
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Delfshaven 

Coöperatie. Vanaf nu brengen wij elk kwartaal nieuws uit 

de wijk. Sinds de werkbijeenkomst in het RCTH eind vorig 

jaar, zijn we niet stil blijven zitten. De Wijk BV is inmiddels 

omgedoopt tot Delfshaven Coöperatie. We staan nog voor 

hetzelfde: het stimuleren en ondersteunen van ondernemer-

schap bij wijkontwikkeling in Bospolder-Tussendijken.

Nieuwe vormen van samenwerken
Steden en wijken worden tegenwoordig anders ontwikkeld. 

Nieuwe vormen en partijen krijgen de ruimte: sociale onder-

nemers, ondernemende bewoners, gemeenschappen en 

bedrijven. Partijen die traditioneel een grote rol speelden in 

de wijkontwikkeling zoals gemeenten en corporaties komen 

wat meer op de achtergrond. De gemeente krijgt een meer 

faciliterende rol. 

Mouwen opstropen
We zullen eerlijk zijn: niet iedereen is het ermee eens dat we 

al naar buiten toe communiceren. Onze vorm staat nog niet 

helemaal vast en er kunnen nog dingen veranderen. 

Maar volgens ons past deze aanpak in deze tijd. 

Niet teveel overleggen en gedoe, gewoon beginnen! 

Niet voor niets staat in deze nieuwsbrief de vraag centraal: 

‘Wat is de Delfshaven Coöperatie?’ 

De coöperatie is hot!
We hebben gekozen voor een samenwerkingsvorm die nu 

populair is: de coöperatie. Door de kracht vanuit de wijk te 

verbinden met de kracht van bedrijven kan de wijk stapsge-

wijs gewilder en gezonder worden. Die gezamenlijkheid 

motiveert en zorgt ervoor dat er resultaat wordt geboekt. 

En dat resultaat komt weer ten goede aan de eigen omgeving. 

Het vormt de basis voor een sociale en duurzame wijk.
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In deze nieuwsbrief:

Lunch op de zeepkist 23 april - Schiezicht
Met plezier organiseren wij de lunch op de zeepkist.  

Een leuke locatie, netwerken versterken en ook nog eens  

een lekker broodje.

  Mogen wij ons even  
voorstellen? 

  Delfshaven Coöperatie  
presenteert zich

  Stroop blijft Plakken
  Ondernemend Schiezicht

Mogen wij ons even voorstellen?

De eerste stappen
De eerste bedrijven tonen interesse in samenwerking en 

investering in de wijk. Gepraat wordt over de oprichting van 

een Social Impact Bond om maatschappelijke projecten door 

ondernemers te financieren. Het College Delfshaven gaat 

jongeren helpen om structureel aan hun toekomst te werken. 

Samen met het Vrouwen Empowerment Centre BoTu en de 

bewoners rondom het Dakpark zijn we bezig om een Out-

door Gym te realiseren. 

Het project ‘Duurzaam ontwikkelen van Schiezicht’ wordt 

financieel al ondersteund. Ook gaan we de Schiedamseweg 

weer aantrekkelijker maken. Tenslotte willen we dat het 

Schans-Watergeusgebied weer verleidelijk en duurzaam 

wordt en zien we grote kansen in nieuwe ontwikkelingen 

langs de Hudsonstraat.  

Delfshaven Coöperatie, 
samen kansen creëren 
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Schuchter maar nieuwsgiering staan de professionals in de 

kale ruimte van Schiezicht. De opkomst is overweldigend. 

We zijn te gast bij ‘BoTu Aangenaam’ in Schiezicht, een 

middag georganiseerd door de Bewonersorganisatie 

Bospolder-Tussendijken en Willem Beekhuizen, voormalig 

opbouwwerker van dit gebied. 

Willem Beekhuizen heet iedereen welkom en benoemt het 

doel van de middag. ‘Belangrijk is dat we de sociale kaart 

van deze wijk actualiseren. Wie doet wat en nog belangrijker: 

weten we dat van elkaar? In verschillende groepen woont 

iedereen vandaag een workshop bij. 

Doel is onder meer om de onderlinge betrokkenheid tussen 

participanten versterken. Professionals maken kennis met 

elkaar en met elkaars projecten. 

Naast de workshops zetten een paar organisaties zichzelf in 

de spotlight door een drie-minuten presentatie op de 

zeepkist. FoodArt Educatief centrum verzorgt het diner.

