

> STUDIEPLEKKEN

> MASTERCLASSES

> HORECA

> BIBLIOTHEEK

> CULTUUREDUCATIE

> ROTTERDAM PARTNERS

ONDERZOEK: DAAR
WAAR HET GEBEURT

MAKERSPACES DIE
INSPIREREN

ARCHITECTUUR
WERKPLAATS

> MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE

> WERKPLAATSEN

> AIR & ARCHIGUIDES

> WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

> ARTISTS-IN-RESIDENCE

> RONDLEIDINGEN

> NATIONALE ADVIESORGANEN

> NETWERK KUNSTENAARS

> SUMMERSCHOOL

KENNISDELING,
DIALOOG EN INTERACTIE

TONEN VAN KUNST
EN CULTUUR

ZIEN EN GEZIEN
WORDEN

> DEBATAVONDEN

> EXPOSITIES & GALERIE

> DAKTERRAS EN PLEIN

> CONFERENTIES

> VOORSTELLINGEN

> WINKELS

> PUBLICATIES

> COMMUNITY ARTS

> EVENEMENTEN

INSPIRATIE: SESC POMPEIA IN SAO PAULO, BRAZILIË

Mix van studenten

Daarin nemen we een voorbeeld aan het Expertisecentrum

De onderwijsinstellingen in Rotterdam willen uitbreiden en overwegen

Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam.

een serieuze stap naar Zuid. Ook van buiten Rotterdam is interesse,

De thema’s worden op verschillende manieren onder de

onder meer vanuit de TU Delft. De kern van de Cultuurcampus

aandacht gebracht, via kunst, debatten, tentoonstellingen. Op

bestaat uit een breed scala aan opleidingen. Codarts, Inholland en

onderzoeksvlak is de Cultuurcampus ook een uitvalsbasis voor

Hogeschool Rotterdam kunnen op de Cultuurcampus hun vestigingen

nationale adviesorganen zoals de Onderwijsraad, de Raad voor

uitbreiden. En ook met de Rotterdamse MBO-instellingen kijken we

Cultuur, SIA-RAAK, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

naar opleidingen om deze een plek te geven op de Cultuurcampus.

Sociaal-economische Raad (SER), Wetenschappelijke Raad voor het

We richten ons vooral op innovatieve opleidingen die een verbinding

Regeringsbeleid (WRR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en

leggen met stedelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het Rotterdam

de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW).

Arts and Sciences Lab. Als studenten de onderwijsfaciliteiten niet

Deze adviesorganen zitten momenteel vooral in Den Haag, gericht

gebruiken zijn ze beschikbaar voor alle Rotterdammers.

op de politiek-bestuurlijke kant van maatschappelijke vraagstukken.

De Cultuurcampus kan een oplossing zijn voor de groeiende

In Rotterdam Zuid zitten ze midden in de samenleving met de

behoefte aan rustige studieplekken voor studenten en scholieren op

dagelijkse praktijk aan hun voeten. Tegelijkertijd biedt Rotterdam

Zuid, eventueel in combinatie met huiswerkbegeleiding en bijles. In

Zuid een podium om hun expertise en adviezen te presenteren.

totaal streven we naar circa 2.500 studenten die hier hun onderwijs

Met deze partnerschappen verstevigen we het ‘nationale’ karakter

volgen.

van de Cultuurcampus.

Onderzoek: daar waar het gebeurt

Kennisdeling, dialoog en interactie

In heel West-Europa proberen steden inwoners van kansarmere

Onderscheidend aan de Cultuurcampus is dat kennisdeling vanaf

wijken te laten deelnemen in de samenleving en perspectief te

dag één vanzelfsprekend is. De programmering en faciliteiten zijn

bieden. Hoe ziet het leven eruit in deze stadsdelen? Welke effecten

aanwezig en hier volledig op ingericht. Het gebouw nodigt uit tot

zijn er vanwege globalisering en migratie? Hoe gaan burgers en

dialoog, tot interactie, tot debat over schurende onderwerpen.

overheden om met verschillen, welke oplossingen zijn bedacht, welke

De exposities, voorstellingen en horeca zorgen voor een breed

werken, welke niet? Op de Cultuurcampus wordt hier internationaal

publiek en daarmee een groot bereik. Kennisdeling krijgt ook vorm

vergelijkend onderzoek naar gedaan.

via conferenties en debatavonden op de Campus.

