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1 INLEIDING

Rotterdam Central District is dé entree 
van de stad. Het is de hub in een (inter)
nationaal netwerk van infrastructuur en 
hier komen letterlijk en figuurlijk ver-
schillende werelden bij elkaar. Het is de 
voedingsbodem voor innovatie, waar 
groot en klein samengaan, global en lo-
cal, de spijkerbroek en het maatpak. Het 
is de hyper-mobiele stedelijke doelgroep 
die zich hier op zijn plaats voelt. Mensen 
ontmoeten elkaar in RCD of ze nu wonen 
of werken in het gebied, deze grenzen 
vervagen steeds meer. 

Er is veel bereikt   
In het hart van het RCD is in 2014 de ‘motor’ van de 
gebiedsontwikkeling, het nieuwe Rotterdam Cen-
traal Station, geopend. Daarmee is Rotterdam direct 
verbonden met het internationale Hogesnelheidslijn 
netwerk. Er is gerenoveerd, getransformeerd en  
geïnvesteerd in de buitenruimte, in bereikbaarheid 
en parkeren. Ook de cijfers laten een groei zien die 
RCD heeft doorgemaakt. Nieuwe bedrijven hebben 
zich in het gebied gevestigd en bestaande onderne-
mers konden doorgroeien. Ten opzichte van 2007 is 
er een groei waarneembaar, maar er zijn ook 
mindere jaren bij geweest door het vertrek van 
bedrijven en nog steeds zijn er veel kansen ten 
aanzien van invulling van het aanbod m2. Ook is er 
stevig ingezet op een nieuwe mix van functies die de 
verblijfskwaliteit van het gebied versterken en ook 
daar liggen nog veel kansen. Zo is er veel potentie 
voor de toevoeging van woningen: RCD als 
aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven.

Veranderende wereld 
Door economische, technologische en sociale 
veranderingen en de gevolgen die dat heeft voor de 
stad ontstaan nieuwe kansen. Zo heeft de economi-
sche recessie nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt. 
De oorspronkelijke plannen om grote volumes 
kantoorruimte toe te voegen aan het bestaande 
aanbod in RCD zijn niet meer vanzelfsprekend. Er is 
een voedingsbodem voor innovatie en voor nieuwe 
startende bedrijven ontstaan. Sommige daarvan zijn 
inmiddels gevestigde ondernemingen geworden, 
zijn binnen het gebied verhuisd en groter geworden. 
Ook zijn er sinds 2007 veel gebouwen van eigenaar 
veranderd. Recent is de gemeente eigenaar 
geworden van het Schiekadeblok, wat ook om 
nieuwe aanpak vraagt. De veranderende wereld en 
daarbij horende nieuwe ruimtevraag is van grote 
betekenis voor de manier waarop RCD zich verder 
ontwikkelt.

Next step  
We zijn nu bijna 10 jaar onderweg sinds het op-
stellen van de gebiedsvisie Weena Glocal District. 
Er is veel bereikt, maar de wereld om ons heen is 
ook veranderd en dat heeft ook invloed op de next 
step voor het Rotterdam Central District. De eco-
nomie trekt weer aan, er is veel belangstelling voor 
Rotterdam en RCD. In de afgelopen periode is de 
focus verlegd van het toevoegen van vierkante 
meters naar het creëren van een voedingsbodem 
voor innovatie, waarbij netwerken en ruimte voor 
ontmoeting steeds centraler zijn komen te staan. 
Dit laat ook de komst van het Cambridge Innovation 
Centre zien. Duurzaamheid en bestaande 
kwaliteiten van gebouwen zijn het uitgangspunt. 

Programmatisch gezien ligt de focus nog steeds 
op een realiseren van een juiste mix aan functies, 
met aandacht voor de plinten en een aantrekkelijke 
buitenruimte. Wonen krijgt daarbij een prominentere 
rol. Daarom willen we nu versneld, vanuit een aan-
gepaste koers, doorpakken met de ontwikkeling van 
RCD als Glocal District. 

