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Inleiding 
Vlakbij de ingang van de Maastunnel, aan het Charloisse 
Hoofd op Rotterdam-Zuid, komt de nieuwe hotspot van 
Rotterdam: Cultuur&Campus.

Cultuur&Campus moet een innovatieve-, inspirerende 
woon-, werk- en ontmoetingsplek worden met hoger 
onderwijs, cultuur en studentenhuisvesting. Een ontwik-
keling met en voor alle Rotterdammers en bezoekers 
van daarbuiten. Waar iedereen erbij hoort en welkom 
is. Van wijkbewoner tot student en van kunstenaar tot 
internationale topwetenschapper.

Cultuur&Campus krijgt een plek op de Van Leeuwen 
Recycling locatie. De locatie is gelegen aan het 
Charloisse Hoofd met het Ponserpad en de Doklaan,  
aan de Maashaven met een prachtig uitzicht richting de 
stad. Van oorsprong (begin 1900) bestond de locatie uit 
een scheepswerf en machinefabriek. De locatie is nu in 
gebruik door van Leeuwen Recycling. Dit bedrijf zal de 
locatie op termijn verlaten. 

In 2022 wordt gewerkt aan een Masterplan 
Cultuur&Campus. Hierin worden de randvoorwaarden 
en ambities vanuit verschillende thema’s als cultuur-
historie, mobiliteit, duurzaamheid en openbare ruimte 
vastgelegd. Het Masterplan biedt een ruimtelijk concept 
voor de ontwikkeling van Cultuur&Campus en geeft 
inzicht in uitstraling en identiteit, programmering in de 
binnen- en buitenruimte en de verbinding met de wijk. 



Reactiedocument Publieksconsultatie Masterplan  Cultuur&Campus 5

Cultuur&Campus is ontstaan vanuit een partnerschap 
van Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam 
(in het bijzonder de Willem de Kooning Academie) 
en gemeente Rotterdam. De doelstelling zoals 
geformuleerd in de Tweede Kamermotie uit 2016 staat 
daarbij nog steeds overeind: ...de ontwikkeling van 
een ambitieus en vooruitstrevend cultureel instituut 
dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
aantrekkingskracht en het (zelf) beeld van het gebied...”. 
Cultuur&Campus staat daarmee in nauwe verbinding 
met Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 
en sluit aan op de ambitie voor meer cultuur en hoger 
onderwijs op de Linker Maasoever. In de toekomst 
wordt deze samenwerking uitgebreid met andere 
koplopers op het gebied van cultuur, wetenschap en 
innovatie. Met elkaar ontwikkelen we straks vernieu-
wende oplossingen voor uitdagingen waar Rotterdam 
en steden over de hele wereld mee kampen.

Met elkaar betekent ook: met de buurt. 
Cultuur&Campus moet écht een plek worden met 
meerwaarde voor de omliggende wijken. Waar 
inwoners van Oud-Charlois, Tarwewijk, Carnisse en 
daarbuiten zich thuis voelen en graag komen. Om in 
kaart te brengen welke ideeën de buurt daarbij heeft, 
is de gemeente Rotterdam een participatietraject 
gestart waarin bewoners, ondernemers, cultuurmakers, 
jongeren en andere belanghebbenden hun wensen, 
dromen en gedachten konden delen. Dit document is 
een weergave van van wat tijdens de consultatie is 
opgehaald in de periode december 2021 – maart 2022. . 
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Verloop  
participatietraject

Het doel van het participatietraject was een duidelijk beeld 
krijgen van de ideeën en wensen van omwonenden bij  
Cultuur&Campus. Welke faciliteiten zouden voor hen en de 
wijk meerwaarde hebben? Hoe kan Cultuur&Campus opti-
maal aansluiten bij de lopende initiatieven in de omliggende 
wijken op het gebied van cultuur, onderwijs en welzijn?

Consultatie

De hoofdvraag van dit participatietraject is: “Hoe 
kunnen we met Cultuur&Campus optimaal aansluiten 
bij de lopende initiatieven, wensen en behoeften in 
de omliggende wijken?” Om dit in kaart te brengen, 
heeft een extern bureau (Publiquest-Maatschap 
voor Communicatie) in samenwerking met de bij het 
Masterplan betrokken partijen in de periode december 
2021 tot maart 2022 een participatietraject ontworpen 
en uitgevoerd. Hierna worden de ingezette methoden 
beschreven. De input werd voornamelijk opgehaald in 
de drie omliggende wijken (Oud-Charlois, Carnisse en 
Tarwewijk) en twee andere wijken op Zuid (Katendrecht 
en Afrikaanderwijk). 

Goed om te benadrukken is dat deze sprint specifiek 
is bedoeld om input op te halen voor het Masterplan. 
Daarmee is het onderdeel van een langdurig parti-
cipatietraject waarin wordt gewerkt aan duurzame 
netwerken en betrokkenheid van de buurt bij de 
ontwikkeling van Cultuur&Campus. 

