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Op uitnodiging van de Van der Leeuwkring sprak Alexander Rinnooy
Kan op 11 februari 2013 de vierde Guest Urban Critic- lezing uit. 
Als scheidend voorzitter van de International Advisory Board, en met
vele sporen in Rotterdam is hem gevraagd vanuit zijn persoonlijke
betrokkenheid te reflecteren op de toekomst van Rotterdam. 
De Van der Leeuwkring onderzoekt de komende periode de
verbinding tussen publieke waarden en private praktijken. 
Rinnooy Kan is gevraagd daaraan bij te dragen vanuit zijn inzicht 
in ondernemerschap en economische dragers van de stad, en zijn
ervaringskennis van samenwerking op de grensvlakken tussen
bestuur, ondernemerschap en burgers. 

Alexander Rinnooy Kan is sinds september 2012 universiteitshoogleraar
economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor
was hij kroonlid en voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische
Raad (SER). In Rotterdam was hij in de periode van 1986 tot 1989 rector
magnificus van de Erasmus Universiteit. In 2009 volgde hij Ruud Lubbers
op als voorzitter van het International Advisory Board. De IAB is de
internationale pendant van de Economic Development Board Rotterdam
(EDBR) en fungeert als klankbord voor het gemeentebestuur voor
internationale economische ontwikkelingen. In 2011 kwam de IAB bijeen
en adviseerde het stadsbestuur in te zetten op krachtiger uitvoering en
implementatie van de stedelijke ambities door sterkere samenwerking
met de private sector. 

Eerdere lezingen in deze reeks:

2011: 
Patrick Janssens (burgemeester Antwerpen), 
over het verhaal van de stad

2010: 
Allan Jacobs, Elizabeth Macdonald (Berkeley, California), 
straten dragen de stad

2009: 
Larry Beasley (director Urban Planning, Vancouver), 
over verdichting en transformatie
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Eer en genoegen,
liefde voor de stad
Ik sta hier voor u met een combinatie van twee sentimenten die ik
eerst met u wil delen. In de eerste plaats dat ik het een eer vind om
hier te staan en in de tweede plaats dat ik het ook een genoegen vind. 

Ik vind het een eer om een lezing te mogen houden die genoemd
is naar Kees van der Leeuw, een buitengewoon bijzondere Rotter-
dammer. Hij was psychoanalyticus van opleiding, maar hij was ook
een fantastische musicus, een heel begaafd schilder én hij was ook
ondernemer, in koffie en thee. Echt iemand die alles kon, a man for all
seasons, en zijn onsterfelijke erfenis is natuurlijk de Van Nelle fabriek.
Die is in allerlei opzichten onsterfelijk, maar vooral bijzonder door 
haar combinatie van industriële productiviteit en architectonische
schoonheid. Díe mix is rijk aan symboliek voor wat een stad zou
moeten kunnen zijn. Want een stedelijke omgeving is niet alleen een
middel, maar het is tot op zekere hoogte ook een doel. En precies in
die combinatie van beide is de Van Nelle fabriek een lichtend voor-
beeld. Een stad creëert ook kansen door te zijn zoals zij ís.

Een eer dus om hier te zijn, maar ook een enorm genoegen. En
dat genoegen heeft natuurlijk te maken met het gevoel dat ik zelf heb
bij Rotterdam, zo’n bijzondere stad, in vele opzichten. Ik heb hier veel
gelukkige jaren gewoond en gewerkt, onze kinderen zijn hier geboren,
dat zijn échte Rotterdammers, ik ben een import-Rotterdammer – het
is niet anders. Dit is een stad als geen ander. Een stad die eigenlijk
niets cadeau heeft gekregen in de loop van zijn geschiedenis, die er
altijd voor heeft moeten wérken, maar die dat doet met lef, inzet en
met verdíénd succes. Die combinatie van ingrediënten verlangt een
stad ook van haar inwoners. Want ook de inwoners moeten ervoor
werken: je moet het verdienen. 