Opmaat tot een uitvoeringsprogramma 
Dit document is het kompas dat daarbij helpt. Het is 
het resultaat van een nauwe samenwerking tussen 
vele partijen uit RCD en experts van daarbuiten, de 
Vereniging Rotterdam Central District en de 
gemeente Rotterdam. Het document is opgesteld 
op basis van verschillende analyses en gesprekken. 
Het document is een uitnodiging voor gesprek met 
alle stakeholders in het gebied om er samen verder 
vorm aan te geven. Op basis daarvan willen we tot 
een gezamenlijk uitvoeringsprogramma komen voor 
de komende jaren. 

Leeswijzer
Eerst is een korte uiteenzetting gegeven over trends 
en ontwikkelingen die van belang zijn voor Rotter-
dam Central District. Vervolgens zijn de context en 
positionering van RCD geschetst: stad en regio in 
een netwerk, waarna de kracht van het gebied RCD 
wordt beschreven. Vanuit dit DNA van RCD is de 
ambitie geformuleerd: ‘we gaan door met RCD als 
Glocal District’. Dit concept blijft het uitgangspunt 
voor de gebiedsontwikkeling, maar we geven het 
wel een nieuwe lading vanuit drie thema’s: connect, 
share & sustain. Dit is tot slot de opmaat tot een 
uitvoeringsprogramma dat in het vervolgproces 
gezamenlijk met verschillende betrokken 
stakeholders verder wordt ingevuld. 
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In de gebiedsvisie in 2007 werden de 
termen Glocal en Mixone en de 
gebiedsnaam Rotterdam Central 
District geïntroduceerd. Deze zijn nog 
onverminderd van kracht. 
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tHet gebiedsconcept voor de toekomst van het Stationskwartier

Weena   Glocal City District

Door Concire in opdracht van dS+V en OBR gemeente Rotterdam | juli 2007

+/-12.000
werkzame personen in
RCD. Dit fluctueerde 
vanaf 2007 tussen +/-
10.400 en +/-12.000 

+/- 360  
vestigingen in RCD. 

Dit fluctueerde vanaf 2007 
tussen +/- 325 en +/- 360 

+25%
aantal ZZPers 

sinds 2007 

de vereniging RCD is 
gegroeid naar ca. 50 

leden 

46% 
van nieuwe

bewoners Calypso 
komt van buiten 

Rotterdam

RCD heeft 

1500 
inwoners  

waarvan 500 groei 
met komst van 

Calypso  

+/- 2/3 
aantal vestigingen en 
werkzame personen 

is zakelijke 
dienstverlening

Nieuwe vestigers 
zijn o.a. Cambridge 

Innovation Centre en 
Robeco. Shell is 

teruggekeerd en ook 
lokale smaakmakers 
zoas Groos hebben 

zich gevestigd. 

In het analyse document is een uitgebreid overzicht gegeven van de ontwikkeling die RCD sinds 2007 heeft doorgemaakt. 

+/-14%
van het totaal aantal 

werkzame personen in de 
binnenstad is in RCD 

werkzaam
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2 WHAT’S NEXT? 

Foto: Coolblue 
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Next economy 
Mondiale trends als klimaatverandering, grondstof-
fenschaarste, verstedelijking en technologische 
innovaties zijn de aanjagers van een verandering 
van de economie. Dit is de door Jeremy Rifkin 
beschreven ‘derde industriele revolutie’, die wordt 
gekenmerkt door digitalisering en circulariteit. Als 
we kijken naar het RCD door de bril van deze ‘next 
economy’, dan is een aantal trends van belang voor 
het RCD. Binnen de stad is een grensvervaging 
zichtbaar tussen clusters en sectoren, tussen 
wonen en werken en tussen schaalniveaus. Dit leidt 
vervolgens ook tot een ruimtelijke grensvervaging 
waarin gebieden een steeds grote mix aan functies 
kennen. Toegang tot netwerken en connecties, 
tot nieuwe ideeën en talent zijn belangrijker dan 
m2. Groot en klein willen profiteren van elkaars 
aanwezigheid en er ontstaat steeds meer een kruis-
bestuiving tussen de “local buzz & global pipelines”. 