Stem voor jong talent

Tonen van kunst en cultuur

De Cultuurcampus richt zich niet alleen op studenten maar ook

Talenten worden opgeleid en maken kunst. De grote hoeveelheid

op jong talent met een hobby. Cursussen zijn essentieel om hen

en diversiteit aan kunstuitingen die dit oplevert, worden op de

te helpen hun stem te vinden en artistiek te groeien. Ze kunnen

Cultuurcampus getoond in flexibele expositieruimtes: een beeldentuin

deelnemen aan diverse (nieuwe) kunstopleidingen van bijvoorbeeld

op het dak, een open ontmoetingsruimte in de hal. Alle culturele

Codarts of de Willem de Kooning Academie. Daarnaast is er een

instellingen in de stad kunnen programmeren op de Cultuurcampus.

breed en interdisciplinair aanbod aan cursussen dat aansluit bij de

‘Wijkgenoten’ Walhalla, het Verhalenhuis, theater Zuidplein en het

interesses en talenten van deze generatie. Naast dans, muziek en

Rotterdams Wijktheater zijn al geworteld in dit deel van de stad.

beeldende kunsten gaat het dan bijvoorbeeld om workshops als

Bezoekers van de Cultuurcampus kunnen elke dag van ’s ochtends

blog/video-editing, spoken word, street art, 3d-printing, app en

tot ‘s avonds terecht voor exposities en voorstellingen. Rotterdamse

game design. Alle kunstdisciplines hebben een plek in het aanbod,

makers kunnen hun geëxposeerde werken ook verkopen via de shop-

met daarbij speciale crossovers. Studenten en jongeren zorgen voor

in–shop galerie.

dagelijkse dynamiek en vormen de vaste kern van gebruikers. Ze
brengen hun energie en hun kennis van de wereld binnen op de

Toerisme

Cultuurcampus.

De Cultuurcampus richt zich nadrukkelijk ook op bezoekers van
buiten. Het is een aantrekkelijke verblijfplaats voor bezoekers en

Maakplaatsen die inspireren

bewoners, een hotspot die net als de Euromast en de Markthal

Op de Cultuurcampus wordt nieuwe kunst gemaakt. Het is de

bovenaan de lijst met must-see plekken in Rotterdam staat. Toeristen

meest veelzijdige maakplaats van Nederland, met ateliers en

uit binnen- en buitenland komen voor de grensverleggende

faciliteiten voor alle disciplines. Van 3D-printer tot danspodium en

architectuur, maar ook voor de horeca, het dakterras, het levendige

van beeldhouwateliers tot opnamestudio. Kunstenaars van binnen

plein en de veelzijdige programmering. Ook biedt de Cultuurcampus

en buiten Rotterdam kunnen in deze ateliers en werkplaatsen hun

activiteiten specifiek gericht op toeristen. De Cultuurcampus draait

creaties maken. Internationale artists-in-residence nodigen we uit om

om het bijeenbrengen van kennis, cultuur en toerisme, van maker

op de Cultuurcampus te werken en hun kennis te delen met lokale

en publiek, van denker en doelgroep. Met een iconisch gebouw

makers. De Cultuurcampus is ook een uitvalsbasis voor de denkers en

en deze grensverleggende programmering trekt de Cultuurcampus

dichters des vaderlands en nationale adviesorganen. Hun activiteiten

bezoekers van binnen en buiten Rotterdam en geeft daarmee een

en creaties, gelinkt aan de maatschappelijke vraagstukken in onze

belangrijke impuls aan het toerisme.

samenleving, voeden de inhoudelijke agenda van de Cultuurcampus.

INSPIRATIE: LE 104 IN PARIJS

INSPIRATIE UIT
INTERNATIONALE
VOORBEELDEN
> GROOTS OPGEZET OM EEN BLIJVENDE
IMPULS TE GEVEN AAN DE STAD.
> PUBLIEKSTREKKERS DOOR

> BREED LOKAAL POLITIEK DRAAGVLAK
VERGROOT KANS OP SUCCES.
> INBEDDING IN GROTERE

BEELDBEPALENDE ARCHITECTUUR ÉN

GEBIEDSONTWIKKELING VERGROOT

AANTREKKELIJKE PROGRAMMERING.

DE HAALBAARHEID.

> TREKT ZOWEL (INTER)NATIONAAL ALS
LOKAAL PUBLIEK
> DE OPENBARE RUIMTE IS

> VAAK GEKOPPELD AAN (AANLEG VAN
EEN (NIEUWE) METROLIJN.
> MEER DAN STICHTINGSKOSTEN IS

ESSENTIEELVOOR EEN GOEDE

EXPLOITATIE DOORSLAGGEVEND

WISSELWERKING MET OMGEVING.