Methodiek

De focus in dit participatietraject lag op het breed 
ophalen van ideeën bij een gebalanceerde afspiegeling 
van de betrokken wijken. Door korte, spontane 

gesprekken in de wijk te combineren met langere 
gesprekken in focusgroepen, ontstaat een gedragen 
beeld van welke behoeften er zijn in de wijk en hoe 
Cultuur&Campus daar een rol in kan spelen. Daarnaast 
was het in verband met de geldende coronamaatre-
gelen (of onzekerheid daaromtrent) niet mogelijk om 
grote bijeenkomsten te organiseren. 

Straatinterviews

Op verschillende drukke plekken in de wijken 
Oud-Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Katendrecht en 
Afrikaanderwijk zijn korte interviews (10-15 minuten) 
gehouden met willekeurige passanten, na een eerste 
checkvraag of ze ook op Zuid wonen. Focus van de 
interviews lag op de huidige situatie op gebied van 
wonen, onderwijs, cultuur en welzijn en van daaruit 
verder gedacht naar wat nodig zou zijn om die situatie 
verder te verbeteren. Daarna is ook gesproken over de 
gewenste uitstraling van Cultuur&Campus, de inrichting 
van de buitenruimte, toegankelijkheid, etc. 
In totaal zijn er 87 interviews afgenomen en verwerkt. 
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Focusgroepen

Naast de straatinterviews met willekeurige passanten, 
is ook een drietal focusgroepen gehouden met een 
afgewogen mix van wijkbewoners, ondernemers, 
cultuurmakers, jongerenwerkers en studenten. De leden 
van de gespreksgroep zijn geselecteerd op basis van 
hun expertise en perspectief op de wijk. Een aantal 
heeft al eerder meegedacht over Cultuur&Campus, 
maar het overgrote deel werd nu voor het eerst 
bevraagd. 

In drie sessies van ieder anderhalf tot twee uur werd 
gesproken over mogelijke programmering, uitstraling, 
inrichting van binnen- en buitenruimte en de kansen 
en risico’s die Cultuur&Campus meebrengt voor de 
omliggende wijken. Dit onder begeleiding van een 
externe gespreksleider, aangevuld met inhoudelijke 
expertise vanuit gemeente Rotterdam. In totaal namen 
16 mensen deel aan één of meerdere focusgroepen. 

Boegbeelden

Om de verschillende perspectieven en ideeën in de 
wijken een gezicht te geven en tot leven te wekken, is 
van zes participanten een kort videoportret gemaakt. 
Hierin vertellen ze iets over hun achtergrond en 
hun ideeën bij Cultuur&Campus en hoe deze plek 
in hun ogen kan bijdragen aan de ontwikkeling van 
Rotterdam-Zuid. De zes video’s zijn terug te kijken op 
www.cultuurencampusrotterdam.nl. 
De video’s zijn gemaakt door een jonge filmmaker uit 
Carnisse.  

Andere raadplegingen

Behalve bovenstaande methodieken, is ook gebruik 
gemaakt van de kennis en expertise van leden van 
de Wijkraden in de betrokken wijken. Ook door 
ruim 45 studenten van Erasmus Universiteit en 
Hogeschool Rotterdam is input opgehaald. Op het 
Stadsmakerscongres gaven nog eens 40 professionals 
in twee groepsgesprekken hun ideeën ten aanzien van 
de ontwikkeling van Cultuur&Campus mee. 

https://www.cultuurencampusrotterdam.nl
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Resultaten -  
Samenvatting

De resultaten van het participatietraject laten een aar-
dig beeld zien van hoe de betrokkenen tegen hun wijk 
aankijken en welke kansen ze zien voor Cultuur&Cam-
pus. Hieruit zijn een aantal breed gedragen uitgangs-
punten te formuleren, verdeeld over vier thema’s:  
De Wijk, De Doelgroep, Het Aanbod en De Locatie.  
Verderop in dit document is een uitgebreid overzicht 
van de opbrengsten van de straatinterviews en de focus- 
groepen. Hieronder puntsgewijs een samenvatting. 

De wijk

“Onze wijk heeft zoveel te bieden  
aan kunst en cultuur. Daar hoef je  
niet naar te zoeken, dat moet je  
gewoon benutten.” 

Straatinterviews
• Men woont over het algemeen graag in hun buurt. 

Met name in Tarwewijk en Carnisse is men tevreden 
met wat er is;

• Gevoel van veiligheid en sociale controle ontbreekt 
wel steeds vaker bij de respondenten. Een veilige 
plek voor jongeren zou volgens hen mooi zijn;

• Men mist wel ‘groen’ in de wijk. Het Zuiderpark 
wordt als te ver ervaren, het Euromastpark is vooral 
gevoelsmatig ver weg;

• Er is grote behoefte aan meer verbinding en begrip 
tussen alle verschillende culturen.

