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De West-Kruiskade heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot 

multiculturele winkelstraat met een groot aandeel ondernemers met 

een migratieachtergrond. De winkelstraat is een weerspiegeling van 

de wijk. Je vindt er onder meer Chinese, Surinaamse, Nederlandse en 

Indiase ondernemers. De diversiteit in het aanbod wordt op dit 

moment gezien als een belangrijke aantrekkingskracht van de wijk.  

In opdracht van de BIZ-eigenaren van de West-Kruiskade is een 

gebiedsprofiel en visie opgesteld. Er is input verzameld vanuit de 

eigenaren, gemeente, ondernemers en bewoners. Met dit 

gebiedsprofiel heeft de BIZ een gereedschap in handen om de 

partijen in en rond te straat te overtuigen om samen te werken aan 

het gemeenschappelijke doel. Het gebiedsprofiel toont aan dat de 

West-Kruiskade een kansrijk winkelgebied is dat ook gemeentelijke 

aandacht verdient. Met dit gebiedsprofiel en bijbehorende actieplan 

kunnen nieuwe ondernemers en daarmee nieuw elan voor de straat 

geworven worden. Samen werken zij aan de WestKruisKommunity.   
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  Gebiedsafbakening en eigendom 
Het Oude Westen is een levendige wijk in het centrum van Rotterdam. Het Oude Westen kent twee belangrijke winkelstraten, de West-

Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg. Deze straten zijn rond de negentiende eeuw gebouwd. Een deel van de vooroorlogse bebouwing 

is nog steeds zichtbaar. Dit gebiedsprofiel heeft betrekking op de West-Kruiskade. De West-Kruiskade begint op het Kruisplein en gaat 

naar het westen toe over in de 1e Middellandstraat. De West-Kruiskade heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot multiculturele 

winkelstraat met een groot aandeel ondernemers met een niet-Westerse achtergrond. Een aanzienlijk gedeelte van de panden is in 

eigendom van Stichting Woonstad Rotterdam en Coltavast. De rest van het eigendom is verdeeld over diverse eigenaren.  

Stichting Woonstad Rotterdam 

Coltavast 

Overig 
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Panden met een winkelfunctie Verzorgingsgebied West-Kruiskade 

Verzorgingsgebied en concurrentie Het primaire verzorgingsgebied van de West-Kruiskade bestaat uit de vier 

buurten rondom de straat: Oude Westen, Middelland, CS-kwartier en een deel 

van Cool. Het verzorgingsgebied telt 10.310 huishoudens. Het gemiddelde 

inkomen is nagenoeg gelijk aan het Nederlands modale inkomen (€ 36.000). Bijna 

70% van de bewoners is jonger dan 45 jaar. De herkomst van de bewoners is 

gemêleerd. 51% heeft een migratieachtergrond. Dit zijn voornamelijk mensen 

met een westerse migratieachtergrond (CBS, 2020). Daarnaast heeft een groot 

deel een Aziatische achtergrond. Dit is terug te zien in de herkomst van de 

ondernemers en het winkelaanbod op de West-Kruiskade. Het aanbod op de 

West-Kruiskade bestaat vooral uit dagelijkse goederen, diensten en horeca. Het 

merendeel van de bezoekers voor het dagelijks aanbod en de diensten komt uit 

de omliggende buurten.  

Het niet-dagelijkse aanbod en de horeca trekt ook bezoekers van buiten dit 

gebied. De straat is vanwege het verbeterde imago steeds meer een winkelstraat 

voor mensen uit de rest van Rotterdam en voor toeristen van buiten de stad.  

Op de kaart valt het grote winkelaanbod in het centrum van de stad onmiddellijk 

op. De twee binnenstedelijke winkelstraten in de richting van de binnenstad – 

naast de West-Kruiskade ook de Nieuwe Binnenweg – zijn ook duidelijk zichtbaar. 

De binnenstad heeft een grote aantrekkingskracht vanwege het grote 

winkelaanbod met veel bekende ketens en de moderne architectuur, waardoor 

het niet als concurrerend voor de West-Kruiskade kan worden beschouwd. De 

Nieuwe Binnenweg is wel eenzelfde type winkelstraat en daarmee een 

concurrerend gebied. Op de Nieuwe Binnenweg zitten vooral 

delicatessenwinkels, designwinkels en eettentjes en de straat is minder gericht 

op het dagelijks aanbod. Dit betekent dat de West-Kruiskade kan rekenen op 

meer (en vaker) terugkerende bezoekers terwijl de Nieuwe Binnenweg meer 

focust op toeristen en ‘funshoppers’. Het aanbod is complementair aan elkaar en 

vormt samen een goede tegenhanger van het aanbod in de binnenstad. 
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  Functiekaart 