Door de inzet van ‘slimme’ digitale technologie 
zullen de komende jaren steeds meer data 
beschikbaar komen over onderwerpen als ener-
giezuinigheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en 
duurzaamheid. Dit biedt burgers de mogelijkheid om 
slimmer te leven in de stad, bedrijven om slimmer 
te ondernemen en de gemeente om slimmer te 
besturen. Deze toepassingen zullen het leven en
werken in steden - in smart cities -  radicaal 
veranderen en bieden kansen voor gebiedsontwik-
kelingen als die van het RCD om hierop in te spelen.

Door ICT en digitalisering worden activiteiten steeds 
meer ‘footloose’. De paradox is dat tegelijkertijd een 
grotere behoefte ontstaat aan plekken waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Het delen van  diensten 
en ruimten geniet toenemende belangstelling 
van organisaties. Cafés worden kantoren en 
kantoren worden thuishavens voor werknemers 
in een huiselijke omgeving. De eindgebruikers in 
deze markt vragen om flexibiliteit ten aanzien van 
werktijden en –plekken, flexibiliteit in huurcontracten 
en de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen.

Aantrekkingskracht van de stad 
De beschreven transities vinden grotendeels plaats 
in steden. Wereldwijd woont een steeds groter 
aantal mensen in de stad. Hier vinden ze een baan, 
maken en ontmoeten ze vrienden, gaan ze naar 
school of doen ze hun boodschappen. Steden zijn 
de motor van de economie en hebben ook politiek 
gezien de aandacht als aanjagers van de economie 
en innovatie. In Rotterdam wordt daarom ook 
ingezet op een verdere verdichting van de (binnen)
stad, inspelend op een toenemende vraag naar 
wonen in (centrum) stedelijke woonmilieus. Hiermee 
zet de stad ook in op het aantrekken van nieuwe 
kansrijke groepen, waar zeker binnen RCD nog tal 
van mogelijkheden liggen. 

Resilient Cities 
In het najaar van 2013 werd Rotterdam geselecteerd 
voor deelname aan het prestigieuze 100 Resilient 
City programma (100RC) dat is geïnitieerd door 
de Rockefeller Foundation (RFF). 100RC heeft als 
doel om steden overal ter wereld te helpen om hun 
veerkracht te versterken als antwoord op de fysieke, 
sociale en economische uitdagingen van de 21ste 
eeuw. Binnen 100RC wordt resilience gedefinieerd 
als: het vermogen van mensen, gemeenschappen, 
organisaties, bedrijven en systemen om te 
overleven, zich aan te passen en te groeien, 
ongeacht de aard en omvang van langdurige 
spanningen en crises. Rotterdam heeft een visie en 
strategie ontwikkeld met zeven doelstellingen en 
68 acties voor de komende jaren met als doel een 
resilient city in 2030. Het RCD als entree van de 
stad, met haar grote dichtheid aan functies en haar 
innovatiekracht kan en moet een voorbeeldfunctie 
en voortrekkersrol hebben in het veerkrachtig maken 
van de stad.
 
Tegen de achtergrond van deze algemene trends 
is een koersaanscherping voor de ontwikkeling 
van RCD gewenst. Hier wordt in het vervolg van dit 
document een aanzet voor gegeven. 



   8

3 STAD & REGIO IN EEN NETWERK 

De kaart van de stad: 
Versterken van binnenstedelijke interactiemilieus 
en het verbinden van de economische motoren 
en innovatiehubs met de rest van de stad. 

