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Imago

Deze notitie heeft de intentie om voor Rotterdam Zuid een beter imago te creëren, dat profijtelijk 
is voor iedereen die iets Op Zuid te zoeken heeft. Bewoners, bedrijfsleven, retailers  en bezoe-
kers.
  

Inleiding

Op Rotterdam Zuid – voor alle Rotterdammers kortweg Op Zuid – stonden en staan de komen-
de jaren grote veranderingen op stapel. Dat heeft alles te maken met het (verre) verleden en de 
enorme maatschappelijke wijziging die de stad als geheel heeft doorgemaakt. 
De grootste haven ter wereld bood oorspronkelijk aan ongelofelijk veel mensen werk. Van 
lieverlee werden door de geweldige welvaart hiervoor de meeste arbeidskrachten uit het bui-
tenland gehaald. En ook de ontwikkelingen in de haven zelf losten elkaar in hoog tempo op. 
Overslagschepen maakten plaats voor al maar groter wordende containerschepen en door de 
industrialisatie en modernisering van eenvoudige arbeid verdween een enorm hoeveelheid 
arbeidsplaatsen… 
Rotterdam Zuid verloor in rap tempo aanzien en ging zienderogen achteruit, terwijl er in de 
afgelopen decennia maar liefst uit 186 landen medelanders neerstreken, die nu ternauwernood 
het hoofd boven water kunnen houden. 
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De commissie stelt drie pijlers voor: ‘doelen’, ambities en doorbraken:

Talentontwikkeling  Stimuleren van vakmanschap en tegengaan van schooluitval. 

Economische versterking Symbiose tussen stad en haven + aanboren van onbenut
    arbeidspotentieel gericht op techniek en zorg. 

Fysieke verbetering  Verbeteren van woonmilieus - beter evenwicht tussen duur en
    goedkoop en tussen huur en koop, plus verbeteren leefbaarheid 
    en veiligheid in het openbare gebied.

Imagoverandering verlangt meer…
   
Of je het nu hebt over IJsselmonde, Charlois, Katendrecht, Feijenoord, Tarwebuurt of andere 
delen van Rotterdam Zuid, feit is dat de ‘zwakste’ schakel invloed heeft op de totaalbeleving van 
Zuid. 
Met alle inspanningen die de gemeente de afgelopen decennia heeft ingezet, is het nog altijd 
niet gelukt het slechte imago van Rotterdam af te schudden. Winkelcentrum Zuidplein, Sport-
paleis Ahoy, De Rechtbank, De Kop van Zuid met de Wilhelminapier als belangrijkste represen-
tant, het verplaatsen van Luxor, het afmeren van De Rotterdam op Katendrecht, de uitbreiding 
van Ahoy en de spectaculaire plannen met De Kuip… 

Al deze inspanningen leidden uiteindelijk niet tot het gewenste effect. 
De oorzaak daarvan moet o.i. gezocht worden in het feit dat het om incidenten gaat: je hoeft 
niet dagelijks naar Zuidplein, Ahoy, HNY, het theater of De Kuip. 

Grofweg kunnen we stellen dat de voorzieningen die Rotterdam Zuid creëert passen bij de way 
of life  van Rotterdam Noord. 
De conclusie kan dan ook zijn dat Rotterdam zich moet concentreren op de belevingswereld 
van Rotterdam Zuid. Dat ze aansluiting moet vinden bij de roots van dit stadsdeel, dat qua inwo-
nerssamenstelling allang een werelddeel is.

opZuid

De zichtbare verandering
  
In de 70-er jaren is het omvangrijke Winkelcentrum Zuidplein verrezen en niet veel later het 
sportcomplex Ahoy. In de 80-er jaren heeft Riek Bakker een moedige poging gedaan Rotterdam 
Noord met Rotterdam Zuid te verbinden. Een grote stadsas en een schitterende nieuwe oever-
verbinding (de Erasmusbrug) zouden beide stadsdelen noord en zuid aan elkaar smeden. 
De praktijk wijst echter uit dat dit vele malen langer duurt dan de vastgoedontwikkeling zelf. 
Waar de Wilhelminapier de trotse trekker moest worden en reeds in het jaar 2000 opgeleverd 
en gereed zou zijn, zien we dat deze pier vermoedelijk pas ver in deze eeuw zal worden afge-
rond. 
Verder naar het zuiden is Katendrecht volledig op de schop gegaan, onder de veelzeggende 
promotiecampagne “Durf jij de Kaap aan”. Nu vele jaren later begint daar schot in te komen. En 
ook langs de as van zuid naar noord is de metamorfose goed zichtbaar. We kunnen stellen dat 
er met betrekking tot de bebouwde kwaliteit op zuid grote stappen zijn gemaakt. 