Horeca 

Cultuur 

Overige bedrijvigheid 

Geen bedrijvigheid 

Leegstand 

Detailhandel niet-dagelijks 

Kleding & Mode 

Juwelier & Optiek 

Plant en Dier 

Wonen  

Schoenen en lederwaren 

Bruin en Witgoed  

Doe-het-zelf  

Detailhandel overig 

Detailhandel dagelijks 

Levensmiddelen 

Persoonlijke verzorging 

Diensten 

Ambacht                      

Particuliere diensten 

Financiële instellingen 
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Met behulp van hetAreaal Advies Achtfacettenmodel is een analyse gemaakt van de 

West-Kruiskade. Elk facet bestaat uit vier tot zes indicatoren waar een score van wordt 

bepaald. Het gemiddelde van die scores bepaalt de score van het betreffende facet. 

Hieruit blijkt dat de straat gemiddeld scoort: 3,4 op een schaal van 1 tot 5. 

Verbeterpunten zitten vooral op de facetten Bereikbaarheid, Fysieke omgeving, Veilig en 

Vertrouwd en Ondernemersklimaat.   

Achtfacettenmodel 

Sterk 

Bovengemiddeld 

Gemiddeld 

Het aanbod scoort bovengemiddeld. De West-Kruiskade 

heeft een uniek winkelaanbod met veel internationale 

ondernemers. Het aanbod sluit goed aan bij de leefstijlen 

in het  primaire verzorgingsgebied. De leegstand is erg 

laag, maar er zijn wel concurrerende winkelgebieden in 

de rest van de stad. 

De bereikbaarheid van het gebied scoort gemiddeld. Er 

zijn verschillende ov-haltes in en rondom het gebied. 

Automobilisten gebruiken de straat om de stad te 

doorkruisen. De fietsenstallingen ogen soms rommelig en 

kunnen samen met andere verkeersstromen zorgen voor 

obstructie voor mensen met een beperking 

De fysieke omgeving scoort gemiddeld. De staat van 

onderhoud van de openbare ruimte is grotendeels op 

orde, wel komt hier en daar vervuiling voor. De staat van 

onderhoud van de panden is voldoende. Er is weinig 

groen op straat. Er zijn wel verblijfsvoorzieningen 

aanwezig in het wijkpark. 

De veiligheid en vertrouwdheid scoort gemiddeld. De 

louche uitziende winkels uit het verleden verdwijnen. Na 

sluitingstijd voelt men zich echter nog onvoldoende 

veilig. Het gebied scoort  laag op de Leefbaarometer van 

het ministerie van BZK. Wel wordt er actief 

samengewerkt in een platform voor veilig ondernemen 

aan een veilig winkelgebied.

De beleving van het gebied scoort bovenge-

middeld. De mate van verrassing en levendigheid 

is hoog door het diverse winkelaanbod. Het 

aandeel unieke winkels is dan ook relatief hoog. 

Door het internationale karakter van de straat valt 

er relatief veel te zien en beleven. 

Het imago scoort bovengemiddeld. De straat heeft 

een slogan: ‘Echt Rotterdam’ en probeert een 

multicultureel imago neer te zetten. Het gebied 

heeft hierdoor ook een hoog onderscheidend 

vermogen 

Het ondernemersklimaat scoort gemiddeld. De 

huurprijs in het gebied is hoger dan vergelijkbare 

winkelgebieden, mogelijk door de nabijheid van 

het centrum. Het besteedbaar inkomen van 

inwoners van het verzorgingsgebied is gemiddeld. 

De winkelpanden zijn bovengemiddeld courant. 

De organisatie in het gebied scoort sterk. Er is een 

BIZ van de ondernemers en van de pandeigenaren. 

De gemeente is actief bij de winkelstraat 

betrokken. De gebiedsmarketing is -  afgezien van 

de slogan – nog niet erg zichtbaar. 

3,4

Ondergemiddeld 

Zwak 

Onbekend 
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  Gebiedsprofiel 

In de straat zijn weinig bekende ketens gevestigd. Er 

zitten met name lokale ondernemers die gericht zijn 

op diverse groepen uit de buurt. De West-Kruiskade 

moet zich blijven richten op unieke formules, 

speciaalzaken en nichemarkten. Elke ondernemer 

moet bijdragen aan de kernwaarden: Internationaal, 

uniek en community. Deze waarden sluiten aan bij 

de waarden die zijn opgenomen in de positionering 

van Rotterdam in 2030. Zie Gedeeld toekomstbeeld 

‘Van winkelgebieden naar vitale kerngebieden 2021-

2030’.  

