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de	 publicatie	 ruimte	 nemen/ruimte	 maken\ruimte	 geven	 is	 gemaakt	 naar	

aanleiding	 van	 de	 jongerenbiënnale	 your	 city	 jongeren	 maken	 zuid,	 een	

initiatief	 van	 stichting	 Kijk	 op	 zuid	 en	 air.	met	 deze	 publicatie	 willen	 zij	 de	

opgedane	ervaringen	en	inzichten	delen	met	een	breder	publiek	en	professionelen	

enthousiasmeren	om	jongeren	als	coalitiepartner	bij	de	ruimtelijke	ontwikkeling	

van	de	stad	te	betrekken.	

sinds	de	manifestatie	ruimte	voor	jongeren	 (2007)	 in	de	van	zettenfabriek	

heeft	 stichting	 Kijk	 op	 zuid	 toegewerkt	 naar	 een	 jongerenbiënnale	 in	

2009.	 in	 dit	 jaar	 is	 rotterdam	 gelijktijdig	 european	 youth	 capital	 en	

gastheer	 voor	 de	 4e	 internationale	 architectuurbiënnale.	 de	 titel	 your	

city	 is	 daarmee	 een	 bewuste	 verwijzing	 naar	 deze	 twee	 programma’s:	

your	worLd	en	open	city:	designing	coexistence.	

your	city	was	geen	recht	toe	recht	aan	project	en	heeft	een	grote	diversiteit	

aan	materiaal	-	van	documentaire	tot	een	freestyle	sports	stadion	-	opgeleverd.	

mede	 daardoor	 kennen	 ook	 de	 bijdragen	 een	 grote	 pluriformiteit.	 ze	 zijn	

ingedeeld	in	drie	katernen	ruimte	nemen/ruimte	maken\ruimte	geven	waarbij	

vanuit	 verschillende	perspectieven	naar	your	city	 is	 gekeken.	de	 katernen	

worden	vooraf	gegaan	door	een	bevlogen	oproep	van	carol	hol	(bestuurder	van	

stichting	Kijk	op	zuid)	aan	de	lezer	om	zijn	ogen	te	openen	voor	de	kracht	van	

jongeren	en	de	potentie	van	hun	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	op	zuid.	

het	eerste	deel	ruimte	nemen	onderzoekt	de	manieren	waarop	jongeren	de	stad	

gebruiken.	dit	onderzoek	is	op	verschillende	momenten	gedurende	your	city	

gedaan.	de	films	in	de	manifestatie	ruimte	voor	jongeren	of	de	gesprekken	van	

de	urban	detectives	tijdens	i	bridge	you,	waren	bedoeld	om	beter	zicht	te	krijgen	

in	de	manieren	hoe	jongeren	de	stad	zien	en	gebruiken.	het	tweede	deel	ruimte	

maken	 toont	de	manieren	waarop	your	city	betekenisvolle	plekken	met	en	

voor	jongeren	heeft	gemaakt.	de	bijdragen	gaan	over	de	totstandkoming	van	

het	freestyle	sports	stadion	in	het	motorstraatgebied	en	het	evenement	i	bridge	

you,	waarbij	drie	dagen	kwartier	is	gemaakt	op	de	brug	tussen	winkelcentrum	

zuidplein	en	het	ikazia	ziekenhuis.	in	het	derde	katern	ruimte	geven	krijgen	de	

bevindingen	van	your	city	een	plaats:	wat	zijn	belangrijke	voorwaarden	om	

voor	en	met	jongeren		ruimte	te	maken.	

een	 interview	met	 josje	 stoel	 curator	 van	 your	city	 sluit	 dit	 overdrachts-

document	 af.	 zij	 spreekt	 hierin	 de	 hoop	 uit	 dat	 professionele	 partijen	 het		

vaker	 aan	 durven	 om	 bij	 toekomstige	 opgaven	 coalities	 te	 sluiten	 met	 de	

jongeren	op	zuid.

RUIMTE NEMEN/RUIMTE MAKEN\RUIMTE GEVEN
een leeswijzer



hoe	gebruiken	jongeren	de	stad? hoe	creëer	je	betekenisvolle	
plekken	met	en	voor	jongeren?

wat	zijn	belangrijke	voorwaarden	
om	‘ruimte	nemen’	en	‘ruimte	
maken’	mogelijk	te	maken?

2007 2008

2009 2010

november 2007 Jongeren op Zuid aan de slag met hun 
leefomgeving 
op	verzoek	van	stichting	Kijk	op	zuid	gaan	elf	groepen	jongeren	uit	
de	verschillende	stadsdelen	met	een	camera	op	pad	om	hun	stad	
te	laten	zien.

november 2009 freestyle space 
presentatie	van	de	kaart	freestyle	space,	die	naar	aanleiding	van	een	
onderzoek	naar	informele	sportplekken	in	rotterdam	is	geproduceerd.	

14 december 2007 manifestatie ruimte 
voor Jongeren 
een	ruwe	edit	van	de	films	wordt	voor	het	eerst	
vertoond	bij	de	presentatie	van	stichting	Kijk	op	
zuid	in	de	van	zettenfabriek.	met	de	presentatie	
van	de	plannen	voor	your	city	verbindt	Kijk	op	
zuid	de	twee	themajaren	rotterdam	2007	city	of	
architecture	met	rotterdam	european	youth	capital	
2009.	

maart 2008 maak 
plaats! in het nai 
maaK	pLaats!	daagt	
jongeren	uit	om	samen	
met	professionals	tot	
vernieuwende	ideeën	
te	komen	voor	het	
verbeteren	van	een	plein	
of	gebouw	in	hun	wijk.	

27 september 2008 tags, tracks & traces 
onder	het	motto	Looking	at	the	city	through	your	
feet	nemen	jongeren	bezit	van	het	motorstraatgebied.	
freerunners	oefenen	in	de	voormalige	bmw-
garage.	andere	jongeren	doen	mee	aan	de	Losse	
veter	mijl.	zoals	de	grote	marathons	een	belangrijk	
promotiemiddel	zijn	voor	steden,	zet	de	Lvm	dit	
'vergeten'	gebied	op	de	kaart.

10 november 2008 uitZending documentaire Jong in rotterdam Zuid 
de	documentaire	jong	in	rotterdam	zuid	is	een	montage	van	de	films	die	jongeren	hebben	
gemaakt	voor	Kijk	op	zuid.	het	levert	een	beeld	van	zuid	op	dat	de	media	nooit	haalt,	
variërend	van	kritische	commentaren	op	nieuwbouw	en	pleinbeleid	tot	succesverhalen	over	
ongekende	prestaties	op	sportgebied.	

2009 rotterdam european youth capital
stichting	Kijk	op	zuid	en	air	organiseren	your	city	
jongeren	maken	zuid.

27 november 2009 oplevering freestyle sports stadion
samen	met	2012architecten	hebben	freerunners	een	braakliggend	
terrein	getransformeerd	tot	een	freestyle	sports	stadion.	

29 t/m 31 oktober 2009 i bridge you
over	de	loopbrug	tussen	winkelcentrum	zuidplein	en	het	
motorstraatgebied	wordt	een	acht	meter	hoge	‘levende’	brug	
gebouwd.	ondernemende	jongeren	programmeren	deze	plek.	

27 november 2009 gesprek ruimte maken, ruimte kriJgen
ontwerpers,	kunstenaars,	ambtenaren,	marktpartijen	en	andere	
professionals	gaan	in	gesprek	over	de	(on-)mogelijkheden	van	de	opdracht	
die	your	city	zichzelf	heeft	gesteld	om	fysiek	en	mentaal	ruimte	te	
maken	voor	en	met	jongeren	op	zuid.

november 2009 tot Zomer 
2010 creatief beheer neemt 
het freestyle sports 
stadion over en bliJft 
programmeren
creatief	beheer	gaat	samen	
met	vertegenwoordigers	van	de	
rotterdamse	freerun	community	het	
freestyle	sports	stadion	beheren.	

4 maart 2010 workshop 
your city
voorafgaand	aan	de	
presentatie	van	deze	
publicatie	wordt	your	city	
in	een	workshop	geëvalueerd	
en	worden	de	kansen	voor	
de	werkwijze	van	your	
city	bij	de	toekomstige	
ontwikkelingen	op	rotterdam	
zuid	verkend.

21 september 2009 
oplevering skateplaZa 
op de vaanweide

begin 2007 rotterdam city of architecture 
dit	themajaar	is	de	aanleiding	van	marktpartijen	voor	de	
oprichting	van	stichting	Kijk	op	zuid.	de	stichting	spreekt	
de	ambitie	uit	dat	over	twintig	jaar	net	zoveel	gebouwen	
op	zuid	als	op	noord	paars	kleuren.	door	bewustwording	
van	architectuur	in	de	breedste	zin	van	het	woord	werkt	de	
stichting	aan	de	waardestijging	van	zuid.

oktober 2007 
skateshop left 
verZamelt input 
voor skateplaZa 
in het Zuiderpark
jongeren	kunnen	hun	
ideeën/foto’s/tekeningen	
voor	skateplaza	
ophangen	in	de	winkel	
aan	de	westblaak.

RUIMTE NEMEN/RUIMTE MAKEN\RUIMTE GEVEN
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Tussenplekken
echter,	 plekken	 worden	 nauwelijks	

volgens	 zijn	 definitie	 ontworpen.	 zij	

worden	ingericht	naar	de	eindbeelden	

van	 ontwerpers.	 het	 zijn	 plekken	

waar	de	tijd	tot	stilstand	is	gekomen,	

bevroren,	 doods.	 het	 laatste	 waar	

jongeren	 willen	 zijn.	 zij	 hebben	 nog	

een	 leven	 te	 leven	 en	willen	 plekken	

waar	 zij	 hun	 'tussen-zijn'	 kunnen	

beleven,	 die	 van	 hun	 tussentijd	 zijn,	

die	er	mogen	zijn,	al	is	het	maar	even.	

is	 het	 toeval	 dat	 alle	 drie	 locaties	

waar	 Kijk	 op	 zuid	 zich	 van	 2007	 tot	

2009	op	heeft	gericht	tussenplekken	

zijn?	de	van	zettenfabriek	ligt	tussen	

vreewijk	 en	 hillesluis,	 tussen	 de	

Kuip	 en	 breeplein,	 een	 ombouwd	

niemandsland	 tussen	 het	 maaiveld	

en	 het	 dek	 van	 de	 Luchtbrug.	 Leeg,	

verlaten,	 vuil,	 koud	 en	 zonder	 licht.	

'perfect,	hier	beginnen	we',	zei	Kijk	op	

zuid.	met	dank	aan	anja	van	der	sijde	

(woonstad),	 die	 op	 deze	 plek	 wees.	

dankzij	 de	 inspanningen	 van	 velen	

kwam	 het	 voor	 elkaar.	 de	 toon	 was	

gezet.	in	de	van	zettenfabriek	werd	de	

lucht	zwanger	van	de	tussentijd.

MoTorsTraaTgebied
negen	 maanden	 later,	 vond	 tags,	

tracks	&	traces	plaats.	in	de	voorma-

lige	bmw-garage	in	de	dynamostraat	

oefende	 een	 groep	 freerunners	

en	 gaf	 henk	 strijdhaftig	 een	 clinic	

voor	 jongeren.	 anderen	 renden	 de	

Losse	veter	mijl	 door	 de	 straten	 van		

het	 motorstraatgebied.	 professionals	

zagen	 het	 gebied	 met	 nieuwe	 ogen.	

tot	 dat	 moment	 keken	 zij	 met	 een	

eindtijdbril.	 jongeren	 laten	 zien	 dat	

hier	 een	 netwerk	 van	 tussenplekken	

ligt,	 waar	 hun	 interesses	 serieus	

worden	 genomen.	 dat	 blijkt	 ook	 uit	

het	vervolg.	tags,	tracks	&	traces	was	

slechts	een	try-out,	een	oefening	in	de	

tussentijd.

FierTe
deze	try-out	staat	niet	op	zichzelf.	 in	

andere	 steden	 wordt	 de	 kracht	 van	

de	 tijdelijkheid	 ook	 uitgeprobeerd.	

hotel	 transvaal	 in	 den	 haag	 is	

een	 mooi	 voorbeeld.	 het	 heeft	 de	

herstucturering	van	de	wijk	transvaal	

niet	als	een	incident,	maar	als	de	fierte	

van	de	wijk	blootgelegd.	dit	is	op	zuid	

ook	nodig.	zuid	verkeert	als	geheel	en	

op	onderdelen	in	de	tussentijd.	pact	op	

zuid	 is	een	tijdmachine	van	tien	 jaar,	

die	het	stadsdeel	met	andere	partijen	

door	de	 tussentijd	heen	 leidt.	zuid	 is	

als	 een	 archipel.	 tussen	 de	 eilanden	

zijn	 vele	 onbestemde	 plekken.	 juist	

de	exploratie	en	exploitatie	van	deze	

tussenplekken	 kan	 de	 vernieuwing	

van	het	stadsdeel	de	gewenste	vaart	

geven.	 de	 focus	 van	Kijk	 op	 zuid	 én	

air	-	dat	in	de	tussentijd	ons	initiatief	

had	omarmd	en	stevig	meedacht	over	

your	city	-	op	drie	van	deze	plekken	

is	daarom	geen	toeval.

waar anders dan op 
zuid?
freerunners	nemen	niet	de	gebaande	

paden.	 zij	 trekken	 hun	 eigen	 spoor,	

lopen	 doelbewust	 tegen	 muren	 op,	

springen	 niet	 van	 de	 hak	 op	 de	 tak	

maar	 van	 het	 ene	 naar	 het	 andere	

ongetwijfeld	 is	 de	 verwachting	 dat	

ik	 in	 deze	 inleiding	 stilsta	 bij	 de	

doelstellingen	 van	 stichting	 Kijk	 op	

zuid.	 het	 succes	 van	 your	 city	

moet	daar	immers	iets	mee	te	maken	

hebben?	alsof	 een	 rechte	 lijn	 tussen	

die	 doelstellingen	 en	 dat	 succes	

bestaat!	hoewel	het	niet	van	tevoren	

is	 bedacht,	 was	 het	 traject	 dat	 tot	

your	city	heeft	geleid,	bepaald	niet	

chaotisch.	hier	is	over	nagedacht.	de	

tijdslijn	loopt	niet	recht	van	a	naar	b,	

maar	is	zoekend	van	aard,	ontwikkelt	

zich	nog	steeds	en	loopt	van	tussentijd	

naar	 tussentijd.	 'wat	 doen	 we	 in	 de	

tussentijd?'	 is	 door	 your	 city	 als	

een	inspirerende	uitroep	van	jongeren	

op	 zuid	 opgepakt.	 jongeren	 hebben	

geen	eindtijd,	zij	leven	in	de	tussentijd.	

die	tijd	is	niet	bepaald	maar	ook	niet	

onbepaald.	de	tussentijd	is	niet	‘even	

tussendoor’,	 al	 wordt	 het	 doorgaans	

als	 tijdelijk	 begrepen.	 het	 leidt	

menigmaal	tot	vrijblijvendheid.	dat	 is	

niet	wat	 ik	met	de	 tussentijd	 bedoel.	

de	 tussentijd	 is	 niet	 één	 tijd,	 maar	

tegelijker-tijden.	 jongeren	 leven	 in	

verschillende	tegelijker-tijden:	die	van	

de	school	en	die	van	thuis;	die	van	hun	

ouders	en	die	van	hun	kameraden;	die	

van	hun	cultuur	en	die	van	andere;	die	

van	dit	bepaalde	moment	en	die	van	

de	onbepaaldheid	van	hun	 toekomst,	

die	van	de	 fysieke	wereld	en	die	van	

de	 virtualiteit.	het	 is	 de	 tijd	 van	hun	

leven.

Van zeTTenFabriek
dat	was	goed	te	zien	bij	de	manifestatie	

in	 de	 van	 zettenfabriek,	 eind	 2007.	

tien	 groepen	 jongeren	 maakten	

opnames	 van	 hun	 eigen	 tussentijd	

en	 toonden	 deze.	 ik	 keek	 ademloos	

toe.	 ik	 had	 het	 gevoel	 dat	 ik	 in	 een	

tijdmachine	van	de	ene	groep	naar	de	

andere	flitste,	heen	en	weer	slingerde	

en	 dat	 alles	 tegelijker-tijd.	 zij	 riepen	

op	tot	‘interesse’,	dat	-	vrij	naar	henk	

oosterling	-	tussen-zijn	betekent.