VOOR SUCCES.

> WERKT GOED: COMBINATIES VAN
NIEUW EN BESTAAND GEBOUW.

> ONDERDELEN DIE VAAK
TERUGKOMEN: KUNST, ONDERWIJS,
HORECA, STUDIEPLEKKEN,

> COMBINATIE VAN OPENBAAR

BIBLIOTHEEK.

TOEGANKELIJK DEEL EN DELEN
WAARVOOR ENTREEBEWIJS NODIG IS.

> SUCCESFACTOR: DE HELE DAG DOOR
LEVEN IN EN OM HET GEBOUW.

> GROTE INVESTERING WORDT
GEDRAGEN DOOR LOKALE EN
NATIONALE PARTIJEN, SOMS EUROPA.

INSPIRATIE: MUCEM IN MARSEILLE

5. PARTNERS
Verschillende partners binnen en buiten Rotterdam
hebben aangegeven interesse te hebben in de
ontwikkeling van de Cultuurcampus. De ruimte en
bereikbaarheid, de combinatie kennis en cultuur,
midden in de maatschappij en internationale
hotspot tegelijk: dat tekent de Cultuurcampus en
maakt het voor partijen interessant om mee te
investeren.

Cultuur partners
Op het gebied van cultuur denken we aan een vast partnerschap
met een handvol brede culturele instellingen, zoals de Bibliotheek
Rotterdam. Daarnaast maken we plaats voor nog niet gevestigde
culturele ondernemers die het Rotterdamse karakter van de
Cultuurcampus benadrukken. Overigens kunnen alle culturele
instellingen in Rotterdam bijdragen aan de programmering op de
Cultuurcampus en er een dependance of atelier inrichten. De kansen
voor verbinding tussen cultuur, onderwijs en onderzoek maken

Hoger onderwijs

dit interessant, net als het iconische gebouw en de internationale

De Cultuurcampus wordt gedragen door een beperkt aantal grote

bezoekers. De ondertekenaars van het Manifest en wijkgenoten als

partners die zich richten op kennis, cultuur en toerisme.

Verhalenhuis Belvedere en theater Zuidplein in het bijzonder vragen

Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de Erasmus Universiteit

we mee te programmeren vanuit de wijken op Zuid. Gezien de

Rotterdam en de vier hogescholen in Rotterdam.

doelstellingen voor het toerisme denken we bijvoorbeeld ook aan

Deze kennisinstellingen werken al nauw met elkaar samen, zoals

een vestiging van de publieksfuncties van AIR en Rotterdam Partners.

in het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en het
groeiende Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL). Maar we kijken

Een plek om te ontdekken: toerisme

ook buiten Rotterdam: de TU Delft is op zoek naar uitbreiding en

We starten zo snel mogelijk met de Cultuurcampus en stellen een

past met een aantal opleidingen bijzonder goed in het idee van de

team aan voor placemaking in de komende jaren. We doen het

Cultuurcampus.

voorbereidend werk om fantastische architectuur te realiseren maar
starten alvast waar het kan en breiden stapsgewijs uit. Op de

Adviesraden midden in de maatschappij

Cultuurcampus is de hele dag leven, er zijn studenten, er is een plein,

In een verkennend gesprek hebben de Onderwijsraad, de Raad

horeca, het uitzicht. Dat alles maakt het een interessante plek om

voor Cultuur, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

naar toe te gaan voor een nog kleine groep toeristen “die altijd de

(WRR) en de KNAW aangegeven een vorm van samenwerking

spannendste plekken van de stad zoeken”. Als na verloop ook het

op de Cultuurcampus interessant te vinden. Op die manier krijgt

nieuwe gebouw verrijst volgt de grotere stroom toeristen.

de Cultuurcampus ook nationaal een gezicht. De Cultuurcampus
biedt hen niet alleen een plek midden in de maatschappij en in het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid, maar ook de meerwaarde
van uitwisseling met studenten en bewoners op een nieuwe hotspot.

6. VOLOP RUIMTE
De Cultuurcampus is groot en
vraagt om ruimte. De kosten zijn
hoog maar haalbaar.
De Cultuurcampus wordt
modulair ontwikkeld. We zien
in Rotterdam Zuid drie mogelijke
locaties in het bijzonder,
waarvan we vragen die nader
te onderzoeken.