De West-Kruiskade moet inzetten op vergroening van de 

straat. Door groen toe te voegen speelt de straat in op het 

veranderende klimaat en een prettiger verblijfsklimaat. 

Het wijkpark het Oude Westen moet optimaal gebruikt 

worden voor ontmoetingen en tegelijkertijd het 

ontvluchten van de dagelijkse hectiek. .  

De West-Kruiskade wordt een ontmoetingsplek en 

kenniscentra, gecombineerd met cultuur en werkplekken. 

De verhalen achter de ondernemers, bewoners en 

eigenaren worden verteld en uitgedragen. Dit past bij de 

visie die opgesteld is door de Retailtaskforce: Samen 

werken aan aantrekkelijke plekken  voor ondernemen, 

ontmoeten en beleven. De succesvolle evenementen, 

zoals het Chinees nieuwjaar en Keti Koti zijn hier al mooie 

voorbeelden van. 

De West-Kruiskade is de meest internationale straat van Rotterdam 

In 2030 is de West-Kruiskade nog steeds een plek 

waar bewoners, ondernemers en bezoekers uit alle 

windstreken zich thuis voelen. De West-Kruiskade 

versterkt zijn positie als  de meest internationale 

straat van Rotterdam waar producten en diensten 

vanuit allerlei windstreken te vinden zijn. Elke 

ondernemer en bewoner heeft zijn eigen verhaal en 

achtergrond. Door de verhalen uit te dragen en 

mensen een thuis te bieden wordt de 

maatschappelijke meerwaarde vergroot.   

Vroeger was de West-Kruiskade de meest beruchte 

straat van Rotterdam vanwege de drugshandel, 

dealers en prostitutie. Door inzet van veel partijen is 

de straat veiliger geworden. Echter is het rauwe 

randje nooit helemaal verdwenen en dit moet zo 

blijven. Het hoort bij de identiteit van de straat.  

Hier past ook het inzetten op de West-Kruiskade als 

het Streetart-museum van Rotterdam bij. 

Kunstwerken van kunstenaars van over de hele 

wereld zijn inmiddels in de straat te vinden. Hier kan 

meer bekendheid aan worden gegeven en als thema 

worden gebruikt in de winkels en horeca.   

Dit zorgt er ook voor dat mensen de straat ingetrok-

ken worden en de hele straat willen bekijken. Een 3D- 

of interactief graffiti-kunstwerk op het Tiendplein 

zou een mooie trekker zijn waar mensen onderdeel 

kunnen uitmaken van de Streetart. 
Een digitaal platform zorgt voor het lokaal vindbaar 

maken van producten, het vertellen van het verhaal 

achter een product of zaak en het stimuleren van 

samenwerking. Dit zal bijdragen aan het uitdragen van de 

identiteit van de West-Kruiskade.  

De diversiteit aan mensen is een van de unique 

selling points van de West-Kruiskade. Een plek waar 

je allerlei mensen tegenkomt, elkaar kan ontmoeten 

en samen iets kan beleven. Deze ontmoetingen 

moeten gefaciliteerd worden. 

Nieuwe initiatieven worden getoetst aan de kernwaarden 

en moeten bijdragen bij aan het internationale en unieke 

karakter van de straat, het verbeteren van de 

woonomgeving, het verlengen van de verblijfsduur of het 

stimuleren van het herhaalbezoek.  
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Visie 

De inrichting van de straat is een belangrijke factor 

in het verlengen van de verblijfsduur op de West-

Kruiskade. Het gaat daarbij om de bestrating, maar 

ook de diverse inrichtingselementen, zoals 

prullenbakken, lantaarnpalen en fietsnietjes. Er 

moet meer aandacht zijn voor het parkeren van 

fietsen. Het is van belang dat er langs de 

winkelgevels voldoende ruimte wordt gemaakt om 

te flaneren en om de tentoongestelde goederen van 

dichtbij te bekijken. De huidige inrichting van de 

straat is o.a. door de hoeveelheid verkeer in  conflict 

met de beoogde winkelfunctie. 

Over een aantal jaar vindt er een herinrichting 

plaats op de West-Kruiskade. Het is belangrijk om 

dan goed te kijken hoe de inrichting van de straat de 

kwaliteiten van de straat kan versterken. Zo moet er 

voldoende ruimte zijn voor voetgangers om door de 

straat te lopen en moeten fietsers zich veilig kunnen 

verplaatsen. Een snelheidsverlaging naar 30km per 

uur zou kunnen helpen om de verblijfskwaliteit, de 

oversteekbaarheid en de veiligheid te verbeteren. 