Ook de relatie met Rotterdam komt niet vanzelf tot stand, het is
geen snelle bevlieging. Zoals het in het Engels zo mooi heet: it grows
on you: deze stad wordt onderdeel van jezelf. Rotterdam heeft in mij
altijd een heel bijzonder sentiment weten los te maken. Wat dat is, is
moeilijk te beschrijven, maar ik weet heel goed wat het bijvoorbeeld
níét is. Het is niet de vertedering van de driedimensionale ansicht
waar het altijd mooi weer is. Het is niet het gewicht van een lange
roemruchte geschiedenis die tot diep in de middeleeuwen reikt. Het is
niet de klank van de frivole gezelligheid. Het is in Rotterdam vooral het
heden en de toekomst, de toekomst rond het water. Luister naar de
liederen van Rotterdam, die Rotterdammers zingen voor hun kinderen
en voor zichzelf, dan hoor je dat daarin ook terug. Als je kijkt naar de
literatuur rond Rotterdam, de helden van Rotterdam, dan zijn dat
Ketelbinkie, Kruimeltje en Pietje Bell, allemaal bijzondere Rotterdamse
kinderen. Ze hebben allemaal een opdracht te vervullen en aan het
eind van de rit, als ze succesvol zijn ‒ dat geldt voor twee van de drie ‒
wat worden ze dan? Zakenman. Dat is toch uiteindelijk het eindideaal.
In Rotterdam slaag je als je zakenman wordt en dat succesvol en
fatsoenlijk doet. 
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En daarin zit ook voor een deel de bijzonderheid van deze stad, 
de kernopgave voor Rotterdammers en voor Rotterdam: het moet
verdíénd worden. Dat is ook precies de goede formulering, want er
zitten twee kanten aan. Het moet verdiend worden: in geld, de stad
moet vooruit. Maar het moet ook verdiend worden in die andere wat
meer overdrachtelijke zin: het gaat niet vanzelf. Je moet er je bést
voor doen, op een fatsoenlijke en bijzondere manier, het inderdaad
verdíénen.

Deze stad verstaat die dubbele opgave als weinig andere steden
in Nederland. 

Smart cities voor 
succesvolle transities
Het gebéurt in steden zoals Rotterdam, in stedelijk omgevingen
wereldwijd. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereld-
bevolking in stedelijke omgevingen. En gelijk hebben ze: als ze vooruit
willen gaan ze naar de stad. De steden zijn de omgevingen van
vernieuwing. En vernieuwing en verandering zijn nodig om de
toekomst veilig te stellen. 

Een interessante vraag die ons bezighoudt, in deze stad en elders
is: hoe moet je zo’n vernieuwingsproces inrichten? Want vernieuwing
vindt overal plaats maar sommige steden zijn succesvoller dan andere.
Ook daar geldt dat het makkelijker is om te zeggen waar het in ieder
geval níét mee te maken heeft. We weten inmiddels heel zeker dat
het met meer te maken heeft dan alleen met wat je de ‘harde infra-
structuur’ van de stad kunt noemen, de fysieke infrastructuur. Het
gaat ook om de kennis in een stad en het vermogen om die kennis te
delen, uit te dragen en te vermeerderen. Daarnaast gaat het om wat
de ‘sociale infrastructuur’ wordt genoemd: het intellectuele en het
sociale vermogen. Dat zijn de ingrediënten waar de succesformule in
toenemende mate op gebaseerd lijkt te zijn. 

In zo’n setting werd ook voor het eerst gesproken over smart
cities. Het begrip is niet zo makkelijk te vertalen. De ‘slimme stad’ is
nét iets anders dan de smart city. Smart is ook een beetje street
smart, een beetje handig, snel en behendig. Smart cities onder-
scheiden zich doordat ze op een aantal dimensies excelleren, zoals op
de economie van de stad, de mobiliteit binnen en rond de stad en de
omgeving waarin de stad verkeert. Bovenal gaat het om duurzaam-
heid, de mensen die er wonen, de levensstijl die ze in de stad hebben
geadopteerd, en de governance van de stad, de manier waarop de
stad zich organiseert. 

