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WEST-KRUISKADE OUDE WESTEN IS ZIENDEROGEN VERANDERD. MAAR DAT IS GEEN GARANTIE VO

‘Ook blanken
komen nu op
de Kruiskade’
Precies vijftien jaar geleden scoorde de Rotterdamse wijk
het Oude Westen een 1,5 in de veiligheidsindex van de
gemeente. Prostitutie en criminaliteit vierden er hoogtij. Hoe
anders is dat nu. Met dank aan de Alliantie West-Kruiskade.
Joost Baumgardt
Rotterdam

Richard de Boer kan het kunstwerk vanuit zijn schoenenwinkel
aan de West-Kruiskade bijna zien:
de creatie die vanaf oktober vorig
jaar op het Tiendplein staat, met
daarop de klinkende tekst: The
World Is Yours. Dezelfde woorden
die in de slotscène van de gangsterfilm Scarface verschijnen, als
hoofdrolspeler Tony Montana na
een vuurgevecht doodgeschoten
wordt en in zijn fontein valt. ,,Dat
is een knipoog naar de buurt. We
moeten niet vertellen dat het hier
braaf is.”
De Boer, eigenaar van de schoenenwinkel Richard Rotterdam en
voorzitter van de winkeliersvereniging van de West-Kruiskade
noemt het kunstwerk illustratief
voor hoe de kade is opgeknapt. De
winkelier heeft er al bijna dertig
jaar een zaak en heeft veel zien
veranderen in die tijd.

Goede straat

,,Economisch was het altijd een
goede straat, je kon goed geld verdienen”, zegt De Boer. ,,Maar het
imago was slecht.”

Dat aanzien dankt de straat aan
de vele schietpartijen, overlast van
junks en prostitutie. Jarenlang
werd de straat geteisterd door dealers die zowel op het Tiendplein
midden op de straat, als in de
drugspanden handelden. Ook de
bewoners voelden zich niet veilig
in de buurt, in de veiligheidsindex
van 2001 scoorde het Ouden Westen een 1,5. De slechtst scorende
wijk van Rotterdam.

Economisch was het
altijd een goede
straat, je kon goed
geld verdienen
– Richard de Boer

Rudo en Yvonne Janssen wonen
al veertig jaar in het Oude Westen
en weten nog goed hoe onveilig
het gebied rondom de WestKruiskade vijftien jaar geleden
was. ,,In de avond kon je de straat
niet op”, zegt hij. Ook Perron 0,
naast het station, waar heroïneverslaafden eind vorige eeuw hun
methadon konden halen, zorgde

Z Richard de Boer voor zijn schoenenwinkel: ,,We moeten niet vertellen dat het hier braaf is.’’

volgens Janssen voor veel overlast.
,,Als ik ’s ochtends naar mijn werk
liep, hadden junks in de nacht de
autoruiten ingeslagen.”
Inmiddels ligt de West-Kruiskade er anders bij. De eerste bakfietsmoeders fietsen door de
straat, die ingehaald worden door
ronkende BMW’s. Tegenover het
ooit beruchte Tiendplein kun je
tegenwoordig een smoothie met
avocado en dadels halen bij Mr.
Beans. Twee deuren verder lopen
jongens de coffeeshop in en uit.
,,We hebben eerst de veiligheid
aangepakt’’, zegt Ron van Gelder.
Hij werd in 2010 aangesteld als
projectmanager van de Alliantie
West-Kruiskade. Deze alliantie
begon 6 jaar geleden om de WestKruiskade op te knappen en bestaat uit de gemeente Rotterdam,
woningcorporatie Woonstad Rotterdam, de gebiedscommissie, en
de winkeliersvereniging. Nadat
zes louche cafés hun deuren
moesten sluiten, werden de fysieke kenmerken van de straat
aangepakt. ,,De panden, de buitengevels, de uitstraling, het moest
worden opgeknapt.”
De wijk is zienderogen veranderd, constateert ook Brian Dou-

Z Het Tiendplein. Holy Smoke
heeft zich er gevestigd op de
plek waar vroeger de junks
rondhingen. FOTO’S MARCO DE SWART

cet. Hij is hoofddocent Urban Studies aan de Erasmus University
College. Volgens hem treedt het
verschijnsel gentriﬁcation op: het
principe dat armere buurten worden opgeknapt om mensen met
hogere inkomens naar die wijk toe
te trekken. Voordelen hiervan zijn
duidelijk: de wijk wordt veiliger
en schoner, het inkomensniveau
gaat omhoog en uiteindelijk kan
de werkgelegenheid toenemen.

