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Wie had dat ooit gedacht? Rotterdam nadert Amsterdam als populairste stad van Nederland. In 010 lopen ze 
niet snel naast hun schoenen. Ze poetsen liever door, laat anderen maar kletsen. De trots groeit op wat er is 

bereikt. Dat geldt zeker voor de binnenstad die na jaren investeren en schaven tot bloei komt.

Blijf poetsen 
aan de eenheid

land 2015-2017’ werd destijds vooral gegund omdat het 
stadsbestuur vanuit een centrale visie (‘Binnenstad als 
City Lounge 2008-2020’) het onderscheidende vermogen 
van het centrum in de jaren ervoor wist te vergroten. De 
jury’s conclusie was dat dankzij vernieuwing en cocreatie 
er een stevig fundament voor dynamiek, openheid en 
gastvrijheid was gecreëerd. ‘De binnenstad van Rotterdam 
wordt steeds meer een eenheid, maar is tegelijkertijd in 
staat verscheidenheid te bieden. Niet langer zijn de diverse 
deelgebieden eilandjes op zich; de zichtbare verbindingen 
tussen de deelgebieden maken het centrum steeds meer 
één geheel. Hierdoor worden relaties gelegd tussen ver-
schillende gebieden met een eigen profilering en diverse 
functies.’ Eerlijkheid gebiedt mij als jurylid te zeggen dat 
de wens is de vader van de gedachte. 

De verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad is 
in drie jaar tijd met 10 procent verlengd, zo blijkt uit de 
Binnenstadsmonitor 2017. (Fun)shoppen is nog steeds 
de belangrijkste reden voor Nederlanders en Rotterdam-
mers om naar de binnenstad van Rotterdam te komen. 
Steeds vaker is cultuurbezoek, bezoek aan een evene-
ment en uitgaan/lunchen of dineren ook een reden om 
in hartje Maasstad te verblijven. Ruim driekwart van de 
Rotterdammers vindt dat Rotterdam een aantrekkelijk 
centrum heeft, en ruim 90 procent vindt dat Rotterdam 
veel culturele mogelijkheden biedt. Het imago is ook po-
sitief: 83 procent van de Rotterdammers is het eens met 
de stelling dat het in de binnenstad overdag aangenaam 
verblijven is. De helft vindt een verblijf in de avond aan-

Het unieke stadshart begint zowaar aantrekkelijk te 
worden. Vooral door de continue stroom van opvallende 
bouwprojecten wordt Rotterdam door Nederlanders als 
de meest vernieuwende stad van Nederland gezien. Het 
gemeentebestuur blaakt van zelfvertrouwen over de inter-
nationale waardering die de stad de afgelopen collegeperiode 
ten deel is gevallen: “Deze ontwikkeling heeft gunstige 
effecten op de horeca en retail in de stad en het groeiende 
aanbod en kwaliteit heeft weer positieve effecten voor 
bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit is een prachtige en 
zichzelf versterkende beweging, die maakt dat Rotterdam 
bruist en steeds vaker ‘naar meer smaakt’.”  

Het programmaplan ‘De Binnenstad als City 
Lounge, focus 2014-2018’ en de daaraan gekoppelde 
‘Uitvoeringsstrategie 2014- 2018’ hebben goed uit-
gepakt. Het gewenste gevoel ‘huiskamer van de stad’ 
vertaalt zich naar ‘vitale verblijfsplek voor ontmoeting, 
verblijf en vermaak’. Op een aantal punten (integrale 
samenwerking en programmering) mag meer accent 
worden gelegd; de financiële middelen van de gemeente 
zijn echter beperkt. Ondernemers, investeerders en 
burgers/stadmakers hebben geleerd dat ze actief moeten 
bijdragen aan de gewenste verandering door zich beter te 
organiseren. Ze hebben er zelf baat bij dat de bestedin-
gen in de binnenstad omhooggaan.