Dat zijn op zich allemaal geen verrassende ingrediënten. Kijk naar
de groeitheorieën rond stedelijke economieën, dan kom je al die
ingrediënten ook tegen. In het begin werd er op deze conventionele
manier over smart cities gedacht. Maar daar is het niet bij gebleven.  
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Smart cities leren van 
praktijkervaringen 
Om te laten zien wat een ‘smart city’ nog meer kan betekenen, noem
ik een voorbeeld van een Europees project dat naar mijn idee goed
illustreert wat er in deze setting kan en haalbaar is: Energy 2020 –
A strategy for competitive sustainable and secure energy. Het is een
groot energieproject van de Europese Commissie, waarbij ervoor is
gekozen dat te implementeren binnen de setting van smart cities. 
Dat is inmiddels een wel gedefinieerde groep steden in Europa. In die
setting wordt gekeken of er een invulling is te geven aan de Europese
energieambities ‒ die substantieel zijn, en nog lang niet bereikt.
Tussen nu en 2020 moet er op dat terrein heel veel gebeuren en de
gedachte was: deze steden zijn bij uitstek geschikt als vehikel voor
zo’n project. Want in die steden zijn er bestuurders en bewoners die
gezamenlijk kunnen werken aan dit concept dat belangrijk én kansrijk
voor hen is. Belangrijk omdat de planeet het nodig heeft en kansrijk
omdat de kwaliteit van leven er positief door zal veranderen. 

Dat heeft zich vertaald in heel concrete doelstellingen, die precies
in het verlengde liggen van wat er in Europa in totaliteit moeten
gebeuren, bijvoorbeeld dat vijf procent van de bevolking van de EU
kennis gaat maken met en gebruik gaat maken van nieuwe energie-
technologieën. Een andere doelstelling is de emissies in 2020 met
veertig procent te reduceren ten opzichte van 1990. Het heeft vooral
ook te maken met de ambitie om over héél Europa best practices 
op het gebied van energiebeleid uit te dragen en geïmplementeerd 
te krijgen. Rotterdam is een van die smart cities en heeft die bal
opgepakt, met het energieinitiatief en het klimaatinitiatief, op een wat
mij betreft voortreffelijke manier. 

In dit voorbeeld gaat het alleen over energie, maar het is deel van een
veel groter verhaal. Waar het om gaat is dat smart cities staan voor
hun vermogen en bereidheid om op dit type veranderingsprocessen in
te zetten, op een goede, stimulerende, breed gedragen manier.

Zo zijn er nog veel meer initiatieven en samenwerkingsverbanden
waarin dit soort steden elkaar tegenkomen. Door de ervaring die
inmiddels is opgedaan, zijn lessen geleerd die antwoord geven op de
vraag:  hoe kun je steden in het spoor zetten van interessante en
rendabele vernieuwingen en veranderingen? Interessant wil zeggen:
interessant voor de stad, maar ook voor het land daaromheen, want
steden betreffen nog steeds nog maar de helft van de wereld-
bevolking. Maar ook rendabel, in de brede zin van het woord: privaat
én publiek rendabel, en vooral in de combinatie van beide. In deze
tweedimensionale opdracht voor stad en land, publiek en privaat, zijn
de eerste lessen geleerd. En die deel ik graag met u. Ik noem de vijf
belangrijkste lessen die zo uit de ervaring naar boven komen.
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1 Breed en meerdimensionaal
De eerste les is: wil een vernieuwingsproject succesvol zijn, dan moet
je het breed en meerdimensionaal optuigen. Want als je begint aan dit
soort veranderingen, realiseer je je al snel dat het gaat om allerlei
onderlinge onafhankelijkheden die niet in isolement te behandelen
zijn. Probeer het grote geheel te pakken. 

