
Hierbij de tweede editie van de nieuwsbrief van de  

Delfshaven Coöperatie. Het doel van deze nieuwsbrief is om 

aan een grote groep betrokkenen duidelijk te maken wat er 

gebeurt in de wijk Bospolder Tussendijken. Er is aandacht 

voor thema’s als sport, samenwerking, werk, creativiteit en 

openbare ruimte. Maak kennis met College Delfshaven.  

Lees hoe studenten van de opleiding Master City Developer 

de wijk beoordelen. En beoordeel zelf hoe het gaat met  

BoTu Aangenaam. 

Veel leesplezier! 

Nieuwsbrief Kwartaaluitgave November 2014
In deze nieuwsbrief:

Sportieve en gezonde wijk! 
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Iedereen in de wijk Bospolder Tussendijken, jong en oud, 

moet in de buurt veilig kunnen sporten en bewegen.  

Het is niet alleen leuk, maar het legt ook de basis voor  

een gezonde en actieve levensstijl. De workshop 

Sport-en-bewegen op 5 november j.l. georganiseerd door 

de Delfshaven Coöperatie bracht alle sportieve partners

in Bospolder Tussendijken bijeen. 

Om sport en bewegen in de buurt een nieuwe impuls te 

geven moeten er namelijk meer en slimme verbindingen 

tussen lokale partners worden gelegd, zo vindt de  

Delfshaven Coöperatie. Naast samenwerking tussen sport- 

en beweegaanbieders gaat het hierbij om de gemeente, 

onderwijs-, welzijns-, zorginstellingen, de GGD en het 

bedrijfsleven. Door de partijen bij elkaar te brengen is het 

bereik groter en kunnen menskracht, kennis, aanbod en 

financiën gebundeld worden. 

Na een korte maar actieve workout door sportbureau Tino 

begon de workshop met een kennismaking tussen de 

partijen. Vervolgens werd er kennis en ervaring uitgewisseld 

over de wijk. Hoe gezond is Delfshaven? Voorzichtig werd 

een begin gemaakt met een inventarisatie van sportactivitei-

ten die al plaatsvinden en activiteiten die nog georganiseerd 

zouden kunnen worden.  

Daarnaast werden er mogelijkheden besproken hoe je de 

verschillende doelgroepen - jong en oud – kunt bereiken. 

Tenslotte spraken de verschillende partners tijdens een 

wandeling naar het Dakpark, over hun dromen. Hun idealen 

voor een sportieve en gezonde wijk. 

Heeft u als bewoner of ondernemer ook  
dromen of ideeën op sportgebied? 
Laat het ons weten!

  Gezonde wijk

  Over samenwerking

  BoTu Aangenaam

  Duurzaam investeren

  Stadsmakerscongres

  Bospolder Tussendijken
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Woningcorporatie Havensteder en de gemeente Rotterdam, 

twee partijen in de Delfshaven Coöperatie die een belang-

rijke rol spelen in de wijkontwikkeling 3.0. En ze zullen die 

rol in de toekomst ook blijven vervullen. Hun gezamenlijke 

belang? De wijk aantrekkelijk maken voor de huidige én de 

toekomstige bewoners. Een gesprek over deze samenwer-

king met Peter Pol van de gemeente Rotterdam en Mark 

van de Velde van Havensteder. 

Investeren
Peter Pol, als stedelijk strateeg betrokken bij de Delfshaven 

Coöperatie: ‘We zien dat er het nodige moet gebeuren om 

de wijk aantrekkelijk te houden. Havensteder en de gemeen-

te Rotterdam maken gezamenlijke plannen voor (her)

ontwikkeling. Tegelijkertijd hebben we geen middelen of 

investeringsmogelijkheden meer. Samen met Havensteder 

zijn we op zoek naar partijen die wel kunnen investeren.  

Met goede investeringsplannen kun je andere partijen er wel 

toe verleiden. De urgentie ervan moet ook duidelijk worden. 

Door duidelijk te maken wat er verdiend kan worden, kunnen 

we weer nieuwe investeerders verleiden.’ 

Gezamenlijk optrekken
Mark van de Velde, manager wonen bij Havensteder vult 

aan: ‘We hebben samen een agenda vastgesteld.  

Gezamenlijke thema’s zijn onder meer: werkgelegenheid, 

duurzaamheid en vastgoedonderhoud. Vervolgens bekijken 

we hoe we mensen en organisaties in de wijk kunnen 

mobiliseren en aanzetten tot het nemen van initiatieven. 

Denk aan het onderhouden van vastgoed door wijkbewoners. 

De gemeente Rotterdam en Havensteder ontwikkelen ook 

samen plannen om te kijken hoe we meerwaarde uit leeg-

staand vastgoed kunnen verkrijgen. Daarmee kun je de 

aantrekkelijkheid van de wijk enorm vergroten.’ 