Opwaarderen

,,Maar er zitten ook nadelen aan’’,
vertelt Doucet. ,,Het opwaarderen
van een wijk gaat vaak samen met
bewoners die gedwongen de buurt
moeten verlaten. Als in er winkels

Z De wijk is veiliger geworden. Vijftien jaar geleden was er nog veel
zware criminaliteit in de buurt.

voor hoge inkomens komen, trekt
dit automatisch rijkere bewoners
aan.’’
Dat de wijk veiliger is geworden,
ziet de familie Janssen overduidelijk. Vijftien jaar geleden was er
volgens hen nog zware criminaliteit in de buurt. ,,Die is er niet
meer’’, zegt Rudo Janssen. ,,Vroeger hadden de criminelen de overhand, dat is gelukkig over. Nu maken we gelijk een melding als we
iets verdachts zien.’’
Veel van die veranderingen zijn
te danken aan de Alliantie, onder
leiding van Ron van Gelder. Deze
alliantie had één taak: samen met
de winkeliers en de bewoners de
straat veilig en aantrekkelijk maken. Van Gelder ging met de winkelhouders op zoek naar blijvende
oplossingen voor de straat. Ook
het Tiendplein moest worden opgeknapt: waar eerst de junks rondhingen, staan inmiddels de terrassen van restaurants van Holy
Smoke en Madera House.
Op initiatief van de Alliantie
kwam er een speciale commissie,
samengesteld uit ondernemers
van de straat. ,,Als er een pand vrijkomt, schrijven er al gauw zo’n
tien bedrijven een ondernemingsplan’’, zegt De Boer. ,,Daarna moeten ze langskomen om de plannen
te presenteren aan deze commissie. Het advies van die commissie
is tot nu toe bijna altijd opgevolgd
door de pandeigenaren.”
Grote ketens als de McDonald’s
en Action kwamen al eens langs
deze commissie, maar beide gingen met lege handen naar huis.
,,We willen hier geen ketens.” zegt
De Boer. ,,Die vind je al genoeg in
het centrum. Wij willen mensen
die met hart voor hun zaak in de
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PvdA’er Wijntuin
wil niet om tafel
met haar belager

OOR DE TOEKOMST

winkel staan.’’ De commissie kan
deze eisen stellen omdat Woonstad, eigenaar van een groot gedeelte van de panden, de vereniging de vrije hand geeft. ,,Daardoor kunnen we een pand een
maand leeg laten staan, omdat
we nog niet een goede kandidaat
hebben gevonden.”
Zo is de Alliantie West-Kruiskade sinds het aantreden bezig
om minder belwinkels, toko’s,
shoarmazaken, en pruikenwinkels in de straat te krijgen. Volgens de Alliantie zijn er te veel
van dat soort ondernemingen.

Toko

Malik Tj is eigenaar van zo’n
toko, halverwege de West-Kruiskade. Hij nam de Zuid-Amerikaanse minimarkt Milobi zes jaar
geleden over van zijn vader, die
daar dertig jaar geleden zijn winkel opende. Bij hem komen geen
bakfietsmoeders of hipsters. Hij
verkoopt bakkeljauw, massala en
pruiken aan veel van de oorspronkelijke bewoners. Toch is Tj
blij met het nieuwe publiek, dat
hij steeds meer door zijn straat
ziet lopen.
,,Sinds twee jaar komen hier
blanke families, die zag je daarvoor nauwelijks. Als ze nu door
de straat lopen, stappen ze ook
bij mij de zaak in.”

Uiteindelijk wordt
de huurprijs
voor de oude
winkelier te hoog
– Brian Doucet

Stadgeograaf Doucet waarschuwt: ,,Een paar gerenoveerde
panden die wat meer aandacht
krijgen, zorgen voor een katalysatoreffect. Uiteindelijk wordt de
huurprijs voor de oude winkelier
te hoog, en dat betekent dat veel
van de kleine ondernemers er
niet meer kunnen blijven zitten.”
Volgens Doucet is het feit dat
het opknappen van de buurt
vanuit de winkeliers zelf komt,
geen garantie voor het behoud
van het karakter van de straat ,,In
het Rotterdamse woonbeleid is
het centrum van de toekomstige
binnenstad bedoeld voor de rijkere mensen. Armere bewoners
zullen verder weg van het centrum gaan wonen. Of zelfs buiten de stad, in Barendrecht of Capelle aan den IJssel bijvoorbeeld.”
Hoewel Richard niet meebepaalt in het woonbeleid, is hij er
zeker van dat dit op de Kruiskade
niet gebeurt. De Alliantie is er
volgens hem juist gekomen om
de authenticiteit van de WestKruiskade te bewaren.