2 Hoogwaardig leiderschap
De tweede les is: voor succesvolle vernieuwing heb je kwalitatief
hoogwaardig leiderschap nodig, dat op z’n minst twee kwaliteiten
heeft: doorzettingsvermogen en inspiratie. Keer op keer zie je
veranderingsprocessen lukken als dát beschikbaar is, als er een paar
mensen zijn die hun nek uitsteken. Dat doen ze niet in hun eentje, daar
zit een kring omheen van op zijn minst enige tientallen mensen die dat
volgen, meedoen en er ook enorm veel tijd en energie in steken en in
blíjven steken. Zij brengen een proces op gang, een positieve spiraal
van motivatie en synergie. De kerncompetentie die zo’n gezelschap
moet hebben is het vermogen om lange termijn doelen te formuleren
en die effectief te vertalen in korte termijn doelstellingen. Je moet dus
weten waar je op de lange termijn naartoe wilt, maar dat blijft vaag en
ver weg. Dat moet naar voren gehaald worden, hanteerbaar gemaakt.
En het moet zich zo laten vertalen dat er in twee of drie, uiterlijk vijf
jaar iets gaat gebeuren waardoor je het gevoel hebt: we gaan de
goede kant op. 

3 Operationele principes: van onder, 
en professioneel ondersteund

Derde belangrijke ingrediënt, wil het veranderingsproces lukken, is het
vermogen om met name ook duurzaamheidsperspectieven en
duurzaamheidsambities te vertalen in een klein aantal operationele
principes, die zo stevig zijn dat je er lang mee vooruit kunt. Ook dat is
niet zo simpel, maar er zijn heel goede oefenvoorbeelden voorhanden,
zoals de steden Portland in de VS en Curitiba in Brazilië. Daar hebben
ze gezegd: wij gaan onze stedelijke ontwikkelingen concentreren en
ons uitsluitend concentreren op díé delen van onze stedelijke
omgeving waar we hoogwaardig openbaar vervoer kunnen aanbieden.
Het lijkt reuze voor de hand te liggen, maar dat was het daar niet. 
En het is een enorm succes geworden. Het openbaar vervoer in
Portland is een voorbeeld van zo’n operationeel principe. En het is de
kunst om dat soort principes vast te leggen en om ervoor te zorgen 
dat wat er vervolgens gebeurt van ónder gedragen wordt en
professioneel ondersteund. Je combineert dus de kwaliteit van het
lokale initiatief en het uithoudingsvermogen daarvan met het
professionele doorzettingsvermogen dat van boven en van opzij
georganiseerd wordt.

4 Latent kapitaal
Het vierde algemene leerprincipe is het noodzakelijke vermogen om
latent kapitaal te mobiliseren. Elk stedelijk ontwikkelingsproces kijkt
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aan tegen een tekort aan geld. Het is dus de kunst om op te sporen
wat er in een stedelijke omgeving aan latent kapitaal aanwezig is dat
gemobiliseerd kan worden. Je moet niet vragen naar wat het kóst als
je verandert. Je moet vragen: wat brengt het op en voor wíe brengt
het wat op? En wie het wat opbrengt, die kan meebetalen. Dat kunnen
bijvoorbeeld projectontwikkelaars zijn die profiteren van iets wat een
stad gaat doen, die weten dat dat neer gaat slaan in nieuwe kansen
voor hen, en die dus ook best een deel van de rekening kunnen
betalen.  

5 Compromisloos
En het vijfde ingrediënt is uiteindelijk toch een betrekkelijk radicale,
compromisloze vernieuwingszin. Als het gaat om de échte kern-
principes, bijvoorbeeld de principes van duurzaamheid, dan moet je
het compromis vermijden. Dan is er alleen een radicaal vertrekpunt
waar je jaar na jaar aan vasthoudt. Je moet het dus goed kiezen, want
als je verkeerd kiest zit je jarenlang in het verkeerde spoor. Maar als je
het goed kiest, dan is essentieel: houd je koers daarop gericht, dat is je
lange termijn doel. En met name in de sfeer van de duurzaamheids-
doelstellingen is dat heel wezenlijk en essentieel gebleken.

Strategische lessen 
en adviezen 
aan Rotterdam
Dat zijn vijf lessen die geleerd zijn. En de vraag is natuurlijk: wat
kunnen we ermee in Rotterdam? 

Rotterdam is al regelmatig geadviseerd over haar toekomst. 
En als je die adviezen bekijkt – ik ben er zelf ook bij betrokken geweest
via de internationale adviesraad, de IAB – dan zie je steeds een aantal
thema’s terugkeren. Dat moeten dus de rode lijnen zijn waarlangs
Rotterdam verder werkt en haar veranderingsproces mee ingaat. 
En wat zijn die rode lijnen die nader ingevuld moeten worden? Wat mij
betreft: de volgende drie.