KijKen
oogde, oogT, geoogd.
keek, kijkT, gekeken.

zag, zieT, gezien.
beoogde, beoogT, beoogd.

carol hol



10

dak.	zij	 rennen	 in	 vrijheid,	maar	niet	

in	 vrijblijvendheid	 maar	 altijd	 met	

verantwoordelijkheid.	 het	 is	 een	

sport,	die	veel	training,	beheersing	en	

discipline	vraagt	,	maar	ook	zelfrespect	

én	respect	voor	de	omgeving	oplevert.	

die	 omgeving	 kan	 een	 bestaande	

plek	 zijn	 of	 een	 die	 speciaal	 is	

gemaakt.	 vlakbij	 de	 bmw-garage	

heeft	 2012architecten	 samen	 met	

freerunners	een	braakliggend	 terrein	

getransformeerd	tot	een	stadion.	hier	

vallen	 tussentijd	 en	 tussenplek	 goed	

samen:	 het	 freestyle	 sports	 stadion	

blijft	 minstens	 tot	 in	 de	 zomer	 in	

gebruik.	 freerunners	 dromen	 dat	 dit	

initiatief	mettertijd	leidt	tot	een	meer	

permanente	variant.	waar	anders	dan	

op	zuid?

zie de Voorbijgangers 
eens kijken	

op	 weg	 naar	 de	 opening	 van	 your	

city	rijd	ik	vanaf	de	strevelsweg	over	

het	 zuidplein	 richting	 ahoy.	 ik	 kijk	

door	het	autoraam.	wat	ik	zie	tart	mijn	

stoutste	 verbeelding.	 op	 een	 hoogte	

van	 acht	 meter	 torent	 een	 fragiel	

ogend	 bouwsel	 van	 steigerpijp	 en	

tentdoek	uit	boven	de	bestaande	brug.	

op	de	middenberm	van	de	pleinweg	is	

een	 tussentijdmachine	 geland.	 deze	

strook	 scheidde	 voorheen	 slechts	

het	 verkeer	 op	 de	 pleinweg.	 nu	 is	

het	 opeens	 een	 echte	 plek.	 als	 het	

bouwsel	 is	 afgebroken,	 blijft	 het	 als	

plek	op	mijn	netvlies	staan.	de	brug	is	

geen	hangplek	voor	 jongeren,	omdat	

ze	 verderop	 niet	 mogen	 zijn.	 het	

is	 een	 tussenplek	 die	 jongeren	 zelf	

programmeren.	 de	 voorbijgangers	

kijken,	 verrast	 dat	 dit	 kan:	 i	 bridge	

you!	Kijk,	dat	is	nou	zuid.		

Your  CiTY
your	city	is	de	stad	van	de	tussentijd.	

een	 stad	 die	 uit	 een	 netwerk	 van	

tussenplekken	 bestaat.	 de	 stad	 die	

jongeren	hun	tussentijd	 laat	beleven.	

het	 heeft	 een	 verrassend	 inzicht	

opgeleverd.	dat	inzicht	komt	niet	van	

mij.	 dat	 komt	 van	 de	 jongeren	 die	

aan	 your	 city	 hebben	 meegedaan	

en	van	josje	stoel,	de	curator	van	de	

jongerenbiënnale.	zij	heeft	gedaan	wat	

dit	stadsdeel	zo	nodig	heeft:	kijken.	

kijken
en	 daarmee	 kom	 ik	 terug	 op	wat	 de	

stichting	 nu	 werkelijk	 beoogt.	 Kijken	

kan	 alleen	 met	 open	 ogen.	 de	 ogen	

openen	 voor	 zuid	 is	 een	 teken	 van	

interesse.	 Kijken	 is	 een	 proces,	 zien	

een	kwestie	van	visie.	dat	 is	wat	Kijk	

op	 zuid	 beoogt:	 een	 visie	 op	 zuid,	

die	 niet	 los	 staat	 van	 die	 voor	 heel	

rotterdam,	 maar	 die	 wel	 het	 eigene	

van	zuid	onderstreept.	zuid	is	anders	

en	verdient	een	eigen	Kijk.	your	city	

zet	aan	tot	dit	kijken.	er	valt	heel	wat	

te	zien	op	zuid.	Kijk	op	zuid	zegt	dat	

zuid	 de	moeite	waard	 is	 (Kijk,	 dat	 is	

nu	zuid!)	en	dat	het	verrast	(Kijk	nou	

eens!).	 your	 city	 heeft	 aan	 beide	

betekenissen	 voldaan.	 'Kom	 eens	

kijken	 op	 zuid'	 is	 de	 uitnodiging	 die	

Kijk	op	zuid	aan	u	richt:	

welkoM op zuid!



geef	me	de	
ruimte!

vanuit	 deze	 constatering	 zet	 henk	 oosterling,	 filosoof,	 de	 eerste	 stap	 in	

het	 tweejarig	programma	van	 stichting	Kijk	op	zuid.	hij	 geeft	 tien	groepen	

jongeren	een	camera	en	stuurt	ze	op	stap	met	twee	vragen:	‘wat	wil	 je?’	en	

‘wat	kan	je?’.	rob	schröder	verwerkt	het	filmmateriaal	in	tien	korte	films	van	

elk	tien	minuten.	dit	vormt	het	basismateriaal	voor	de	documentaire	jong	in	

rotterdam	zuid	(tegenlicht	2008).	tegelijkertijd	vormen	de	films	de	morele	

legitimatie	en	motivatie	voor	de	partners	van	stichting	Kijk	op	zuid	om	verder	

te	zoeken	naar	de	mogelijkheden	om	fysiek	en	mentaal	ruimte	te	maken	voor	

jongeren.

de	 beelden	 van	 de	 jongeren	 zijn	 veelzeggend,	 hun	 commentaren	 droog	 en	

feitelijk,	 hun	houding	al	bijna	 fatalistisch.	na	het	 zien	van	de	documentaire	

rijst	 de	 vraag	 ‘hoe	 deze	 jongeren	 zich	 een	 plaats	 in	 onze	 samenleving	

kunnen	veroveren	als	hen	een	verblijf	in	de	meest	publieke	plek	van	diezelfde	

samenleving	-	de	openbare	ruimte	–	wordt	misgund.’

een	transcriptie	van	enkele	commentaren,	geeft	een	goed	beeld	van	de	situatie	

van	jongeren	op	zuid	en	hun	verlangens.	

‘roTTerdaM VergrijsT nieT, Maar Ver-
jongT en er zijn groTe probleMen op 

heT gebied Van onderwijs, sCholing 
en openbare orde die Voor een deel 
VeroorzaakT worden door jongeren 

zonder sTarTkwaliFiCaTies. deze 
probleMen neMen de koMende jaren 

alleen Maar Toe.’
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Steeds meer dingen die worden verboden.
We kunnen niet eens meer normaal buiten chillen.

Helemaal geen bankjes om te zitten … 
Wij willen onze eigen hangplek.



We weten niet waarom we weg moesten.
Vier jaar later staat het nog steeds ongebruikt. 

Waar gaan we naar toe? Ik weet niet. Ergens waar we 
kunnen chillen, maar dat hebben we op dit moment niet.

Als je het hier een nieuwe naam mag geven, 
dan zou ik dit Achterstandswijk noemen.

Kom een keertje kijken als we aan het chillen zijn,  
kom vragen waarom we daar hangen …

1514
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de	 voorbereidingen	 zijn	 getroffen:	

een	grote	kaart	van	rotterdam	zuid	

is	 inzichtelijk	 gemaakt	 met	 foto’s	

van	 bekende	 publieke	 plekken	 en	

hangt	aan	een	wand.	post-its,	draad,		

plakkers	en	punaises	liggen	klaar	om	

het	 verhaal	 van	 jongeren	 over	 hun	

stad	 op	 te	 tekenen.	 in	 drie	 dagen	

worden	 ongeveer	 vijftig	 favoriete	

plekken	 aangewezen	 en	 door	

middel	 van	 draad	 verbonden	 met	

huis,	 school	 en	 andere	 belangrijke	

verblijfsplaatsen.	 na	 drie	 dagen	 is	

een	 spinsel	 van	 draad,	 punaises	 en	

briefjes	ontstaan.	

zij	 zijn	 het	 zichtbare	 verhaal	 achter	

de	 kaart.	 jongeren	 zijn	 trots	 op	

zuid.	veel	van	de	ondervraagden	zijn	

geboren	 en	 getogen	 in	 rotterdam		

zuid	en	houden	alleen	daarom	al	van	

hun	5314.	ze	 lijken	 redelijk	 tevreden	

met	 hun	 leefomgeving	 en	 zijn	

betrokken	bij	hun	eigen	wijk.	

ze	 weten	 wat	 er	 speelt	 en	 ook	

wat	 daarover	 wordt	 gezegd	 in	 de	

media	 door	 de	 gemeente	 en	 andere	

partijen.	

na	 enig	 aandringen	 en	 doorvragen,	

kan	 elke	 ondervraagde	 wel	 een	

favoriete	 plek	 op	 zuid	 noemen.		

tijdens i bridge you stonden zeven urban detectives klaar om met 

jongeren uit rotterdam Zuid in gesprek te gaan over hun stad. wat zijn 

de favoriete plekken van jonge Zuiderlingen? wat maakt de ene plek goed 

en de andere juist niet? wat willen deze jongeren veranderen in hun wijk? 

het leverde een kaart op vol routes en plekken. Jaap klaarenbeek licht het 

verhaal achter de kaart toe.

op	zoeK	naar
de	zuidfactor

‘heT is er niet
beTer op geworden!’

‘Mooi plein’

urban	detectives	in	gespreK	met	jongeren	over	de	stad

>





voor	 jongeren	 is	 deze	 vooral	

gerelateerd	 aan	 de	 hoeveelheid	 tijd	

die	 ze	 ter	 plekke	 doorbrengen:	 ze	

komen	 er	 vaak	 en	 met	 regelmaat.	

het	referentiekader	is	sociaal,	vrijwel	

nooit	 ruimtelijk.	 zoals	 een	 meisje	

over	 haar	 favoriete	 hang-out	 zegt:	

‘daar	komen	zoveel	mooie	jongens’.	

voor	een	klein	aantal	heeft	de	keuze	

te	 maken	 met	 trots.	 trots	 op	 zuid,	

op	 de	 wijk	 of	 de	 straat	 óf	 trots	 op	

een	 voetbalclub.	 met	 gebruik	 of	

ruimtelijke	 kenmerken	 van	 de	 plek	

heeft	 dat	 niets	 te	 maken,	 wel	 met	

identificatie.

een	 aantal	 jongeren	 klaagt	 over	 de	

‘verklikkers’	die	op	sommige	plekken	

zijn	 opgehangen	 om	 hangjeugd	

tegen	 te	 gaan.	 ‘maar	 restrictieve	

maatregelen	 raken	 vrijwel	 nooit	 de	

groep	waarvoor	ze	bedoeld	zijn’	zegt	

een	 jongen	 daarover.	 in	 het	 parkje		

aan	 de	 burgdorferstraat,	 naast	 sta-

tion	zuid	zijn	de	banken	weggehaald.	

‘daar	 zaten	 altijd	 gasten	 te	 dealen.	

nu	 de	 banken	 zijn	 weggehaald,	

denkt	 de	 politie	 dat	 controles	 niet	

meer	nodig	zijn.	het	gevolg	is	dat	de	

oudere	 mensen	 niet	 meer	 kunnen	

zitten,	en	het	parkje	echt	alleen	nog	

maar	 wordt	 gebruikt	 door	 dealers.	

die	blijven	gewoon	staan.’	

‘mijn	 favoriete	 plek	 is	 het	 voetbal-

veldje	bij	mij	 in	de	straat.	als	we	nu	

voetballen	 schieten	 we	 de	 bal	 vaak	

in	de	tuin	van	die	mensen	daar.	dan	

krijgen	we	weer	ruzie.	als	we	een	hek	

maken	 dan	 hoeven	 we	 geen	 ruzie	

meer	 te	 maken.’	 voor	 veel	 jongens	

is	 de	 keuze	 van	 hun	 favoriete	 plek	

eenvoudig.	 zonder	 twijfel	 noemen	

zij	 het	 dichtstbijzijnde	 voetbalveld.	

sommigen	 hebben	 geluk	 met	 een	

kunstgrasveldje	in	de	buurt.	anderen	

zijn	 jaloers	 en	willen	 ook	 kunstgras	

op	 hun	 trapveldje.	 een	 jongen	 is	

positief	over	de	velden,	maar	zoekt	

naar	programma:	‘het	is	goed	dat	die	

voetbalveldjes	er	zijn,	maar	er	wordt	

te	weinig	mee	gedaan.	het	zou	leuk	

zijn	als	er	een	competitie	komt.’

‘ik	 ga	 een	 paar	 keer	 per	 jaar	 naar	

een	 groot	 concert.	 vorig	 weekend	

nog	 naar	 elton	 john!’	 bij	 de	 jeugd,	

die	 de	 twintig	 is	 gepasseerd,	 valt	

de	 populariteit	 van	 muziektempel	

ahoy	op.	ze	vinden	de	zaal	van	grote	

waarde	voor	zuid.	

‘de	straten	 rond	het	winkelcentrum	

zijn	 zo	 grijs.	 de	 stoepen	 zouden	

gekleurd	 moeten	 worden.	 dat	 zou	

het	meteen	al	een	stuk	opgewekter	

maken.’	 een	 ander:	 ‘nu	 is	 het	 plein	

leeg	 en	 lelijk.	 je	 kan	 er	 ook	 niets	

mee.	 de	 restaurants	 aan	 het	 plein	

mogen,	 geloof	 ik,	 geen	 terrassen	

maken.	 terwijl	 dat	 het	 plein	 juist	

levendigheid	 geeft.	 en	 als	 ze	 die	

randen	van	die	grijze	plantenbakken	

nou	 breder	 hadden	 gemaakt,	 dan	

‘daar koMen 
zoVeel Mooie jongens’

hadden	 daar	 mensen	 op	 kunnen	

zitten.	als	een	bankje.	het	zijn	zo	van	

die	kleine	dingen.’

winkelcentrum	 zuidplein,	 het	 geo-

grafisch	 en	 vervoerstechnisch	 hart	

van	 zuid,	 wordt	 maar	 één	 keer	 als	

favoriete	 plek	 genoemd.	 omdat		

i	bridge	you	naast	het	winkelcentrum	

staat,	 wordt	 het	 toch	 regelmatig	

onderwerp	 van	 gesprek.	 wellicht	

door	de	kou	op	de	brug	is	de	zin	‘het	

is	er	wel	warm’	het	meest	gehoorde	

kwalificatie	 voor	 het	 overdekte	

winkelcentrum.	maar	voor	de	meeste	

jongeren	 is	 het	 simpelweg	 een	

passage	van	het	station	naar	school	

en	vice	versa.	

de	 populairste	 plekken	 zijn	 toch	

voetbalveldjes,	 pleinen,	 en	 skate-

banen.	over	één	plek	wordt	opvallend	

veel	 gepraat:	 het	 afrikaanderplein.	

het	 krijgt	 positieve	 en	 negatieve	

kritiek.	

wat	verder	opvalt,	is	dat	slechts	één	

persoon	 een	 favoriete	 plek	 aan	 het	

water	kiest.	de	relatie	van	rotterdam	

zuid	met	het	water	 is	minimaal.	 en	

dat	terwijl	rotterdam	een	havenstad	

is,	en	de	grote	ontwikkelingen	op	de	

Kop	van	zuid	juist	op	het	water	zijn	

gericht.

een	jongen	uit	rotterdam	west:	‘tsja,	

rotterdam	zuid	is	wel	leuk.	ik	kom	er	

wel	vaak.	gewoon,	met	vrienden.	het	

is	wel	verbeterd.	vooral	al	die	veldjes.	

en	 er	 zijn	 bankjes	 gekomen.	 maar	

rotterdam	west	vind	ik	mooier,	daar	

zijn	 nog	 veel	meer	 plekken	waar	 je	

lekker	kan	chillen.	bijna	op	elke	hoek	

van	 de	 straat	 is	wel	 een	 pleintje	 te	

vinden.	dat	maakt	het	 leuk.’	wat	er	

moet	gebeuren?	het	antwoord	wordt	

even	later	bondig	gegeven	door	een	

passerende	 jongen:	 ‘het	 is	 gewoon	

heel	 simpel.	 een	 veldje,	 een	 bankje	

en	misschien	een	boompje.	dan	zijn	

we	al	tevreden.’	

de	kaart	met	favoriete	plekken	is	een	

goed	 beginpunt	 voor	 een	 gesprek	

over	 zuid	 en	 haar	 zuidfactor	 voor	

jongeren.