Nieuwe mensen

,,Een zaak zoals een Holy Smoke
kan er voor zorgen dat je nieuwe
mensen trekt, maar we gaan die
straat niet opdelen. Dit wordt
niet een plek waar je met bakfietsen doorheen gaat en waar alleen
maar hipsters komen. De WestKruiskade gaat op een gegeven
moment wel veranderen, er komen nieuwe mensen. Maar we
moeten bij ons eigen dna blijven.
Dit is geen Centerparcs-straat,
maar het echte Rotterdam waar
mensen uit 174 verschillende
landen wonen.’’

ROTTERDAM PvdA-raadslid Peggy Wijntuin is niet bereid een verzoeningsgesprek te voeren met collega Tanya Hoogwerf van Leefbaar
Rotterdam. Die noemde de geboren
Surinaamse twee weken geleden
tijdens een commissievergadering
tot tweemaal toe ‘mevrouw Simons’, een verwijzing naar Denkaanwinst Sylvana Simons.
Wijntuin diende vanwege ‘de racistische bejegening’ een klacht in
bij burgemeester Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het periodieke
overlegorgaan van de tien fractievoorzitters. Dit zogeheten presidium oordeelde donderdag dat de
twee kemphanen een vredespijp
moeten roken.
Dat voorstel wijst Wijntuin (58)
van de hand. ,,Ik had gehoopt en gewild dat een partij als Leefbaar Rotterdam openlijk afstand had genomen van deze onfrisse woorden.
Bovendien had ik van het presidium een krachtige veroordeling
verwacht van dergelijke uitlatingen. Ik ben volksvertegenwoordiger, ik representeer een grote groep
mensen in deze stad. Het kan niet
zo zijn dat het presidium dit voorval ontkracht of bagatelliseert.’’
Onaangenaam verrast was Wijntuin gisteren ook, toen zij in deze
krant las hoe Hoogwerf (40) terugkijkt op de verbale botsing. ,,Ik sta
voor iedereen open, maar vind dat
mijn woorden volkomen uit de
context zijn gerukt’’, aldus de inte-

Vrees voor
verlies van
‘wisselgeld’
In Rotterdam-Ommoord vrezen ze dat de A13/16-miljoenen weer op de tocht staan.
Gert Onnink
Rotterdam

Z PvdA-raadslid

Peggy Wijntuin.
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gratiewoordvoerder van Rotterdams grootste coalitiepartij. ,,Van
verkapt racisme is absoluut geen
sprake. Ik heb haar ‘mevrouw
Simons’ genoemd, omdat ik haar
tijdens het debat een zeikerd vond.
Dat zij het anders heeft opgevat,
zegt meer over haar dan over mij.’’
Wijntuin zegt verbijsterd te zijn.
,,Als dit de uitgestoken hand is van
Leefbaar, nou, dan weten we het
wel. Dat gesprek zou een ‘kleutergesprek’ worden. Daar pas ik voor.
Ik heb wel wat beters te doen.’’
De sfeer in de Rotterdamse gemeenteraad is al langer om te snijden. Vorig jaar gingen stemmen op
voor een algehele relatietherapie.

Inwoners van Rotterdam-Ommoord zijn bang dat de toegezegde 10 miljoen euro ‘wisselgeld’ voor de aanleg van de omstreden rijksweg A13/16 weer ter
discussie komt te staan. De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad trok deze week fel
van leer tegen wat ook wel ‘een
pleister op een mogelijk te verwachten wond’ of ‘een zoethoudertje’ wordt genoemd.
,,Nu begint de raadscommissie
te knabbelen aan die investering
en vraagt aandacht voor de wijken waar werkelijk de knelpunten liggen’’, stelt Ommoorder
Philip Eijsman in een reactie.
,,Op zich heel terecht, maar de
miljoenen die niet besteed kunnen worden aan de noodzakelijke bovenwettelijke maatregelen voor het niet horen, zien en
ruiken en het niet bereikte saldo
nul, dienen wel in Oost besteed
te worden.’’
De gemeenteraad van Rotterdam beslist volgende week over
de veelbesproken bijdrage voor
Oost, die onder meer naar huismeesters op flats in Ommoord,
het Ambachtsplein in Zevenkamp en de veiligheid in Oosterflank zou moeten gaan.