EEn visiE, mEEr trots | Het stadshart heeft dankzij 
investeringen in de openbare ruimte meer kwaliteit en 
glans gekregen. De prijs ‘Beste Binnenstad van Neder-

‘ vErlEid bEzoEkErs om langEr in dE binnEnstad 
tE blijvEn’
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genaam. In 2017 was 70 procent van de Rotterdammers 
het eens met de stelling dat er in de binnenstad altijd iets 
te beleven is. Deze score ligt hoger dan de 56 procent in 
2015. Bijna twee derde van de Rotterdammers vindt dat 
er in de binnenstad een gezellige sfeer hangt.

intEgralE bEnadEring | Rotterdam is een eind op 
streek. Er valt nog genoeg te poetsen, blijkt uit de De-
tailhandelsnota die in juni 2017 door de gemeenteraad 
werd goedgekeurd. ‘We zetten in op meer gezelligheid 
en groen, waarmee we bezoekers verleiden om langer in 
de binnenstad te blijven. Bij de herinrichting van stra-
ten, waaronder de Coolsingel, staat een aantrekkelijke 
openbare ruimte centraal. In veel gevallen ontstaat meer 
ruimte voor voetgangers, met terrassen of plekken waar 
je even op een bankje kunt zitten. Een juiste mix tussen 
horeca, detailhandel en cultuur is essentieel. Juist die 
diversiteit zorgt ervoor dat bezoekers van de binnenstad 
ook verrast worden en er graag komen.’ 

Rabobank bevestigt deze analyse: ‘Winkelgebieden 
kunnen aantrekkelijk blijven door een integrale bena-
dering, door meer focus op kwaliteit en door samen-
werking. Integraal betekent dat het niet alleen gaat om 
winkels, maar om het winkelgebied als geheel, dus inclu-
sief horeca en cultuur en offline én online. Kwaliteit en 
samenwerking (tussen alle betrokken partijen) bepalen 
de aantrekkelijkheid en daarmee de concurrentiekracht 
van een winkelgebied. In Rotterdam zijn er gebieden 
waarin recent fors is geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
gebied en de samenwerking. Daar wordt de positionering 
steeds duidelijker.’

Een groot deel van de binnenstad is door de ge-
meente bestempeld als ‘recreatief winkelgebied’ op basis 
van het bezoekdoel van de consument. De droge materie 
in de Detailhandelsnota bevat helaas geen wensenlijst 
hoe de winkelgebieden in de binnenstad met behoud 
van een eigen identiteit meer als één geheel de bezoeker 
en bewoner moeten aanspreken. Een voorbeeld van 
programmering waar wel een visie aan ten grondslag ligt 
is de Haagse methode. Den Haag investeert sinds 2015 
6 miljoen euro in de ‘Winkelstad van de Toekomst’. Op 

rEtailplatform
voor rottErdam

Stadmaker en bewoner Caroline de 
Jager pleit voor een onafhankelijke 
organisatie die alle winkelgebieden in 
de stad gaat versterken, uitdaagt en in 
staat stelt om verder te professionali-
seren. ‘Het idee is geënt op het Haags 
Retailpunt, dat sinds 2014 functioneert 
als een onafhankelijke organisatie voor 
(collectieve) retailers, vastgoedontwik-
kelaars, investeerders en professionals 
uit de ICT- en onderwijssector. Deze 
integrale aanpak bestaat nog niet in 
Rotterdam met 69 winkelconcentraties.’  
De gemeente kiest naast het centrum 
voor 13 Rotterdamse gebieden buiten 
het centrum, zo valt in de Detailhan-
delsnota te lezen. De Jager: ‘Het punt is 
dat de meeste winkelgebieden een lage 
organisatiegraad kennen. Het is daar-
door lastig om die winkeliers te berei-
ken. Op het moment dat je iets wilt als 
gemeente, maatschappelijke organisa-
tie of culturele instelling, is het nu bijna 
onmogelijk om in contact te komen met 
de winkelgebieden.
Het valt mij op dat er vooralsnog geen 
besef is bij het gemeentebestuur van 
de noodzaak en de politieke wil om 
geld vrij te maken voor het instellen 
van een Rotterdamse variant van het 
Haags Retailpunt, die wij als Coalitie 
Detailhandel Rotterdam gemakshalve 
hebben omgedoopt tot Retail 010. Een 
stichting van ondernemersverenigingen, 
vastgoedeigenaren en andere organi-
saties in Rotterdam die samenwerken 
om onze winkelgebieden aantrekkelij-
ker te maken. Wat mij opvalt is dat in 
de verkiezingsprogramma’s van alle 
politieke partijen er weinig wordt ge-
schreven over het belang van gezonde 
winkelstraten, terwijl 8 procent van de 
werkende bevolking in of rond winkel-
straten werkt.’
www.code010.biz

grond van de geformuleerde ambitie ‘de beste winkel-
stad van Nederland’ te willen worden, moet met name 
de Haagse binnenstad een voorbeeldfunctie hebben in 
vernieuwing rond retail. 