Focusgroepen en boegbeelden
• De betrokken wijken zijn armere wijken met weinig 

voorzieningen en gratis / betaalbare activiteiten;
• Wel veel potentie en talent aanwezig, ook op gebied 

van kunst en cultuur;
• Initiatieven genoeg, veel onder de radar van de 

mainstream en kleinschalig. Cultuur&Campus kan 
daar volgens de respondenten een impuls aan geven 
met crossovers tussen de wijk, kunst en onderwijs;

• Niet voor de wijk, maar mét de wijk: werken aan een 
gevoel van trots;

• Cultuur&Campus moet culturen verbinden, alle 
culturen moeten zich er welkom voelen;

• Het moet laagdrempelig en transparant zijn. Teveel 
toerisme kan dat in de weg zitten, zeggen de 
deelnemers;

• Er ligt een kans in de verbinding met en doorstroom 
uit andere delen van Rotterdam. 
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De Doelgroep

“Laten we vooral niemand buiten  
sluiten. Jongeren, ouderen,  
alleenstaande ouders en van  
welke cultuur dan ook. Iedereen 
verdient een plekje.”

Straatinterviews
• Jeugd en jongeren het vaakst genoemd als 

doelgroep voor Cultuur&Campus, ook in combinatie 
met educatie;

• Daarnaast worden ook ouderen vaak genoemd als 
belangrijke doelgroep;

• Er zijn ook ideeën voor gezamenlijke activiteiten 
voor alleenstaande moeders en jonge kinderen, 
zoals taallessen.

Focusgroepen en boegbeelden
• Wijk is divers, dus Cultuur&Campus moet wat 

de deelnemers betreft ook diverse doelgroepen 
aanspreken en vooral niemand buitensluiten;

• Jongeren zijn een belangrijke doelgroep, zij hebben 
behoefte aan een veilige plek;

• Tegelijkertijd zijn jongeren moeilijk te bereiken. Sluit 
aan bij wat er al wordt gedaan en maak gebruik van 
ambassadeurs die jongeren naar die plek kunnen 
krijgen;

• Cultuur&Campus kan een plek worden waar vmbo- 
en mbo-leerlingen leren met hun handen te werken 
als kunstenaar;

• Ouderen kunnen betrokken worden bij de creatieve 
activiteiten en zo hun kennis overdragen en 
aanspraak hebben.
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Het Aanbod

“Er moet ruimte komen voor rust,  
verbinding verwondering en  
educatie. Geen schreeuwerige  
supermarkt of dure winkels.”

Straatinterviews

VERBINDING
    Crea-club
 Buurthuisfunctie   
     Open keuken
  Open werkplaatst
 
Huiskamer  Moestuin

EDUCATIE
  Huiswerkplekken
Taalles   Hulp voor startende 
    ondernemers 
Ateliers en exposities   
     Bijles
 Museum
   Dans en muziekles

CULTUUR & HORECA
    Koffietentje voor 
    gezinnen
Bioscoop    
   Theater/open podium
 Restaurant 
     Niet te duur

FACILITEITEN
  Betaalbare(studenten)woningen
Kleine middenstand    
   Bibliotheek met 
   printmogelijkheiden
 
 Sportfaciliteiten 
    Hondenuitlaatplek

Focusgroepen en boegbeelden

VERBINDING

• Open atelier- en expositieruimte;
• Dans- en muziekles met opnamestudio;
• Horeca: betaalbaar, maar ook aantrekkelijk 

genoeg om mensen van ‘Noord’ door de 
tunnel te kijgen;

• Paviljoen met publieke keuken, en openbare 
moestuin, kennis maken met verschillende 
culturen;

• Boekwinkel gecombineerd met lees- en 
studeerplekken;

• Museum over recycling, als ode aan Van 
Leeuwen;

BUITENRUIMTE

• Ruimte voor grote evenementen als festivals 
en openluchtbioscopen, eventueel te 
overkappen;

• Laagdrempelig geen hekken;
• Ruimte voor ontspanning: wandelen, vissen 

en zwemmen;
• Geen onveilige hangplek;
• Geen parkeerplaats op begane grond;
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De Locatie

“Maak het niet te perfect. Alles  
moet tegenwoordig al zo perfect, 
dat zorgt alleen maar voor  
drempels. Zuid is niet perfect.  
Omarm dat ook op deze locatie.”

Straatinterviews
• Groen en open wordt het meest genoemd als het 

gaat om uitstraling van de locatie. Met veel bomen 
en bloemen en ruimte om te picknicken;

• Bebouwing mag opvallen, maar wel ‘blenden’ met de 
uitstraling van de wijk. Geen architectonische parel 
die totaal losstaat van de omgeving;

• Loodsen mogen blijven van de respondenten, maar 
het mag wel kleurrijker;

• Ruimte voor kunst is een must, vindt men. Om aan te 
zetten tot denken en verbinding. In de buitenruimte, 
maar ook geïntegreerd in het gebouw. Laat 
bijvoorbeeld kunststudenten de loodsen opnieuw 
vormgeven!

• Genoeg parkeerplekken, maar niet in het zicht. Let 
ook goed op de bereikbaarheid, pak het hele gebied 
daarin mee, geven respondenten mee. 

Focusgroepen
• “Cultuur&Campus moet uitnodigend en toegankelijk 

worden voor de wijk, ook in de uitstraling en 
bereikbaarheid”; 

• “Veel aandacht voor een groene buitenruimte, er is al 
zoveel beton”;

• “Combineer de buitenruimte met kunst, bijvoorbeeld 
een promenade met kunstobjecten of een outdoor 
expositie”;

• “Rondje Maashaven” is een goed idee, vinden 
deelnemers;

• “Heb aandacht voor de verbinding met Katendrecht, 
bijvoorbeeld met een loopbrug.” 