Tegelijkertijd blijven de winkels nog wel bereikbaar 

met de auto, maar moet het doorgaande verkeer 

worden ontmoedigd, bijvoorbeeld door het instellen 

van éénrichtingsverkeer. Het Tiendplein moet en 

levendig en aantrekkelijk buurtplein worden, waar 

het goed verblijven is, met aantrekkelijke winkels en 

horecazaken. Dit kan een belangrijke drager van de 

identiteit en reputatie zijn. 

Ook adviseren we om op strategische locaties 

trekkers te creëren, in de vorm van interessante 

functies of zaken in de openbare ruimte, zoals een 

3D-kunstwerk of expositieruimte.  

Straten met veel groen worden doorgaans als 

aangenaam ervaren en zorgen voor een ontspan-

nende en rustgevende omgeving. De bewoners die 

bevraagd zijn hebben deze wens ook. Winkelen en 

ontspannen gaan dan voor een deel samenvallen, 

klanten gaan langer in het gebied verblijven en meer 

besteden. In een winkelomgeving met veel groen 

hebben klanten het gevoel dat ze een betere 

dienstverlening krijgen. Daarom moet de West-

Kruiskade inzetten op vergroening van de straat. De 

gemeente Rotterdam stelt een subsidie beschikbaar 

voor particulieren of bedrijven die groen aanleggen 

in de tuin, op het dak of aan de gevel. De subsidie is 

bedoeld voor eigenaren en huurders van gebouwen, 

complexen, percelen en functionele eenheden.  

Inrichting en uitstraling 

Werken aan een aantrekkelijke en groene omgeving 

De West-Kruiskade is online nog niet sterk vertegen-

woordigd. Er is een website met een blog en infor-

matie over de BIZ-en, maar gedetailleerde informatie 

over welke ondernemingen er te vinden zijn, welke 

evenementen er worden gehouden en  waarvoor je 

op de West-Kruiskade moet zijn ontbreekt nog, of is 

niet goed zichtbaar voor bezoekers. Wel worden er 

mooie beelden en berichten gedeeld via Instagram 

en het Facebook-account. Een mooie toevoeging zou 

een online platform zijn waar de winkels van de 

West-Kruiskade, maar idealiter ook de producten te 

vinden zijn. Het platform kan dienen als een online 

etalage. Van elke onderneming kunnen de verhalen 

worden gedeeld. Zo worden producten lokaal vind-

baar. Voorbeelden hiervan zijn Warenhuis 

Groningen en Digitaal Dorpsplein Zwartsluis.  

Lokaal digitaal 

De uitstraling van de panden speelt een belangrijke 

rol in de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat. 

Pandeigenaren en ondernemers moeten samen 

kijken welke investeringen ze willen doen om hun 

winkel en pand te verbeteren.  De retailmarkt is in beweging. Covid-19 heeft veel trends versneld. Dit heeft consequenties voor het aantal vier-

kante meters winkelvastgoed en de huurprijzen. Het is de verwachting dat dit de West-Kruiskade beperkt zal 

raken,  vanwege de branchering hier (met name unieke winkels en kleinere winkelpanden) en de ontwikkelingen 

in het gebied. Op dit moment wordt er geen noodzaak gezien om het aantal vierkante meters aan winkelvast-

goed te verminderen. Verplaatsing van winkels in minder kansrijke gebieden die goed bij de West-Kruiskade 

passen biedt wel kansen. De panden die daar worden achtergelaten kunnen dan  worden getransformeerd. 

Toekomst 
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  Doelgroepen Avontuurzoekers, Plezierzoekers, toeristen en zakenmensen 

Bewoners: Avontuurzoekers en Plezierzoekers Think outside the office Een nieuwe kijk op toerisme
De belangrijkste doelgroep voor de West-Kruiskade zijn de bewoners van de straat en van de omliggende 

wijken. Er zijn volgens de Leefstijlvinder twee leefstijlen dominant aanwezig in het verzorgingsgebied: de 

Avontuurzoeker (30% t.o.v. 11% gemiddeld in Nederland) en de Plezierzoeker (25,2% tegenover 17% in 

Nederland). Bijna 70% van de bewoners in het verzorgingsgebied is jonger dan 45 jaar. De bevraagde 

bewoners/bezoekers geeft aan dat zij meer groen en zitplekken in de straat willen.  