Mark van de Velde vervolgt: ‘We hebben een programma 

van interventies ontwikkeld met een gezamenlijke visie.  

Als partijen hebben we elkaar bijvoorbeeld al gevonden bij 

de ontwikkelingen rondom de Mathenesserdijk en omgeving 

en College Delfshaven. Het intensief beheer van het 

Schans-Watergeusgebied is ook een goed praktijkvoorbeeld 

waarbij we samenwerken.’  

Elkaar versterken
Beide partijen hebben hun specifieke expertise. Peter Pol: 

‘Het gaat erom dat we die expertise samenbrengen.  

Havensteder heeft eigendom in de wijk en weet ook goed 

hoe de wijk in elkaar zit. De gemeente Rotterdam heeft 

expertise op het gebied van wet- en regelgeving en proces-

management.’ Mark van de Velde: ‘Onze organisaties willen 

heel graag bijdragen aan de wijk. We willen allebei innoveren 

en een verschil maken en dat motiveert. Dat enthous iasme 

werkt onderling aanstekelijk. Voor beide partijen werkt dit 

door in de hele organisatie.’ 

Innovatie stimuleert motivatie
Traditionele partijen werken samen in Delfshaven Coöperatie
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Wat is de kracht van  
BoTu Aangenaam?
‘De naam zegt het al. Een vrolijke titel 

die symbool staat voor de energie die 

er in de wijk te vinden is. Ik doel op het 

enthousiasme en de motivatie die ik 

telkens weer tegenkom bij de mensen. 

Of het nu gaat om een 81-jarige 

bewoner die iets voor elkaar wil krijgen 

of een professional in het veld…  

De kracht van de wijk is ook onze 

kracht als platform. Daarnaast zijn wij 

goed in het bundelen van dat enthousi-

asme. Tijdens de laatste bijeenkomst 

bleek ook weer dat organisaties soms 

in dezelfde vijver vissen en niet weten 

van elkaars bestaan. Samenwerken 

maakt je rijker.’    

Welke sociaal ondernemers zijn 
belangrijk?
‘Het gaat erom dat je betrokken bent 

bij je omgeving. Hoe je heet en wat je 

doet vind ik dan minder belangrijk. De 

centrale vraag is: hoe krijg je samen 

een wijk op een hoger plan?’

 Wat kunnen deze sociale 
ondernemers?
‘Sociale ondernemers hebben een doel 

of missie om iets te verbeteren in  

de wereld, zonder dat geld voorop 

staat. In dit geval willen ze de wijk 

verbeteren. Het valt mij op dat deze 

ondernemers creatief zijn en samen 

naar oplossingen willen zoeken.’

Welke rol speelt communicatie bij 
de bewonersinitiatieven?
‘Communicatie is cruciaal als het gaat 

om bewonersinitiatieven. Ook een 

goed netwerk is van het hoogste 

belang. Helaas lopen we in Bospolder 

Tussendijken nog een beetje achter op 

het gebied van de digitale communica-

tie en social media. Daar zouden we 

meer uit kunnen halen. Er is juist een 

initiatief ontstaan om de papieren 

wijkkrant weer nieuw leven in te 

blazen.’  

Een wijkkrant, een wijkplatform. 
Kan dat ook anders?
‘Mijn droom is dat ook daarin weer 

nieuwe verbindingen ontstaan. Bijvoor-

beeld de computervereniging die 

samenwerking zoekt met de schrijvers 

van de papieren krant. Ik merk dat er 

naast de gemotiveerde bewoners en 

ondernemers behoefte is aan een 

constante factor. Die rol kan het 

wijkplatform vervullen.’ 

BoTu Aangenaam
Eind oktober was de derde editie van BoTu Aangenaam. Dit wijkplatform waar bewoners en professionals elkaar ontmoe-

ten, is ontstaan vanuit de oude bewonersorganisatie Bospolder Tussendijken. Willem Beekhuizen, voormalig opbouwwerker 

in dit gebied, trekt de kar van BoTu Aangenaam. We stellen hem vijf vragen.  

MERGE
Met de voorstelling Merge brachten bewoners 

Patrick Boel en Christel Schanzenbach hun 

betrokkenheid bij Delfshaven en de stad  

Rotterdam tot uitdrukking. De videoprojecties op 

de huizen en de Fabriek creëerden een indruk-

wekkende beleving. Het schaduwspel van de 

dansers met hun eigen silhouetten, vermengd 

met historische beelden van Delfshaven, lieten 

op een verrassende manier zien hoe landschap 

en lichaam, westerse en oosterse sferen, heden 

en verleden, verschillende kunstvormen en 

symbolen in elkaar overvloeiden.  
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Duurzaam investeren in jongeren Delfshaven 

Klussen in de wijk 
Er is een bewezen relatie tussen armoede en overlast/

criminaliteit in een wijk. Delfshaven voert helaas een minder 

positief rijtje aan. De wijk kenmerkt zich door slechte 

sociaaleconomische omstandigheden. De gevolgen hiervan 

voor de individuele ontwikkeling en kansen in het onderwijs 

voor jongeren zijn groot. Jongeren kunnen vaak moeilijk 

een baan vinden of dreigen hun opleiding niet af te maken. 