Verdere aandachtspunten en oneliners
• “Verspil geen geld door prima gebouwen weg te 

halen en nieuwe gebouwen te plaatsen”;
• “Houd rekening met cultuurverschillen, zoals 

gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen”;
• Omliggende wijken noemen jeugd en jongeren vaak 

als belangrijkste doelgroep, terwijl Oud-Charlois 
specifiek ook aan eigen kunstenaars denkt. Dat 
zie je ook terug in het aanbod dat de verschillende 
wijken voor zich zien; 

• Omliggende wijken hebben behoefte aan 
buurthuizen, ook al zijn deze in sommige wijken 
al aanwezig. Zichtbaarheid en bekendheid lijkt te 
ontbreken.

• Kijk of je bewust “witte vlekken” kunt houden, die je 
samen met de buurt inricht. 
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Resultaten -  
Verdieping

Van de straatinterviews en focusgroepen zijn ook  
uitgebreidere verslagen gemaakt, die hoofdlijnen 
vindt u hieronder. Bovendien is bij de straatinterviews 
een aantal demografische gegevens opgevraagd, die 
meer inzicht geven in welke groepen een actieve  
bijdrage hebben geleverd. 

Straatinterviews

Op vijf dagen in januari en februari 2022 zijn in totaal 87 
interviews van 10-15 minuten afgenomen bij toevallige 
passanten op drukke plekken in de wijken Oud-Charlois, 
Tarwewijk, Carnisse, Katendrecht en Afrikaanderwijk. 
Na een eerste checkvraag of de geïnterviewde 
woonachtig is op Zuid, ging het gesprek over de wijk, 
wat er nodig is om de kwaliteit van leven te verbeteren 
en hoe Cultuur&Campus daarin kan voorzien, voor 
welke doelgroep aandacht moet zijn en welke ideeën er 
zijn voor indeling en uitstraling van de locatie. 

De opbrengsten zijn uitgewerkt in deze vier thema’s: 
De Wijk, De Doelgroep, Het Aanbod en De Locatie. 
Tot slot vindt u de demografische gegevens van de 
geïnterviewden. 

De Wijk

De vragen in deze categorie hebben voornamelijk 
betrekking op het woonplezier, de faciliteiten op dit 
moment en de sociale samenhang in de buurt.   

De inwoners van Oud-Charlois geven veelal aan dat het 
gevoel van veiligheid ontbreekt. Daarnaast constateren 
de respondenten dat er een tweedeling is tussen de 
verschillende etnische groepen in de buurt. Om dat 
op te lossen is er meer behoefte aan diversiteit en 
verbinding. Ook is er meer behoefte aan sociale controle. 

In zowel Carnisse als de Tarwewijk geven de inwoners 
aan tevreden te zijn/ Er zijn genoeg voorzieningen in 
de wijk om hun dagelijkse leven te leiden (“Aldi, Etos en 
Action om de hoek”). Ook wonen ze er graag. 

In Katendrecht maakt men zich zorgen om vervuiling. 
Ook geeft men aan aantrekkelijke voorzieningen te 
missen. 

In de Afrikaanderwijk mist veel groen, vinden 
inwoners. Het Zuiderpark is al een flinke tocht vanaf 
daar. Of Cultuur&Campus dat kan oplossen weet 
men ook niet. Ook de Doklaan is relatief ver weg voor 
inwoners van deze wijk. Daarnaast ervaart men ook 
hier – net als in Oud-Charlois –  een tweedeling in de 
wijk. Ook moet er een veilige plek komen waar jongeren 
kunnen samenkomen.  

De Doelgroep 

Gevraagd naar voor welke lokale doelgroepen 
Cultuur&Campus zou moeten zijn, is men redelijk 
eenduidig (met uitzondering van Oud-Charlois, zie 

‘Opvallende verschillen’). De volgende doelgroepen 
worden verreweg het meest genoemd in de interviews: 
• Jongeren (en studenten)  
• Ouderen 
• Kinderen 
• Inwoners omliggende buurten 
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Het Aanbod 

De geïnterviewden vinden het over het algemeen lastig 
om zich een voorstelling te maken van wat er straks 
allemaal kan, Cultuur&Campus is daarvoor nu nog 
te weinig tastbaar en teveel een concept. Toch kwam 
men wel op ideeën, wanneer werd geredeneerd vanuit 
behoefte: wat mist de wijk nu waar Cultuur&Campus 
eventueel een rol in kan spelen? Voor het overzicht is de 
opbrengst onderverdeeld in vier hoofdthema’s. 

Uitgaansvoorzieningen 
Ondanks dat sommige inwoners aangaven niks te 
missen in hun wijk, komt men na even nadenken vaak 
uit op uitgaansvoorzieningen die voor verbinding 
zorgen. Denk aan restaurants, cafés, en koffietentjes, 
maar ook aan culturele instellingen, zoals een theater of 
open podium, waar voorstellingen en concerten worden 
gegeven door lokaal en regionaal talent. Jongeren 
noemen vaak een bioscoop als gewenste voorziening. 

