
Geachte Vastgoedeigenaren 

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de BIZ-eigenaren Winkelboulevard Zuid met o.a. bijdragen 

van de Voorzitter en Brancheringsmakelaar over de laatste ontwikkelingen op de Boulevard. 

 

Van de voorzitter 

Mijn hoop, geuit in de nieuwsbrief van oktober jl. dat de lockdown maar een paar weken zou duren 
als we ons maar aan de coronamaatregelen zouden houden, is ijdel gebleken. We zitten er nog 
steeds volop in. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee, niet alleen bij de ondernemers, maar ook 
bij ons eigenaren. Niet alleen de vraag of ondernemers het kunnen volhouden en de huur nog 
kunnen betalen, maar ook de vraag wat de consequenties voor de waarde van ons vastgoed zijn op 
de langere termijn. En wat gebeurt er als de overheid de hand op de knip gaat houden, want al deze 
overheidsuitgaven en ondersteunende maatregelen om het leed enigszins te verzachten, hoe 
wenselijk en juist ook,  zullen toch ook eens terugontvangen moeten worden. Ons advies aan u is en 
blijft, wees alert, blijf met je huurder in gesprek, kijk wat je voor elkaar kunt doen, dit alles binnen het 
redelijke. 
 
Met name triest zijn de verhalen die je hoort van ondernemers die hun spaarcenten en/of 
pensioenvoorziening aan het opeten zijn om te kunnen overleven. En nu inmiddels duidelijk 
Is dat ook dit jaar een aantal evenementen op de Winkelboulevard Zuid niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen, krijgen veel ondernemers niet de kans om wat extra’s te verdienen. Dit maakt 
het extra sneu.  
 
Vandaar ook dat wij er bij de projectleiding van ‘Hand in Hand’ nogmaals op hebben aangedrongen 
om even pas op de plaats te maken, geen nieuwe plannen te initiëren en bestaande plannen nog 
een goed tegen het daglicht te houden. Wij hebben niet het idee dat ‘Hand in Hand’ ons advies 
opvolgt. Ze gaan door met de invulling van de mix-zone, het afbouwen van de detailhandelsfunctie 
op de Groene Hilledijk, het realiseren van woningen naast winkels (terwijl dit zelfs in het 
brancheringsonderzoek naar voren is gekomen dat dit niet is gewenst), het inplaatsen van 
ondernemers in door de gemeente verworven leegstaande panden met concepten van weinig 
toegevoegde waarde en dat vaak nog tegen een niet- commercieel huurniveau. Het is allemaal 
teveel van hetzelfde. En dat terwijl ‘Hand in Hand’ zelf toch over ruime middelen en eventueel ook 
over de wettelijke mogelijkheden beschikt om het mogelijk te maken dat spraakmakende  en 
wijkoverstijgende formules zich op de Boulevard Zuid willen vestigen. Door het samenvoegen van 
panden moet dit toch tot de mogelijkheden behoren. En dit ondanks de onzekere tijden waarin wij nu 
zitten.  
Ook in het brancheringsonderzoek is gepleit voor de komst van een aantal grote ketens en 
filiaalbedrijven op de Winkelboulevard Zuid. De praktijk wijst helaas anders uit. Invulling vindt plaats 
met veelal kleine, vaak startende, ondernemers met concepten die al voldoende vertegenwoordigd 
zijn op de boulevard. Een voorbeeld hiervan is de invulling van het opgeknapte pand waar voorheen 
de Kijkshop zat. Wij gunnen elke ondernemer een goede boterham, maar een Halal Fried Chicken 
hadden we al, dus het is maar afwachten is of deze ondernemer het gaat redden. En zo kunnen wij 
wel meer voorbeelden aandragen. Is dit de route om de Winkelboulevard Zuid weer aantrekkelijk te 
maken?  
Wij vragen ons af of ‘Hand in Hand’ wel over het juiste netwerk en contacten beschikt om de 
landelijke opererende filiaalbedrijven en franchiseformules te werven die iets toevoegen aan onze 
mooie boulevard. 
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Ik kan het niet laten om deze nieuwsbrief toch weer hoopvol te eindigen. Er wordt binnenkort op grote schaal gevac-
cineerd. Hopelijk brengt de zomer ons al enige verlichting en kunnen we snel daarna weer terugkeren naar het 
‘normale’ leven. Ook ik snak er naar om weer eens lekker te gaan shoppen of boodschappen te doen op de Boule-
vard Zuid zonder mondkapje voor of een afspraak vooraf, om weer eens  lekker uit eten te gaan, een bioscoopje te 
pakken of naar het theater te gaan. Houd allen nog even vol, het einde is in zicht! 
 