De ontwikkelingen rondom The Modernist en het 

Central Business District van Rotterdam zijn interessant 

voor de West-Kruiskade. Er komen de komende jaren 

veel kantoren en honderden woningen bij in het gebied.  

We verwachten dat veel mensen niet meer elke dag naar 

kantoor zullen gaan, en op hun ‘kantoordag’ ook niet de 

hele dag op hun kantoor zullen blijven. De West-Kruis-

kade biedt een inspirerende omgeving waar mensen 

kunnen overleggen buiten de vergaderzalen of langs 

kunnen komen voor een kop koffie of een lunch. 

Inspiratie opdoen buiten de kantoormuren.  

De Avontuurzoeker is creatief, avontuurlijk, 

eigenwijs en geïnteresseerd in anderen. Ze zijn op 

zoek naar bijzondere, verrassende locaties. Een 

creatieve, kunstzinnige omgeving waar 

avontuurzoekers nieuwe dingen zien en beleven. 

Plezierzoekers zijn spontaan, vrolijk en gezellig. Ze 

zijn op zoek naar sfeervolle en eigentijdse locaties. 

Ze hebben een voorkeur voor winkelgebieden met 

een compleet eigentijds winkelaanbod met een 

goede prijs/kwaliteitsverhouding. 

Rotterdam is één van de twee meest bezochte steden 

van Nederland. De gemeente Rotterdam heeft een 

nieuwe toeristische visie geformuleerd ‘Te gast in 

Rotterdam, een nieuwe kijk op toerisme’,  

Eén van de doelstellingen is om toeristen ook andere 

gebieden te laten bezoeken dan alleen de binnenstad. 

De West-Kruiskade, met al zijn cultuur, geschiedenis, 

verhalen, en unieke karakter, is hier bij uitstek geschikt 

voor. Toeristen worden immers aangetrokken door een 

authentieke lokale identiteit. Verder kan hun aanwezig-

heid de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan voor-

zieningen. 
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Passende concepten 
De pandeigenaren willen vooral dat er zaken in het hogere prijssegment en niet-dagelijkse winkels worden 

toegevoegd. Zaken in het lagere prijssegment zijn er volgens hen juist teveel. Er moet aandacht zijn voor 

goed ondernemerschap en een veelzijdig aanbod.  Het toevoegen van de zogenoemde ‘Makers’ is 

interessant voor de winkelstraat. De Maker is 

vooral goed in het ontwerpen en maken van 

originele producten. De ondernemer kan zijn/haar 

makerskwaliteiten live demonstreren en kan op de 

winkelvloer vertellen over zijn/haar ambacht. Zo 

biedt de ondernemer klanten een totaalbeleving 

aan en draagt het bij aan het verhaal van de West-

Kruiskade. Dit kan voor dagelijks aanbod, zoals een 

bakker, én voor niet-dagelijks aanbod, zoals een 

Aziatische kleermaker. Het is belangrijk dat deze 

ondernemingen een open uitstraling hebben, zodat 

vanaf de straat duidelijk is wat er gebeurt. 

De kracht van de West-Kruiskade is het unieke aanbod 

Makers

Waar de straat nog meer op in kan spelen is het 

faciliteren van ontmoetingen. Café Marseille is hier 

een mooi voorbeeld van: een plek waar mensen 

kunnen werken, gezellig bij kunnen kletsen en 

elkaar kunnen inspireren. Om het flexwerken – dat 

post-corona waarschijnlijk nog meer een vlucht gaat 

nemen - echt goed te faciliteren zou een co-working-

space een goede toevoeging zijn. Dit zou 

gecentreerd kunnen worden rondom het Tiendplein. 

De West-Kruiskade is een straat met cultuur, 

geschiedenis en verhalen. Een expositieruimte om 

het erfgoed van de West-Kruiskade zichtbaarder te 

maken zou een mooie toevoeging zijn.  

Door het hele jaar door evenementen te organiseren 

waarbij verschillende culturen worden gerepresen-

teerd, en mensen samenkomen en kunnen genieten 

van elkaar, muziek, dans en eten draag je het 

verhaal uit.   

Om leegstaande etalages aantrekkelijker te maken 

kan hier, bijvoorbeeld in samenwerking met kunst-

studenten, graffiti geplaatst kunnen worden in 

leegstaande etalages, als aanvulling op de bestaan-

de streetart. Ook een tijdelijke ‘tentoonstelling’ met 

de verhalen uit de straat is een mooie optie. 