‘heT is gewoon heel siMpel. 
een Veldje, een bankje, en 

MissChien een booMpje. 
dan zijn we al TeVreden.’ 
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ieMand zegT zuid: 
waar denk jij dan aan?

‘5314’

‘zuidpLein’

‘iK	denK	aan	mijn	eigen	wijK,	
afriKaanderwijK’



2524

voor	 sporters	 die	 aan	 parkour	 of	

freerun	doen	zijn	muurtjes,	hekken	en	

hoogteverschillen	 uitdagende	 obsta-

kels	om	overheen	te	springen,	vanaf	te	

duikelen	of	tegen	op	te	lopen.	door	hun	

ogen	bekeken	ziet	de	alledaagse	stad	

er	ineens	heel	anders	uit:	onopvallende	

stukken	 stad	 worden	 fantastische	

plekken	als	er	maar	sprake	is	van	veel	

hoogteverschillen	 en	 muurtjes	 bij	

elkaar.	voor	deze	obstakels	zijn	geen	

standaard	maten	te	geven,	bij	parkour	

en	 freerun	gaat	het	 	 immers	om	zelf	

creatieve	 manieren	 te	 vinden	 om	

een	 specifiek	 obstakel	 te	 nemen.	

voor	 traininglocaties	 is	 het	 daarom	

handig	dat	afstanden	en	hoogtes	zich	

in	 een	 bepaald	 bereik	 bevinden;	 dat	

afstanden	 bijvoorbeeld	 steeds	 groter	

en	muurtjes	steeds	hoger	worden	(zie	

diagram).	verder	heeft	de	manier	van	

bewegen	 een	 duidelijk	 ritme,	 waarbij	

aanlopen,	sprongen	en	uitrollen	elkaar	

afwisselen.	

de	afbeeldingen	zijn	afkomstig	van	de	free	style	space	map,	die	in	opdracht	van	stichting	Kijk	op	zuid	
is	geproduceerd	door	studio	iris	schutten.

Jongeren eigenen zich met freestyle sporten de stad op een onorthodoxe 

manier toe. iris schutten bracht voor your city deze informele hotspots 

in kaart en produceerde de freestyle space map van rotterdam.

parKour	en	
freerun

obsTaCles

binnenroTTe

zuiderpark

zuidplein

rijnhaVen

sT. jaCobsplaaTs





het	 is	 een	 bekende	 route	 voor	 veel	

jongeren:	de	brug	tussen	zuidplein	en	

de	scholen	in	het	motorstraatgebied.	

ze	 zijn	 op	 weg	 van	 metro	 of	 bus	

via	 het	 winkelcentrum	 naar	 school	

of	 andersom.	 het	 is	 een	 stenige,	

wat	 winderige	 plek	 met	 een	 groot-

stedelijke	charme	waar	niet	iedereen	

meteen	voor	valt.	

Kunstenaars	 chantal	 van	 heeswijk	

en	 ruud	 reutelingsperger	 zagen	

dit	 echter	 als	 een	 uitgelezen	 plek	

om	te	onderzoeken	wat	 jongeren	op	

zuid	willen.	zij	bouwden	een	nieuwe	

brug	 over	 de	 oude	 en	 maakten	 van	

deze	 anonieme	 passage	 tussen	

zuidplein	 en	 het	 ikazia	 ziekenhuis	

een	 ontmoetingsplek	 voor	 jonge,	

ondernemende	 zuiderlingen.	 drie	

dagen	 lang	 was	 het	 dé	 plek	 voor	

jongeren	 om	 te	 laten	 zien	 wat	 hun	

zuidfactor	 is,	 elkaar	 te	 ontmoeten,	

te	 chillen	 of	 te	 rillen	 (het	 was	 koud	

daar	boven),	muziek	te	luisteren,	een	

modeshow	te	kijken	of	een	workshop	

kickboxen	te	volgen.	

de	plek	voor	i	bridge	you	is	zichtbaar	

goed	 gekozen	 als	 podium	 voor	 jong	

en	ondernemend	zuid.	het	is	druk	op	

de	bestaande	brug.	jongeren	komen	

met	 enige	 aarzeling	 de	 trap	 van	 de	

nieuwe	brug	op,	kijken	en	hangen	wat	

rond.	

orlando	breinburg,	 voormalig	wereld-

kampioen	 K1,	 geeft	 samen	 met	

Kickboxing	 pinas	 een	 demonstratie.	

een	 groep	 jongens	 en	 meiden	 komt	

naar	 boven.	 ze	 zijn	 uitgelaten,		

kijken,	 leveren	 commentaar,	 maar	

willen	 niet	 meedoen.	 na	 wat	 aan-

dringen,	stapt	een	meisje	uit	de	groep	

en	 doet	 toch	 mee,	 dapper.	 volgens	

breinburg	 zijn	 jongeren	 op	 het	

zuidplein	vaak	doelloos.	als	voormalig	

wereldkampioen	 ziet	 hij	 het	 als	 zijn	

taak	jongeren	te	helpen	een	doel	in	hun	

leven	 te	vinden.	sport	helpt	volgens	

hem	hierbij,	omdat	het	disciplineert.	

jongeren	 hebben	 een	 plek	 nodig,		

waar	 zij	 zich	 kunnen	 uitleven.	 een	

groot	 fitnesscentrum	 waar	 zij	

betaalbaar	 en	 onder	 begeleiding	

kunnen	 sporten	 bij	 zuidplein,	 wat	

breinburg	 betreft	 veel	 goeds	 kan	

opleveren.

zenuwachtige	meisjes	en	één	jongen	

kleden	 zich	 ondertussen	 achter	 een	

scherm	 om	 en	 zijn	 druk	 bezig	 met	

hun	make-up.	 sinds	 eind	 september	

hebben	zij	met	pal	maas	modeatelier	

gewerkt	aan	een	collectie.	op	de	brug	

showen	ze	voor	het	eerst	hun	eigen	

ontwerpen,	 gebaseerd	 op	 een	 eigen	

bedacht	 sprookje,	 blijkt	 later	 als	 zij	

de	 kledingstukken	 toelichten.	 pal	

maas	 laat	 jongeren	 samen	 werken	

met	 jonge	 professionals	 uit	 de	

winderige
voetgangersbrug

29

podiuM Voor
jong &

onderneMend
zuid

drie dagen lang was de brug van het ikazia Ziekenhuis naar winkelcentrum 

Zuidplein de plek voor jonge ondernemende Zuiderlingen. marieke hillen 

sprak met een aantal van hen over hun wensen en verlangens voor 

rotterdam Zuid.
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modewereld,	 waardoor	 zij	 de	 kans	

krijgen	hun	talenten	te	ontdekken	en	

ontwikkelen.	

michelle	 donkersloot	 woont	 op	

zuid	 en	 is	 lid	 van	b&w	next.	 in	 hun	

gebruik	 van	 de	 publieke	 ruimte	 zijn	

jongeren	 volgens	 haar	 vindingrijk:	

'zij	 accepteren	 de	 bestaande	 vorm,	

maar	 interpreteren	 en	 gebruiken	

deze	op	een	eigen	wijze.	een	manier	

die	 misschien	 niet	 altijd	 door	

volwassenen	wordt	verstaan.'	als	het	

over	 jongeren	 en	 ondernemen	 gaat,	

is	 ze	 heel	 helder:	 'jongeren	moeten	

niet	 vragend	 rond	 kijken,	 maar	 zelf	

initiatief	 nemen.'	 dan	 wordt	 ze	

enthousiast:	 'geef	 jongeren	 de	 kans	

om	 bijvoorbeeld	 op	 de	 dordtselaan	

tussen	bestaande	winkels	 iets	 kleins	

te	 beginnen	 en	 laat	 het	 langzaam	

groeien…	een	koffiehuisje	op	zuid	dat	

op	elke	manier	–	 inrichting,	sfeer	en	

aanbod	-	echt	typisch	zuids	is.'

‘veel	jongeren	hebben	problemen	en	

vinden	 het	 moeilijk	 zich	 te	 uiten	 of	

hierover	 te	 praten.	 in	 muziek,	 sport	

of	 mode	 kunnen	 ze	 hun	 gevoelens	

wel	 kwijt.’	 zegt	 demo,	 die	 samen	

met	twee	andere	jongens	op	de	brug	

optreedt.	hij	biedt	met	zijn	stichting	

Lost	boys	music	jongeren	een	podium,	

organiseert	open	mic	avonden,	regelt	

betaalbare	studioruimte	en	begeleidt	

ze	in	hun	muzikale	ontwikkeling.

op	zaterdag	is	er	een	modeshow	van	

dennis	van	dorem.	dennis	is	direct	na	

zijn	opleiding	aan	de	modevakschool	

zijn	bedrijf	mono	fashion	begonnen.	

tijdens	 zijn	 shows	 toont	 hij	 eigen	

werk,	maar	biedt	hij	andere	jongeren	

ook	 een	 podium	 waar	 zij	 hun	

talenten	 kunnen	 laten	 zien.	 dit	 is	

ook	 waar	 amin	 daci	 –	 samensteller	

van	 het	 doorlopend	 programma	 van	

i	bridge	you	op	zaterdag	en	al	 jaren	

actief	 op	 het	 gebied	 van	 kunst	 en	

cultuureducatie	 -	 op	 hamert:	 biedt	

jongeren	een	podium	voor	expressie.	

breng	 jonge	 dansers	 in	 contact	met	

mtv.	 haal	 niet	 alle	 graffiti	 weg,	

maar	 laat	 sommige	 plekken	 gewoon		

bestaan.	 net	 als	 demo	 (Lost	 boys	

music)	zegt	amin	dat	de	buurthuizen	

niet	 langer	 de	 plekken	 zijn,	 waar	

jongeren	 zich	 thuis	 voelen.	 het	

programma	 dat	 daar	 wordt	

aangeboden,	 sluit	 niet	 aan	 bij	 de	

jongeren	van	nu.

een	 aantal	 jonge	 rappers	 stapt	 het	

podium	 op,	 hun	 teksten	 zijn	 veel-

zeggend:	‘jullie	horen	me	niet,	je	hoeft	

me	 niet	 te	 koeioneren,	 heb	 respect,	

geef	me	ruimte!’

drie	 dagen	 was	 de	 saaie	 oversteek	

tussen	zuidplein	en	ikazia	‘a	buzzling	

place’,	waar	jong	zuid	naast	het	grote	

winkelcentrum	 zuidplein	 ruimte	 kon	

claimen	om	te	ondernemen.	muziek,	

dans,	mode	en	sport	zijn	de	gebieden	

waar	 jongeren	 met	 plezier	 hun	

ondernemingszin	 in	 kwijt	 kunnen.	

nu	de	tenten	weg	zijn	en	de	i	bridge	

you	 -	 brug	 is	 afgesloten,	 rest	 de	

vraag	of	de	brug	terugkeert	naar	zijn	

oude,	oninspirerende	staat.	of	heeft		

i	bridge	you	de	kracht	van	de	plek	en	

van	de	jongeren	op	zuid	blootgelegd	

en	 is	 niet	 alleen	 bij	 jongeren,	 maar	

ook	 bij	 (ruimtelijk)	 beslissers	 in	 het	

gebied	een	vuurtje	aangewakkerd?
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4 augusTus j.l. lokaTie: 
kanToor  ConCire. de 
VergaderTaFel in de 
eTalage.
‘Koffie?’	‘ja,	lekker	dubbele	espresso.’	

‘alsjeblieft,	en	kunnen	jullie	iets	doen	

in	 het	 kader	 van	 your	 city	 met	

jongeren	in	het	motorstraatgebied?’

chantal	 van	 heeswijk	 en	 ruud	

reutelingsperger	 kijken	 elkaar	 aan	

en	knikken	voorzichtig.

11 augusTus j.l. lokaTie: 
MoTorsTraaTgebied. 
de bouwpuT.
‘hier	gaan	we	dus	niets	doen	ruud.’	

‘nee,	dat	lijkt	me	ook	niet.’	

een	 wandeling	 door	 het	 motor-

straatgebied	 doet	 ons	 al	 snel	 het	

volgende	 denken:	 als	 je	 iets	wil	met	

jongeren	 moet	 je	 het	 doen	 op	 de	

plekken	waar	ze	zijn.	de	ervaring	leert	

dat	 het	 ontzettend	 veel	 moeite	 (en	

dus	 geld)	 kost	 om	 jongeren	 ergens	

heen	 te	 krijgen,	 laat	 staan	naar	een	

locatie	waar	je	nog	alles	moet	bouwen	

om	een	aangename	plek	te	maken.	

een	week	brainstormen	leidde	tot	het	

concept	i	bridge	you.

18 augusTus j.l. lokaTie: 
eMail
ondernemen,	 ontmoeten,	 eten	 en	

muziek	 luisteren,	 het	 kan	 allemaal	

tijdens	i	bridge	you.	over	de	loopbrug	

tussen	 winkelcentrum	 zuidplein	 en	

het	 motorstraatgebied	 verrijst	 een	

nieuwe,	 acht	 meter	 hoge	 ‘levende’	

brug.	 op	 deze	 brug,	 een	 bouwwerk		

met	 een	 open	 karakter,	 kunnen	

jongeren	 hun	 ideeën	 over	 onder-

nemen	 op	 zuid	 aan	 elkaar	 en	 aan	

bezoekers	van	zuidplein	presenteren.

chantal	 van	 heeswijk	 gaat	 voor		

i
bridge

you

35

i	 bridge	 you	 direct	 in	 gesprek	 met	

jongeren.	 zij	 gebruikt	 hun	 ideeën	

en	 input	 voor	 de	 invulling	 van	 het	

programma.	uit	de	gesprekken	blijkt	dat	

jongeren	 graag	 invloed	 willen	 op	 hun	

woon-	 en	 leefomgeving.	 tegelijkertijd	

zijn	 zij	 lastig	 te	betrekken	bij	 architec-

tuur	 en	 stedenbouw.	 ze	 zijn	 snel	 in	

hun	 doen	 en	 handelen.	 architectuur	

is	 doorgaans	 een	 langzaam	 proces.	

voordat	 een	 plein	 is	 ingericht	 of	 een	

gebouw	staat,	is	zo	een	jaar	verstreken.	

met	 tijdelijke	 bouwwerken	 op	 pleinen,	

bruggen	 en	 braakliggende	 terreinen		

hebben	 jongeren	 wel	 invloed	 op	 hun	

omgeving.	met	your	city	en	de	door	

hun	 bedachte	 bouwwerken	 drukken	

jongeren	 hun	 stempel	 op	 rotterdam	

zuid.

jongeren	 hebben	 behoefte	 aan	

fysieke	ruimte,	dus	echte	plekken	waar	

ze	 zich	 kunnen	 uitleven.	 daarnaast	

hebben	 ze	 mentaal	 behoefte	 aan	

een	eigen	plek.	jongeren	voelen	zich	

vaak	 niet	 welkom	 op	 plekken	 waar	

ze	 zich	met	 elkaar	willen	 vermaken:	

omwonenden	 en	 voorbijgangers	

klagen	 over	 hun	 aanwezigheid.	 met	

your	city	creëren	de	jongeren	hun	

eigen	 plek	 en	 laten	 tegelijkertijd	 de	

buitenwereld	 zien	 hoe	 zij	 hun	 vrije	

tijd	beleven.

i	 bridge	 you	 is	 drie	 dagen	 lang	

een	 podium	 voor	 presentaties,	

tentoonstelling,	 verblijf	 en	 een	

werkplaats	 voor	 de	 inrichting	 van	

openbare	ruimte.	

beeldend vormgever chantal van heeswijk en ruud reutelingsperger van 

observatorium maakten net buiten winkelcentrum Zuidplein plaats voor 

jonge ondernemende Zuiderlingen. ruud reutelingsperger blikt terug 

op de totstandkoming van deze ‘levende brug’ en benoemt waardevolle 

resultaten.
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er	 is	 een	 kantoorruimte,	 een	 terras,	

een	podium	en	een	aantal	winkeltjes.	

alles	wordt	door	jongeren	gerund.	

iedere donderdag
Tussen 10.00 en 17.00 uur 
Van 17 sepTeMber ToT 
22 okTober j.l. lokaTie: 
inFobalie zuidplein
‘Koffie.’	 ‘ja,	 lekker,	 cappucino	

alsjeblieft.’	 veel	 jongeren	 laten	 zich	

informeren	 over	 het	 idee	 en	 de	

oproep	 om	 zichzelf	 te	 presenteren.	

van	 fijnschilders	 tot	 dj’s.	 van	

uitvinders	 (aQua	 sweet)	 tot	 een	

voormalig	 kampioen	 thai	 boxing.	

andré	 bimmel,	 een	 gepensioneerd	

rasbestuurder,	 staat	 aan	 de	 balie.	