Faciliteiten 
Betaalbare woningen staan bij veel ondervraagden 
bovenaan het lijstje van faciliteiten waar behoefte 
aan is. Studentenhuisvesting valt hier ook onder. Op 
dit moment is de woningnood hoog en de inwoners 
van de wijk merken dit. Daarnaast noemt men vooral 
een aantal praktische dingen die ze missen: een ruime 
fietsenstalling, een hondenuitlaatplek, een BSO en een 
extra supermarkt.  

Jongeren geven vooral aan sportvoorzieningen te 
missen. Graag zien zij een grote sportaccommodatie 
komen waar verschillende sporten op een laagdrem-
pelige manier beoefend kunnen worden: voetbal, tennis, 
bootcamp, zwemmen, boulderen, skaten, etcetera. 
Ook gaf één man aan dat het leuk zou zijn wanneer er 
sportzalen of flexibel in te richten ruimtes verhuurd 
kunnen worden voor activiteiten met vrienden of familie. 
Verder heeft men behoefte aan een boekenwinkel, een 
bibliotheek (met openbare computers en printers), 
leuke boetiekjes en een markt met verse groenten en 
fruit. Ook kerken en moskeeën worden genoemd. 

Educatie
Men is blij om te horen dat er onderwijs zal worden 
aangeboden bij Cultuur&Campus. Dit wordt over het 
algemeen gezien als aanwinst voor Zuid. De komst van 
zoveel studenten bracht bovendien veel ideeën los voor 
workshops, bijles of andere educatieve initiatieven: 
• Nederlandse taalles 
• Rotterdams Museum  
• Cursussen/ (kook)workshops 
• Muziekles 
• Jeugdbegeleiding  
• Tentoonstellingen 
• Ruimte voor startende ondernemers  
• Een atelier 
• Dansschool 
• Bijles voor kinderen die dat nodig hebben
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Verbinding 
De geïnterviewden zien graag dat Cultuur&Campus 
een plek wordt voor samenkomst, ontmoeting en 
uitwisseling voor de buurt. 

Daarnaast geven de inwoners ook aan dat ze het leuk 
vinden als er flexibele ruimte komt voor initiatieven 
vanuit de buurt. Bezigheidstherapie voor ouderen, 
maar ook een kledingruil of hulp bij administratieve 
zaken (zoals het invullen van je belastingaangiften). Of 
Cultuur&Campus hieraan moet bijdragen, is de vraag. 
Respondenten geven ook aan dat de Huizen van de 
Wijk hier een belangrijke rol in spelen. Deze zouden 
zichtbaarder mogen zijn. 

Manieren om de verbinding te maken:
• Een open huiskamer voor de buurt; 
• Georganiseerde samenkomst verschillende culturen; 
• Een creaclub;
• Theehuis voor vrouwen;
• Cultuurcentrum; 
• Kledingruil;
• Een buurthuis met jongerenbegeleiding, maar ook 

hulp bij administratieve zaken; 
• Gezamenlijke moestuin; 
• Open werkplaats met gereedschap, machines en 

gedeelde kennis en vakmanschap;

De locatie 

Tot slot werden de geïnterviewden bevraagd op hun 
ideeën bij de locatie zelf. Welke uitstraling moet het 
krijgen? Hoe moet de buitenruimte eruit zien? Wat moet 
er vooral niet komen?

Groen is een veelgenoemd woord. Het moet volgens de 
respondenten een groene plek worden. Het Zuiderpark 
is voor velen in de buurt echt al een flink eind weg. Op 
de locatie moet een park komen waar men kan samen-
komen, met zitplekken en picknickbanken. Misschien 
zelfs met een stadstuin of een moestuin. Qua uitstraling 
denkt men aan een open ruimte met bomen en bloemen. 
Speels ingericht met veel kleur en water. Meerdere 
inwoners geven aan dat ze een fijne plek willen om 
de hond uit te laten of waar ze rustig een wandeling 
kunnen maken. Het moet veilig zijn voor kinderen en 
voor ouderen, en 24/7 open zijn. 

De meeste geïnterviewden zien de huidige loodsen 
graag blijven, omdat ze passen in de uitstraling van de 
wijk. Maar er moet wel iets mee worden gedaan. Meer 
kleur en met ruimte voor kunst. De locatie moet mensen 
inspireren. Een inwoner stelde voor om studenten te 
betrekken bij het herontwerpen van de loodsen. Of om 
kunstobjecten te plaatsen die aanzetten tot denken. Er 
zijn veel kunstenaars in de wijk die hieraan een bijdrage 
zouden kunnen leveren. 

