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Een attractie maken van de bouwput. Daarmee maak je van de nood
een deugd, gelooft de Kamer van Koophandel (KvK). De bouw-
activiteit rond Rotterdam Centraal Station hoeft geen ramp voor
omliggende ondernemers te worden. Sterker nog, met goede beweg-
wijzering en spannende publiekstrekkers rond het opengereten
Stationsplein kan de bezoekerstroom toenemen.
eksi Paul van Schalk beeid Team CS

De Kamer van Koophandel heeft daarom
in september het plan 'CS: Bouwput
als attractie' gelanceerd. Ondernemers,
gemeente, vervoersbedrijven, bouwers en
andere betrokken partijen worden hiermee
verleid te investeren: in een spectaculaire
bouwput. Het plan gaat uit van de aantrek-
kingskracht van de put zelf. Passanten
wordt een riante blik gegund op het impo-
sante tafereel van machines en bouwers.
Daartoe worden zo mogelijk luxe schermen
geplaatst met doorzicht vanaf borsthoogte.
Op deze manier kan de volledige gedaante-
verwisseling zes jaar lang worden gevolgd.
Deze blik zou bijvoorbeeld ondersteund
kunnen worden met een verslag van de
bouwactiviteit op panelen langs het werk.
Camera's zouden het proces voor de inter-
netbezoeker kunnen registreren. Uitlichting
in de avonduren kan het proces zelfs een
magisch karakter geven: een spektakel is
geboren.

Met deze basis wordt volgens de Kamer
van Koophandel (KvK) alvast een groter
publiek aangesproken dan de spotters
rond de gemiddelde bouwput. Maar voor
een echte attractie is meer nodig. Daarom
roept de KvK, samen met het Economie
Development Board Rotterdam (EDBR),
ondernemers en overheden rond Rotterdam
Centraal op te investeren. De bereikbaar-
heid van de bedrijven rond CS neemt welis
waar iets af, maar blijft door de bouwers
wel gegarandeerd. Er komt bewegwijzering
en de ondernemers worden op de hoogte
gehouden over wijzigingen in de ontslui-
ting. Ook is er het Infracentrum ingericht
in het Groothandelsgebouw waar gedetail-
leerde informatie over alle bouwactiviteit
kan worden opgevraagd. En er is nog het
KvK meldpunt Rotterdam Centraal, waar
ondernemers terecht kunnen met klachten.

Kopje onder
De zorg van de ondernemers is volgens de
KvK niet ongegrond. Beleidsadviseur van
de KvK Esther Risse stelt dat het regelmatig
voorkomt dat winkeliers kopje ondergaan
door wegwerkzaamheden: 'Een halfjaar de
weg open kan al funest zijn.'
In samenwerking met de KvK is er een
gemeentelijke compensatieregeling inge-
steld voor gederfde inkomsten. Maar die
De ondernemer moet heel specifiek kunnen
aangeven hoeveel inkomsten hij door de
bouwactiviteit is misgelopen. 'Dat blijkt
in de praktijk heel lastig aan te tonen',
legt Risse uit, 'en lukt het wel, dan kan de
uitkering nog te laat komen.'

Wachten op een vergoeding van de over-
heid is volgens de KvK dus niet verstan-
dig. Veel liever prikkelt de organisatie
het ondememersinstinct: 'Je moet de last
omdraaien naar een lust,' stelt beleidsme-
dewerker Roeland Tameling, 'de bouwput
is geen bedreiging maar een kans.' De truc
is volgens hem dat het publiek naar de
verbouwing van het CS wordt gelokt: 'Dat
ze vrolijk worden als ze de zandbak zien.'
'Niets doen levert in elk geval verlies op',
weet hij.
Het gebied extra aantrekkelijk maken dus.
De KvK heeft daarom het bureau Leisure
Result opdracht gegeven drie scenario's te
schetsen. Met drie prijskaartjes, oplopend
van minder naar meer attractief. Op basis
van een inventarisatie van ideeën die bij
ondernemers leven, schreef de KvK het
rapport 'CS: Bouwput als attractie'.

Ondernemers, winkeliers maar ook over-
heidspartijen zoals RET, Gemeentewerken
en Rotterdam Marketing spraken bij de
presentatie hun enthousiasme uit. De
'spoorse' partijen (Verkeer en Waterstaat,
NS en ProRail) hebben eveneens positief
gereageerd, maar kunnen in deze fase
nog geen toezeggingen doen. Inmiddels is

het plan verder uitgewerkt. Welke variant
wordt gekozen heeft alles met de bereid-
heid tot investeren te maken.

Hijskraan als giraffe
'CS: Bouwput als attractie' schetst een
beeld van mogelijke attracties bij de bouw-
put. Thema's die elkaar in de loop van de
bouwperiode kunnen afwisselen: Sport,
dierentuin, Verleden-heden-toekomst en
een basisthema waarbij het bouwproces
zelf onderwerp is. Bij het laatste thema kan
bijvoorbeeld via moderne presentatiemid-
delen als touch screens en driedimensio-
nale projecties uitleg worden gegeven over
de technieken en het verloop van de bouw-
ontwikkeling. Het basisthema zou wellicht
in het eerste jaar afgewisseld kunnen wor-
den met het thema sport, dat inspeelt op
de verkiezing van Rotterdam als Sportstad
van Europa in 2005. Het tweede thema,
dieren, legt via een projectie verbinding
tussen bouwmachines en hun evenknie in
het dierenrijk: een hijskraan als giraffe, een
olifant als graafmachine en een struisvogel
als heimachine. Het thema Verleden-heden-
toekomst besteedt aandacht aan de veran-
deringen in architectuur en bouwtechnie-
ken. De thema's van de attracties volgen
elkaar op over de volledige bouwperiode.
De realiseerbaarheid van al deze ideeën
moet echter nog wel worden getoetst bij
projectleiders en directievoering van de
projecten Rotterdam Centraal en Randstad-
Rail.
De attracties zouden de bouwplaats moeten
begeleiden, die verre van statisch is: tot
in mei 2005 concentreert de activiteit zich
op het Stationsplein als een start wordt
gemaakt met de aansluiting van Ranstad-
Rail op het metronet. Dan wordt gestart
met de verbreding en verdieping van de
Weenatunnel voor het autoverkeer. In de
nieuwe situatie duiken alle auto's immers
onder een autoluw gebied door, dat zich
uitstrekt tot het Kruisplein. Vanaf mei ver-
plaatst de overlast zich daarom richting de
ondernemers in de Millenniumtoren en het
Plaza winkelcentrum. De aanleg van deze
tunnel, die gepaard gaat met omleidingen
van de trams, maakt het Weena tot ver in
2006 verminderd bereikbaar. De bouw-
activiteit op het Stationsplein zelf neemt
de meeste tijd in beslag. Na de aanleg
van de RandstadRail tunnel begint de bouvi
van het nieuwe station. Met als blikvanger
de openbaarvervoerterminal, die de rooilijn
gaat volgen van het Groothandelsgebouw
en het gebouw van Nationale Nederlanden.