‘interessant,	ik	vraag	mij	al	langer	af	

hoe	het	komt	dat	we	zoveel	rapporten,	

onderzoek	en	bijeenkomsten	hebben	

die	 jongeren	 centraal	 stellen	 op	

zuid,	terwijl	er	maar	weinig	concreet	

zichtbaar	wordt.’	de	kern	van	i	bridge	

you	 is	 hiermee	 verwoord.	 jongeren	

zijn	degenen	die	voor	een	grote	mate	

van	 levendigheid	 en	 bedrijvigheid	 in	

de	 publieke	 ruimte	 zorgen,	 maar	 ze	

worden	 niet	 als	 serieuze	 partners	

beschouwd	 in	 het	 vormgeven	 van	

diezelfde	publieke	ruimte.	

in	het	kader	van	het	jongerenjaar	your	

worLd	zijn	een	aantal	programma’s	

gestart	 die	 hier	meer	 aandacht	 aan	

besteden.	 your	 city	 is	 daarin	 ook	

een	 belangrijke.	 waarom?	 omdat	

het	programma	wordt	gesteund	door	

belangrijke	 spelers	 op	 dit	 gebied	 en	

zij	 een	 belang	 vertegenwoordigen.	

wat	moeten	we	doen	met	en/of	voor	

jongeren?

met	i	bridge	you	willen	we	een	begin	

maken	met	het	verder	beklimmen	van	

de	 zogenaamde	 participatieladder.		 >
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van	 participatie	 naar	 	 co-creatie.	

i	 bridge	 you	 staat	 niet	 alleen	

voor	 de	 brug	 zelf,	 maar	 gaat	

ook	 over	 het	 verbinden	 van	 de	

diverse	 belanghebbenden	 bij	 de	

totstandkoming	 van	 dergelijke	

publieke	ruimtes.	tevens	wil	 i	bridge	

you	een	voorbeeld	zijn	hoe	co-creatie	

processen	 als	 cultureel	 evenement	

opgetuigd	 kunnen	 worden.	 onder-

zoek,	 betrokkenheid	 en	 ideevorming	

op	een	bijzondere	wijze.	met	i	bridge	

you	willen	we	de	kwestie	zichtbaar	en	

beleefbaar	maken.

29 okTober ToT 31 
okTober j.l. lokaTie: 
i bridge You.	
zwevend	boven	de	voetgangersbrug	

tussen	zuidplein	en	ikazia	ziekenhuis

‘he,	koffieman,	lekker	die	koffie	man!’	

thai-box	 lessen,	 urban	 detectives,	

d.o.K.t.e.r	 sterre,	 amin	 daci,	 pal	

maas,	broodje	hema	rookworst,	mode-	

shows,	muziek,	 bezoek	 van	 de	mini-	

steries	vrom	en	Lnv,	andré	bimmel,	

buurtbewoners,	passerende	ouderen,	

jongeren	 en	 de	 koffieman	 met	

heerlijke	koffie	en	rotterdamse	thee.	

een	druk	bezochte	opening	en	tijden	

dat	er	niemand	is	op	de	brug	behalve	

de	gastheren/vrouwen.

muziek	 die	 knalt	 vanuit	 de	 lucht.	

rokende	 mensen	 onderaan	 de	

trap.	 ondernemers	 die	 wegblijven,	

onverwachte	 hoogtepunten	 van	

mensen	 waarvan	 je	 het	 niet	 had	

gedacht.	 mensen	 die	 naar	 boven	

lopen	 en	 zich	 schielijk	 omdraaien.	

anderen	 die	 nieuwsgierig	 zijn	 en	

langer	blijven.	stroom	die	uitvalt,	de	

verkeerde	tenten,	te	veel	reclame,	een	

trap	die	eigenlijk	aan	weerszijden	had	

gemoeten,	 maar	 ook	 onverwachte	

ontmoetingen	 en	 leuke	 gesprekken.	

Kritiek	en	positieve	reacties	wisselen	

elkaar	af.	de	foto’s	tonen	de	enorme	

diversiteit	 aan	 ‘kleuren’.	 zowel	 in	

kleding	als	in	culturele	achtergrond.	

39

vervolgop p. 68
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césare	peeren
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op	 een	 braakliggend	 terrein	 in	 het	

motorstraatgebied	wordt	een	freestyle	

sports	stadion	gebouwd.	in	het	mulle	

zand	liggen	grote	houten	kabelhaspels	

die	 met	 elkaar	 zijn	 verbonden	 met	

steigerpijp.	een	paar	jongens	zijn	aan	

het	 sjouwen	 met	 stoeptegels.	 soms	

springt	er	opeens	een	op	de	gebouwde	

obstakels	om	er	met	een	imposante	rol	

weer	vanaf	te	duiken.	op	een	zonnige	

zaterdagmiddag	 in	 november	 spreek	

ik	césare	peeren	en	henk	strijdhaftig	

over	de	manier	waarop	straatsporters	

de	 stad	 gebruiken,	 de	 bouw	 van	

het	 stadion,	 maar	 ook	 over	 het	 hoe	

en	 waarom	 van	 het	 betrekken	 van	

jongeren	in	de	ruimtelijke	ontwikkeling	

van	de	stad.	

peeren	 heeft	 een	 eigen	 bureau	

2012	 architecten,	 dat	 vooral	

bekend	 is	 vanwege	 het	 gebruik	 van	

hergebruikte	 materialen	 in	 hun	

ontwerp.	 henk	 strijdhaftig	 alias	

action	 henk	 is	 het	 gezicht	 van	 de	

rotterdamse	 freerun	 community.	 zij	

zijn	 door	 2012architecten	 gevraagd	

om	 mee	 te	 werken	 aan	 de	 bouw	

van	 een	 stadion	 voor	 informele	

of	 straatsporten.	 het	 klikt	 tussen	

2012	 en	 de	 ongeorganiseerde,	 maar	

gedisciplineerde	 én	 gemotiveerde	

freerunners.	vanuit	alle	delen	van	de	

stad	komen	de	jongens	op	het	stadion	

in	 aanbouw	 af.	 ze	 hoorden	 erover	

van	anderen	of	hebben	het	gezien	op	

internet	of	 televisie.	ook	voor	action	

48

freerunners trainen hard, vaak en serieus, voordat zij de stad in gaan 

voor het echte werk. de community heeft meerdere malen zijn behoefte 

aan goede indoor- en outdoor trainingslocaties uitgesproken. your 

city bood de mogelijkheid een tijdelijke plek in het motorstraatgebied te 

realiseren. samen met 2012architecten bouwde de freerun community haar 

eerste eigen traingsplek. marieke hillen bevraagt césare peeren en henk 

strijdhaftig over de totstandkoming van het stadion.

een      'urban adVenTure'

deel 1
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henk	zijn	er	onbekende	gezichten.	als	

ik	met	hem	sta	te	praten,		komen	twee	

jonge	jongens	in	trainingspak	op	hem	

af,	 geven	 hem	 een	 hand	 en	 zeggen	

verlegen	 ‘we	 hebben	 je	 gezien	 op	

tv	 en	wilden	 zelf	 eens	 komen	 kijken’	

henk	nodigt	ze	uit	de	objecten	uit	te	

proberen	en	lekker	hun	gang	te	gaan.	

chill!	al	snel	helpen	ook	deze	jongens	

mee	met	bouwen.	tussendoor	wordt	er	

geklommen,	gesprongen	en	geduikeld,	

of	is	het	andersom?

peeren	 -	 zoals	hij	 zelf	omschrijft	 van	

nature	apolitiek	-	wist	niet	veel	meer	

van	 freerunnen	 dan	 de	 youtube	

filmpjes	die	hij	wel	eens	had	gezien.	hij	

is	onder	de	indruk	van	de	mentaliteit	

en	 de	 levensstijl	 van	 deze	 jongeren.	

‘freerunners	doen	niet	aan	competitie,	

ze	geloven	in	samenwerking	en	elkaar	

dingen	 leren.	op	deze	manier	 zijn	 zij	

heel	 productief.	 het	 is	 vergelijkbaar		

met	de	open	source	manier	van	werken	

die	 2012architecten	 bijvoorbeeld	 in	

hun	 website	 recyclecity	 hanteert.’		

toch	wordt	dit	nog	maar	slecht	gezien	

en	 gewaardeerd	 door	 de	 beslissers,		

stelt	 strijdhaftig.	 door	 de	 niet	

traditionele	 manier	 waarop	 free-

runners,	 maar	 ook	 andere	 freestyle	

sporters	 zijn	 georganiseerd	 en	 zich	

manifesteren,		vallen	ze	buiten	de	radar	

van	het	bestaande	kader.	feerunners	

trainen	 niet	 in	 verenigingsverband,	

maar	 trekken	 in	 kleine	 clubjes	 door	

de	stad	op	zoek	naar	goede	obstakels	

en	plekken.	ze	bestaan	als	community	

op	 internet,	 maar	 de	 deelname	 is	

vrijblijvend.	 strijdhaftig	 krijgt	 vaak	

feitelijke	vragen	als:	 ‘hoe	groot	 is	de	

scène?	 of	 ‘wie	 doen	 er	 aan	 mee?’	 -	

van	diezelfde	gemeente	en	beslissers.	

strijdhaftig	 moet	 ze	 het	 antwoord	

schuldig	blijven.	hij	hoopt	dat	met	de	

bouw	van	het	stadion	zichtbaar	wordt	

dat	het	om	een	grote	groep	jongeren	

gaat	 en	 dat	 de	 sport	 in	 rotterdam		

leeft.	 wat	 hij	 wel	 weet,	 is	 dat	 veel	

jongeren	 door	 het	 verplichtende	

karakter	 geen	 zin	 of	 tijd	 hebben	

om	 deel	 te	 nemen	 aan	 het	

traditionele	 verenigingsleven.	 deze	

jongeren	 trainen	 graag,	 maar	 zijn	

individualistisch	 ingesteld	 en	 trekken	

het	 liefst	 op	 in	 kleiner	 verband.	

zowel	 peeren	 als	 strijdhaftig	 stellen	

dat	 voor	 de	 freerunners	 niets	 hoeft	

worden	 aangepast	 in	 de	 openbare	

ruimte.	 het	 is	 juist	 het	 onverwachte	

van	 de	 obstakels,	 die	 de	 stad	 als	

speelterrein	 voor	 freerunners	 uit-

dagend	 maakt.	 hoewel	 ze	 er	 beiden	

hard	 aan	 trekken	 om	 het	 stadion	

te	 realiseren,	 staan	 peeren	 en	

strijdhaftig	 niet	 onverdeeld	 positief	

tegenover	 het	 project.	natuurlijk	 zijn	

de	freerunners	blij	met	deze	plek	om	

te	 trainen,	 onderstreept	 strijdhaftig.	

hun	 ambivalentie	 komt	 volgens	

peeren	 voort	 vanuit	 de	 wetenschap,	

dat	het	door	beleidsmakers	wel	eens	

kan	 worden	 gezien	 en	 uitgelegd	 als	

een	legitimatie	om	rennende	jongeren	

te	weren	uit	de	‘echte’	stad.	

over	 de	 manier	 waarop	 zij	 aan	 het	

stadion	 hebben	 gewerkt,	 vertelt	

peeren:	 '2012architecten	 werkt	 niet	

vanuit	 een	 vooropgesteld	 eindbeeld,	

ze	 werken	 vanuit	 de	 inhoud	 van	 het	

project.	 eigenlijk	 wilden	 de	 free-	

runners	een	simulatie	van	de	stad	op		

een	 plek	 waar	 juist	 een	 gebouw	 is	

gesloopt	 en	 de	 stad	 even	 niet	 meer	

bestaat.'	 	 peeren	 heeft	 in	 het	 begin	

nog	 geprobeerd	 iets	 te	 redden	 van	

het	 schoolgebouw	 dat	 is	 gesloopt,	

dat	 lukte	 niet.	 daarna	 maakte	 hij	

een	 ‘oogstkaart’	 met	 verkrijgbare	

restmaterialen	 die	 in	 de	 wijde	

omgeving	van	rotterdam	voorhanden	

waren.

uiteindelijk	 is	 gekozen	 voor	 kabel-

haspels	 (ruim	 verkrijgbaar	 én	 gratis)	

en	 steigerpijpen	 als	 basismateriaal.	

verder	 tikten	 ze	 nog	 drie	 polyester	

silo's	op	de	kop	die	als	entree	van	het	

stadion	 dienen.	 samen	 bouwden	 ze	

een	soort	schets	op	de	eerste	dag	om	

te	kijken	hoe	het	werkte.	deze	is	weer	

afgebroken	en	in	de	daarop	volgende	

weken	is	het	stadion	stukje	bij	beetje	

in	overleg	opgebouwd.	zes	weken	lang	

is	op	woensdag	en	zaterdag	door	de	

architecten	en	de	freerunners	aan	het	

stadion	gebouwd.	henk:	'de	plek	is	niet	

alleen	 bedoeld	 voor	 de	 allerbesten,	

maar	 juist	 ook	 voor	 de	 jongens	 en	

meisjes	die	nog	niet	zo	bedreven	zijn	

in	 het	 freerunnen,	 maar	 het	 willen	

uitproberen.	er	zijn	dus	makkelijke	en	

moeilijkere	situaties	nagemaakt,	zodat	

iedereen	aan	zijn	trekken	kan	komen.'	

césare:	'onze	taak	als	architect	was	in	

deze	 door	 de	 freerunners	 gewenste	

constellaties,	 een	 geometrie	 aan	 te	

brengen,	het	vorm	te	geven.