Het is tot slot belangrijk dat er voldoende parkeer-
plekken komen, ook voor de fiets, maar zoveel mogelijk 
uit zicht. Ook mag de nu soms al moeizame doorstroom 
van het verkeer er niet onder gaan lijden. Uiteraard 
moet Cultuur&Campus ook goed toegankelijk zijn voor 
mindervaliden.  
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Opvallende accenten

Een aantal verschillen in beantwoording springen in het 
oog wanneer we inzoomen op wijkniveau. Zo zijn de 
inwoners van Oud-Charlois opvallend betrokken bij de 
kunstenaars in de wijk. Meer dan in andere wijken zien 
zij graag ruimte voor kunst in Cultuur&Campus. Ook 
noemen ze vaak de samenwerking tussen studenten en 
kunstenaars. 

De inwoners van Katendrecht willen graag dat 
Cultuur&Campus een moderne look krijgt, waar in 
de andere wijken het sentiment heerst dat het in het 
straatbeeld moet passen. Opvallen mag, maar gooi niet 
weg wat nog goed is. 

De inwoners van de wijk Carnisse zijn in verhouding tot 
de andere wijken erg tevreden over de situatie in hun 
wijk: ze geven aan weinig faciliteiten te missen. 

Inwoners van de wijk Tarwewijk noemen vaker het 
woord ‘community’ en zijn daarmee erg gericht op de 
behoefte aan een hechtere gemeenschap en sociale 
cohesie. 

Demografie straatinterviews 
(n=87)

Geslacht aantal in %

man 43

vrouw 38

anders 6

Leeftijdscategorie aantal in %

0-20  9 

21-30  23

31-45  16

46-65  22

66+  12

Anders  5

Wijken aantal in %

Carnisse 15 

Katendrecht 8 

Oud-Charlois 22 

Tarwewijk 15 

Afrikaanderwijk 7 

Overig Rotterdam-Zuid 20

Focusgroep 

In januari en februari 2022 zijn drie groepsgesprekken 
georganiseerd, ook wel focusgroepen. De gesprekken 
vonden online plaats, in verband met de toen nog 
geldende coronaregels. De gesprekken duurden 
zo’n twee uur per stuk. Naast een gespreksleider, 
verslaglegger en inhoudelijke ondersteuning vanuit de 
gemeente Rotterdam, namen in totaal zestien mensen 
deel aan de gesprekken, in wisselende samenstelling. 
Per gesprek schoven zo’n tien deelnemers aan. Onder 
de deelnemers bevonden zich bewoners, ondernemers, 
vertegenwoordigers van maatschappelijk-culturele 
organisaties, cultuurmakers, studenten en docenten. De 
aanwezigen waren afkomstig uit verschillende wijken 
en gebieden binnen Rotterdam, maar hadden allemaal 
een persoonlijke of professionele link met Oud-Charlois, 
Tarwewijk of Carnisse. 

Opzet

Tijdens de interactieve groepsgesprekken reflecteerden 
de deelnemers op de ideeën van Cultuur&Campus 
zoals die er bij aanvang van de gesprekken waren. Ze 
kwamen met ideeën, specifieke wensen en zorgen. 
Op die manier is er gericht input opgehaald om het 
Masterplan van Cultuur&Campus mee te voeden.
Het eerste gesprek stond in het teken van breed 
ophalen. Een open gesprek, waarin eerste ideeën 
werden geopperd en onderwerpen werden benoemd 
die later verdiept konden worden. Het tweede 
groepsgesprek richtte zich vooral op de invulling van de 
openbare binnen- en buitenruimten en de kansen die 
Cultuur&Campus de omliggende wijk(en) kan bieden. 
Het derde groepsgesprek draaide om de invulling van 

‘cultuur’ binnen Cultuur&Campus. 
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Uitkomsten

Voor het overzicht zijn de uitkomsten van de 
focusgroepen op dezelfde manier gebundeld als de 
straatinterviews: in vier thema’s. De Wijk, De Doelgroep, 
Het Aanbod, De Locatie. De uitkomsten hieronder zijn 

– met nadruk – een weergave van de gewogen mening 
van de deelnemers.

De wijk

Cultuur&Campus kan voor meer leven in de wijk zorgen 
en lokale ondernemers versterken. Het is van belang 
dat bewoners betrokken worden bij de ontwikkeling 
van de Cultuur&Campus. Door bewoners actief te 
betrekken, kan goed worden aangesloten bij hun 
wensen en mogelijkheden en wordt draagvlak voor 
Cultuur&Campus opgebouwd. Beslissingen moeten niet 
over maar met Zuid worden genomen. Veel deelnemers 
geven aan dat de wijken rijk zijn aan cultuur en aan 
kunst, maar dat dat nu nog te weinig aandacht krijgt. 

“De wijk heeft ontzettend veel te bieden op het gebied 
van kunst en cultuur, daar hoeft niet naar gezocht te 
worden maar dat moet vooral gebruikt gaan worden.” 
Ook daar kan Cultuur&Campus een podium bieden. 
Bijvoorbeeld door bewoners en ondernemers te 
betrekken bij onderwijsopdrachten. Er zou zo een mooie 
wisselwerking tussen Cultuur&Campus en de wijk 
kunnen ontstaan, waarbij Cultuur&Campus een podium 
biedt aan kunstenaars uit de wijk en Cultuur&Campus 
kan leren over lokale kunst en cultuur. 