In de eerste plaats de noodzaak, en dat is voor Rotterdam een
opgave, om een buitengewoon attractieve stad te zijn of te worden,
waar dat nog niet gelukt is. Een stad die dichtbevolkt kan zijn en ook
een goede mix biedt van aantrekkelijkheden. Die profiteert van het
water, van groen (en voor zover dat er niet is dat op grote schaal
aanlegt), van de esthetiek die daardoor ontstaat, zoals van grote
parken, allemaal dingen die sommige steden in de schoot geworpen
krijgen. Rotterdam moet daar zijn best voor doen. Het is nodig, nuttig
en essentieel dat dat gebeurt.

In de tweede plaats het thema van de duurzaamheid. Ook dat
krijgt Rotterdam niet vanzelf, in de schaduw van de grootste
petrochemische industrie van West-Europa is een duurzaamheids-
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streven een extra opgave. Maar ook dat is nuttig, nodig en essentieel.
Een kans voor de stad, opnieuw iets waar Rotterdam zijn best voor
moet doen, maar waar Rotterdam ook zijn best voor wíl doen. 

En in de derde plaats: passende samenwerkingsverbanden met
de omgeving. Rotterdam kan alleen maar verder als het zijn
bondgenoten rond de stad kiest in een regio, die passend wordt
gedefinieerd en afgebakend. En die regio van Rotterdam kan in
sommige gevallen een buitengewoon grote zijn. Het is de doorvoer-
haven naar een groot deel van West-Europa en in die zin is de regio zo
ongeveer de hele benedenloop van de Rijn. Daar heeft Rotterdam
mee te maken. Daar zijn dus de regionale bondgenoten te vinden. 

De stad is het perfecte 
aggregatieniveau 
voor samenwerkingen
Die drie lijnen kom je in elk groot strategisch advies aan Rotterdam
tegen. En in die adviezen kom je ook altijd één basisuitgangspunt
tegen waar Rotterdam werk van moet blijven maken in de uitvoering
en de realisatie, en dat is een passende rol voor de gemeentelijke
overheid. 

Anders dan in sommige andere steden kan Rotterdam niet verder
zonder dat de overheid het voortouw neemt, zowel waar het gaat om
de intellectuele basis als in de zakelijke realisatie. En dat kan alleen
maar lukken als dat gebeurt in een passende mix van ambitie en
bescheidenheid. 

Het begint met ambitie. Ik verwijs graag naar die mooie Van
Beuningenlezing van Cees de Bruin, waarin hij naar mijn idee precies
zei waar het om gaat: de stad is het perfecte aggregatieniveau om
samen te werken. Het perfecte aggregatieniveau om te laten zien wat
de publieke en de private sector samen kunnen en moeten. En
perfect, omdat je op dat niveau iets voor elkaar kunt krijgen dat iets
voorstelt en tezelfdertijd er dichtbij genoeg bij blijft om te zien wat het
oplevert. De stad is het natuurlijke niveau om te laten zien wat er
samen kan, moet en mag, met het bedrijfsleven, de culturele
gemeenschap, de onderzoeksgemeenschap, de onderwijs-
gemeenschap en met de burgerij in brede zin. De Bruin introduceerde
het idee van het ‘nieuwe mercantilisme’, een soort georganiseerd
eigenbelang. Hij zegt dat je vrij rücksichtslos op het niveau van de stad
je belangen moet definiëren, gewoon hárd gaan werken en ervoor
zorgen dat je buiten de stad de ondersteuning krijgt die je nodig hebt ‒
althans niet de tegenwerking die je niet kunt gebruiken. Want
nogmaals: de stad heeft het goede niveau om te laten zien aan de
volledige gemeenschap van betrokkenen wat het uiteindelijk op gaat
leveren voor iedereen. Dát is de ambitie. 
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Maar ook: bescheiden, en dat is lastig. Maar die bescheidenheid
hoort er ook bij. Dat valt niet mee in een grote gemeente, met een
groot gemeentelijk apparaat, met heel veel ondersteuners die een
véél langere voorgeschiedenis hebben dan vele politici. Er is de
noodzaak om met elkaar te werken, maar ook de noodzaak om je
beperkingen te onderkennen als je dat vanuit het gemeentelijke
politieke perspectief in je eentje doet. En er is de noodzaak om te
onderkennen dat steden ook hun beperkingen hebben, in uitvoerende
kracht en in het vermogen om in de tijd te leren. Het vermogen van
politiek om te leren is niet het sterkste punt ervan ‒ het is niet anders.
Dat betekent dat in die mix van beide, ambitie en bescheidenheid, je
moet zoeken naar de weg vooruit. 