50.000 m2 ruimte

euro stichtingskosten. Het betreft een eerste

we op korte termijn aan de slag en werken

Op de Cultuurcampus wordt van de

aanname, gebaseerd op internationale

we tegelijkertijd aan een nieuw icoon voor

verschillende ruimten door diverse partijen

voorbeelden en meer recente Rotterdamse

Rotterdam. Op termijn zal de Cultuurcampus

gebruik gemaakt. Voor de hoofdgebruikers

bouwprojecten. Financiering wordt door

zich niet beperken tot de aangegeven

gaan we uit van ca 15.000m2 voor cultuur

verschillende partners opgebracht, ook

50.000 m2. Ook studentenhuisvesting zien

en horeca- voorzieningen, waarbij de

wordt naar de inzet van fondsen gekeken.

we als kansrijke aanpalende ontwikkeling

onlangs geopende LocHal in Tilburg met

Het wordt een mix van publiek en privaat,

op, naast of bij de Cultuurcampus.

12.000m2 als referentie geldt. De LocHal

van onderwijsgelden en cultuurmiddelen,

biedt ruimte aan studieplekken, horeca, een

lokale en nationale inzet, mogelijk een

Drie locaties

bibliotheek, studieplekken en seats-to-meet

Europese bijdrage. Het exploitatiebudget

Op Zuid is volop ruimte maar niet iedere

(vergaderplekken). Rotterdamse referenties

hangt samen met de programmering maar

locatie is geschikt of groot genoeg voor

Kennis, cultuur en toerisme

zijn De Fabriek van Delfshaven (3500 m2

door de combinatie van kennis, cultuur

de hier geschetste ambities. We hebben

De Cultuurcampus kent drie pijlers: kennis,

kleine, culturele werkruimten), hotel Stroom

en toerisme verwachten we een sluitende

gekeken naar locaties die impact hebben

cultuur en toerisme. Op termijn heeft de

(2.500 m2) en het expositiedeel van de

exploitatie te kunnen ontwikkelen.

op de directe omgeving en voor de stad

Cultuurcampus een vloeroppervlak van

Kunsthal (3300 m2). Voor wetenschap

50.000 m2. In Rotterdam zijn verschillende

en hoger onderwijs gaan we uit van

Doorschuiven en bijbouwen

en bereikbaarheid zijn belangrijke

hoger onderwijsinstellingen de komende

35.000 m2. Daarbij is, ook weer slechts

We maken een stevige start met een

randvoorwaarden. Het Driemanschap ziet

jaren op zoek naar extra ruimte. Ook de TU

als referentie, gekeken naar de Willem de

minimum aantal studenten maar zij

drie kansrijke locaties op Zuid met ieder hun

Delft zoekt uitbreidingmogelijkheden.

Kooning Academie (12.000 m2), de faculteit

hoeven niet meteen het volledige

eigen potentie voor de Cultuurcampus.

Zuid biedt volop mogelijkheden om uit te

Bouwkunde van de TU Delft (24.000 m2 ) en

vloeroppervlak te vullen. Bovendien wordt

breiden op goed bereikbare plekken, in een

campus Woudestein (totale vloeroppervlakte

de Cultuurcampus interessanter door deze

wereldstad, middenin de maatschappij.

224.000 m2).

modulair te ontwikkelen. Met ruimte voor

De combinatie met cultuur en toerisme maakt

als geheel. Beschikbaarheid, zichtbaarheid

nieuwe cross-overs en manifestaties en

de nieuwe Cultuurcampus tot een levendige,

Bouw- en exploitatiekosten

waar oude en nieuwe onderdelen met

aantrekkelijke plek voor studenten, docenten

In deze fase is nog geen precieze

loopbruggen verbonden worden.

en wetenschappers. Het hoger onderwijs

inschatting te maken van de bouw- en

Waar mogelijk starten we op korte termijn

is vice versa een solide partner voor een

exploitatiekosten van de Cultuurcampus.

in een bestaand gebouw. Daarna kunnen

nieuwe, culturele hotspot. Met aansprekende

Uitgaande van een uiteindelijke omvang

we doorschuiven en bijbouwen: zo bouwen

architectuur op een gedurfde plek trekken

van 50.000 m2 en een beeldbepalende

we de Cultuurcampus op met ruimtes in

we nieuwe bezoekers naar Zuid.

architectuur gaan we uit van 300 miljoen

verschillende vormen en prijsklassen, kunnen

NOTA BENE: HET BETREFT EEN EERSTE IDEE OVER DE DRIE LOCATIES,
NADER ONDERZOEK IS NODIG VOOR SPRAKE KAN ZIJN VAN EEN
ONTWIKKELLOCATIE.