Stadsontwikkeling Rotterdam, 2015
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Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie  
Wereldwijd vormen stedelijke agglomeraties de 
motor van nationale economieën. Er ontstaan steeds 
meer en hechtere connecties tussen verschillende 
regio’s en de grote steden. In deze interstedelijke 
netwerkstructuur functioneren steden en stedelijke 
regio’s ook in toenemende mate als één geheel en 
hebben een gecombineerd schaalvoordeel. 

Het Rijk, de Noordelijke Randstad, de Zuidelijke 
Randstad en de Brainportregio werken daarom 
gezamenlijk aan een Ruimtelijk Economische 
Ontwikkelstrategie (REOS) waarin wordt ingezet op 
meer samenwerking en (economische) samenhang 
die de concurrentiekracht van de stedelijke gebieden 
in Nederland kan vergroten. Met de Bestuurlijke 
Intentieverklaring is afgesproken dat 
prioriteit wordt gegeven aan verdichting rondom 
grote internationale XL- knooppunten, zoals 
Rotterdam Centraal. 

Toplocaties in het stedelijk netwerk 
Binnen steden is een aantal locaties als 
vestigingsplaats duidelijk meer in trek dan andere.
De Rotterdamse Binnenstad is in de Ruimtelijke 
Economische Ontwikkelstrategie aangewezen 
als een van de essentiele toplocaties. Buck 
Consultants International en Stedebouw MUST 
hebben onderzoek gedaan naar de toplocaties in 
de Zuidelijke Randstad. Met name gemixte, multi-
functionele gebieden zijn aantrekkelijke vestigings-
plaatsen. Rotterdam Central District en Rotterdam 
Blaak - Boompjes - Coolsingel zijn uit de analyse 
naar voren gekomen als ‘Toplocaties met verblijfs-
kwaliteit. Locaties die beeldbepalend zijn voor de 

Zuidvleugel als economische regio, maar die ook op 
internationaal niveau een belangrijke rol spelen in de 
zakelijke dienstverlening of kenniseconomie. 

Economische groeimotoren in Rotterdam 
Juist de binnenstedelijke context maakt de 
toplocaties in Rotterdam onderscheidend. Naast 
de goede bereikbaarheid is de ligging in het inter-
actiemilieu met een mix aan functies en bedrijven 
van meerwaarde. In de Kaart van de stad - een 
toekomstverkenning van de ruimtelijke ontwikkel-
kansen op de lange termijn - wordt ingezet op de 
doorontwikkeling van vier economische motoren 
van de stad: Rotterdam Central District, Erasmus 
Medisch Centrum, Erasmus Campus Woudestein, 
Merwe-Vierhavens en de RDM campus. 

Innovatie ecosysteem 
Innovatie ontstaat op vele manieren, of het nu in een 
grote fabriekshal is of achter een bureau. In de stad 
zijn er ook verschillende type gebieden waar een 
concentratie van innovatieve bedrijvigheid gevestigd 
is, als onderdeel van het innovatie ecosysteem. 
Dit is een systeem van overlappende, interactieve 
en open netwerken die start-ups, scale-ups en 

andere snelgroeiende bedrijven ondersteunen. In  
Zuid-Holland loopt de innovatie as van Noordwijk via 
Leiden, Den Haag en Delft naar Rotterdam. 

Binnen de stad spelen de economische motoren 
uit de Kaart van de Stad een prominente rol. 
Merwe Vierhavens en de RDM Campus vormen 
het Rotterdam Innovation District. En het RCD is 
met haar binnenstedelijk ligging als Innovation 
District aanvullend op deze locaties. Het Cambridge 
Innovation Center (CIC) en het Venture Café zijn 
een belangrijke katalysator en krijgen ook een 
uitstraling naar het hele gebied en de rest van 
de stad. In het Venture Café worden netwerk-
programma’s gelanceerd en gerichte initiatieven 
genomen ter bevordering van het innovatie onder-
nemersklimaat, niet alleen in Rotterdam, maar ook 
daarbuiten. De stichting Venture Café vormt via 
haar programmering de verbindende schakel naar 
partijen als start-ups, corporates, investeerders, 
(semi)-publieke organisaties en dienstverleners om 
zo innovatie te stimuleren. De stad zelf en gebieden 
zoals RCD functioneren daarbij steeds meer als 
proeftuin of laboratorium waarin ruimte is voor 
nieuwe experimenten. 