Drie workshops
De workshop ‘Het merk Bospolder-Tussendijken’ zoemt in 

op het imago van de wijk. Hoe kan de wijk zich het best  

profileren? In de workshop ‘Verwachtingen en verplichtingen’ 

brengen deelnemers in beeld wat zij verwachten van hun 

omgeving. Belangrijke vraag die aan de orde komt is: hoe 

bereiken we mensen? ‘Persoonlijk contact’ is het antwoord.

In de derde workshop staat Wijkconnect.com centraal, een 

nieuw digitaal platform voor het verbinden van bewoners en 

organisaties in wijken en buurten. Workshopdeelnemers 

maken kennis met het concept én de praktijk.  

Krachten en kwaliteiten
Frank Belderbos introduceert de Delfshaven Coöperatie op 

‘de zeepkist’. Hij zegt: ‘Als ik zo om mij heen kijk, dan zit er 

meer dynamiek in deze wijk  dan ik van tevoren gedacht had. 

De vraag is: hoe kunnen we de krachten en kwaliteiten uit 

deze wijk bundelen?’ Als Delfshaven Coöperatie willen we in 

contact komen met ideeën, initiatieven en projecten die we 

kunnen ondersteunen vanuit het bedrijfsleven. Samen met 

bedrijven en al die actieve bewoners en ondernemers gaan 

we meerwaarde in de wijk generen.’   

De middag van de ontmoeting
Delfshaven Coöperatie presenteert zich in de wijk 

Arjen van Klink, Rabobank Rotterdam

“Waarde gaat niet alleen over geld en 
vastgoed, maar ook over leefbaarheid 

en de mensen in de wijk.”
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Een groep vrienden met dezelfde 

bouwkundige achtergrond, een 

stroopwafelijzer en een boel enthousi-

asme. Wat je krijg als je dit mengt? 

Juist, Stroop! De pop-up store Stroop 

bevindt zich aan de Mathenesserweg 

nr 21. Marjolein Dekker, medeoprichter 

en partner in Stroop vertelt: 

‘In dit concept kwamen onze ideeën 

samen. We wonen allemaal in de buurt 

en zagen de leegstaande panden en de 

lage kwaliteit van het  winkelaanbod. 

Waar kun je nou een goed kop koffie 

drinken? Dus wij dachten: aan de slag!’

Duurzame impuls
Stroop werkt vanuit twee speerpunten: 

de ontwikkeling en productie van 

stroopwafels en het creëren van 

Stroop blijft plakken  Pop-up store blijkt duurzame hoogvlieger

Wat dacht je van een stroopwafel met sinaasappel en kaneel? Of eentje met  

rozemarijn en zout? Bij Stroop kun je terecht voor vintage en design, koffie én  

culinaire stroopwafels dus. Stroop blaast de oer-Hollandse stroopwafel nieuw 

leven in. Ook door het voormalig leegstaande pand waait een frisse wind. 

ontmoetingsplekken. ‘De bedoeling is 

om een positieve en duurzame impuls  

te geven aan deze buurt, iets wat breed 

gedragen wordt. We willen de potentie 

laten zien van de plek en van het 

concept. De winst ligt op heel diverse 

gebieden maar vooral rondom samen-

werking. Op dit moment zijn we aan 

het kijken hoe we de stroopwafelpro-

ductie nog beter kunnen neerzetten. 

Als dat lukt, dan zou een stroopwafelfa-

briekje een goed idee zijn. Samen met 

Pameijer zoeken we naar mogelijkhe-

den op het vlak van werkgelegenheid.’

Nieuwe ruilmiddelen
De mensen achter Stroop denken na 

over de manier waarop je eigentijds 

vastgoed in de markt kunt zetten.

Marjolein Dekker: ‘Er is geen geld voor 

de huur maar wij willen wel graag dit 

soort plekken creëren. De wooncorpo-

ratie heeft ook een belang. Dan moet je 

creatief zijn. Je kunt een bord buiten 

zetten met ‘Te koop’ maar je kunt ook 

de potentie van een pand laten zien. 

Daarmee trek je andere vormen van 

creativiteit aan en dat heeft weer een 

aanzuigende werking.’

Delfshaven Coöperatie 
Wat is volgens jou de Delfshaven 

Coöperatie? ‘Volgens mij wil de 

Delfshaven Coöperatie met bestaande 

netwerken de wijk op een hoger niveau 

krijgen. De kwaliteit van woningen en 

winkels en ook op het sociaal-maat-

schappelijke vlak. Als je het hebt over 

duurzaamheid, dus iets wat op lange 

termijn blijft bestaan, dan zijn wij we op 

een punt aangekomen dat we investe-

ring nodig hebben. 