MAASHAVEN:
JONG EN MET
EEN RAFELRANDJE
Al in de Verkenning van 2017 werd de

als de Tarwewijk kunnen meeliften op het

locatie Maashaven/Maassilo aangewezen

positieve effect. Een plek die het volgend

als interessante locatie voor een cultureel

hoofdstuk in de ontwikkeling van de stad

instituut. Het is een belangrijke schakel in de

gaat vormen.

Noord-Zuid culturele as van Rotterdam.
De silo zelf is sinds enkele jaren de creatieve

De locatie is zichtbaar prominent aanwezig

hotspot in Rotterdam Zuid. Met creatieve

in het stadsbeeld, het is al een bekende plek

industrie, multimedia, dance en andere

voor Rotterdammers. De herontwikkeling

muziek en popcultuur is het met name in trek

van de Maassilo is uitdagend vanwege de

bij jongeren. De silo is eigendom van de

monumentale status van het gebouw.

gemeente, wel is er een lopend huurcontract

Er kan niet op korte termijn ontwikkeld

tot 2029. De plek en uitstraling zijn het

worden en de milieucontouren van

best te typeren als ‘rauw’ en ‘met een

omliggende bedrijven zijn mogelijk een

rafelrandje’.

lastige factor. Ook ligt deze locatie in een
deel van Zuid waar al veel ontwikkelingen

De Cultuurcampus kan aansluiten bij deze

zijn. De Maassilo leent zich voor mogelijke

identiteit en de potentie rond de Maassilo

bouw in/op het water. Deze locatie is

verder benutten. Voor de toekomst worden

bovendien bijzonder goed bereikbaar met

door Stadsontwikkeling verschillende nieuwe

een metrohalte met een directe verbinding

mogelijkheden verkend in de zone langs

naar Den Haag voor de deur. De ligging

de Brielselaan als ook op het water, als

aan het water biedt verdere kansen voor

een logisch vervolg op de ontwikkeling van

vervoer met waterbus, watertaxi of voor de

Katendrecht. Zowel de Afrikaanderwijk

komst van cruiseschepen.

INSPIRATIE: DE SILO IN KAAPSTAD

HART VAN ZUID:
BRUISEND HART
Het Zuidplein en de omgeving van Ahoy

Deze locatie ligt dieper op Zuid en kan

worden herontwikkeld. Hier wordt het Hart

daarmee een grotere impact hebben dan

van Zuid gecreëerd. Er wordt geïnvesteerd

de dichter bij het centrum gelegen locaties.

in nieuwe voorzieningen en in de openbare

Hart van Zuid is vanaf de metro goed

ruimte. In 2017 werd het nieuwe zwembad

zichtbaar en uitstekend bereikbaar.

geopend, in 2020 openen het Kunstenpand

Veel Rotterdammers kennen de plek.

en het nieuwe Congrescentrum bij Ahoy.

Op deze locatie kan de Cultuurcampus

Een aantrekkelijk voetgangersgebied geeft

vanaf dag één zowel aansluiten bij de

deze grote publiekstrekkers een goede

lokale als de internationale cultuur en de

entree en verleidt passanten langer te

bijbehorende bezoekers.

blijven. In de zone rond Ahoy liggen kansen
voor een Cultuurcampus.
Op deze locatie is een deel van de
Cultuurcampus als het ware al ingevuld met
de programmering van het Kunstenpand
(bibliotheek en drie zalen) en de
internationale programmering van Ahoy.
Vooral het onderwijs- en wetenschap deel
van de Cultuurcampus is op deze locatie
aanvullend. Een iconisch vormgegeven
gebouw kan de aantrekkelijkheid van Hart
van Zuid vergroten, toeristen aantrekken en
de Cultuurcampus in het Hart van Zuid een
echt Rotterdams imago geven

INSPIRATIE: FONDATION LOUIS VUITTON IN PARIJS

CHARLOISSE HOOFD:
LOCATIE MET POTENTIE
De locatie Charloisse Hoofd, naast

moment is de locatie niet goed bereikbaar

de afvalverwerking (nu attractiepark

met OV maar een hoogwaardig openbaar

Rotterdam), kennen veel Rotterdammers als

vervoervoorziening (HOV) door de

‘de plek waar je met je fiets de tunnel ingaat

Maastunnel is voorzien. De haalbaarheid

of uitkomt’. Vanaf het water is beter te zien

van de HOV wordt door de komst van de

welke mogelijkheden deze locatie biedt, hoe

Cultuurcampus vergroot. Deze verbindt

groot en zichtbaar die is.