Lokale helden
De kracht van de West-Kruiskade is het unieke 

aanbod. Lokale ondernemers zijn de drijvende 

kracht hierachter. De West-Kruiskade moet zich 

niet richten op het aantrekken van grote ketens, 

maar moet juist zijn eigenheid behouden. 

Authentieke winkels en horecazaken geven kleur 

aan een straat en stad en versterken de 

beleveniswaarde.  

De West-Kruiskade moet ruimte bieden aan het 

experimenteren met nieuwe winkelconcepten zoals 

de conceptstore (producten rondom een lifestyle-

thema) en blurring (detailhandel in combinatie met 

horeca of andere diensten). Barbershop Mixed 

People is hier al een mooi voorbeeld van.  

Huttenpalast in Berlijn 

is eigenlijk een 

overdekte camping waar 

je kunt overnachten in 

een  retro-caravan.  

Wasbar, Antwerpen  

Een plek om zowel je was 

te (laten) doen als te 

werken, te studeren of te 

socializen met vrienden.   

Faciliteren van ontmoetingen 

't Clubhuys Baarn  

Een voorbeeld van een 

co-working- concept, 

geïntegreerd in een 

winkelstraat. 

Etalage Arnhem 

Creatieve invulling van 

leegstaande etalages 

met kunst.  

Buurtmuseum 

Kamperpoort, Zwolle  

Dit museum laat  bezoek-

ers de veranderingen in 

deze volkswijk zien. 

Kilo Kilo, Maarssen Een 

vintage store met 

vintage kleding, design, 

kunst en street culture. 

Republic Dutch  

Een custom-made fiets-

concept: je eigen, 

gepersonaliseerde 

kwaliteits-stadsfiets. 

Baking Lab, Amsterdam  

Een “bakkers-lab” waar 

mensen samenkomen, 

workshops volgen, en 

brood kopen.  

Heilige Boontjes Een 

sociaal koffieconcept in 

een oud politiekantoor. 

Hier werken jonge 

Rotterdammers met een 

randje. 

RSI The Attraction 

Specialist in 

rolschaatsen, skates, 

stuntsteps, skateboards 

en snowboards 

Ontmoeten, verhalen, 
lokale helden en makers   

Vertellen van het verhaal 
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  Actieplan 
Branchering 
Opzetten brancheringscommissie 

De commissie brengt advies uit aan pandeigenaren over welk 

type ondernemingen gewenst zijn op een bepaalde locatie. 

Voorstellen voor nieuwe huurders gaan eerst langs deze 

commissie. De commissie zal bestaan uit de 

brancheringsmanager, de winkelstraatmanager en 

vertegenwoordigers van de BIZ-eigenaren en de BIZ-

Beoordelingskader maken nieuwe ondernemingen 

De brancheringscommissie kan zijn werk alleen goed uitvoeren 

als er een duidelijk beoordelingskader is voor nieuwe huurders. 

Voldoet de nieuwe huurder aan de kernwaarden Internatio-

naal, uniek en community? Is het aanbod onderscheidend? Wat 

denkt de huurder toe te voegen aan het verhaal van de West-

Kruiskade? En voor welke leefstijlen is het aantrekkelijk? 

Inventariseren welke ondernemingen in de buurt aanvullend 

zijn voor de West-Kruiskade en benader de huurders.  

Inventariseer welke ondernemingen goed aansluiten bij het 

profiel van de West-Kruiskade en interessant zijn om te 

verplaatsen.  

Loket openen voor pandeigenaren en ondernemers 

Door de acquisitiemanager – in samenwerking met de winkel-

straatmanager – ook in te zetten voor bestaande pand-

eigenaren of ondernemers kunnen zij advies krijgen wat zij 

kunnen doen om hun onderneming beter bij het gebiedsprofiel 

aan te laten sluiten.

Aanstellen acquisitiemanager 

De acquisitiemanager gaat 

ondernemers werven waarvan 

het aanbod past binnen het 

gebiedsprofiel van de West-

Kruiskade. Hij of zij fungeert 

als ‘linking pin’ tussen de 

pandeigenaren, de huidige 

ondernemers, en de kandidaat-

ondernemers 

Maken acquisitielijst 

Met het gebiedsprofiel en de 

aangedragen concepten kan er 

een acquisitielijst worden 

samengesteld  met onder-nemers 

die benaderd kunnen worden. Zo 

worden aan de ene kant pro-

actief ondernemers benaderd op 

andere, minder kansrijke 

locaties, en wordt de straat aan 

de andere kant steeds 

aantrekkelijker voor 

ondernemers die zelf een locatie 

zoeken. 