En heeft u naar aanleiding van het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen en/of wensen om het ondernemers- en 
vastgoedklimaat op de Winkelboulevard Zuid te verbeteren, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. De 
deur van de BIZ-eigenaren staat altijd open!  
 
Henk Oedairam 
Voorzitter 
 
 

Winkelboulevard Zuid en de revolutie in de retailketen—rubriek 

Gevolgen van Corona voor winkelstraten 

Zullen we het nu eens niet over Corona hebben?  

Was het maar waar, maar er is geen ontkomen aan. Ik moet in deze rubriek toch stil staan bij deze crisis die ons nu 
al meer dan een jaar dagelijks in zijn greep probeert te houden.  

Het is duidelijk dat we door deze pandemie en wat daar nog op volgt versneld naar een nieuwe economie transfor-
meren. Wie de winnaars zijn is duidelijk: alle sectoren die verdienen aan on-line en technologie en de essentiële 
functies. De winnaars willen hun verdienmodellen en markten verder vergroten. Wie de verliezers zijn is ook duide-
lijk: alle sectoren waar mensen voor bijeen komen zoals events, congressen, reizen, toerisme, horeca en ook fysiek 
shoppen. De verliezers proberen zich terug te knokken maar lopen vast op de maatregelen.  

Dit wil echter niet zeggen dat de winkelstraten massaal het loodje gaan leggen. Dat niet, want de menselijke behoef-
te aan shoppen, ontmoeten, een terrasje, een leuk event, uit eten…is nu misschien wel groter dan ooit. Ik sta ver-
steld van de aantallen mensen in winkelcentra ondanks de maatregelen. De mens blijft toch een kuddedier. Veel 
mensen hebben ook op hun geld gezeten. Ik verwacht dan ook een flinke omzetgroei in het niet-essentiële aanbod 
zodra de economie weer open gaat en dat gaat toch echt gebeuren.  

 

Wat een veerkracht in Winkelboulevard Zuid 

Bij de rellen op 25 januari bleek maar weer eens hoe enorm de veerkracht is van de bewoners en ondernemers in 
onze winkelader in Rotterdam Zuid. Sterker door strijd was in deze eeuw nog nooit zo voelbaar. Bewoners, onderne-
mers, pandeigenaren en Gemeente sprongen over de eigen schaduw en hielpen elkaar spontaan.   

Binnen 10 dagen werden ondernemers die tussen de wal en het schip dreigden te raken bevoorschot door Gemeen-
te Rotterdam zodat direct schade kon worden hersteld. 
 

De inzet van het Corona Team, de maatregelen van de overheid, de maatwerkafspraken van pandeigenaren en de 
aanpak van het Corona Team heeft preventief gewerkt en bedrijfsuitval voorkomen.  De verwachting in mei 2020 
was dat 20 ondernemers op de boulevard als gevolg van Corona de zaak zouden moeten beëindigen. 

In werkelijkheid zijn dat tot dusver 12 ondernemers geweest.  Enkele tientallen ondernemers  verkeren bedrijfseco-
nomisch in de gevarenzone en we verwachten in 2021 meer beëindigingen.  

Daarom gaat de inzet om ondernemers bij te staan en ook aan te zetten tot digitaliseren en innovatie onverminderd 
door.   

Wij zijn er in geslaagd om de leegstand op een gelijk niveau van 8 panden te houden over het hele gebied. Deels 
door transformatie naar woning op het einde van de Groene Hilledijk (Sandelingenpleinzijde) en ook door toevoe-
ging van nieuwe ondernemers en concepten.  