op termijn de locatie met Hart van Zuid,
Feijenoord City, de nieuwe brug en

Met het vrijkomen van de locatie van de

Woudestein in oostelijke richting en via de

Van Leeuwen Recycling Groep ontstaat

Maastunnel met EMC en Centraal station in

een kans om een sprong voorwaarts te

noordelijke richting.

maken met een positieve impuls voor
westelijke stadswijken in Rotterdam Zuid.

De ligging aan het water biedt verschillende

De Cultuurcampus kan daar met kennis,

kansen, denk aan de waterbus, watertaxi

cultuur en toerisme een belangrijke rol in

en cruiseschepen maar laat per openbaar

spelen als katalysator voor een grotere

vervoer nu nog te wensen over. De locatie

gebiedsontwikkeling. Meerwaarde ontstaat

van de Van Leeuwen Recycling Groep is in

door aansluiting bij het ondernemende

eigendom van de gemeente. Het contract

cultuurklimaat in Oud Charlois en initiatieven

met de huidige huurder loopt af. De locatie

als ‘Charlois aan het water’.

kan waarschijnlijk snel tijdelijk in gebruik
worden genomen. Het biedt de mogelijkheid

De locatie Charloisse Hoofd is vanuit

van geleidelijke groei en tegelijk kan

het Park, vanaf Katendrecht en vanaf de

gewerkt worden aan de bouw van een

Erasmusbrug goed zichtbaar. Vanaf de

nieuwe iconische publiekstrekker aan de

omliggende woonwijken (oud Charlois) is

Maas.

de locatie nu nog verborgen achter een
wand. De ontsluiting van deze locatie
legt Oud Charlois aan het water. Op dit
INSPIRATIE: DE LOCHAL IN TILBURG

INSPIRATIE: STUDIEPLEKKEN IN HET MAS IN ANTWERPEN

7. VERVOLG
De stad groeit, Zuid verdient een inhaalslag,
Rotterdam is toe aan een nieuw icoon. Het idee
van een Nationaal Cultureel Wetenschappelijk
Instituut heeft zich doorontwikkeld tot de
Cultuurcampus. Wij adviseren de gemeente het
hier beschreven concept op korte termijn verder
uit te laten werken. Het is een goed moment, er is
ruimte en er is interesse om mee te investeren.

Wij vragen het College om in te stemmen met de in dit advies
voorgestelde invulling van een ambitieuze Cultuurcampus op zuid:
de tijd is er rijp voor. En de voorbereiding vervolgens voortvarend ter
hand te nemen door

1.

Ons als driemanschap de betrokkenheid van lokale,
regionale, nationale en internationale partners te laten
concretiseren. Met als resultaat een intentie-verklaring
waarin partijen aangeven wat zij bij kunnen dragen en
wat dit betekent voor de toekomstige programmering en
faciliteiten van de Cultuurcampus.

2.

Middelen en mensen in te zetten om de haalbaarheid van
de Cultuurcampus op de drie genoemde locaties verder te
onderzoeken, verschillende samenwerkingsmodellen voor
de ontwikkeling van de Cultuurcampus te verkennen en
een sluitende business-case uit te laten werken.

Na het aannemen van de motie ‘Cultuurinstituut op Zuid’ gaf
burgemeester Aboutaleb eind 2016 opdracht om een verkenning te
doen naar een nationaal cultureel wetenschappelijk instituut.
Met die opdracht, en de uitkomsten van de Verkenning van
mevrouw van der Meer Mohr in onze achterzak, zijn wij tot dit
advies gekomen. Het is wat ons betreft ook het antwoord op de roep
om een ‘ambitieuze vervolgstap’ die gedaan werd in het Manifest
van onze collega onderwijs- en cultuurinstellingen. In het afgelopen
jaar heeft het idee van een cultuurinstituut op Zuid zich ontwikkeld

We zijn graag bereid om de continuïteit van dit traject actief te

tot een Cultuurcampus voor onderwijs en cultuur, aantrekkelijk voor

waarborgen, met andere partners, en de geschetste doelen komend

toeristen. Nu is het tijd om door te pakken.

jaar met u te bereiken.
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