Vooruitgang en consistentie: 
oproep voor een 
Rotterdams instituut
Dát is naar mijn idee de kernagenda voor Rotterdam. De drie thema’s
aantrekkelijkheid, duurzaamheid en regionale bondgenoten, en de
noodzaak om een goede omgeving van samenwerking te creëren, om
er wat van te maken. En hoe doe je dat? 

Ik noem eerst het voorbeeld van Curitiba, een uitzonderlijk
succesvolle smart city, misschien wel voor velen het prototype. Het is
een grote stad, nog niet zo vreselijk groot toen dit verhaal begon: in
1960 had het ongeveer 360.000 inwoners, nu bijna twee miljoen. In
die periode heeft de stad een geweldige transitie gemaakt. En dat is te
danken aan alle ingrediënten die ik eerder schetste. Die vijf lessen zijn
daar eigenlijk ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Het is een stad
met grote problemen, met bijvoorbeeld regelmatige overstromingen,
en zij heeft alle problemen opgepakt en getransformeerd tot positieve
kansen. Er zijn grote parken aangelegd die ook als opvangreservoir
dienen voor de overstromingen, er is vooruitstrevend openbaar
vervoer aangelegd, waar omheen is ontwikkeld. Het is inmiddels de
stad met de schoonste lucht in Brazilië, en scoort  het beste in z’n
duurzaamheidscriteria. En hoe is dat zo gelukt? Uiteindelijk had de
politiek de wil, maar niet in de laatste plaats doordat er een instituut is
geweest, het instituut voor stedelijk onderzoek, dat de bewaker is
geweest voor het hele vernieuwingsproces. De bewaker, omdat het
precíés op de goede afstand stond van de stad, niet te ver en niet te
dichtbij. Ver genoeg om over de politieke cyclus heen te kunnen
kijken, dichtbij genoeg om geloofwaardig te zijn als adviseur, als
analyticus en als aanreiker van goede plannen en ideeën. En díé mix,
dát heb je nodig, en is een belangrijk deel van dat succesverhaal
geweest. 
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En daar kan Rotterdam ook iets van leren. Want de ingrediënten
die in deze Braziliaanse stad succesvol zijn geweest, zijn ook hier
nodig en kunnen ook hier (voor een deel) gevonden worden:
vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, intellectueel leiderschap,
consistentie, continuïteit in de tijd en een kritische onafhankelijke
groep waarnemers. Me dunkt dat Rotterdam een dergelijk gezelschap
kan creëren, voor een deel zelfs al heeft gecreëerd. En mijn hoop zou
zijn dat de Erasmus Universiteit, die zijn honderdste verjaardag viert,
die verjaardag zou vieren door ook daaraan een substantiële bijdrage
te willen leveren. Want het is precies in de combinatie van bewogen
betrokken stedelijke intellectualiteit zoals de universiteit die
demonstreert, en de stad die erkentelijk is voor die lessen en er wat
mee doet, dat je vooruitgang en consistentie kunt boeken op termijn.
Een Rotterdamse versie van dat instituut, dat zou mij een bruikbaar
ingrediënt lijken om zo’n vernieuwingsproces mee vast te zetten. 