In 2020 werden 15 bedrijfspanden ingevuld. In 2021 inmiddels al weer 9 nieuwe leuke invullingen met toegevoegde 
waarde! 
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Onverhuurbare panden worden opgeknapt en marktconform verhuurd 

 
Jarenlang hebben het eigenarenplatform, de ondernemers, de bewoners en ik ook terecht hun grote ergernis 
uitgesproken over de onverhuurbare “van Herk panden”. Vier dubbele units en drie enkele units, verwaarloosd 
en bestickerd. Jarenlange leegstand en verloedering van het straatbeeld. Machteloos keek iedereen toe.  

Totdat Gemeente Rotterdam deze in 2020 aankocht en is gestart met het totaal renoveren. Op de Groene Hille-
dijk zijn nu 2 dubbele units keurig opgeknapt, strak met mooie hoogtes en prima basisvoorzieningen. Deze units 
liggen in de mixed zone en zijn inmiddels markt conform verhuurd. 

Dit zijn geen standaard retail invullingen maar innovatieve concepten. Op Groene Hilledijk 252 Een state of the 
art Tattoo & Piercing studio met Art gallery en in de kelder een fotostudio. De tweede op Groene Hilledijk 237 
een Urban sports centrum van de 3x wereld kampioen Breakdance. Echt de moeite waard om zelf eens te gaan 
kijken.  

 
 

De mixed zone is onderdeel van het brancheringsplan die door de brancheringscommissie is opgesteld. De 
brancheringscommissie die bestaat uit bewoners, pandeigenaren, ondernemers en gemeente.  
Het brancheringsplan in de vorm van een plattegrond hangt op het kantoor van de BIZ eigenaren en bij Hand in 
Hand, Beijerlandselaan 167.  
Pandeigenaren die dit plan toegezonden willen krijgen graag even een verzoek mailen naar 
hans@zakenexpert.nl  
 

mailto:hans@zakenexpert.nl
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Nieuwe ondernemers 
 
Ondanks alle tegenwind van Corona, de imago schade van de rellen en de economische gevolgen zijn we er in 
2021 in geslaagd 9 nieuwe invullingen te realiseren.  
 
In januari, februari en maart 2021 hebben we de volgende leuke nieuwe ondernemers kunnen verwelkomen: 
 
Beijerlandselaan 72 – HFC (o.v.v. vergunning) 
Beijerlandselaan 25 – LouLou’s Healthy Kitchen 
Beijerlandselaan 81 – Almeria Fish Market (uitsluitend verse ongebakken vis) 
Groene Hilledijk 232a – Jack & Mills (zorgburo) 
Groene Hilledijk 242 – Kunst = Zinnig 
Groene Hilledijk 252b – Nickson Ink 
Groene Hilledijk 256 – Huisartsen praktijk 
Groene Hilledijk 149 – Y & P Laundry 
Groene Hilledijk 237 – OTB Movement 
 
Hans van Agt 
Brancheringsmakelaar Winkelboulevard Zuid 
06 38305269 
 
 

BIZ-eigenaren jaarverslag 2020 
  

Het BIZ-eigenaren jaarverslag 2020 is beschikbaar, op verzoek zenden wij u een exemplaar. 

Bezoek ons op het web! 

www.epbz.nl 

info@epbz.nl 

Perikelen rond de luifels Boulevard Zuid en hiermee verband houdende           

aangelegenheden 

Rol van de vastgoed eigenaren  

Reeds tientallen jaren zetten de pandeigenaren van Boulevard Zuid zich in voor het gebied om verloedering te voor-

komen. 

Aanvankelijk als ”Vereniging Eigenarenplatform Boulevard Zuid”, als aanspreekpunt op de Boulevard voor de Ge-

meente Rotterdam. 

Gemeente en burgers met elkaar verbinden……... De gemeente was er vol lof over. 

 

Stichting Winkelboulevard Zuid 

Later werkten het Eigenarenplatform, de ondernemers en de gemeente samen in de ”Stichting Winkel-boulevard 

Zuid”. 

In nauwe samenwerking met de toenmalige Wethouder Economie Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) en de Boule-

vard Manager werd een Masterplan ontwikkeld en met enthousiasme opgestart.  

De wethouder stelde jaarlijks een aanzienlijke som geld beschikbaar om verbeteringen in het kader van het Master-

plan te financieren. 