‘The G4 would be the top city in 
the world for infrastructure and 
connectivity without rival’ 
Clark - Urban Land Institute, 2016 

 Buck Consultants International, 2015 33 

Bron NS, Thalys, Eurostar, DB 

 De kaart is een schematische weergave van het internationale HST-netwerk met daarbij de verbindingen van 1x per uur 
(doorlopende lijnen) en van < 1x per uur (gestippelde lijnen) 

 Het netwerk van hogesnelheidstreinen (HST) bestaat uit een aantal belangrijke knooppunten (hubs) en verschillende 
aftakkingen (spokes). Voor de Randstad zijn met name verbindingen met Brussel (Intercity Brussel) en Düsseldorf / Keulen 
van belang voor de internationale connectiviteit 

 De internationale verbindingen tussen de Randstad en Duitsland zijn zwak ontwikkeld. Er is sprake van een grote witte 
vlek in het internationale netwerk. Luchthaven Frankfurt is bijvoorbeeld wel zeer goed verbonden met het HTS-netwerk en 
Brussel profiteert op zijn beurt optimaal van de centrale ligging in het netwerk. 

 
 

 

C Verbindingen naar hubs: het internationale netwerk 
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4 HET DNA VAN RCD 

RCD is onderdeel van de (Binnen)stad en de begrenzing van het 
gebied is flexibel. De kern bevindt zich aan het Weena en vanaf 
daar waaiert het gebied via het Kruisplein uit richting het zuiden. 
Maar ook relaties met het Oude Westen, de Provenierswijk en - 
via de Hofbogen - richting het Zomerhofkwartier zijn belangrijk. 
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lokaal en (inter)nationaal  

start-ups en corporates

spijkerbroek en maatpak 

hoge en lage huren

nieuw en oud 

groot en klein 

rauw en glad

hip en square 

kussen elkaar hier tot leven 

RCD is dé mobiliteitshub van Rotterdam. En als 
onderdeel en entree van de Binnenstad positioneert 
het gebied zich ook als zodanig ten opzichte van de 
andere groeimotoren in de stad. 

Duidelijk is dat dit het gebied is in de stad waar 
de lokale smaakmakers hun plek vinden naast de 
grote bedrijven: ‘local buzz & global pipelines’. Het 
profiel van het gebied is niet te koppelen aan één 
specifieke economische sector. Ruim 2/3 van de 
bedrijvigheid in RCD is zakelijke dienst-
verlening, waaronder architectenbureaus, financiele 
dienstverlening, ICT bedrijven en advocaten 
kantoren. Dit is het economisch profiel waar op 
wordt voortgeborduurd, waarbij ook steeds meer 
een mix zal ontstaan met innovatieve bedrijvigheid. 
Start-ups krijgen in de biotoop van bedrijvigheid de 
kans om door te groeien. Juist dit gemixte stedelijke 
milieu, met nadruk op ontmoeting geeft RCD het 
onderscheidende karakter ten opzichte van andere 
zakendistricten. 

Het gemixte milieu is dan ook geen tijdelijke situatie 
of per ongeluk ontstaan, maar de kracht van het 
gebied. De doorontwikkeling van het Glocal District 
is een bewuste strategie vanuit de overtuiging 
dat innovatie tot stand komt door cross overs en 
ontmoetingen tussen verschillende werelden die 
elkaar niet altijd vanzelfsprekend opzoeken, maar 
die wel profiteren van elkaars nabijheid. 