5150
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‘heT is je blik op de aarde, 
je blik op roTTerdaM, o daar 
kan ik springen, daar kan ik 

onderdoor oF oVerheen … 
je hebT een Freerun Vison!’

aLex
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de	plannen	zijn	groots	en	dat	vereist	

een	dito	planning.	deze	trage	manier	

van	 gebiedsontwikkeling	 heeft	 zijn	

eigen	 interne	 logica.	 maar	 als	 de	

ambitie	 bestaat	 jongeren	 in	 deze	

ontwikkelingen	te	betrekken,	kent	het	

zijn	 beperkingen.	 jongeren	 hebben	

een	 aanzienlijk	 korter	 uithoudings-

vermogen	bij	het	maken	en	realiseren	

van	 plannen.	 zij	 hebben	 een	 heel	

andere	planhorizon.

zelfs	een	betrekkelijk	‘korte’	realisatie-	

termijn	 van	 vier	 jaar	 zoals	 bij	 het	

skatepark	 westblaak	 (rotterdam,	

initiatief	 1996,	 oplevering	 2000)	 is	

door	de	betrokken	jongeren	als	te	lang	

ervaren.	 tussen	 iemands	 veertiende	

en	 achttiende	 levensjaar	 zit	 een	

wereld	 van	 verschil.	 het	 betrekken	

van	 jongeren	 bij	 de	 planvorming	

vergt	 daarom	 een	 andere	 omgang	

met	de	planhorizon	door	gemeenten,	

corporaties	 en	 ontwikkelaars.	 dit	

hoeft	niet	per	se	strijdig	te	zijn	met	de	

traditionele	werkwijze,	maar	 kan	 ook	

als	 verrijkend	 of	 aanvullend	 worden	

beschouwd.	

een	 nadere	 beschouwing	 van	 de	

planhorizon	in	de	ruimtelijke	ordening,	

stedenbouw	 en	 architectuur	 toont	 in	

het	verloop	van	het	proces	behoorlijk	

wat	 gaten.	 dit	 komt	 voornamelijk	

doordat	in	eindbeelden	wordt	gedacht.	

de	 blik	 is	 gericht	 op	 hoe	 het	 in	 de	

toekomst	moet	gaan	worden.	met	het	

turen	in	de	verte,	wordt	de	af	te	leggen	

weg	van		a	naar	b	-	van	de	bestaande	

situatie	naar	het	gewenste	eindbeeld	

-	 over	 het	 hoofd	 gezien.	 maar	 in	 de	

realiteit	blijken	bewoners	niet	op	stel	

en	sprong	verhuisd,	worden	woningen	

niet	direct	gesloopt	of	gerenoveerd	of	

worden	 nieuwe	 projecten	 vertraagd	

opgeleverd:	 financieringsproblemen,	

vergunningsperikelen	of	veranderende	

inzichten	 liggen	 hier	 aan	 ten	

grondslag.	 zelfs	 als	 de	 planvorming	

en	 uitvoering	 soepel	 verloopt,	 is	 de	

weg	 naar	 het	 eindbeeld	 een	 lang	 en	

grillig	 traject.	 Leegstaand	 vastgoed,	

braakliggende	 terreinen	 en	 nog	 niet	

verhuurde	 nieuwbouw	 zijn	 een	 vaak	

waargenomen	verschijnsel	gedurende	

het	proces,	maar	een	weinig	besproken	

onderwerp	 in	 de	 planvorming.	 de	

zogenoemde	 tussentijd	 onttrekt	 zich	

voor	een	groot	deel	aan	het	zicht	van	

de	 plannenmakers,	 terwijl	 juist	 hier	

kansen	 om	 te	 experimenteren	 met	

nieuwe	 ideeën	 zich	 voordoen.	 juist	

in	 de	 tussentijd	 is	 ruimte	 te	 vinden	

waar	 jongeren	 met	 meer	 vrijheid	 en	

snelheid	 hun	 verlangens	 en	 ideeën	

kunnen	realiseren.

	

in	 de	 wijk	 transvaal	 in	 den	 haag,	

floreerde	 in	 2007	 en	 2008	 hotel	

transvaal.	een	hotel	waar	kon	worden	

geslapen	in	woningen	die	vrijkwamen	

door	 grootschalige	 sloop-	 en	

nieuwbouw.	de	hele	wijk	draaide	mee	

in	 de	 ontvangst	 van	 de	 gasten:	 het	

turks	restaurant	verzorgde	het	ontbijt,	

en	 de	 lokale	 wasserette	 en	 kapper	

vormden	 de	 voorzieningen	 van	 het	

hotel.	 in	 halle-neustadt	 (duitsland)	

initieerde	 complizen,	 een	 bureau	

op	de
niet-pLanKaart

gezet
de TussenTijd als springplank Voor 

iniTiaTieVen Van jongeren

'zelFs als de 
planVorMing en 

uiTVoering soepel 
VerloopT, is de weg 
naar heT eindbeeld 
een lang en grillig 

TrajeCT.'

a a

BB

5958

het is voor ruimtelijke plannenmakers van gemeenten, ontwikkelaars en 

corporaties niet ongewoon te denken in termijnen van tientallen jaren. als de 

ambitie bestaat jongeren in deze ontwikkelingen te betrekken, biedt volgens 

iris schutten het denken over een andere planhorizon en de tussentijd 

onverwachte kansen.



waar	 en	 wanneer	 welke	 gebouwen	

en	 terreinen	 leeg	 staan	 of	 komen.	

een	 soort	 omgekeerde	 plankaart:	 de	

niet-plankaart.	hierop	zijn	de	locaties	

zichtbaar	 waar	 tussentijd-initiatieven	

kunnen	 worden	 ontplooid.	 creëer	

tevens	 een	 ondernemerskamer.	

eén	 loket	 waar	 financiering-	 en	

vergunningsprocedures	 versneld	

worden	 afgehandeld.	 wensen	 en	

ideeën,	 die	 niet	 noodzakelijkerwijs	

hoeven	 te	 wachten	 op	 realisatie	

van	 een	 masterplan	 zijn	 er	 genoeg.	

trainingslocaties	 voor	 freestyle-	

sporten	of		plekken	voor	kleinschalige	

(sport-)	evenementen	kunnen	lang	voor	

de	oplevering	van	het	gebied	al	worden	

gerealiseerd.	daarbij	 is	het	belangrijk	

om	 de	 ondernemers	 van	 dit	 soort	

initiatieven	een	perspectief	te	bieden.	

in	een	enkel	geval	blijft	 een	 initiatief	

klein	of	is	het	van	voorbijgaande	aard,	

maar	er	bestaat	ook	een	gerede	kans	

dat	 een	 initiatief	 meegroeit	 met	 de	

uiteindelijke	 planvorming.	 zorg	 voor	

een	terugkoppeling	van	de	ervaringen	

naar	 het	 ‘masterplan’.	 deze	 voeding	

leidt	tot	een	gevarieerder,	en	preciezer	

programma	dat	lokaal	is	geworteld.	

voor	 architectuur	 communicatie	 en	

stedelijke	ontwikkeling,	in	2003-2004	

het	 ‘sportification-project’:	 een	 flat	

kon	 worden	 beklommen	 alsof	 het	

een	 uitdagende	 bergtop	 betrof	 en	

het	 trappenhuis	 van	 een	 leegstaand	

kantoorgebouw	werd	als	bmx-parcours	

gebruikt.	

grote	partijen	gebruiken	projecten	 in	

de	tussentijd	vaak	om	een	gebied	op	

de	 kaart	 te	 zetten.	 deze	 temporaire	

invullingen	 kunnen	 een	 duurzamere	

betekenis	 hebben.	 zij	 genereren	

nieuwe	 samenwerkingsverbanden	 en	

voegen	 culturele,	 sociale	 en	 maat-	

schappelijke	waarde	toe.

plannenmakers	 leren	 van	 de	 op-

gedane	ervaringen:	wat	werkt	wel	en	

wat	 werkt	 niet	 op	 deze	 locatie?	 op	

deze	 manier	 geven	 deze	 invullingen	

nieuwe	 impulsen	 aan	 het	 ‘eindplan’.	

eenvoudig	 is	 het	 werken	 in	 de	

tussentijd	niet.	het	vraagt	aangepaste	

manieren	van	organisatie,	regelgeving,	

financiering	 en	 beleid.	 	 deze	 zijn	

voor	 meer	 permanente	 invullingen	

bedacht	 en	 zijn	 daardoor	 soms	

hinderlijk	 voor	 tijdelijke	 initiatieven.	

daarnaast	 hebben	 ook	 dergelijke	

projecten	 kapitaal	 nodig	 en	 kunnen	

zij	 niet	 alleen	 worden	 afgerekend	

op	 meetbare	 resultaten.	 hun	 kracht	

ligt	 in	 meer	 subjectieve	 waarden	 als	

culturele,	maatschappelijke	en	sociale	

kwaliteiten	 en	 de	 potentie	 om	 op	

positieve	wijze	 bij	 te	 dragen	 aan	 het	

eindplan.	

vanuit	 dit	 perspectief	 vraagt	 het	

ontwikkelingsgebied	 stadionpark	 in	

rotterdam	 zuid	 om	 een	 tussentijd-

kaart,	 waarop	 wordt	 aangegeven	

'een soorT 
oMgekeerde plankaarT: 

de nieT-plankaarT. 
hierop zijn de loCaTies 

ziChTbaar waar TussenTijd-
iniTiaTieVen kunnen worden 

onTplooid.'

'heT VraagT 
aangepasTe 

Manieren Van 
organisaTie, 
regelgeVing, 

FinanCiering en 
beleid.'

a a
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2012architecten	 en	 een	 grote	 groep	

freerunners	 werkten	 in	 de	 maanden	

oktober	 en	 november	 hard	 aan	 de	

opbouw.	 het	 is	 daarom	 jammer	 als	

het	stadion	–	nog	nauwelijks	gebruikt	

vanwege	het	winterse	weer	–	na	afloop	

van	het	evenement	verdwijnt.	maar	de	

vraag	 is	wie	 kan	 en	 gaat	 het	 beheer	

van	het	stadion	overnemen	van	your	

city?	

de	 freerunners	 lijken	 als	 gebruikers	

de	 meest	 aangewezen	 partij.	 hun		

individualistische	 inslag	 en	 onge-

organiseerde	 karakter	 speelt	 hen	

echter	 parten	 bij	 een	 formele	

overname.	 de	 verantwoordelijkheid	

is	 groter	 dan	 aanvankelijk	 gedacht.	

de	 obstakels	 van	 kabelhaspels	 en	

steigerpijp	 zijn	 bijvoorbeeld	 niet	

gecertificeerd.	 elke	 jongere	 moet	

daarom	 een	 contract	 ondertekenen,	

dat	 hij	 het	 stadion	 op	 eigen	 risico	

betreedt	 en	 gebruikt.	 maar	 ook	

praktische	 zaken	 als	 het	 onderhoud	

van	 de	 obstakels	 en	 het	 terrein	 zijn	

niet	bij	 een	groep	 freerunners	onder	

te	brengen.

in	de	maanden	dat	het	stadion	wordt	

gebouwd,	 heeft	 stichting	 creatief	

beheer	 de	 opdracht	 van	 hart	 van	

zuid	 en	 de	 deelgemeente	 feijenoord	

gekregen	om	tijdens	de	transformatie	

van	 het	 gebied	 zorg	 te	 dragen	 voor	

een	tijdelijke	inrichting	en	het	beheer.	

het	 stadion	 past	 goed	 in	 de	 manier	

waarop	creatief	beheer	gewend	is	om	

samen	 met	 bewoners	 braakliggende	

terreinen	in	de	stad	te	transformeren	

tot	menselijke,	groene	verblijfsplekken.	

in	overleg	met	2012architecten	draagt	

your	city	het	 stadion	daarom	over	

aan	 een	 consortium	 van	 freerunners	

én	 deze	 tijdelijk	 ontwikkelaar	 en	

beheerder	van	het	motorstraatgebied.	

de	 bedoeling	 is	 dat	 creatief	 beheer	

de	jongens	gaat	helpen	bij	het	beheer	

en	 onderhoud.	 drie	 hoofdrolspelers	

van	 verschillende	 freerun	 groepen	

met	 wie	 gedurende	 de	 bouw	 een	

vertrouwensband	is	ontstaan,	worden	

tot	 sleutelhouder	 gemaakt.	 deze	

jongens	 zijn	 het	 aanspreekpunt	

voor	 creatief	 beheer	 en	 de	 andere	

gebruikers	 van	 het	 gebied.	 de	

overdracht	 is	 informeel	 tijdens	 een	

korte	 vergadering	 worden	 de	 losse	

eindjes	 nog	 eens	 doorgesproken.	 de	

notulen	vormen	het	contract.	voor	nu	

lijkt	 het	 geslaagd:	 your	 city	 heeft	

voor	 en	 met	 jongeren	 een	 goede	

tijdelijke	invulling	gerealiseerd	op	een	

plek	 die	 anders	 minstens	 een	 jaar	

had	braakgelegen.	maar	de	 realisatie	

en	 overdracht	 hebben	 ook	 zichtbaar	

gemaakt	 dat	 het	 maken	 en	 beheren	

van	 zo’n	 plek	 niet	 eenvoudig	 is.	 uit	

dit	 proces	 kan	 niet	 eenvoudig	 beleid	

worden	ontwikkeld.	er	is	geen	formule	

die	 simpelweg	 kan	 worden	 herhaald,	

stelt	 peeren.	 de	 verschillende	

communities	 hebben	 elk	 hun	 eigen	

aard.	als	het	stadion	wordt	uitgebreid	

voor	bijvoorbeeld	bmx’ers,	trial	biking	

of	andere	freestyle	sporten,	dan	moet	

per	subcultuur	naar	een	eigen	manier	

van	 samenwerken	 in	 het	 bouwen	 en	

beheermodel	worden	gezocht.	

peeren	heeft	nog	een	laatste	conclusie	

over	dit	gezamenlijk	avontuur.	onder	

het	 mom	 van	 urban	 adventure	 stelt	

hij	 voor	 om	 de	 stad	 als	 gezamenlijk	

recreatiegebied	 te	 beschouwen.	 in	

rotterdam	 is	 ruimte	 zat,	 stelt	 hij,	

gebruik	die	 ruimte	op	een	 inventieve	

manier:	 soms	 met	 een	 duurzame	

inrichting,	 maar	 op	 andere	 plekken	

juist	 met	 een	 tijdelijke	 invulling.	 de	

verlangens	 van	 jongeren	 lenen	 zich	

juist	goed	voor	deze	tijdelijke	omgang	

met	 de	 ruimte.	 de	 regelgeving	 is	 op	

dit	moment	echter	gemaakt	voor	juist	

die	 invulling	 vanuit	 een	 duurzaam	

perspectief.	het	is	zinvol	om	te	kijken	

hoe	 deze	 voor	 tijdelijke	 invullingen	

moet	en	kan	worden	aangepast.

henk	strijdhaftig	 is	blij	met	het	park	

op	 zuid.	 de	 meeste	 freerunners	

gingen	 toch	 nog	 steeds	 naar	 noord.	

nu	 hebben	 zij	 in	 ieder	 geval	 een	

goede	 trainingsplek	 op	 zuid.	 minder	

optimistisch	 is	 strijdhaftig	 als	 hij	

spreekt	over	zijn	zoektocht	naar	een	

goede,	 overdekte	 trainingslocatie.	

‘ondanks	de	toenemende	populariteit	

van	 informele	 sporten,	 wordt	 op	

het	 gebied	 van	 huisvesting	 door	 de	

dienst	 sport	 en	 recreatie	 nog	 altijd	

met	 name	 aan	 de	 formele	 sporten	

en	 de	 traditionele	 verenigingen	

gedacht’,	 stelt	 hij.	 tegelijkertijd	 blijkt	

dat	 ook	 na	 your	 city	 strijdhaftig	

niet	 een	 duidelijk	 idee	 heeft	 dat	 ook	

andere	 partijen	 hem	 kunnen	 helpen	

in	 zijn	 zoektocht	 naar	 een	overdekte	

het
freestyLe

sports	stadion:
Van eVeneMenT naar 
Tijdelijke inVulling
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vervolg

van p. 51

al tijdens de bouw rijst de vraag wat met het freestyle sports stadion 

moet gebeuren als your city is afgelopen? wie kan en gaat het beheer 

van het stadion overnemen? your city vond een oplossing die ook in 

andere situaties werkbaar lijkt. 

marieke hillen



‘je hebT nieTs 
nodig, een paar 
sChoenen en een 

gezond VersTand.’
henK	strijdhaftig



voorziening.	anderzijds	lijken	partijen	

die	de	macht	en	de	(financiële)	kracht	

hebben	om	plekken	te	ontwikkelen	de	

jongeren	die	 een	 claim	willen	 leggen	

op	de	ruimte	niet	eenvoudig	te	vinden	

en	te	bereiken.	

your	 city	 is	 met	 het	 freestyle	

sports	stadion	in	staat	geweest	om	de	

fysieke	verlangens	van	jongeren	-	die	

zij	twee	jaar	eerder	in	hun	film	voor	de	

stichting	 Kijk	 op	 zuid	 hadden	 geuit-	

te	 verbinden	 met	 de	 mogelijkheden	

van	 tijdelijke	 ontwikkelingen	 gedu-

rende	 de	 transformatie	 van	 het	

motorstraatgebied.	 your	 city	 	 lijkt	

een	 bruikbaar	 vehicle	 om	 jongeren	

wegwijs	 te	 maken	 in	 de	 wereld	

van	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 en	

tegelijkertijd	beslissers	de	kracht	van	

jongeren	in	de	stad	te	laten	zien.	
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16 noVeMber j.l.: lokaTie: 
heeMraadssingel 154
aChTer een bureau
van	dit	schrijven	wordt	de	koffie	koud,	

jammer	 dan.	 i	 bridge	 you	 was	 een	

tijdelijke	 interventie	 in	 de	 openbare	

ruimte.	 een	 participatief	 project	

als	 dit	 heeft	 een	 grote	 kans	 dat	 de	

resultaten	 vrijblijvend	 zijn.	 ‘dank	

voor	de	moeite	en	nu	weer	over	naar	

de	orde	van	de	dag.’	er	zijn	echter	wel	

degelijk	 resultaten	 te	 benoemen	 die	

het	waard	zijn	verder	op	te	pikken.

heT Verlangen 
naar een Vrijere 
oMgang MeT VorM 
en beTekenis Van 
openbare ruiMTe. 
120m2	 nieuwe	 openbare	 ruimte	

die	 als	 een	 meteoor	 -	 die	 net	

voor	 de	 impact	 tot	 stilstand	 is	

gekomen	 –	 boven	 de	 brug	 hangt.	

een	 ontmoetingsplek,	 zonder	 al	 te	

vast	 programma,	 op	 de	 grens	 van	

‘super	 chique’	 en	 ‘lekker	 shabby’,	

die	 productief	 wordt	 gemaakt	 door	

jongeren	zelf	en	de	openbare	ruimte	

van	 levendigheid	 en	 gastvrijheid	

voorziet.	 de	 tijdelijkheid	 moet	 een	

permanent	 onderdeel	 van	 de	 stad	

worden.	in	de	herstructurering,	in	het	

denken	over	nieuwbouwprojecten,	in	

het	vaststellen	van	programma	voor	

bedrijfsruimten	 of	 in	 het	 leefbaar	

maken	 van	 de	 publieke	 ruimte.	

tegenwoordig	 wordt	 de	 vergissing	

gemaakt	dat	je	eerst	veiligheid	moet	

scheppen	om	leefbaarheid	te	maken.	

andersom	 is	 een	 veel	 positievere	

insteek	 en	 daarmee	 op	 voorhand	

al	 succesvoller.	 door	 bedrijvigheid	

en	 levendigheid	 wordt	 het	 veiliger!	