Een van de doelen was: het vervangen van de verouderde luifels die tijdens slechte dagen al tientallen jaren prima 

droogloop boden aan het winkelend publiek .  
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Hand en Hand treedt aan 

Met de komst van het nieuwe college in de gemeenteraad (2018) viel de portefeuille economie toe aan wethouder 

Kathmann (PVDA). 

De gemeenteraad besloot om Boulevard Zuid grondig aan te pakken en toekomstbestendig te maken. Voorafgaand 

overleg met de direct betrokken burgers en hun organisaties ontbrak. De gemeente trok haar eigen plan. 

De gemeente richtte een stichting op ”Hand in Hand” geheten. Met een kwartiermaker en een staf van betaalde 

medewerkers nestelde deze Stichting zich in een kantoor in het hart van BZ. 

Aan het zo zorgvuldig ontwikkelde Masterplan had men geen boodschap. Het belandde zonder omhaal in de vuil-

nisbak. De arrogantie van de macht. 

 

quote: uit het voormalige Masterplan 

Verrassend is, dat uit recent onderzoek is gebleken (B&R) dat het naast de conclusie dat het aantal be-

zoekers op de rest van de boulevard vrij hoog is gebleven er ook sprake is van bewinkeling door de con-

sument van de gehele Boulevard Dit geeft ons vertrouwen dat met een aantal ingrepen op o.a. de Groe-

ne Hilledijk, een leuke ouderwets gezellige winkelstraat met fraaie platanen, een winkelboulevard zal 

ontstaan waar velen met plezier zullen winkelen en verblijven. Het degraderen van de koppen van de 

boulevard tot aanloopgebieden is dan onnodig. Ook nu nog is het laatste deel van de boulevard (GH) 

een boodschappencentrum gebleven voor o.a. de wijk Vreewijk. Er zijn op dit deel ook nu nog voldoen-

de waardevolle winkels die door velen worden bezocht zoals o.a. Bart Smit, Multivlaai, Trekpleister en 

Bakker Uljee belangrijk voor Vreewijk. Dit moet door het toekomstige beleid worden versterkt. 

Plaatsing aldaar van een of meerdere trekkers bijvoorbeeld een Lidl zal door velen met gejuich worden 

begroet. Wij denken dat er dan een wijk overstijgende boulevard zal ontstaan die in zijn geheel recht 

doet aan het maatschappelijk belang van een leuke winkelstraat. 

Voor daarbij nog de specifieke aandacht voor het openbaar gebied en de eerder beschreven parkeer-

problematiek. 

Unquote 

 

Hand in hand verzoekt partijen om medewerking 

Hand in Hand ging aan de slag. Er werd om samenwerking met ondernemers en pandeigenaren verzocht. Men 

mocht zitting nemen in de diverse werkgroepen. Meepraten wel, als er maar gedaan werd wat de gemeente (HiH) 

voor ogen stond. De Eigenaren BIZ bedankte voor de eer. 

 

Winkels vervangen door woningen 

Een van de doelen van HiH was om winkels aan het begin van de Groene Hilledijk te transformeren tot woningen.  

Overigens lag de winkel- leegstand op dat moment ver onder het landelijk gemiddelde en werd enige leegstand op 

dit deel van de Boulevard voornamelijk veroorzaakt door het verdwijnen van een grote trekker, een drukbezochte 

grote landelijk supermarkt. Het rapport van een extern bureau (B&R) gaf aan dat het publiek desondanks de Groe-

ne Hilledijk trouw was gebleven. De GH werd nog net zo druk bezocht als de Beijerlandselaan. Winkels geven een 

buurt gezelligheid, leefbaarheid. 
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Breek de oude luifels af 

Alras bleek dat HiH de verouderde luifels niet wilde vervangen maar simpelweg afbreken.  

De eigenaren maakten bezwaar. Indertijd was de winkelomzet tijdens regenachtige dagen met 25% gestegen na 

de bouw van de luifels. Nu wilde de gemeente (Hand in Hand) van de luifels af.  

Een voorafgaand economisch onderzoek naar de gevolgen van afbraak van luifels ontbrak. Veel eigenaren en on-

dernemers wilden hun luifel graag behouden. 