College Delfshaven biedt ze de kans toch aan hun toekomst 

te werken en zet potentiële schooluitvallers, jongeren van 

15-16 jaar aan het klussen in de wijk in opdrachten van 

onder meer de gemeente en wooncorporaties.  

De zakgeldvergoedingen leveren een directe bijdrage  

aan de armoedebestrijding in de wijk. Doordat de jongeren

zichtbaar werken, ontstaan voor hun nieuwe netwerken.  

De veiligheid (objectief en subjectief) wordt verbeterd.

De methodiek 
In Hillesluis is een methodiek ontwikkeld die nu ook in 

Delfshaven wordt toegepast. Jos Litjens, projectleider voert 

een inspirerend betoog: ‘Naast werkervaring, het ontwikke-

len van vaardigheden en het ontdekken van talenten, 

worden de jongeren gecoached op hun gedrag, het groot-

ste struikelblok bij het vinden of houden van een baan. Een 

belangrijk element in de aanpak is ook het voorkomen van 

culturele fricties. Ik noem dat de wij-zij houding. Wij leren de 

jongeren eenvoudige regels waar ze veel aan hebben.’ 

College Delfshaven biedt jongeren mogelijkheden hun  

talenten te ontdekken, werkervaring op te doen en met 

bijbanen zakgeld te verdienen samen met anderen in de 

wijk. Zes jongens uit Delfshaven waren samen met de 

Mariniers op een vierdaagse missie. Via college Delfshaven 

krijgen jongeren de kans om hun weg naar de arbeidsmarkt 

te vinden. 

Social impact bond
Jos Litjens vervolgt: ‘Het welzijn in de wijken is grotendeels 

wegbezuinigd. We zullen wel moeten investeren in ‘jong’ 

want jongeren hebben de toekomst. Los van politieke 

ontwikkelingen wil College Delfshaven aanwezig zijn en 

blijven voor de jongeren in deze wijk. Daarom kijken we  

momenteel naar de mogelijkheden van een Social Impact 

Bond. Hiermee investeert een private investeerder in een 

maatschappelijk probleem. Als de oplossing voor het 

probleem resultaat oplevert, krijgt de investeerder geld van 

de overheid, de gemeente. Een contract op basis van  

‘no cure no pay’ waarbij alle partijen profiteren – mits de 

jongeren succes hebben. In het buitenland wordt al volop 

ervaring opgedaan met deze investeringsconstructie.  

De uitdaging ligt in het feit dat je preventie niet goed kunt 

meten. Samen met partijen als de Rabobank en de  

Delfshaven coöperatie onderzoeken we momenteel de 

haalbaarheid ervan.’ 



Een cultuur van leren
De Delfshaven Coöperatie neemt deel aan het Stadsma-

kercongres georganiseerd door AIR, het architectuur-

centrum van Rotterdam. In totaal zijn er drie Rotterdamse 

coöperaties uitgenodigd om hun drijfveren te delen. Arie 

Lengkeek, organisator van het congres: ‘Leren door doen 

is ook onze uitnodiging naar de Delfshaven Coöperatie.’ 

‘We zien steeds meer initiatieven met meerwaarde voor de 

stad, ondernemers die iets doen wat hun eigen belang 

overstijgt. Er bestaat ook een meer formele, geïnstitutiona-

liseerde wereld. AIR werkt aan de verbinding tussen die 

twee: beide zijn Stadmakers. In feite gaat het om een 

andere manier van kijken. Succesvolle burgerinitiatieven 

kunnen slechts bestaan als ze gesteund en gedragen 

worden door grote instituties. Aan de andere kant kunnen 

organisaties ook niet zonder de informele initiatieven. Zij 

zijn nodig voor hun organisatievernieuwing. Kortom: beide 

werelden hebben elkaar nodig.’  

 

Stadscultuur van leren
Aan het woord is Arie Lengkeek, die vanaf het ontstaan ook 

betrokken is bij de Delfhaven Coöperatie. ‘Samen bouwen 

aan een stad is: uitvinden en doen. Op het niveau van de 

stad willen wij als AIR graag bouwen aan een cultuur van 

leren. Je leert door te doen. Dat herken ik ook bij het 

initiatief om de Delfshaven coöperatie op te zetten. Ik zie de 

coöperatie als een lerend proces. Het Stadmakerscongres 

biedt een uitnodiging om collectief te leren.’