(jane	 jacobs,	 william	 whyte,	

observatorium	e.a.)	

Verbinden Van 
gesCheiden werelden 
Middels een Co-
CreaTie proCes.

de	 afstand	 tussen	 opdrachtgevers	

en	gebruikers	van	de	publieke	ruimte	

is	 ook	 tijdens	 i	 bridge	 you	 groot	

gebleken.	 om	 in	 de	 toekomst	 voor	

een	win-win	situatie	te	zorgen	moeten	

gesprekken	 tussen	 de	 verschillende	

partijen	 (opdrachtgevers,	 opdracht-

nemer	 en	 doelgroep)	 plaatsvinden	

met	 daaraan	 concrete,	 toekomstige	

opgaven	gekoppeld.	

engageer heT 
engageMenT
een	 groeiende	 groep	 jonge	 rotter-

damse	 professionals	 (kunstenaars,	

architecten,	 stedenbouwers,	 mana-	

gers,	 ondernemers	 etc.)	 wil	 hun	

burelen	 verlaten	 en	 zich	 op	 een	

nieuwe	 manier	 bezighouden	 met	

de	vormgeving	van	de	stad.

bestaande	 regels	 over	 de	 manier	

waarop	 dit	 gebeurd,	 moeten	 worden	

herschreven.	de	 les	van	 i	bridge	you	

is	 dat	 als	 een	 onafhankelijke	 groep	

mensen	 zich	 laat	 prikkelen	 om	 op	

deze	 manier	 ruimte	 te	 ‘bezetten’	

dit	 aantrekkingskracht	 heeft	 op	

anderen.	 de	 onafhankelijkheid	 van	

dit	 soort	 interventies	 zie	 je	 ook	

terug	 bij	 bijvoorbeeld	 projecten	 als	

‘singeldingen’:	 een	 initiatief	 van	

professionele	 burgers,	 weliswaar	

gefaciliteerd	 door	 gemeenten	 of	

sponsoren,	 maar	 bottom-up	 gestart.	

dit	wil	dus	zeggen	dat	mensen	die	wel	

voor	belanghebbenden	werken	op	een	

geheel	andere	manier	moeten	worden	

ingezet.	en	als	het	 ‘irish’	 in	de	koffie	

moet	 deze	 co-creatie	 tot	 zichtbare	

resultaten	 leiden.	 hoe	 groot	 of	 klein	

dan	ook.

ConClusie.
jongeren	willen	zich	presenteren	op	plekken	waar	zij	zelf	al	komen.	ze	willen	

hun	 ‘life-style’	 tonen	 op	 goede	 en	 drukke	 plekken	 zodat	 zij	 een	 relatie	 aan	

kunnen	gaan	met	passanten.	ze	willen	niet	in	afgelegen,	bouwvallige	plekken	

terechtkomen	 waar	 niemand	 komt	 (wie	 wel	 overigens?).	 zichtbaar	 voor	

iedereen	willen	ze	productief	zijn.	mag	dit	wat	kosten?	ja,	maar	ze	hebben	hier	

hulp	nodig	van	professionals.	en	ze	luisteren	daar	ook	naar.	de	professional	

is	 in	 dit	 specifieke	 geval	 geen	 ‘luisterend	 oor’	 of	 sociaal	 werker	 maar	 een	

ondernemer,	kunstenaar	of	architect.

i
bridge

you
vervolg

van p. 39

naar aanleiding van de totstandkoming en het functioneren van  

i bridge you benoemt ruud reutlingsperger waardevolle strategieën die 

jonge gebruikers meer en actief betrekken bij de ontwikkeling van de 

openbare ruimte.



mi
have	
een

droom
een eigen Meerpaal 
Voor roTTerdaM zuid

‘zij	hebben	een	kleurplaat	voor	ons	gemaakt.	Kijk	dit	 is	rotterdam	zuid,	zo	

zijn	 jullie.	en	wij	zitten	hem	nu	voor	hun	 in	 te	kleuren.	eigenlijk	moeten	wij	

onze	 eigen	 kleurplaat	maken.	 Laat	 hun	hem	maar	 inkleuren	…	 ‘	 aldus	 Laid	

“Kaascouse”	attiaoui	 in	 de	documentaire	jong	 in	rotterdam	zuid.	 er	 volgt	

geen	beschrijving	hoe	zijn	kleurplaat	eruit	ziet,	zover	gaat	zijn	opwinding	niet.	

maar	het	 is	het	verlangen,	waardoor	deze	zin	beklijft:	een	verlangen	om	de	

rollen	 om	 te	 draaien.	 Laid	wil	 niet	 leven	 in	 de	 ideeën	 van	 een	 ander,	maar	

zelf	het	heft	in	handen	nemen	en	zijn	eigen	leefomgeving	bepalen.	het	is	een	

opmerking	die	blijft	 hangen	 in	de	context	 van	your	city.	hoe	maak	 je	als	

jongere	van	een	stad	jouw	stad,	your	city?	hoe	eigen	je	jezelf	een	plek	toe	

in	de	fysieke	stad	en	krijg	je	daarmee	ook	mentaal	de	ruimte?	het	zijn	geen	

vragen	die	 tijdens	your	city	 letterlijk	door	 jongeren	zijn	 verwoord.	het	 is	

echter	wel	de	strekking	van	veel	gesprekken	die	de	afgelopen	twee	jaar	in	het	

kader	van	jongeren	maken	zuid	zijn	gevoerd.	voor	de	stichting	Kijk	op	zuid	

was	de	vraag	hoe	de	verlangens	van	jongeren	in	ruimtelijke	zin	kunnen	worden	

verbonden	aan	de	opgave	in	de	stad	en	de	realiteit	van	professionele	partijen	

die	 zich	 met	 daar	 mee	 bezighouden.	 uit	 deze	 synthese	 van	 verlangen	 en	

opgave	kwam	het	tijdelijke	freestyle	sports	stadion	in	het	motorstraatgebied	

voort	en	voor	heel	eventjes	kende	het	winkelcentrum	zuidplein	een	plek	waar	

jongeren	 zeer	welkom	waren,	waar	 zij	mochten	 chillen	 zonder	 gemaand	 te	

worden	om	door	te	 lopen,	maar	waar	zij	ook	 lieten	zien	wat	zij	konden.	het	

bleek	niet	onmogelijk	om	ruimte	te	maken	voor,	door	en	met	jongeren	

voor de stichting kijk op Zuid is de vraag hoe de verlangens van jongeren 

in ruimtelijke zin kunnen worden verbonden aan de opgave in de stad en 

de realiteit van professionele partijen die zich met daar mee bezighouden. 

your city deed tijdelijke ingrepen in het hart van Zuid die volgens 

marieke hillen een doorkijk bieden op de uitgelezen kans om fysiek ruimte 

te maken voor jongeren bij de transformatie van dit gebied.
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tijdens	your	city	voerde	ook	ik	gesprekken	met	jongeren	over	hun	levens,	

hun	talenten	en	hun	ruimtelijke	verlangens.	ik	ving	flarden	van	uitgesproken	

meningen	en	verlangens	op:

‘er	zou	een	sportfaciliteit	moeten	komen,	kinderen	moeten	kunnen	 trainen,	

fitnessen,	 niet	 voor	 50	 euro	 per	 maand,	 maar	 voor	 een	 tientje	 of	 minder,	

gewoon	een	goede	hal	met	begeleiding,	niet	super	chique,	maar	wel	goed.’	

‘studio’s,	betaalbare	muziekstudio’s	zijn	nodig,	waar	jonge	jongens	en	meiden	

hun	muzikaal	talent	kunnen	ontwikkelen.’

‘een	plek	om	te	dansen	…	een	podium.’

‘	waar	kun	je	samen	gamen	of	gewoon	internetten.’	

‘jongerencentra:	 het	 is	 een	 verouderd	 concept	 uit	 de	 jaren	 zeventig	 en	

tachtig.’

	in	mijn	gedachten	versmolten	deze	flarden	met	opgaves	die	voor	het	hart	van	

zuid	zijn	geformuleerd.	de	synthese	ligt	voor	het	oprapen:	

‘nieuwbouw	 voor	 het	 theater	 zuidplein,	 een	 theater	 dat	 voorstellingen	

programmeert	 voor	 alle	 zuiderlingen,	 en	 dat	 ruimte	 wil	 bieden	 voor	

rotterdammers	met	eigen	culturele	of	creatieve	ambities.	

‘een	 Kunstenpand	 rondom	 de	 nieuwbouw	 waarin	 	 aansluiting	 bij	 theater-,	

muziek-	en	dansopleidingen	in	de	stad	wordt	gezocht	om	tot	een	functie	als	

‘productiehuis’	te	komen.’		

‘een	 centrale	 bibliotheek	 die	 recht	 doet	 aan	 de	 (jonge)	 veelkleurige	

samenleving	op	zuid.'	de	ideastore	van	whitechapel	in	Londen	doemt	op	voor	

mijn	geestesoog.

	‘een	sporthal	nabij	de	scholen	in	het	motorstraatgebied’	

mi	have	een	droom	…	zo	begint	het	gedicht	dat	ramsey	nasr	ter	gelegenheid	

van	de	architectuurbiënnale	open	city	schreef.	zoals	de	straattalen	van	zuid	

in	dit	gedicht	de	taal	van	de	poetry	poet	in	2059	worden,	zo	zouden	de	flarden	

van	verlangens	van	jonge	zuiderlingen	het	nieuwe	hart	van	zuid	kunnen	of	

beter	gezegd	moeten	begeesteren.	

de	4e	architectuurbiënnale	had	als	titel	en	thema	open	city.	als	metafoor	

koos	 de	 curator	 Kees	 christiaanse	 het	 gebouw	 de	meerpaal	 in	 dronten.	 in	

de	catalogus	van	de	biennale	schrijft	hij:	‘het	gebouw	bestond	uit	één	grote	

ruimte	waarbinnen	 activiteiten	plaatsvonden	 zonder	 visuele	 en	 akoestische	

scheiding.	de	meerpaal	werd	een	symbool	voor	de	 ‘maakbare	samenleving’,	

gekenmerkt	door	openheid,	transparantie	en	tolerantie.’

verder	 stelt	hij,	wordt	 ‘de	open	city	niet	ontworpen,	maar	 is	 een	product	

van	 actieve	 interventies	 vanuit	 een	 duidelijke	 visie	 die	 de	 status	 quo	 als	

uitgangspunt	neemt,	maar	kan	reageren	op	veranderende	omstandigheden.’		

met	your	city	 is	 een	 richting	 aangegeven	 hoe	 vanuit	 een	 duidelijke	 visie	

op	de	status	quo	van	rotterdam	zuid	 fysiek	en	mentaal	 ruimte	 -	een	open	

stad	 -	 voor	 (jonge)	 zuiderlingen	 kan	 worden	 gemaakt.	 als	 tijdens	 de	 29e	

architectuurbiënnale	 in	 2059	 het	 idee	 van	 de	 open	 stad	 opnieuw	 wordt	

onderzocht,	wordt	de	transformatie	van	het	hart	van	zuid	opgevoerd	als	een	

symbool	 voor	een	 samenleving	die	 ruimte	gaf	 aan	de	 ‘next	generation’	 om	

zich	te	ontwikkelen	en	haar	plek	in	de	maatschappij	te	zoeken.		mi	have	een	

droom	…
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mi	have	een	droom
(rotterdam,	2059)

wullah,	poetry	poet,	let	mi	takki	you	1	ding:	di	trobbi	hier	is	dit

ben	van	me	eigen	now	zo	66	jari	&	skerieus	ben	geen	racist,	aber

alle	josti	op	een	stokki,	uptodate,	wats	deze	shit?	ik	zeg	maar	zo

mi	was	nog	maar	een	breezer	als	mi	moeder	zij	zo	zei:	“azizi

doe	gewoon	jij,	doe	je	gekke	shit	genoeg,	wees	beleefd,	maak	geen	tsjoeri

toon	props	voor	je	brada,	zeg	‘wazzup	meneer’,	‘fawaka’	–	en	duh

beetje	kijken	op	di	smatjes	met	ze	toetoes	is	no	trobbi

beetje	masten,	beetje	klaren	&	kabonkadonk	is	toppi

aber	geef	di	goeie	voorbeeld,	prik	di	chickies	met	2	woorden”

zo	deed	mi	moeder	takki	toen	&	boem	tranga!	kijk,	hier	staat	ik

hand	in	hand,	harde	kaas,	api	trots	op	di	belanda,	niet	dan?

now	dan,	want	mi	lobi	roffadam	&	deze	stitti	is	mi	spanga

ja	joh,	tantoe	bigfoot	long	ago,	toen	was	geluk	gewoon	da	shit

wij	rampeneerden	&	met	mate,	heel	di	hoed	was	1	famiri

weinig	doekoe,	aber	boieee:	keek	me	gaan,	keek	me	lopen

met	me	broekoe,	keek	me	clippen	met	me	ketting,	wullah

mi	was	di	grote	otochtone	condoekoe	van	vele	boezoemies

op	leip	lauwe	pattaas	kwam	ik	vet	binnensteppen	van	pompi	doppe

loperdelopi	door	di	stad,	dat	met	ze	gebouwen	botertje	bats

aan	di	bigtime	poenani-master	ze	voets	lag	&	keek	ze	now	leggen:

moeilijk	lekker	roffadam,	met	ze	amperbroeki	an,	heet	&	klaar

in	spleetlauwe	stegies	&	zij	zo:	“kom	kill,	wandel	dan,	moeni	worri

tab	je	lippi,	play	mi	down	op	plattegrond,	breek	mi	billen,	gimmi	bossi”