Daarnaast geven veel deelnemers aan behoefte te 
hebben aan een plek voor verbinding, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Mensen vanuit de wijk, maar 
ook daarbuiten. Met name mensen van allerlei verschil-
lende culturen, niemand mag worden uitgesloten. Zuid 
kent meer dan honderd verschillende nationaliteiten, 
in Cultuur&Campus moet iedereen zich thuis kunnen 
voelen. Een deelnemer maakt hierbij de kanttekening 
dat het wel belangrijk is dat het laagdrempelig (toegan-
kelijk, open en redelijk geprijsd) moet zijn, anders zal de 
wijk er geen gebruik van maken. Een deelnemer vult aan 
dat de omwonenden ook een gevoel van trots moeten 
krijgen, om gebruik te maken van Cultuur&Campus. 
Een andere deelnemer wil graag meegeven dat 
Cultuur&Campus niet te toeristisch moet worden, 
omdat de angst heerst dat het niet meer toegankelijk 
voor de omwonenden zal zijn door bijvoorbeeld te hoge 
kosten.  

Ook wordt door een deelnemer aangekaart dat er 
meer reisbewegingen vanuit Charlois naar Rotterdam 
Centrum en andersom mogen komen, zodat er meer 
connectie met de rest van Rotterdam ontstaat. Een 
deelnemer voegt toe dat Cultuur&Campus een project 
kan zijn dat Zuid op de kaart zet en het negatieve 
stigma van de eigen wijk kan verbeteren. 
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De doelgroep

Niet alle deelnemers hebben een directe voorkeur of 
idee bij de doelgroep van Cultuur&Campus. Het gaat ze 
er vooral om dat het iets gaat worden waar de hele wijk 
gebruik van kan maken en iets aan heeft. En omdat de 
wijk bestaat uit inwoners met een grote diversiteit aan 
culture achtergrond, is het belangrijk dat niemand wordt 
buitengesloten. 

Als er toch een doelgroep benoemd moet worden, geven 
de meeste deelnemers jeugd en jongeren aan. Voor 
deze doelgroep zijn niet veel faciliteiten en activiteiten 
en Cultuur&Campus kan ervoor zorgen dat er een fijne 
en vooral veilige plek voor hen wordt gecreëerd om 
met elkaar af te spreken. Een deelnemer brengt hier 
tegenin dat er al wel degelijk veel voor jongeren wordt 
georganiseerd, maar dat het momenteel erg lastig is om 
jongeren te bereiken en iets aantrekkelijks voor hen op 
te zetten. Daarnaast weten jongeren ook zelf niet goed 
wat ze willen. Belangrijk is om te leren van al succes-
volle projecten voor jongeren en te zorgen dat jongeren 
zich verbonden gaan voelen met Cultuur&Campus. Door 
het met hen samen te doen en door rolmodellen in te 
zetten die laten zien dat het een fijne plek is om naar toe 
te gaan. 

Een deelnemer geeft aan dat ook vmbo- en mbo-scho-
lieren een interessante doelgroep vormen. Er zijn veel 
scholieren die graag iets met hun handen willen gaan 
doen, maar niet weten dat ze dan ook kunstenaar 
kunnen worden. Bij Cultuur&Campus kunnen ze met 
dit vakgebied in contact komen en wordt hun horizon 
verbreedt.

Tot slot worden ouderen benoemd als potentiële 
doelgroep. Cultuur&Campus kan een plek zijn waar 
verschillende generaties met elkaar in contact komen, 
van jong tot oud. Ouderen blijven door beweging 
en sociaal contact langer gezond en worden minder 
eenzaam. Door voor hen verbindende activiteiten te 
organiseren, kan Cultuur&Campus hieraan bijdragen. 
Bovendien kunnen zij – in verbinding met jonge 
wijkbewoners en studenten - hun kennis en ervaring 
doorgeven aan de jongere generaties, zo is het idee van 
de deelnemers.
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Het aanbod

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanbod 
in de binnenruimte en de openbare buitenruimte.

Binnenruimte
Enkele deelnemers benoemen de vraag naar publieke 
ruimtes waarin lokale kunstenaars en studenten kunnen 
werken en hun werk kunnen tentoonstellen. Een soort 
werkatelier en tentoonstellingsruimte, waar ook ‘teasers’ 
kunnen worden aangeboden om kennis te maken met 
nieuwe uiteenlopende vormen van cultuur. Ook zijn 
er ideeën voor ruimten waar muziek- en danslessen 
kunnen worden gegeven, of een opnamestudio voor 
zang, rap en podcasts. 

Daarnaast wordt veel gesproken over horeca. 
Deelnemers stellen als voorwaarden voor deze 
horeca dat het betaalbaar is, zodat omwonenden er 
ook gebruik van kunnen maken. Ook is er vraag naar 
variatie, door bijvoorbeeld verschillende keukens aan 
te bieden en omwonenden of lokale ondernemers 
hierbij te betrekken. Een deelnemer oppert het idee van 
verschillende kantines of paviljoenen, waar je voor een 
zachte prijs verschillende keukens kunt proeven. Een 
ander benoemt dat een chique restaurant aan het water 
ook een mooie aantrekkingskracht kan hebben voor 
andere Rotterdammers. Ook kaart een deelnemer aan 
dat het mooi zou zijn als er een publieke keuken kan 
worden gerealiseerd. Eten verbindt namelijk mensen en 
is cultuur-overstijgend. Daarbij zou ook een openbare 
moestuin kunnen worden toegevoegd. Beiden zouden 
zowel voor de studenten als voor de wijk te gebruiken 
moeten zijn. 