Prettig verblijfsklimaat 

Informatiebijeenkomsten organiseren vergroening 

panden  

Informatiebijeenkomst evt. in samenwerking met de 

gemeente Rotterdam organiseren over de mogelijkheden 

van de subsidie over het aanleggen van groen aanleggen 

in de tuin, op het dak of aan de gevel. De subsidie is 

bedoeld voor eigenaren en huurders van gebouwen, 

complexen, percelen en functionele eenheden.  

Contact leggen met De Willem de Kooning Academie, 

Grafisch Lyceum of andere relevante instelling voor de 

invulling van lege etalages.   

De West-Kruiskade is in feite het Rotterdam Street Art 

Museum. Dit kan op diverse plekken terugkomen in de 

straat. Door het tijdelijk tentoonstellen van graffiti-kunst 

in lege winkelpanden wordt meer verbinding gecreëerd 

en wordt de uitstraling verbeterd.  

Herinrichting 

Het is van belang om als eigenaren en ondernemers in 

een vroeg stadium aangesloten te zijn bij gesprekken 

over de herinrichting van de West-Kruiskade. Daarom 

wordt er een lijst met uitgangspunten opgesteld: waar 

moet een nieuwe inrichting in elk geval aan voldoen? 

Lokaal digitaal 
Ga in gesprek met een partij als Zupr, 

Chainels of Digitale Dorpspleinen  

Om een beeld te krijgen wat een 

digitaal platform kan betekenen voor 

eigenaren en ondernemers is het goed 

om een informerend gesprek te voeren 

met een bedrijf dat gespecialiseerd is 

in online oplossingen.  

Ontwikkelen digitaal platform  

Een digitaal platform werkt alleen als 

er interessante content wordt 

aangeboden. Ondernemers worden 

niet alleen aangemoedigd om hun 

onderneming naar online te ‘vertalen’ 

maar ook hun verhalen te delen. Deze 

persoonlijke verhalen dragen bij aan 

het versterken van de identiteit en het 

zichtbaar maken van het verhaal van 

de West-Kruiskade. 
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Wie doet wat in de werving van ondernemers? 
Winkelstraatmanager (WSM) en acquisitiemanager (AM)  

Opbouwen kandidatenbestand 

Na twee jaar 

Na twee jaar acquisitiemanagement is er niet 
alleen een (dynamisch) bestand met kandidaten, 
maar ook een vaste procedure waarbij nieuwe 
kandidaten worden besproken binnen de 
brancheringscommissie.  

Mocht het acquisitiemanagement dan eindigen, 
dan ligt het voor de hand dat de taken worden 
overgenomen door een klein acquisitieteam, 
samengesteld vanuit de straat (bijvoorbeeld met 
twee ondernemers vanuit de (dan levendige) 
WKKommunity, twee mensen vanuit de 
vastgoedeigenaren en eventueel de WSM).  

Zij blijven binnen en buiten hun eigen netwerk 
zoeken naar nieuwe kandidaten en houden het 
kandidatenbestand bij. Veel loopt er dan al min of 
meer vanzelf omdat de straat zich in die twee jaar 
op de kaart heeft gezet en steeds interessanter 
wordt voor vergelijkbare ondernemers. 

AM verzamelt leads en screent ze: passen ze bij 
‘internationaal’ en hebben ze iets unieks?  

AM inventariseert vestigingseisen van 
geïnteresseerde leads en legt dit vast in 
kandidatenbestand. 

WSM informeert AM over (geruchten over) 
stoppende ondernemers. 

AM selecteert kandida(a)t(en) uit 
kandidatenbestand of gaat specifiek op zoek 
naar een nieuwe kandidaat. 

AM benadert pandeigenaren en/of makelaars van lege panden of (bevestigde) leegkomende panden met de 
vraag of men open staat voor het aandragen van een kandidaat. Als dat zo is brengt de AM  kandida(a)t(en)  
en pandeigenaar met elkaar in contact. 

AM adviseert eventueel over huurcontract/bijzondere bepalingen. 

Na sluiten huurovereenkomst: AM brengt nieuwe ondernemer in contact met WSM. Deze informeert 
ondernemer onder meer over BIZ-gebruikers en zorgt ervoor dat ondernemer goed landt in de 
WKKommunity. 

Alle vragen en hulp met betrekking tot het ondernemen/de dagelijkse gang van zaken gaan naar WSM. 