&	bakoekoe	jawohl,	daar	gingen	wi	dan,	mi	&	di	stitti,	kierend

van	mond	tot	mond	–	mi	schudde	di	doesji,	zi	schudde	mi	hard

terug	&	lang	&	op	&	down	tot	binnen	in	ons	(oh	blueberry	yam	yam)

di	zon	lijk	een	smeltende	bal	naar	omhoog	kwam:	knetter	&	glowy

opende	zich	di	stitti	ze	eigen,	rees	op	&	kwam	roze	rondom	mi	te	leggen

dát	was	roffadam:	wi	wandelden	strak	&	di	regen	was	gone

zo	ging	dat	dan,	in	di	goeie	ouwe	klok	van	glim	&	gouwe	tiffies

aber	now	wullah,	now	dat	ik	old	&	bijna	didi,	now	zit	ik	hier

game	over	te	kniezen	op	me	stoeroe,	in	een	kapot	veranderde	stitti

word	ik	remi	da	rimpel,	weke	pampa	achter	glas	&	ik	zweer	je	gast

deze	land	is	niet	meer	wat	ze	was	–	sjoef	dan	habibi,	sjoef	door	di	ruiten

al	di	toelies,	al	di	tuigkoppen	uit	di	tegenwoordige	tijd,	oyooo

di	playen	biggi	pompoe	pompoe,	aber	komen	niet	van	hiro	&	di	zuigt	maar

&	di	praat	maar	habbi	dabbi	&	di	doet	maar	takki	takki	poep	&	ik	zeg	you

di	bokitoos	hebben	geen	props	of	respect,	di	hebben	da	dockz	in	da	fitti	gezet

dus	poetry	poet,	kijk	me	ogen,	luister	me	oren,	want	hier	is	mi	torri

hardcore	&	luid:	mi	have	een	droom,	vol	is	vol,	belanda	boven

sluiten	di	shit	&	alles	wordt	wider	basis	controller,	luchtdicht	lijk	da	weerga

terug	naar	di	wortel	–	vóór	alle	stitties	zwaar	paraloezoe	&	dikke	ruïna

ja	mi	have	een	droom,	dat	me	matties	&	ik	ooit	di	zon	wider	clearly

omlagi	zien	komen,	groter	&	groter,	om	dan	benoekoe	vaarlijk	&	slow

hier	boven	di	straties,	di	cribs	&	di	homies	van	roffadam	nider	te	dalen

lijk	een	warme	babeloeba	in	me	gezicht	–	mi	have	een	droom	vandaag

lang	bewaard	&	opgezwollen,	dat	heel	di	stitti	wider	lijk	vroeger

over	mi	komt	&	mi	wegpakt,	in	ze	wreed	tedere	vel	van	di	nacht

&	vroeger	nog,	toen	di	dag	nog	niet	dwars	door	mi	heen	kwam	gewaaid

lijk	gruis	in	me	wijdopen	hart	–	tantoe	vroeger,	daar	have	ik	een	droom

blakka-zwart	&	wit	lijk	snow,	want	daar	bleef	alles	lijk	het	was

daar	zijn	da	pieps	nog	keurig	&	strak	–	mi	have	een	droom	van	brekend	glas

ik	droom	achteruit,	van	een	stittie	die	stilstaat	&	thuis	op	mi	wacht

ramsey	nasr

mi	have	een	droom	en	aLLe	andere	gedichten	van	ramsey	nasr	

voor	het	vaderLand	zijn	na	te	Lezen	op	www.ramseynasr.nL
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waarom speelt de populaire 
cultuur nooit een rol in de 

vormgeving van onZe steden. 
het liJkt wel of het een 

typisch nederlands ding is.
iedereen heeft volgens miJ 
vroeger wel iets gedaan, in 

een band geZeten of geskated, 
gefreerunt. daarna gaan 

mensen studeren en werken, 
maar het liJkt wel of wiJ 
op dat moment onZe Jeugd 
afZweren en het geen plek 

meer geven.

de Jeugd ervaringen spelen 
geen rol wanneer ZiJ Zelf 
mogen gaan ontwerpen en 

dat is een discussie die we een 
keer met ontwerpers Zouden 

moeten voeren. 

siebe	thissen 
Tijdens aFsluiTend gesprek Your CiTY
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welke rol kan de next-

generation spelen in de open 

stad, levert ZiJ actief een 

biJdrage aan het maken van 

de open stad?

tr:	 'de	 meeste	 projecten	 op	 de	

biënnale	richten	zich	niet	op	bepaalde	

maatschappelijke	groeperingen	maar	

eerder	op	bepaalde	plaatsen.	zo	zijn	

er	projecten	over	gated	communities	

in	de	verenigde	staten,	over	enorme	

woonwijken	 in	 rusland,	 over	

vluchtelingenkampen	 in	 Libanon	 en	

over	 de	 favela’s	 in	 brazilië.	 al	 deze	

verschillende	 plekken	 hebben	 één	

ding	gemeen:	ze	dreigen	afgezonderd	

te	raken	van	de	rest	van	de	stad.	met	

andere	 woorden:	 ze	 lijken	 eerder	

geslotener	 te	 worden	 dan	 open.	

deze	 en	 andere	 voorbeelden	 van	

ruimtelijke	 en	 maatschappelijke	

beslotenheid	 worden	 overal	 ter	

wereld	 steeds	 bepalender	 voor	 het	

stedelijke	 landschap	en	ondermijnen	

het	idee	van	urbane	co-existentie.

in	de	westerse	steden	is	een	bijzonder	

verband	tussen	deze	trend	tot	urbane	

segregatie	 en	 de	 jonge	 generatie	

waarneembaar.	 voor	 veel	 gezinnen	

uit	 de	 middenklasse	 is	 immers	

het	 welzijn	 van	 hun	 kinderen	 een	

belangrijke	 reden	 om	 de	 vervuilde	

en	gevaarlijke	binnenstad	in	te	ruilen	

voor	 afgelegen	 en	 maatschappelijk	

homogene	 buitenwijken.	 simpel	

geredeneerd:	 omwille	 van	 de	

kinderen	 raken	 onze	 steden	 meer	

gesegregeerd	 en	 daardoor	 minder	

open.	 maar	 de	 aanwezigheid	 van	

kinderen	kan	ook	de	kentering	van	dit	

proces	 inluiden,	 zodat	 onze	 steden	

weer	 levendiger	 en	 opener	 worden:	

we	 dienen	 daarvoor	 in	 de	 stad	

leefomstandigheden	 te	 creëren	 die	

vergelijkbaar	 of	 zelfs	 beter	 zijn	 dan	

die	in	de	buitenwijken.	

we	 kunnen	 nieuwe	 gezinsvriende-

lijke	 woningtypen	 bouwen	 (bijvoor-	

beeld	stadswoningen,	multigeneratie-	

woningen)	of	nieuwe	 infrastructuren	

bedenken	voor	kinderen	(bijvoorbeeld	

stadsboerderijen,	 sportfaciliteiten).	

we	 dienen	 in	 het	 algemeen	 steden	

kindvriendelijker	te	maken.	

dit	 is	 niet	 alleen	 een	 kwestie	 van	

stedenbouwkundig	 ontwerpen,	maar	

ook	een	kwestie	van	perceptie.	steden	

zijn	 niet	 zo	 slecht	 voor	 kinderen	

als	 wordt	 gedacht.	 ik	 ben	 ervan	

overtuigd	 dat	 in	 steden	 veel	 meer	

te	 leren	en	 te	ontdekken	valt	dan	 in	

welke	buitenwijk	ook.'

in rotterdam Zuid is de 

houding naar Jonge mensen 

op dit moment sterk repres-

sief. na het Zien van de 

documentaire ‘Jong in 

rotterdam Zuid’ riJst de 

vraag hoe deZe Jonge 

mensen ooit het gevoel 

kriJgen deel uit te maken 

van de samenleving als ZiJ 

tegeliJkertiJd niet mogen 

bestaan in het publieke 

domein van dieZelfde samen-

leving. kun JiJ vanuit Jouw 

betrokkenheid biJ open city 

Zeggen hoe het hebben van 

een plek in de stad iets Zegt 

over iemands deelname aan 

de maatschappiJ? is er sprake 

van een wederkerigheidin 

deZe relatie? wat is de 

relatie tussen plaats maken 

en ruimte geven?

tr:	 'stedelijke	 ruimten	 vormen	 een	

afspiegeling	van	de	sociale	structuren	

in	 een	 samenleving.	 steden	 zijn	 in	

feite	 ruimtelijke	 organisaties	 van	

het	 maatschappelijk	 leven.	 als	 we	

onderzoeken	wie	waar	woont	 in	een	

stad	en	wie	zichtbaar	of	onzichtbaar	

is	 in	 de	 publieke	 ruimte,	 vertelt	

dit	 veel	 over	 maatschappelijke	

structuren	 en	 hiërarchieën.	 in	 feite	

hebben	 kinderen	 geen	 duidelijke	

positie	 in	 deze	 sociaalruimtelijke	

context.	 steden	 worden	 door	 en	

voor	 volwassen	 ontworpen	 en	 niet	

voor	 kinderen	 of	 jongeren.	 zo	 is	

het	 altijd	 geweest;	 steden	 zijn	 nooit	

voor	kinderen	gebouwd.	het	idee	om	

kindvriendelijke	steden	te	ontwerpen,	

is	pas	in	de	twintigste	eeuw	ontstaan,	

toen	 stadsplanologie	 voor	 het	

eerst	 moest	 voldoen	 aan	 principes	

van	 gelijkheid	 en	 maatschappelijk	

welzijn.

ik	 ben	 het	 ermee	 eens	 dat	 steden		

ruimte	 moeten	 geven	 aan	 jongeren,	

en	 de	 meeste	 steden	 doen	 dit	

jouw	stad,	
een	open	

stad	
parallel aan your city vond voor de 4e keer de internationale 

architectuurbiennale plaats. het onderwerp van deze onderzoeksbiennale 

was open city: designing coexistence. in het programma van your 

city was het onderzoek naar het nemen/geven\maken van fysieke 

en mentale ruimte voor jongeren het equivalent van de vraag van de 

architectuurbiennale naar het ontwerp van co-existentie. marieke hillen 

voert een gesprek met tim rieniets, cocurator van de biennale over de 

open city en your city, over het ontwerpen van co-existentie en het 

nemen/geven\maken van plek voor jongeren in de stad.
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onvoldoende.	 het	 gaat	 om	 de	

vraag,	 welke	 ruimte	 we	 jongeren	

moeten	 bieden	 en	 hoe	 we	 de	

steden	 toegankelijker	 kunnen	

maken	 voor	 jonge	 generaties.	

zonder	 de	 verantwoordelijkheid	

van	 de	 stedenbouwkundigen	 te	

bagatelliseren,	denk	ik	niet	dat	steden-

bouwkundige	 oplossingen	 altijd	 het	

juiste	 antwoord	 geven	 op	 deze	

vraag.	 zodra	we	 proberen	 ruimte	 te	

ontwerpen	 voor	 de	 jonge	 generatie,	

vervreemden	 we	 ze	 van	 hun	 eigen	

mogelijkheden	om	zich	ruimte	toe	te	

eigenen.	als	we	ze	naar	kant-en-klare	

speelplaatsen	 sturen,	 is	 spelen	 niet	

avontuurlijk	meer;	als	we	ze	vertellen	

waar	 ze	 graffiti	 mogen	 maken,	

verliest	 dat	 de	 aantrekkingskracht	

van	 het	 rebelse.	 ik	 denk	 niet	 dat	 de	

stedenbouwkundige	 vooruit	 moet	

lopen	 op	 het	 gedrag	 van	 jongeren.	

in	 dit	 verband	 gaat	 het	 hierbij	 niet	

zozeer	 om	het	 ontwerpen	 van	meer	

speelplaatsen	 of	 graffitimuren.	 een	

goed	 stedenbouwkundig	 ontwerp	

houdt	 voor	 jongeren	 in	 dat	 de	 stad	

toegankelijker	 voor	 ze	 is	 door	 beter	

openbaar	 vervoer,	 een	 veiligere	

omgeving,	minder	vervuiling,	en	door	

stedelijke	 ruimten	 voor	 ze	 open	 te	

stellen.'

als stedenbouwkundige op-

lossingen niet altiJd het 

Juiste antwoord bieden, 

welke discipline Zou dan wel 

het Juiste antwoord kunnen 

geven? op welke manieren 

kunnen productieve coali-

ties gesmeed worden tussen 

beslissers en ontwerpers 

en, in ons geval, groepen 

Jongeren die meehelpen biJ 

het vormgeven van de co-

existentie waar de biënnale 

over gaat? 	

tr:	 'plannen	 en	 besluitvorming	

zijn	 één	 ding.	 nog	 belangrijker	

is	 de	 vraag	 omtrent	 rechten	 en	

eigenaarschap.	 Kinderen	 hebben	

geen	 bezittingen	 in	 de	 stad	 en	 ze	

hebben	weinig	 rechten.	 daarom	 zijn	

ze	 afhankelijk	 van	 degenen	 die	 de	

baas	 zijn	 in	 de	 stedelijke	 ruimte.	 de	

publieke	 autoriteiten	 hebben	 een	

bepaalde	 verplichting	 ten	 opzichte	

van	de	jonge	generatie	en	ze	hebben	

een	 bepaald	 politiek	 belang	 om	

voor	 jongeren	te	zorgen	-	of	zouden	

dat	 op	 zijn	 minst	 moeten	 hebben.	

maar	 voor	 particuliere	 autoriteiten,	

die	 steeds	 meer	 invloed	 hebben	 op	

ontwerp	en	gebruik	van	de	stedelijke	

ruimte,	 zijn	kinderen	doorgaans	niet	

bijzonder	 interessant.	 dus	 waar	 de	

private	 sector	 de	 openbare	 ruimte	

en	 andere	 ruimtes	 met	 publieke	

bestemming,	 zoals	 winkelgebieden,	

controleert,	zou	hij	verplicht	moeten	

worden	 rekening	 te	 houden	 met	 de	

behoeften	 en	 interesses	 van	minder	

sterke	groepen,	zoals	jongeren.'

de open stad is - Zoals 

wordt beschreven in de 

catalogus van de biënnale 

- geen status quo, maar een 

toestand tussen openheid 

en geslotenheid in, tussen 

controle en laisser faire. 

wat betekent dit voor 

biJvoorbeeld, de volgende 

generatie? hoe kan de stad 

inclusief ZiJn naar de 

Jongeren van nu?

'steden	lijken	de	belofte	op	een	beter	

leven	 in	 te	 houden.	 nergens	 anders	

hebben	 mensen	 zo	 gemakkelijk	

toegang	 tot	 de	 middelen	 en	

mogelijkheden	voor	hun	eigen	 leven	

dan	 in	 de	 stad:	 educatie,	 culturele	

diversiteit,	 sociale	 infrastructuur	

of	 economische	 ondernemingen.	

maar	 in	 werkelijkheid	 wordt	 die	

belofte	op	een	beter	leven	voor	veel	

stadsbewoners	niet	vervuld	omdat	ze	

geen	 toegang	 hebben	 tot	 bepaalde	

plaatsen	en	middelen	die	de	stad	ze	

zou	 kunnen	 bieden.	 ze	 kunnen	 zich	

niet	 het	 leven	 veroorloven	 dat	 ze	

zouden	willen;	ze	vinden	niet	de	juiste	

baan,	of	ze	kunnen	hun	kinderen	geen	

goede	opleiding	bieden.	als	een	stad	

de	belofte	op	een	beter	leven	vervult	

en	 de	 middelen	 en	 mogelijkheden	

binnen	het	bereik	van	al	zijn	inwoners	

brengt,	zou	ik	die	stad	een	‘open	stad’	

noemen.	 de	 open	 stad	 wordt	 dus	

niet	 gebouwd	 uit	 steen	 en	 cement.	

hij	 wordt	 gebouwd	 uit	 tolerantie	 en	

solidariteit.	 in	dit	opzicht	 is	de	open	

stad	 geen	 stad	 als	 zodanig,	 maar	

eerder	een	voorwaarde	voor	stedelijk	

leven.

tolerantie	 houdt	 echter	 niet	 alleen	

een	 open	 houding	 naar	 onze	

medebewoners	 in,	 het	 gaat	 ook	 om	

een	zekere	geslotenheid.	we	zouden	

de	stad	onmogelijk	met	alle	inwoners	

kunnen	delen,	als	ruimte	voor	privacy	

en	afzondering	ontbreekt.	daarom	is	

geslotenheid	niet	verkeerd,	het	is	een	

voorwaarde	om	het	maatschappelijke	

leven	te	organiseren	en	om	stedelijke	

co-existentie	 mogelijk	 te	 maken.	

in	 dit	 opzicht	 moeten	 steden	 altijd	

de	 juiste	 balans	 tussen	 openheid	

en	 geslotenheid	 vinden,	 tussen	 het	

publieke	 en	 het	 private,	 tussen	 ‘ik’	

en	 ‘de	 anderen’.	maar	 tegenwoordig	

lijkt	het	of	deze	balans	in	veel	steden	

doorbuigt	 naar	 geslotenheid	 of	 het	

nu	 in	 de	 vorm	 van	 privatisering	

gebeurt,	 het	 omheinen	 van	

woongebieden	 of	 van	 maatschap-

pelijke	uitsluiting.	daarom	hebben	we	

de	vierde	internationale	architectuur	

biënnale	 rotterdam	 ‘open	 city:	

designing	coexistence’	genoemd.'
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Vanaf  februari 2009 is 

JosJe stoel als curator 

aan het werk Voor 

stichting kiJk op Zuid. de 

Vraag om na te denken 

oVer het programma Voor 

de Jongerenbiennale be- 

reikte haar tiJdens haar 

Vakantie in indonesie, 

maar het denkproces begon  

meteen. hoe keek ZiJ 

aan tegen de opdracht? 