Vanuit het DNA van RCD - de kracht van het gebied 
- wordt ingezet op de doorontwikkeling van RCD als 
Glocal District en Mixone. Onderstaand is de daarbij 
horende ambitie geformuleerd waarna een aanzet 
tot een uitvoeringsprogramma volgt. 
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5 NIEUWE INVULLING RCD ALS GLOCAL DISTRICT  
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Central District is dé entree van Rotterdam en ook 
onderdeel van de (binnen)stad, waar het prettig 
wonen en verblijven is en waar innovatieve 
bedrijven zijn gevestigd. De 24-uurs stedelijke buzz 
is voelbaar tot in de haarvaten van het gebied. Of je 
nu werkt in het Schiekadeblok, overnacht in een hotel 
of woont in een bijzonder appartement, een kop koffie 
drinkt bij een van de vele cafés of op een bankje zit op 
het Kruisplein, je voelt: dit is het Glocal District. RCD 
geeft letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien en 
carrière te maken, van start-up tot grown-up. Dit 
gebied is een stadslaboratorium waarbinnen wordt 
geëxperimenteerd. Verschillende werelden ontmoeten 
elkaar: corporates & starters, bewoners & bezoekers, 
lokaal, nationaal & internationaal. Zij vormen 
gezamenlijk de voedingsbodem voor innovatie. 

We zetten in op de doorontwikkeling van RCD als 
Glocal District en de Mixone en geven dit lading 
vanuit drie thema’s: 
_ VERBINDEN (CONNECT) 
_ DELEN (SHARE) 
_ VERDUURZAMING (SUSTAIN) 
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_VERBINDEN 
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_VERBINDEN (CONNECT)

_gebruikers 
De verbinding tussen alle verschillende partijen in RCD is cruciaal voor de gebiedsont-
wikkeling waarin de mensen en bedrijven de dragers zijn van het gebied. Hier ontmoeten 
de corporate en de start-up wereld elkaar. Maar het gaat niet alleen om het bedrijfsleven, 
ook bewoners, culturele- en onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol. De 
vereniging RCD en het Venture café als platform zijn de basis voor de community building 
en samenwerking om innovatie te stimuleren. ICT en nieuwe technologiën maken de 
verbinding tussen mensen en netwerken mogelijk. Er vindt goede afstemming plaats met 
andere innovatie districten in regionaal stedelijk verband. 

_plekken & gebouwen
Deze verbinding vertaalt zich naar plekken en gebouwen, waarbij de grenzen niet hard 
zijn, maar flexibel. Dit speelt op verschillende niveaus: gebouwen zijn met hun omgeving 
verbonden door aantrekkelijke plinten, RCD heeft een prettige buitenruimte die ook 
uitnodigt voor een langer verblijf en is ook goed verbonden met de rest van de (binnen)
stad, zoals het Oude Westen, Provenierswijk en het Zomerhofkwartier via de Hofbogen. 

_mobiliteit 
RCD is de entree van de stad en letterlijk de verbindende schakkel tussen Rotterdam, 
de metropoolregio, Nederland én de wereld. Alle mogelijkheden van vervoer komen hier 
samen en de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport, maar ook Schiphol, versterkt 
deze positie als hub. RCD is daarmee een toplocatie in het Randstedelijk netwerk.  