Rotterdam Durft
Tot slot verwijs ik nog naar een campagne die een paar jaar geleden is
gevoerd en waarvan ik hoop dat hij nog met regelmaat terugkomt
omdat ik hem zo goed vond: Rotterdam durft! Dat is naar mijn idee
precies waar Rotterdam voor moet staan. Rotterdam durft, dat
impliceert lef, fantasie, moed. In het bijzonder de moed om te
accepteren dat het ook niet altijd lukt. Want dat hoort er bij en is niet
erg. Grote steden komen niet vanzelf tot stand, en ze zijn juist groot
omdat ze zich ook af en toe een mislukking of een teleurstelling
kunnen permitteren. ‘Rotterdam durft’ vat dat heel goed en mooi
samen, net zoals Van der Leeuw durfde in het ontwerp van de Van
Nelle fabriek. Die traditie van radicale vernieuwing, die ook in dat
ontwerp zit, dat is een traditie die Rotterdam moet koesteren.
Rotterdam durft, Rotterdam vraagt durf van zijn inwoners, maar
Rotterdam is die durf, die inzet meer dan waard.

Dank u wel. 



De Van der Leeuwkring ziet zich uitgedaagd
en geïnspireerd om het perspectief dat
Alexander Rinnooy Kan in zijn lezing schetst
verder te verkennen. 

Wij gaan echter geen Rotterdams instituut
vormen. Eerst willen wij met de stad op 
zoek naar een expliciet geformuleerd
stadsprogramma dat zo’n instituut zou
kunnen dragen.

Onze propositie is dat stadsprogramma 
te formuleren als een combinatie van 
publieke waarden en private praktijken.

We dagen ook u uit uw bijdrage daaraan 
te formuleren. 



publieke waarden / 
private praktijken

van der Leeuwkring 2013/2014



Publieke waarden zijn de vaak latente drijfveren en inspiraties in het
kiezen voor de stad. De keuze er te leven, er te investeren in tijd,
aandacht, geld. Hoewel publieke waarden vaak politiek worden
gedefinieerd en gebruikt, zijn ze zeker niet het monopolie van de
publieke sector. Ze zijn het meest vitaal bij de stedelingen zelf. 
Waar ze inspireren tot actie, ontwikkelt Rotterdam zich zelf. 

Ondernemerschap en initiatief liggen in het DNA van de Van der
Leeuwkring besloten. Daarom ligt het accent voor de kring op
bijdrage en inzet van de ondernemers en initiatiefnemers in de stad.
Institutioneel opdrachtgeverschap en nieuwe initiatieven hebben
elkaar daarbij wederzijds nodig. 

Zelf vertrekken we vanuit onze betrokkenheid en deskundigheid bij
de fysieke kant van de stad: het vastgoed en de publieke ruimte als
contramal daarvan. Samen willen we op zoek naar gedeelde
publieke waarden die inspireren tot beweging. Een beweging van
private praktijken die ervaarbaar leiden tot een beter Rotterdam.

Die waarden en praktijken weerspiegelen en inspireren een
opkomende cultuur, een nieuwe werkwijze in het samen maken van
de stad. De kring wil in haar activiteiten aandacht richten op het
verder ontvouwen van die werkwijze. De essentie daarvan willen we
laten uitkristalliseren in een stadsprogramma dat publieke waarden
en private praktijken levendig en precies benoemt. 

Wat we in de stad hebben ervaren en gevonden geven we samen
weer terug aan het nieuwe college, dat in april 2014 aantreedt. 
Het is het verhaal van de veerkracht van Rotterdam, dat inspiratie
vindt in een verleden van ondernemerschap, en een handelings-
perspectief biedt voor stadsbestuur, ondernemers en initiatief-
nemers in het samen verder koesteren en uitbouwen van de
eigenheid van Rotterdam.

Wie bouwt er mee aan dit stadsprogramma?
vanderleeuwkring@airfoundation.nl 



De Van der Leeuwkring bestaat uit
Rotterdamse ondernemers die actief 
zijn in de stedelijke vernieuwing en 
– ontwikkeling. Vanuit het private
opdrachtgeverschap en persoonlijke
betrokkenheid bij de stad Rotterdam
willen zij bijdragen aan een vitale
Rotterdamse publieke ruimte. 
De Van der Leeuwkring is een 
initiatief van AIR, het Architectuur-
centrum van Rotterdam. 
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