De commissie Deetman/ Mans en de maatschappelijke onbalans
    
Het is Rotterdam er alles aan gelegen om dit omvangrijke stadsdeel nu tot leven te brengen en 
de nog altijd aanwezige verpaupering en verrommeling verder tegen te gaan door nieuwe impul-
sen. Daarbij moet het opboksen tegen de laag opgeleide bevolking, een enorme werkeloosheid 
en een grote groep allochtonen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. Cultuur, 
kennis en beschaving lopen er stevig uit de pas met Rotterdam noord, met alle gevolgen van 
dien. 
Het advies van de Commissie Deetman/Mans spreekt van een grote sociaaleconomische pro-
blematiek binnen het zwakste deel van de woningmarkt. Te groot voor Rotterdam om alleen aan 
te pakken…
De sociale index is ronduit zwak. In Rotterdam Zuid wordt gemiddeld minder verdient dan elders 
in de stad. Qua veiligheid scoort menig wijk lager dan een zes. (Tarwewijk, Hillesluis, Zuidplein, 
Bloemhof, Afrikaanderwijk, Pendrecht, Feijenoord en Carnisse… ). Het opleidingsniveau is 
relatief laag en er is sprake van onverminderd grote vorm van taalachterstand. Ook het aantal 
arbeidsplaatsen in gering in Rotterdam Zuid en het OV is onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast is 
het moeilijk om op Zuid wooncarrière te maken.   
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De pragmatische SWOT-anlyse
  
Sterk    Op Zuid 
Zwak   Imago
Kans    Bundeling van krachten en kwaliteiten (be good and tell it)
Bedreiging   Versnippering 

Bundeling van krachten.
 
Door de feitelijk scheiding van de stad door de Maas is hier sprake van halve citymarketing. Op 
Zuid moet op eigen benen komen te staan. Met eigen roots, een brok eigenwaarde en geloof in 
de toekomst. Daarbij moeten wij ons realiseren dat het ‘water uit de bewoner’ is; de haven uit 
beeld. Er moet nieuw perspectief terugkeren Op zuid. Perspectief met betrekking tot onderwijs,  
werk, sport, cultuur, ondernemen, wonen, winkelen, evenementen, etc.  Perspectief voor ten-
minste een halve  stad.
 

Het perspectief gloort
  
Dat perspectief wordt reeds op tal van terreinen geboden: de campus, Ahoy & Zuidplein (hart 
van zuid), Luxor, HNY, De Rotterdam, De Kuip, De Rechtbank, Lantaarn ’t venster, het fotomu-
seum… 
Zuid is feitelijk het meest expressieve stadsdeel van Rotterdam. 

Fragmentarisch, maar ontegenzeggelijk. Op Zuid krijgen nieuwe initiatieven een kans: now en 
wow, de graansilo, nieuwe woonvormen, den Blijker, nieuwe functies in oude complexen, ruimte 
voor creativiteit, alle ruimte voor duurzaamheid, ruimte voor integratie, ruimte voor samensmel-
ting van culturen, ruimte voor experimenten, voor verdichting en uitbreiding. Je moet het willen 
zien, maar het is ontegenzeggelijk aanwezig. Daar mag, nee moet!, de stad – de halve stad – 
een stevig handje bij helpen. 



Op Zuid is meer, veel meer
   
Als er ergens geldt dat de som sterker is dan de delen is het wel Op Zuid. 
Het even simpele als voor de handliggende idee is dan ook: bundel de krachten en breng ze on-
der één noemer naar buiten. Toon de kwaliteiten van zuid Op Zuid en op het uitgebreide verzor-
gingsgebied van zuid.   