 

Breek de luifels gefaseerd af en evalueer na de eerste fase 

Met de Eigenaren BIZ werd een tussenoplossing overeengekomen. 

De luifels van het eerste 2 blokken van de Groene Hilledijk zouden worden gesloopt. 

Met de eigenaren organisaties werd afgesproken dat er na de eerste fase een evaluatie zou plaatsvinden alvorens 

de overige luifels al - dan niet zouden worden verwijderd. Een gezamenlijk te kiezen onafhankelijk bureau zou te-

voren een rapport uitbrengen. 

De eigenaren organisaties gingen akkoord.  

Omdat het eerste blok toch al zou worden getransformeerd tot woningen was het aanvaardbaar dat de luifels daar 

zouden verdwijnen. 

Aldus geschiedde. 

 

De keuze van een onderzoeks- bureau 

De keuze van een onafhankelijk bureau voor de evaluatie 1
e
 fase stuitte op moeilijkheden. 

De Eigenaren BIZ stelde 2 bureaus voor. Dit werd door HiH genegeerd. Zonder enig overleg werd door de ge-

meente ( HiH) een ander bureau ingeschakeld dat met de opdracht werd belast. HiH leverde de input. 

Het bureau ging aan de gang. Om input van de eigenaren BIZ werd niet gevraagd. Enig contact tussen het bureau 

en de organisaties van pandeigenaren vond men kennelijk niet nodig. Het resultaat laat zich raden. 

Ondertussen ging HiH alvast onverdroten voort met handtekeningen verzamelen van eigenaren die onder druk van 

de gemeente akkoord gingen met het verwijderen van hun luifels. Hiertoe werd een speciale zgn. luifel makelaar 

aangesteld. Een dure maatregel. Voor het geld had een aantal luifels kunnen worden vervangen. 

 

Dan eindelijk het uur van de waarheid. De evaluatie eerste fase. 

Vele malen werd de evaluatie eerste fase uitgesteld. Het gesprek hierover met de eigenaren wilde maar niet van 

de grond komen. Ook de Corona epidemie was hier debet aan. 

Bezoek ons op het web! 

www.epbz.nl 

info@epbz.nl 
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Totdat ……………………... 

De Eigenaren BIZ ontving op 9 maart 2021 een uitnodiging voor een vergadering van de zgn. klankbord groep. 

Klankbordbijeenkomst luifelaanpak via Teams heette het.  

Dat het om de evaluatie eerste fase zou gaan bleek uit niets. De bij de mail gevoegde bijlage was onleesbaar.  

De in de uitnodiging voorgestelde vergaderdatum ging niet door. Later werd 23 maart voorgesteld. 

Op 18 maart spraken JCK (bestuurslid eigenaren BIZ) en RVG (proces regisseur Hand in Hand ) elkaar. Ging de 

vergadering van 23 maart nu nog door? De BIZ eigenaren had niets meer gehoord. En hoe laat zou die vergadering 

dan zijn? Ging het over het onderwerp dat de eigenaren kenden onder de naam ”evaluatie luifels eerste fase” ?  

RVG beloofde het uit te zoeken. En hij hield woord. 

Op 22 maart ontving JCK een sms bericht van de assistente van de Stadsmarinier. Ze verzocht contact op te ne-

men. 

Toen JCK haar op 23 maart terug belde, bleek het inderdaad om de lang verwachte evaluatie eerste fase te gaan. 

Haar vraag was of de eigenaren nog diezelfde dag (23 maart) aan een video vergadering wilden deelnemen. 

Helaas was het toen reeds te laat voor de bestuursleden van de Eigenaren organisaties om hieraan nog gevolg te 

geven. Men had reeds andere afspraken gemaakt. 

Beloofd werd dat het verslag van de bijeenkomst snel aan de Eigenaren BIZ zou worden toegestuurd 

 

Tot slot 

Het toekomst bestendig maken van Boulevard Zuid juichen wij (Eigenaren BIZ) van harte toe.  

Maar er is nog veel mis met de samenwerking van Hand in Hand met de direct betrokken vrijwilligersorganisaties 

van pandeigenaren.  

 

Ons verzoek voor overleg ligt er al. 

Laten we er maar snel mee beginnen! 

 

John Koorevaar 