JS: 'Ik was op weg naar Lombok 

toen ik een e-mail van Pieter Kuster 

(Concire) kreeg of ik wilde nadenken 

over een rol als programmeur voor 

de jongerenbiënnale. Stichting Kijk op 

Zuid en AIR waren al langer bezig met 

het idee van een jongerenbiënnale. 

Zij hadden een document vol 

ambities en doelstellingen opgesteld. 

Dit document moest handen en 

voeten krijgen in echte projecten 

en momenten. Het leek mij een 

heel leuke, maar ook spannende 

en uitdagende opdracht. Ik had 

hooggestemde idealen over wat ik wilde 

bereiken. Ik wilde jongeren bereiken 

door middel van een programma dat 

echt iets voor hen betekent. Dit was 

een gezonde ambitie, maar op deze 

wijze legde ik de lat ook hoog.'

waar waren Jouw ideeen 

oVer Jongeren op Zuid op 

gebaseerd. had JiJ in Je 

werk al eerder met deZe 

groep gewerkt?

JS: 'Na de kunstacademie – waar 

mijn belangstelling voor uitingen 

van jongerencultuur in de openbare 

ruimte is ontstaan, ben ik Kunst- en 

Cultuurwetenschappen gaan studeren. 

Tegelijkertijd gaf ik rondleidingen en 

workshops aan jongeren en kinderen in 

het Centraal Museum, het Mauritshuis 

en bij museum Boijmans van 

Beuningen. Met name in Boijmans van 

Beuningen kreeg ik te maken met de  

diverse bevolkingssamenstelling van 

Rotterdam. Sommige jongeren waren

verveeld en niet enthousiast, maar 

andere kinderen raakten echt 

gefascineerd tijdens hun bezoek aan 

het museum. Ik vond de verwondering 

die ontstond bij kinderen, door ze in 

KijKen
op	zuid

inTerView MeT josje sToel
marieke hillen
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aanraking te brengen met kunst en 

cultuur, prachtig om te zien.'

Heeft Het jou iets geleerd 

dat jou bij Your CitY goed 

van pas is gekomen?

JS: 'Ik had in het begin bij de 

jongerenbiënnale het idee dat ik voor 

alle jongeren op Zuid iets tot stand 

moest brengen. Dat het voor alle 

jongeren betekenisvol moest zijn. 

Maar eigenlijk was het hetzelfde als 

bij de rondleidingen en workshops, bij 

sommige jongeren raak je iets, deze 

jongeren kun je dan echt bereiken. Na 

heel veel gesprekken met jongeren (ik 

heb veel buurthuizen en jongerencentra 

op Zuid bezocht) heb ik besloten dat 

ik niet moest proberen me op alle 

jongeren te richten, maar juist op die 

jongeren die al een ambitie hadden. Dit 

sloot ook goed aan bij de wens van de 

stichting om vitale coalities te sluiten. 

Het lukt niet om deze coalities te sluiten 

als jongeren niet echt iets willen, het 

wordt dan trekken aan een dood paard. 

Terwijl als zij zelf een duidelijke wens, 

verlangen of ambitie hebben en het 

belangrijk vinden, ze echt bereid zijn 

om hier tijd en energie in te steken. 

Dit is goed te zien bij de freerunners, 

die twee jaar geleden al in hun filmpje 

hadden aangegeven dat zij behoefte 

hadden aan trainingsplekken, het 

liefst indoor plekken. Het  blijkt dat het 

smeden van dit soort coalities juist dan 

bijna als vanzelf gaat. Met het Freestyle 

Sports Stadion zag ik dat het goed 

werkte, de jongens gingen zelf aan de 

slag, je hoefde niet achter iedereen aan 

te bellen. Ik was en ben heel erg trots 

op deze jongens.

De werkwijze is intensief. Je bereikt 

met deze aanpak op maat misschien 

een kleinere groep. Het is echter wel 

productiever dan een hele massa 

krampachtig en met behulp van stunts 

of optredens van idolen door een 

proces trekken dat ze zelf niet per se 

willen.'

Vlakbij het Freestyle 

sports stadion Vond i 

bridge you plaats, kun jij 

deze twee projecten met 

elkaar Vergelijken?

JS: 'Toen beide projecten aan de gang 

waren en ik tussen de twee projecten 

heen en weer liep, kreeg ik een erg 

blij gevoel. Naar mijn idee was het 

geslaagd. Samen gaven de projecten 

een goed beeld van de potentie 

van jongeren. Tegelijkertijd kreeg je 

ook een indruk wat de bijdrage van 

jongeren aan de ontwikkeling van het 

gebied kan betekenen. Het stemde 

mij heel optimistisch. Bij het Freestyle 

Sports Stadion liep de samenwerking 

met 2012Architecten goed, omdat de 

jongeren die erbij betrokken waren 

een heel duidelijke ambitie hebben 

en deze graag wilden realiseren. Hun 

enthousiasme trok ook weer andere 

jongeren aan. 

Tegelijkertijd was 2012Architecten  

een heldere, maar ook betrouwbare 

partner voor de jongens: iedereen 

wist dat op woensdag en zaterdag 

aan het stadion werd gebouwd. 

Het project heeft ook de tijd gehad 

om het vertrouwen tussen YOUR 

CITY, 2012Architecten en de meest 

betrokken jongeren uit te bouwen. Dit 

vertrouwen en het intensieve contact 

blijken erg belangrijk. Chantal van 

Heeswijk en Ruud Reutelingsperger 

hadden met I Bridge You een plek 

gekozen midden in het Hart van Zuid. 

Een plek waar jongeren eigenlijk 

niet de ruimte krijgen, maar waar 

dagelijks wel veel jongeren passeren. 

Toch was de relatie met de jongeren 
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minder intensief. Dit had misschien te 

maken met de korte aanwezigheid van 

I Bridge You, maar ook met de  minder 

uitgesproken verlangens van jongeren 

voor deze plek. 

Het evenement duurde maar drie 

dagen. Als de brug langer was 

geprogrammeerd en jongeren had- 

den gezien dat zij hier zelf konden 

ondernemen, hadden waarschijnlijk 

meer jongeren hun kans gegrepen. 

Toch was het opvallend dat sommigen, 

zoals modeontwerper Dennis van 

Dorem, wel direct mogelijkheden zagen 

en ook andere talentvolle jongeren 

meenamen.'

Je legt veel nadruk op 

de vertrouwensband, is 

dit wat Jou betreft een 

cruciale factor?

JS: 'De vertrouwensband is erg 

belangrijk, dit bleek ook tijdens mijn 

voorbereidende gesprekken met 

jongeren. Veel jongeren waren in 

eerste instantie erg afstandelijk, pas 

in daaropvolgende gesprekken lieten 

ze meer van zichzelf zien. Veel van 

hen zijn teleurgesteld over projecten 

en events, waar ze eerder bij zijn 

gevraagd. Vaak leidt het tot iets waar 

ze helemaal niet op zitten te wachten. 

Ze komen niet omdat ze niet vanaf het 

begin zijn betrokken, als het project 

dan is georganiseerd vinden ze het 

uiteindelijk vaak niet interessant. Ze 

hebben veel behoefte aan plekken 

voor sport, dans en muziek of gewoon 

om te chillen of te gamen. Je moet 

ze verantwoordelijkheid geven bij de 

totstandkoming van zo’n project, maar 

ook daarna bij het gebruik. Ik denk dat 

dit ook een verschil was tussen het 

Freestyle Sports Stadion en de brug.'

Het liJkt  een koud kunstJe 

coalities te smeden van 

gemotiveerde Jongeren 

met marktpartiJen of een 

deelgemeente die iets 

willen. tocH is Het niet 

een vanzelfsprekende 

coalitie, wat denk JiJ dat 

de biJdrage van Your citY 

is in deze?

'Het lijkt soms alsof partijen elkaar 

niet kunnen vinden. Marktpartijen 

en deelgemeenten weten niet hoe 

ze jongeren moeten bereiken en wat 

belangrijk voor ze is. Jongeren aan 

de andere kant - ook als ze echt iets 

willen - kennen vaak niet de juiste 

kanalen en routes om hun doelen te 

bereiken. Daarin moet je ze begeleiden. 

YOUR CITY is in dat opzicht een 

goede verbindende schakel tussen de 

jongeren en de professionals geweest. 

Ik had daarom graag een meer 

permanente plek gerealiseerd. YOUR 

CITY is een goede try-out geweest. Ik 

hoop dat de potenties van jongeren en 

de kracht van de werkwijze zichtbaar 

zijn geworden en dat de verschillende 

partijen van Kijk op Zuid en de 

deelgemeenten mogelijkheden zien om 

ook bij reële opgaven op Zuid dergelijke 

vitale coalities te sluiten.'



stichting	 Kijk	 op	 zuid	 is	 een	 initiatief	 van	 marktpartijen	 concire,	 dura	

vermeer	bouw	rotterdam,	com.wonen	en	bouwfonds	ontwikkeling.	stichting	

Kijk	op	zuid	is	gericht	op	het	creëren	van	nieuwe	betekenisvolle	plekken	op	

rotterdam	zuid.	de	beleving	en	het	gebruik	van	architectuur	staan	centraal	

om	de	aantrekkingskracht	van	zuid	te	vergroten.	

air	 is	 het	 architectuurinstituut	 van	 rotterdam.	 het	 daagt	 uit	 tot	 het	

publieke	 en	 professionele	 gesprek	 over	 de	 architectuur,	 stedenbouw	 en	

landschapsarchitectuur	van	rotterdam	en	zijn	regio.		

ORGANIsATIE YOUR CITY
josje	stoel,	

programma	en	coördinatie

valerie	fonhof,	communicatie	

annie	breeuwsma,	

communicatieadvies

rob	tak,	productie

andrea	sneep-Kokx,	secretariaat

edwin	spijker,	

financiële	administratie	

christy	de	back,	vertalingen

studio	spass,	vormgeving

vijf890	ontwerpers,	vormgeving

stay	gold	studio,	website

AdVIEs
dafne	foet,	marieke	hillen,	patrick	

van	der	Klooster,	pieter	Kuster,	

mildred	pijnenborg,	anne	ageeth	

slegtenhorst,	siebe	thissen.

BEsTUUR sTIChTING
KIJK Op ZUId
jan	van	der	schans,	voorzitter

joop	van	der	Leeuw,	secretaris	en	

penningmeester

paul	becht,	bestuurslid

carol	hol,	bestuurslid

frans	meijer,	bestuurslid

YOUR CITY BEdANKT:
brandon	 baan,	 christy	 de	 back,	

jan	 van	 ballegooien,	 paul	 becht,	

rini	 biemans,	 ditty	 blom,	 roel	

de	 boer,	 michiel	 boone,	 ismael	

bouamar,	 hamza	 boulahrouz,	 annie	

breeuwsma,	 maddy	 boekhout,	 george	

brugmans,	 orlando	 breinburg,	 jeroen	

burgstad,	 bulent	 camdere,	 amin	

daci,	 saskia	 derksen,	 peter	 dijkstra,	

dennis	 van	 dorem,	 maria	 dzodan,	

onur	 eren,	 fred	 ernst,	 dafne	 foet,	

valerie	 fonhof,	 anne	 margriet	 gort	

granneman,	 marianne	 grinwis,	 wenny	

hau,	chantal	van	heeswijk,	wil	heezen,	

ted	 heil,	 ben	 van	 de	 heuvel,	 evert	

van	 der	 hoek,	 carol	 hol,	 jan-willem	

hoogvliet,	 isis	hoos,	marco	jongeneel,	

cornelie	 de	 jong,	 trees	 de	 jongh,	

takayama	 Katachi,	 Karin	 Keijzer,	 arife	

Karosmanoglu,	jaap	Klaarenbeek,	jaron	

Korvinus,	eve-marie	Kuijstermans,	pieter		

Kuster,	 patrick	 van	 der	 Klooster,	 alex	

Laman,	 iris	van	der	Lee,	joop	van	der	

Leeuw,	 mostafa	 Limouri,	 frans	 meijer,	

daan	 mens,	 thijs	 masthoff,	 mario	

van	 megen,	 dictus	 miedema,	 tjaako	

minnema,	 jasper	 moelker,	 farouk	

noor,	 thomas	 oosterbaan,	 henk	

oosterling,	dagmar	oudshoorn,	césare	

peeren,	 mildred	 pijnenborg,	 ruud	

reutelingsperger,	 marleen	 de	 ruiter,	

monique	 van	 der	 salm,	 jan	 van	 der	

schans,	 iris	 schutten,	 jennifer	 sigler,	

andrea	 sneep-Kokx,	 anne	 ageeth	

slegtenhorst,	 edwin	 spijker,	 toon	

stallaart,	 robin	 stam,	 suzanne	 stam,	

mette	sterre,	ans	stolk,	rob	tak,	siebe	

thissen,	 henk	 strijdhaftig,	 team	 rise,	

hidde	 van	 de	 veer,	 Luc	 vermeijden,	

esther	van	vliet,	Liese	vonk,	marloes	de	

vries,	herman	van	wamelen,	john	van	

de	wetering,	wilma	van	der	wilt,	maurits	

wondergem	en	vele	anderen…

COlOfON
eindredactie:	marieke	hillen	(talk	of	the	town),	josje	stoel	(weg	naar	Kunst)

redactieadvies:	dafne	foet	(concire),	pieter	Kuster	(concire)

teksten:	marieke	hillen,	carol	hol,	jaap	Klaarenbeek,	ruud	reutelingsperger

ontwerp:	vijf890	ontwerpers

fotografie:	geert	van	de	camp,	dragan	dimovski,	fred	ernst,	

cornelie	de	jong,	josje	stoel,	marcel	veldman

3d	visualisaties:	Karenza	zonruiter

druk:	veenman	drukkers

oplage:	1000

initiatiefnemers
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www.yourcity09.nl

www.kijkopzuid.nl

www.tagstrackstraces.nl

www.airfoundation.nl

www.vpro.nl/programma/tegenlicht/

www.werkdorp.nl

met	dank	aan



Als enige van de vier grote steden verjongt Rotterdam. 

In het rapport de staat van Rotterdam (2003) wordt 

deze vergroening van de Rotterdamse bevolking in-

direct tot probleem gemaakt. stichting Kijk op Zuid 

en AIR willen samen met jongeren dit beeld kantelen.  

Tijdens YOUR CITY is niet alleen het verlangen van 

jonge Zuiderlingen naar fysieke en mentale ruimte in de 

stad onderzocht, maar zijn ook tijdelijke betekenisvolle 

plekken voor en met hen gerealiseerd. Uitgaande 

van het idee dat jongeren niet alleen nu de stad 

beleven, maar ook in de toekomst de bewoners, de 

gebruikers en de ondernemers van de stad zijn, zijn zij 

tijdens YOUR CITY betrokken als ontwikkelaar van hun 

eigen plekken. 

ruimte	nemen/ruimte	maken\ruimte	geven	is	samengesteld	

als	 een	 overdrachtsdocument.	 met	 deze	 publicatie	 willen	

stichting	 Kijk	 op	 zuid	 en	 air	 de	 opgedane	 ervaringen	 en	

inzichten	 delen	met	 een	 breder	 publiek	 en	 professionelen	

enthousiasmeren	om	jongeren	als	vitale	coalitiepartner	bij	

de	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	stad	te	betrekken.		

YOUR CITY
Jongeren maken Zuid