Dat impliceert tegelijkertijd dat alle plannen Op Zuid – ongeacht hun herkomst (dus sociaal, 
economisch, cultureel, educatief, sportief of anderszins onder deze paraplu moeten worden 
gebracht. Het een versterkt het ander en vise versa.   
 
Het gevoel van indrukwekkend / fier / groots moet ook Op Zuid gaan leven. Je woont en leeft er 
immers in een wereldstad. We moeten culturele invloeden laten samensmelten. 
Niet verwerpen , maar benutten, Rotterdam Zuid moet af zijn minderwaardigheidscomplex. 
De negatieve spiraal moet worden omgebogen en worden omgezet in positiviteit.   

Focus Op Zuid
. 
Creëer een projectbureau - het stadhuis van Zuid - en laat daar alle krachten samenkomen. Stel 
criteria op voor nieuwe initiatieven en zet een medium in de markt waarin tot in lengte van jaren 
de kwaliteiten van Op Zuid worden uitgedragen en bevestigd. In print en via een (locaal) televi-
siekanaal
Maak een glossy, zet je ambassadeurs in en win. Win iedere keer aan waarde. Aan zelfrespect, 
aan fierheid. Aan grootsheid. 

Organisatie
 
De tijd is rijp. De gemeente en tal van marktpartijen steken geweldig hun nek uit. Zuid staat aan 
de vooravond van opnieuw geweldige veranderingen. Deelgemeenten verdwijnen, Super amb-
tenaar Marco Pastors wordt burgemeester van Op Zuid. Hij stuurt en zet de lijnen uit en wordt 
daarbij ondersteunt door een club van wijze mensen. Wijze mensen die feitelijk het redactie-
team vormen en het uitvoeringsorgaan aansturen.  
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Ambitie 
 
Wij moeten laten zien dat het Op Zuid ernst is. Bundel de projecten en geef ze één samenhan-
gend signatuur. En het lef die signatuur ook de komende 10 jaar te voeren en te voeden. 
Maak Zuid via Op Zuid zichtbaar. 

Doelgroepen
 
Primair:  Alles en iedereen in het verzorgingsgebied van Rotterdam Zuid 
Secundair: Media / pers / beïnvloeders / politiek  / cultuur  
  actieve partijen Op Zuid (ontwikkelaars / beleggers / events /…) 

Boodschap  Ook Op Zuid  

 
Strategie  Bewijs voering / resultaten laten zien   

Middelen  Glossy magazine (eens per 2 maanden) 
  Cinema TV
  Billboards 
  Corporate advertenties 
  Website 
   Jaarlijks bijlage bij AD met achtergronden en interviews    
  Kubussen plaatsen op markante locaties met informatie 



Bewijzen  

  De Rotterdam / HNY / Fotomuseum / Lantaarn ’t ventster / Luxor / De Kuip / 
  Rotterdam Topsport Centrum / Ahoy met zijn evenementen en   
  concerten (Lee Towers) / Pathé/ Winkelcentrum Zuidplein /  
  De Rechtbank / Hart van Zuid / Theater Zuidplein /… 
   
  Zie ook hiernaast in HOeZO OP ZUID...

    
  

Daden én woorden
  
Via deze notitie willen wij graag in gesprek komen met de actoren van deze (halve) stad. Hen 
bij dit proces betrekken en eigenaar dan wel ambassadeurs maken van dit plan met potentie. 
Geen loze reclame, maar communicatie gedurende een langlopend periode met een duidelijk 
doel voor ogen: Op Zuid de plek en het aanzien geven dat het verdient. Een inspanning om het 
imago van Op Zuid naar een hoger plan te tillen en het bewustwordingsproces op gang te hel-
pen. Op Zuid moet selfsupporting worden. De kwaliteitsimpuls is allang gaande en mag ervaren 
en gevoeld worden. 
Laat hierover bekende Nederlanders aan het woord (bij voorkeur afkomstig van Zuid).
Alle ingrediënten zijn er. De daden – waar Rotterdam Zuid zo groot mee geworden is, voorop. 
Alleen zijn we vergeten het te vertellen: geen woorden… 

En daar willen wij zichtbaar verandering in brengen. 
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