_cultuur & gastvrijheid 
RCD is de innovatieve showcase in het centrum van Rotterdam waar verschillende na-
tionaliteiten elkaar ontmoeten. Plekken en functies die nu al bepalend zijn voor het DNA 
van het RCD worden daarbij omarmd. Zij zijn de dragers van het gebied waardoor er een 
buzz voelbaar is. Voelbaar op het station en op straat, maar ook in winkels, in het café of 
in de taxi waar wordt gezorgd voor een gastvrije ontvangst. Culturele instellingen, winkels 
en horeca spelen een verbindende rol. In de programmering wordt aangesloten bij de 
belangrijke loopstromen. 
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_DELEN 
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_DELEN (SHARE) 

_gebruikers
Grenzen tussen wonen, werken en verblijven vervagen. Voor gebruikers in RCD staat het 
delen van services en het samen gebruiken van ruimte centraal. Door samen te werken 
en kennis te delen ontstaan er nieuwe initiatieven en projecten. Start-ups krijgen de 
mogelijkheid om te leren van de gevestigde bedrijven en zo een groeicarrière te maken. 
  
_plekken & gebouwen
Dit vertaalt zich naar de invulling van gebouwen, waar zoveel mogelijk wordt ingezet 
op mixed use en multi-tenant. Bewoners van een appartementen- complex komen de 
werknemers van de kantoren uit datzelfde gebouw tegen in de lobby, het café of de 
gezamenlijke fitnessruimte. Nieuwe woonvormen zijn gericht op het delen van functies en 
services (ICT, catering, voorzieningen). Binnen kantoren worden bureaus ter beschikking 
gesteld door grote bedrijven aan starters in ruil voor kennis of diensten. Binnen RCD is 
het ook mogelijk om je te vestigen als start-up en bij doorgroei een nieuwe ruimte in het 
gebied te vinden. Het brede aanbod aan ruimte biedt mogelijkheden voor iedere fase van 
de carrière van bedrijven. 

_mobiliteit
Auto’s en fietsen worden steeds meer gedeeld en nieuwe technologien maken dit mogelijk. 
Ruimtelijk betekent dit ook de nadrukkelijke inzet op het optimaal benutten van de 
aanwezige parkeerruimte in RCD. Waarbij zoveel mogelijk dubbelgebruik en uitwisseling 
van parkeerruimte in garages het uitgangspunt is. Goede stallingsruimte voor de fiets en 
het comfort van stallingen zijn daarbij van groot belang. Denk aan het ontwikkelen van een 
parkeerstrategie passend bij de mobiliteitshub. Het gaat om de toegang tot een mix aan 
vervoersmogelijkheden. Mobility as a service met een geschikt vervoermiddel op ieder 
gewenst moment helpt de positie van RCD als hub te versterken. 

_cultuur & gastvrijheid 
Publieke plekken op straat en in gebouwen zijn de etalage van RCD. Deze lenen zich 
perfect voor culturele programmering, zoals exposities van het fotomuseum in het DE Café. 
Hier gaat het ook over branding en PR. Gebruikers spelen daarin een belangrijke rol, zij 
zijn de ambassadeurs van het gebied en vertellen ieder hun eigen verhaal. 
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_VERDUURZAMING 
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_VERDUURZAMING (SUSTAIN) 

_een veerkrachtige stad
Ondernemers, bewoners en bezoekers zijn samen de gebruikers van het gebied
en zijn sterk met elkaar verbonden. Zij zorgen samen voor een duurzame 
toekomst. RCD leent zich als onderzoeks- en testlocatie door o.a. onderwijs-
instellingen. Ondernemers, ontwikkelaars en gebouweigenaren zetten zich in 
voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt ook de ondergrondse 
infrastructuur optimaal benut en zodanig ingericht dat de stad kan inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen. 

_schone energie 
Bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn zonnepanelen, warmte 
koude opslag en waterberging een aantal van de bekende onderdelen. Maar 
ook toekomstige energieconcepten krijgen de kans om te worden geimplemen-
teerd in RCD. Dit geldt ook voor vernieuwingen in de energie infrastructuur en 
energiebronnen, waarbij inspelen op de energietransitie mogelijkheden biedt. 