Durven uitvinden
‘Vorig jaar kwam ik in contact met de Wijk BV, wat later de 

Delfshaven Coöperatie werd. Het inzicht dat het beter is om 

eigenlijk twee organisaties te hebben, dat was een belang-

rijk leerpunt. Daar kom je mee verder. Het gaat niet alleen 

om de succesverhalen. Het gaat juist om de erkenning dat 

we het samen moeten uitvinden. En als je wilt uitvinden 

moet je ook je falen kunnen communiceren. Fail often to 

succeed sooner. Dat zoeken mag in de openheid. Laten we 

samen kijken wat de potentie en de betekenis van een 

coöperatie in de wijk is.’ 

Belang van coöperaties
Wat is het belang van coöperaties? ‘Dat belang is glashel-

der. Als de markt en de overheid niet aanspreekbaar of 

aanwezig zijn, ontstaan er noodverbanden. 

Coöperaties zijn een manier om collectieve actie, een 

gezamenlijk belang, om te zetten. Het is een heldere 

organisatievorm, variërend van een voedselcoöperatie tot 

een gebiedscoöperatie. Coöperaties nu kunnen een nieuw 

schakelpunt vormen tussen de formele wereld en het 

informele leefsysteem.’ 
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De Wijk BV richt zich op het langdurig betrekken van het 

bedrijfsleven bij gebiedsontwikkeling in Bospolder 

Tussendijken. Via ondernemerschap wordt er langjarig 

en blijvend waarde toegevoegd  aan grond, vastgoed en 

mensen in de wijk. 

De Delfshaven Coöperatie stimuleert het (sociaal)

ondernemerschap. Het doel van de Delfshaven Coöperatie 

is om de wijk Bospolder Tussendijken aantrekkelijker te 

maken door initiatieven van bewoners en  

ondernemers te ondersteunen en te verbinden. 
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Een groep studenten van de opleiding Master City Developer begon in 2013 

met een studie in de wijk Bospolder Tussendijken. Inmiddels zijn er twee 

rapporten opgeleverd. Simone Diegenbach, landschapsarchitect:  

‘Onze eerste indruk? Wat een mooie en gevarieerde wijk.’

Ze komen allemaal van buiten de stad en zijn werkzaam in de Ruimtelijke 

Ontwikkeling. Vijf studenten die een visie en strategisch plan schrijven voor 

de wijk Bospolder Tussendijken. Simone Diegenbach is één van hen:  

‘Kort samengevat richt onze opdracht zich op de wijk, de organisaties die een 

ontwikkelproces kunnen ondersteunen en mogelijke acties ter verbetering.’ 

 

Kansen
‘Wij kregen een heel somber beeld mee. Er vielen woorden als ‘moeilijk’, 

‘zwaar’, ‘ingewikkeld’ en ‘er is ook nog eens geen geld’. Maar toen we hier 

voor het eerst kwamen dachten wij al heel snel: wat een mooie en gevarieer-

de wijk! De architectuur, de ligging, de mooie oude pandjes, de levendigheid 

en de bedrijvigheid. De vraag is: moet je naar de problemen kijken of kun je 

je beter richten op de mogelijkheden en de kansen? Als je kijkt naar een 

imago van een wijk, dan is dat laatste natuurlijk essentieel.’ 

Jane Jacobs
‘Opvallend en ook positief is dat Bospolder Tussendijken voldoet aan de 

criteria van Jane Jacobs, een bekende Amerikaanse stadsactiviste. De wijk 

geeft een heel gevarieerd beeld: oude en nieuwe woningen, grote en kleine 

gebouwen, allerlei functies door elkaar. De juiste combinatie winkels, 

bedrijven en woningen. Opvallend is wel dat er veel goedkope woningen  

zijn waardoor er ook veel mensen wonen met lage inkomens.  

De problematiek van de wijk ligt vooral op het sociale vlak. Het gaat over 

cultuur en samenleven.’

Bospolder Tussendijken  
Mooi en bijzonder

C o l o f o n
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Ben jij ook een actieve bewoner  
of sociale ondernemer? En heb je  
een goed idee voor de wijk?

Neem contact op met de Delfshaven  

Coöperatie.  

Frank Belderbos: Tel: 06-510 979 78)

Peter Pol: Tel: 06-534 485 70).

Katalysator
‘De kansen bevinden zich vooral aan de 

randen van de wijk. Als er ergens iets 

positiefs ontstaat, dan zie je dat die ontwik-

keling langzaam door andere mensen in de 

buurt wordt opgepakt. Het draait er eigenlijk 

om deze katalysatoren zichtbaar te maken. 

Momenteel zijn we bezig om strategische 

punten aan te wijzen waar je zo’n katalysator 

zou kunnen implementeren. Denk aan een 

goede ondernemer, een politiepost of een 

steunpunt voor Bulgaren.’ 