kErnwinkElgEbiEd | Bij de gemeente Rotterdam 
is er geen pot met goud om mee te strooien. Bureau 
Binnenstad, dat als taak heeft het maken en uitvoeren 
van beleid ten behoeve van ontwikkeltrajecten in het 
centrum van de stad, legt grotendeels de verantwoor-
delijkheid voor een (gezamenlijke) programmering bij 
de winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren. Deze 
laisser-faire-aanpak leidde in de praktijk jarenlang tot 
versnippering. Sinds een kleine twee jaar profileert het 
kernwinkelgebied zich als gangmaker van de verande-
ring. Denk aan de Lijnbaan, Kruiskade, Koopgoot, 
Schouwburgplein, WTC Rotterdam-shops en Plaza 
Rotterdam. En daar komt in 2019 in principe ook de 
Coolsingelclub bij. 

‘Wat wij doen schurkt tegen ondernemen aan’, stelt 
Dominique van Elsacker, directeur van Urban Depart-
ment Store (UDS) die namens Ondernemers Platform 
Centrum Rotterdam en Vereniging Lijnbaanakkoord 
een licence to thrill heeft. ‘We willen het kernwinkelgebied 
benaderen als ware het één winkelcentrum dat je ook 
als één gebied managet. Het gaat om het winkelaan-
bod en de programmering. Daarin trekken we samen 
op.’ De ambitie is niet mals: Rotterdam moet de meest 
vernieuwende binnenstad van de Benelux hebben. De 
binnenstad beperkt zich (gelukkig) niet tot het kernwin-
kelgebied, het gaat om alle gebieden waar winkelen de 
boventoon voert. 

Programmeren draait vaak om het creëren van 
nieuwe koopmomenten in de winkelstraten. Zoals het 
eerste weekend van het feestseizoen na de intocht van 
Sinterklaas. Het initiatief tot Black Friday in november 
2017 werd door winkeliers met beide handen aangegre-
pen, waarbij de gemeente toestond dat winkels op vrijdag 
24 november tot 23.00 uur open mochten blijven. Het 
werd massaal omarmd door kooplustige Rotterdam-
mers en mensen uit de regio. In november wordt Black 

Friday geprolongeerd, met nadruk op het weekend. Van 
Elsacker: ‘Ik zou heel graag willen inzetten op verlenging 
van de verblijfsduur, zodat we heel veel mensen naar 
Rotterdam halen. Iedereen kan vrijdag gaan winkelen en 
op zaterdag en zondag een rondje met de Speedo en een 
museum bezoeken. We zijn lid van Rotterdam Partners 
dat ons helpt met hotels en attracties te benaderen voor 
speciale koopmomenten.’

rEtailmonitor | Vernieuwing draait niet zozeer om 
technologische hoogstandjes.  Van Elsacker: ‘Vernieu-
wing kan ook betekenen dat wij als eerste op het gebied 
van hospitality iets organiseren zoals handsfree shop-
pen. Ik geloof ook wel in een loyaliteitsprogramma. Wat 
je nog niet in andere steden vindt, willen wij als eerste 
hebben. De eigenaren onderzoeken of ze gezamenlijk 
openbare toiletten kunnen exploiteren. Het verbeteren 
van wayfinding in het centrum is ook punt van aandacht.’ 
In het voorjaar van 2018 vindt de eerste nulmeting 
plaats van een retailmonitor die door Wyne Strategy in 
samenwerking met Erasmus Universiteit is ontwikkeld. 
Het doel is om maandelijks het aantal bezoekers en de 
uitgaven in het kernwinkelgebied beter te meten en die 
informatie ook met winkeliers te delen. ‘Er wordt ook 
een klantenpanel in meegenomen waarin we vragen stel-
len over het verlengen van de winkelopeningstijden.’