_ sterke en innovatieve economie 
In de transitie naar een meer duurzame economie biedt de gebiedsontwikkeling 
van RCD veel kansen. Denk daarbij o.a. aan een duurzame bedrijfsvoering. Dit 
kan gaan over duurzame inkoop of inzet op duurzame mobiliteitsconcepten voor 
werknemers. Ook vanuit circulariteit zijn er tal van mogelijkheden. 

_duurzaam bouwen 
Nieuwbouw en transformatie zijn adaptief, waarbij het terugdringen van leegstand 
en tijdelijk gebruik centraal staan. Cultuurhistorie heeft een belangrijke plek bij 
de toevoeging van nieuwe stedelijke lagen. Duurzaamheid en mogelijkheden om 
energieneutraal of zelfvoorzienend te bouwen zijn uitgangspunt van ontwikkeling. 
Op zowel gebieds- als gebouw niveau, met o.a het BREEAM certificaat. Het 
vastgoed biedt kansen voor uitvoering van energiebesparingsmogelijkheden, 
waarbij het ook gaat om het verbeteren van duurzaamheidsscores van 
gebouwen. 
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6 UITGANGSPUNTEN SAMENGEVAT 
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_VERDUURZAMING

• samenwerking van bedrijfsleven, 
onderwijs, culturele instellingen en 
overheid staat centraal 

• spijkerbroek en pak, global en local: 
verschillende werelden en nationalitei-
ten ontmoeten elkaar in RCD.

• Vereniging RCD verder uitbouwen voor 
alle gebruikers (ook bewoners) 

• Venture café als platform
• ICT en nieuwe technologiën faciliteren 

_DELEN_VERBINDEN

• verbinding tussen gebouwen en plekken 
binnen RCD 

• verbinding van RCD met omgeving 
• gebiedsgrens RCD is flexibel, waarbij 

de inbedding in de stad en relatie met 
omliggende gebieden centraal staat. 

• kwaliteit van de buitenruimte is in 
RCD van hoog niveau en zorgt voor 
duidelijke verbinding, noord, zuid, én 
ook oost-west 

• benutten positie als centrale hub en 
nabijheid van Rotterdam The Hague 
Airport en Schiphol 

• verbetering fysieke verbindingen voor 
fietsers en voetgangers 

• gastvrije ontvangst door bedrijven, 
instellingen, op het station en in garages

• innovatie en bedrijvigheid is zichtbaar 
en voelbaar: RCD als etalage 

• aansluiting programmering op 
loopstromen
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• delen van vaardigheden en kennis 
tussen bedrijven en instellingen 

• mixed use wonen, werken verblijven en 
multi-tenant met een mix van huren van 
laag tot hoog 

• open en aantrekkelijke plinten
• verdichting wonen: mix verschillende 

typen hoogstedelijk wonen, waaronder 
(luxe) kleine wooneenheden voor 
‘hypermobiele stedeling’ 

• flexibile invulling van gebouwen 

• car- en bikesharing 
• (auto) parkeerstrategie passend bij 

mobiliteitshub: dubbelgebruik parkeren 
• goede fietsenstallingen 
• stimuleringsmaatregelen mobiliteits- 

management 
• mobility as a service

• placemaking en pop-up: programmering 
op pleinen, in plinten van gebouwen, 
binnen kantoren 

• branding & pr

• Ondernemers, ontwikkelaars en gebouw
       eigenaren zetten zich in voor een      
       duurzame gebiedsontwikkeling.
• ook ondergrondse infrastructuur wordt 

optimaal benut 

• inzet op duurzame ernergie, ook 
implementatie van nieuwe energie 
concepten 

• duurzame bedrijfsvoering van bedrijven in 
RCD is uitgangspunt: 

• nieuwbouw en transformatie zijn adaptief 
• inzet op transformatie leegstand en tijdelijk 

gebruik 
• cultuurhistorie 
• duurzaamheid als uitgangspunt op zowel 

gebieds als gebouwniveau
• verbeteren duurzaamheidsscore 

gebouwen
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