Zoals met het stroopwafelfabriekje, dan 

heb je een goeie keuken nodig, 

deegmolens, noem maar op. Wellicht 

kan de Delfshaven Coöperatie daarin 

ondersteunen. Dat kan financieel zijn of 

misschien kunnen zij de schakel 

vormen naar het juiste netwerk.’  

3

Ondernemend Schiezicht
Schiezicht is een initiatief met een vernieuwend karakter en focus op 

wijkontwikkeling in bredere zin. De vorm sluit aan bij het gedachtengoed 

van de Delfshaven Coöperatie en wordt daarom door hun ondersteund. 

Een gesprek met Julia Hevemeyer, architect en meubelmaker. 

Naast bewoner van het blok Schiezicht is zij betrokken bij de opstartende 

wijkonderneming Schiezicht.

Het begin
‘Leegstand van bedrijfsruimtes, garages die overlast gaven en onveiligheid 

door auto’s die veel te hard over de kade reden. Dat was de situatie hier een 

paar jaar geleden. Onze conclusie als bewoners was: we gaan hier zelf iets 

aan doen! We hebben plantenbakken en zitjes aan de kade gemaakt. 

Zo eenvoudig zijn we begonnen. We hebben inmiddels een paar panden in 

gebruik die we in samenwerking met Pameijer opknappen tot onder meer 

ontmoetingsplek en workshopruimte. De bedoeling is dat heel verschillende 

groepen de ruimte komen huren.’ 

Zichtbaarheid 
Schiezicht is uitgegroeid tot een wijkonderneming met een kerngroep van 

tien bewoners. Daar omheen is een grotere groep mensen betrokken bij 

acties en evenementen. Maatschappelijke betrokkenheid, plezier om samen 

te werken aan de buurt en professionele interesse vormen de belangrijkste 

drijfveren. Julia: ‘We vormen de spil bij het vormgeven van activiteiten 

rondom het blok Schiezicht. Bij alles wat we doen proberen we verbindingen 

te leggen met bestaande of nieuwe initiatieven. Volgende week gaan we taart 

eten aan de kade! Zo worden we vanzelf zichtbaar.’ 

Wijkonderneming Schiezicht 
Schiezicht houdt zich bezig met projecten als groenontwerp en onderhoud, 

het participatietraject voor de herinrichting van de Spangesekade en een 

onderzoek en communicatietraject voor het verduurzamen van de bebouwde 

C o l o f o n
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de Delfshaven Coöperatie
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Een goed idee voor de wijk?
Initiatief wordt beloond 

Een idee voor een project voor jongeren 
zonder werk? Plannen voor een eigen 
onderneming in de wijk Bospolder  
Tussendijken? Laat het ons weten, want een 
goed idee verdient uitvoering. We komen 
graag in contact met ideeën, initiatieven en 
projecten. Vervolgens doen we er alles aan 
om je verder te helpen. Denk aan het vinden 
van het juiste netwerk of ondersteuning vanuit 
het bedrijfsleven. Neem contact op met de 
Delfshaven Coöperatie. 
Frank Belderbos (Tel: 06-510 979 78) 
of Peter Pol (Tel: 06-534 485 70).

omgeving. Het verbeteren van sociale 

cohesie vormt de kern van de projecten. 

De bedoeling is om op termijn ‘dieper’ de 

wijk in te gaan. 

Delfshaven Coöperatie
Hoe zie jij de Delfshaven Coöperatie? 

‘Ik zie hen als mediator en verbinder tussen 

de verschillende niveaus en partijen. Goede 

contacten in de beleidswereld, maar ze zijn 

ook op de hoogte van hetgeen er werkelijk 

speelt in de wijk. Precies de verbinder dus 

tussen bottom-up en top-down. 

In tijden van een terugtrekkende overheid 

kan de Delfshaven Coöperatie een belang-

rijke partner worden. 

Ik zie ook een belangrijke rol voor de 

Delfshaven Coöperatie weggelegd als het 

gaat over veranderende geldstromen en 

verdienmodellen. Dat is essentieel als je 

deze wijk wilt versterken.’  
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Plaats:  Schiezicht Spangense kade 176  

(Als het lekker weer is… buiten aan de kade)

Tijd:  Woensdag 23 april 2014 van 12-13.30 uur

Aanmelden: Delfshavencooperatie@gmail.com