Bij specifieke concepten die zo goed bij het 
gebiedsprofiel passen dat je ze sowieso naar 
de straat zou willen halen:  

Bij ondernemers die zich spontaan melden 
(via website/social media of digitaal 
platform van de WKK):  

AM benadert de betreffende ondernemer en 
vertelt het verhaal van de WKK: dat de straat 
voor de ondernemer de ideale plek is om zich te 
vestigen. 

AM screent concept op internationaal, uniek en 
community en stemt dit af met 
brancheringscommissie. 

AM inventariseert vestigingseisen en zoekt daar geschikte locatie bij. 

WSM informeert AM 
over leads die hij 
krijgt van 
ondernemers 
(ondernemers 
houden in hun eigen 
netwerk oren en 
ogen open). 

AM Inventariseert 
welke 
ondernemingen in 
de buurt aanvullend 
zijn voor de West-
Kruiskade. 

AM benadert gescreende leads of ze willen 
overwegen naar de WKK te komen. Voorwaarde 
is dat ze actief deel willen gaan uitmaken van de 
WestKruisKommunity. 

Ondernemer zoeken voor pand

AM stemt af met brancheringscommissie  

Bij nieuwe kandidaat: AM stemt af met 
brancheringscommissie  

Pand zoeken voor ondernemer
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De werknemers van de kantoren in de buurt 
(in werkelijkheid staan ze niet op deze plek!) 
gaan na corona niet meer dagelijks naar 
kantoor. De dagen dat ze er wel zijn zullen ze 
vaker ‘buiten’ lunchen, lopend vergaderen of 
een ommetje maken. Dat biedt kansen voor 
de West-Kruiskade.  

Over een aantal jaren wordt de West-Kruiskade heringericht. Dan kan er meer ruimte 
komen voor langslopend publiek, groen en terrassen. Ook een aanpassing van de 
maximumsnelheid kan de aantrekkelijkheid vergroten voor bewoners, mensen die in de 
omgeving werken, dagjesmensen en toeristen.  

De West-Kruiskade is nu al een 
Streetart-museum. Dit kan nog meer 
worden versterkt. Ook een 3D-
kunstwerk of een expositieruimte in 
de straat kunnen een extra reden 
zijn voor mensen om de straat te 
bezoeken.  

De kracht van de West-Kruiskade 
is het unieke aanbod. De bekende 
winkels, dienstverleners en 
horecazaken maken de straat. 
Daarnaast moet worden gezocht 
naar (nieuwe en bestaande maar 
elders gevestigde) ondernemers 
en makers die passen bij de 
straat. Daarbij zijn drie 
kenmerken belangrijk: het moet 
uniek zijn, een 
internationaal/exotisch tintje 
hebben en de ondernemer moet 
graag mee willen doen met de 
‘West-KruisKommunity’. 
Samenwerken om de straat nog 
beter op de kaart te zetten!  

Een acquisitiemanager kan deze 
taak oppakken. Samen met de 
winkelstraatmanager wordt 
gezorgd dat de nieuwe 
ondernemer een ‘zachte landing’ 
maakt in de straat! 

De bewoners van de omliggende 
wijken horen voor een groot deel bij 
twee groepen de Avontuurzoekers, 
die creatief, avontuurlijk, eigenwijs 
en geïnteresseerd in anderen zijn. 
Daarnaast de Plezierzoekers: 
spontane, vrolijke en gezellige 
mensen die op zoek zijn naar 
sfeervolle en eigentijdse locaties. 

Ook voor toeristen die iets anders 
willen zien dan de binnenstad is de 
West-Kruiskade bij uitstek geschikt.  

De straat is in de eerste plaats vooral een 
ontmoetingsplaats. Daar kan nog meer op 
worden ingespeeld, met horeca waar ook 
gewerkt kan worden en zogenaamde co-
workingspaces. Hier kunnen buurtbewoners 
terecht die thuis werken maar dat toch in een 
meer inspirerende omgeving willen doen.  

In 2030 is de West-Kruiskade nog 
steeds een plek waar bewoners, 
ondernemers en bezoekers uit alle 
windstreken zich thuis voelen, en 
producten en diensten uit alle 
windstreken te vinden zijn.  
Elke ondernemer en bewoner heeft 
zijn eigen verhaal en achtergrond. 
De verhalen maken de straat tot wat 
hij is: uniek, divers, internationaal, 
eigenwijs en met een rauw randje.  

Een digitaal platform zorgt voor 
een sterke online aanwezigheid 
van de straat. Hiermee kan de 
West-Kruiskade zich verder 
profileren en  de verhalen nog 
beter vertellen. 

Samenvatting: de West-Kruiskade in 2030 
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