De wens van UDS is om eind 2018 zover te zijn dat 
er een stemming kan komen over het oprichten van een 
BIZ in 2019. ‘Gelukkig hebben we bij de grote zaken 
momenteel filiaalmanagers die veel binding en hart voor 
de stad hebben: de Bijenkorf, Hudson’s Bay, HEMA, 
P&C, MediaMarkt en Decathlon. Een BIZ is geen 
doel op zich, het is een middel om onze doelstellingen 
te behalen, namelijk meer bezoekers en een grotere waar-
dering in 2023. Laat het kernwinkelgebied qua organi-
satiegraad en inventiviteit een inspiratie zijn voor andere 
winkelgebieden in de binnenstad om zich aan te sluiten 
of in elk geval mee te werken. Dan komt mijn droom uit 
dat het visitekaartje van de stad echt met één gezicht naar 
buiten treedt en mij als bezoeker weet te verleiden de 
afzonderlijke winkelgebieden te ontdekken. 

rottErdam wil dE mEEst vErniEuwEndE binnEn-
stad van dE bEnElux hEbbEn

‘ EEn biz kan maatwErk
‘ lEvErEn voor winkEliErs-
vErEnigingEn’
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verwachtingspatroon hebben. Hier in de winkel kun 
je een klant laten vergelijken. Je kunt de spiegel op de 
achterzijde richten om te laten zien, dat als je een broek 
inneemt, het resultaat dan niet altijd mooi is op het been 
of op de billen. Negen van de tien vrouwen willen de 
broekband aangepast hebben. Dat is een voorbeeld van 
hoe wij meer aandacht geven. We proberen ook meer-
dere artikelen te combineren. Het is veel passen, kijken 
en vergelijken. Het is best spannend om dan iets buiten 
je straatje te proberen.’

hoE informErEn jouw klantEn zich ovEr dE 
mErkEn diE jij aanbiEdt? ‘Beeld beïnvloedt de 
smaak van een klant. Klanten kopen vaak op dezelfde 
smaak in als je kijkt naar de sociale media. Misschien 
moet je wel minder volgen wat populair is en meer 
afgaan op je gevoel. Dat wordt vaak beïnvloed door het 
modebeeld dat je om je heen ziet. De grote webshops 
hebben heel veel invloed op wat ontwerpers aanbieden, 
en die beïnvloeden klanten. Mijn klanten kijken heel 
vaak op Net-a-Porter en vragen naar de artikelen die 
erop staan als ze bij mij kopen. De klant is er tegenwoor-
dig veel meer mee bezig of bordeauxrood wel de beste 
kleur is die ze hier hebben gekocht. En dan bestellen ze 
soms online bij een andere aanbieder de groene kleur. Ik 
kan niet alle vier de kleuren van Isabel Marant op voor-
raad hebben als ik niet alle kleuren even goed vindt. Dat 
is mijn persoonlijke keus.’

ziE jij jEzElf als EEn rEtailEr? ‘Niet echt. Ik zie 
mijn winkel als één grote kledingkast waar je in zit. Ik 
probeer echt zo’n sfeer te creëren. De gordijnen worden 
tenten, waardoor de schroom wordt weggehaald dat 
je niet even heel makkelijk iets kunt passen buiten de 
paskamer. Daarom hebben we nooit dure artikelen aan 
kettingen vastzitten. Je moet alles kunnen pakken en 
passen. Sinds maart dit jaar is de winkel nog meer een 
pasruimte. Het lijkt me ook prettig voor mij en mijn acht 
meiden om klanten een fijne sfeer te bieden en dat de 
drempel laag is om te shoppen. 

Amsterdamse klanten zeggen wel dat mijn collectie 
daar niet is te krijgen, wat ik niet begrijp. Ik weet dat de 
losse artikelen uit mijn collectie ook in Amsterdam zijn 
te krijgen. Hun opmerking heeft eerder te maken met 
de samenstelling van de collectie: het is als een soep, de 
ingrediënten zijn in verhouding op smaak anders, dan 
ergens anders. Zo kun je onze winkel wel omschrijven.’

zaak waar op ons gevoel wordt ingekocht, we kijken niet 
of iets het meest verkoopt. We investeren ieder seizoen 
ter waarde van een of twee huizen in een collectie. De 
opbrengst ten opzichte van het risico is te groot. Dat doe 
je niet zonder ervaring.’