Deelnemers zouden het mooi vinden als een deel van 
de loodsen op het terrein blijft (be)staan, maar dat 
dan binnenin de volledige ruimte wordt benut. Dus 
niet alleen maar de onderkant van de loodsen, maar 
de hele hoogte door bijvoorbeeld meerdere lagen 
in de loodsen te realiseren. Een boekenwinkel zou 
volgens een deelnemer ook een mooie toevoeging 
aan Cultuur&Campus kunnen zijn. Niet alleen voor de 
studenten, maar ook voor omwonenden om zichzelf 
te kunnen ontwikkelen. Tevens kan deze plek worden 
gebruikt om rustig te lezen en studeren. Tot slot oppert 
een deelnemer het idee om een ode aan Van Leeuwen 
Recycling te maken, in de vorm van bijvoorbeeld een 
museum. Er is namelijk veel te leren over recycling en 
duurzaamheid. 

Buitenruimte
Vanuit de groep is behoefte aan ruimte voor grote 
activiteiten, zoals festivals en concerten, op een 
soort evenemententerrein/podium. Daarbij wordt 
ook gesproken over een mobiel dak, voor bij minder 
weer. Deze plek kan ’s zomers ook gebruikt worden als 
buitenbioscoop. Ook is er behoefte aan ‘hang outs’ die 
altijd open zijn en waar iedereen altijd terecht kan om te 
ontspannen en wordt gesproken over een zwem- en/of 
visplek aan de Maas. 

Veel deelnemers geven aan dat de buitenruimte van 
Cultuur&Campus geen hangplek voor jongeren moet 
worden. Tegelijkertijd is men unaniem: er moet geen 
hek rondom Cultuur&Campus worden geplaatst. Een 
deelnemer verwijst hierbij naar de Erasmus Campus: 

”dat volledig is losgeknipt van alles en er komen alleen 
studenten en docenten.” Ook moet er geen parkeer-
plaats op het terrein komen, in ieder geval niet op de 
begane grond. Het mag niet vol komen te staan met 
auto’s. 

De locatie

Er kwamen tijdens de gesprekken weinig ideeën 
naar voren over de locatie zelf en de uitstraling ervan. 
Toegankelijkheid en transparantie zijn waarden die 
wel veel worden genoemd als cruciaal voor succes in 
de wijk. Transparant overigens ook in de zin van veel 
daglicht binnen. Het moet een uitnodigende plek zijn. 
Ook mag er van de deelnemers veel groen worden 
gepland, het moet vooral niet alleen maar beton worden. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een park of een 
wandelpad. Daarbij kan een link worden gemaakt met 
kunst en cultuur, door bijvoorbeeld een promenade 
met beelden. Een deelnemer geeft aan dat een brug 
of pontje naar Katendrecht een mooie aanvulling voor 
Cultuur&Campus kan zijn, om zo de verbinding met de 
rest van Rotterdam te versterken.
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Vervolg

Dit reactiedocument wordt gedeeld met alle mensen 
die hebben meegedacht en wordt openbaar  
beschikbaar op www.cultuurencampusrotterdam.nl. 

De opbrengst, samengevat in dit document, wordt 
gebruikt als input voor het opstellen van het Masterplan 
Cultuur&Campus. Dat betekent dat in een breder 
kader wordt gekeken (o.a. vanuit het perspectief van 
onderwijs, cultuur en wonen) met welke wensen en 
ideeën uit de wijk rekening gehouden kan worden. 
Daarnaast is het de bedoeling dat de opbrengst van 
deze consultatie wordt gebruikt bij het vormgeven van 
een breder participatieplan om ook de komende jaren 
de betrokkenheid uit de buurt vast te houden. 

In de tussentijd zullen  de gemeente en 

onderwijsinstellingen werk blijven maken van het 
betrekken en informeren van bewoners en onder-
nemers in de wijken.  We blijven graag informatie en 
advies ontvangen om te komen tot een bruisende 
Cultuur&Campus die integraal onderdeel uitmaakt van 
Zuid. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikke-
lingen? Houd dan de website goed in de gaten:  
www.cultuurencampusrotterdam.nl. 

https://www.cultuurencampusrotterdam.nl
https://www.cultuurencampusrotterdam.nl
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Colofon

Reactiedocument Publieksconsultatie Masterplan Cultuur&Campus

Uitgave
Gemeente Rotterdam

Vormgeving
Publiquest – Pony Design Club

Begeleiding participatietraject en redactie
Publiquest – Maatschap voor Communicatie

Fotografie
Merijn van den Brand 
Plaatwerk fotografen

September 2022


	Cover
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Verloop
	Resultaten - Samenvatting
	Resultaten - Verdieping
	Vervolg
	Colofon