EEn nEdErlands labEl als humanoid kun jE 
tEgEnwoordig ovEral in winkEls En onlinE 
krijgEn.‘Humanoid heeft zich in de loop der jaren ont-
wikkeld tot een bijzonder merk, maar helaas wordt het 
niet zo door grote webshops ingekocht. Daardoor ziet 
het er heel mainstream uit. Ik koop items uit de collectie 
dieper in omdat de prijsklasse meer betaalbaar is, maar 
het is nog steeds niet goedkoop.’

jouw smaak is hEEl bEpalEnd voor wat 
rottErdamsE vrouwEn willEn dragEn. kun 
jE dat omschrijvEn? ‘Ik heb echt een manier van 
kleden voor ogen die een totale beleving is voor de klant, 
en daar wijk ik niet van af. De pasvorm is voor ons 
ontzettend belangrijk. Het vervelende van onlineverkoop 
is dat broeken vaak te klein worden gekocht of groter zijn 
dan verwacht. Ik denk ook dat online klanten een ander 

‘ ik ziE mijn
‘ winkEl als EEn 
grotE klEding-
kast’

‘Hip achter bescheiden gevels’, noemt de Volkskrant de 
Van Oldenbarneveltstraat om de hoek van het kernwin-
kelgebied. Het winkelgebied kent sfeerloze nieuwbouw 
en 19e-eeuwse panden waar een sneltram 25 langs 
dendert. De ‘Rue de la Mode’ huisvest een palet aan 
hoogwaardige en authentieke winkels met gepassio-
neerde ondernemers als Wendela van Dijk. De Volks-
krant typeert haar zaak treffend: ‘Prestigieuze labels in 
een gemoedelijke setting, want de winkel is knus en het 
personeel onbekakt Rotterdams.’ Van Dijk zit sinds 1996 
op huisnummer 105 dat voor vastgoedbegrippen buiten 
kijf het minst aantrekkelijke pand is om een winkel in te 
hebben. De ingang is na 22 jaar verplaatst, waarbij de 
aanstootgevende aluminium binnentrap bij de entree 
plaatsmaakt voor een houten trap.  

is wEndEla van dijk EEn succEsvol bEdrijf? 
‘Ik vind het altijd best zoals het gaat, ik ben niet altijd 
met groei bezig. Ik heb wel een vader die zegt: “Geen 
groei is achteruitgang.” Haha. Ja, misschien is dat ook 
wel zo. Ik weet in ieder geval dat mijn bedrijf de afgelo-
pen 22 jaar stabiel is gebleven. Ik heb wel het gevoel dat 
wij kwalitatief gegroeid zijn met een betere service en dat 
de collectie ook beter is geworden.’

vErtEl EEns hEt gEhEim van hoE jij inkoopt? 
‘Ik ben met Humanoid, Isabel Marant en Maison 
Margiela in 1996 begonnen. Dat zijn de drie merken 
waaraan ik in elk geval vasthoud. Daaromheen verandert 
het continu omdat ik vaak door een heel nieuw merk 
geïnspireerd kan worden. Ik volg geen trends en schuif 
ze automatisch aan de kant omdat we zo weinig tijd heb-
ben. We krijgen per mail meer dan tien aanvragen per 
dag van nieuwe merken. Ik houd meer van duurzame en 
klassieke stijlen. Wellicht is dat ook een trend als je daar 
heel standvastig in bent. Ik koop in voor de Nederlandse 
klant: de vrouw die veel fietst, hier is het weer vaak grijs 
met weinig zon. Ook kijk ik naar het werk wat vrouwen 
hier doen. Op een of andere manier passen Nederlandse 
en Belgische merken heel goed bij mijn winkel en bij 
Rotterdam. Ik kies deze labels onbewust wel uit. In ons 
segment, waar we uitsluitend bijzondere stuks verkopen, 
heb je alle maten nodig van 34 tot 44. Ik ben in de loop 
der jaren wel iets dieper in gaan kopen, maar ik koop 
nog steeds heel breed in omdat ons segment zich niet 
leent voor één stuk van hetzelfde item. Ik denk niet dat ik 
een voorloper ben, maar wij hebben wel lef. Wij zijn een 

Wendela van Dijk

Al meer dan twintig jaar 
onderneemt

Wendela van Dijk. De 
ongekroonde mode-

koningin van Rotterdam 
doet geen concessies en 
is eigenzinnig. Tegen de 
trend in hangt al haar 
voorraad in de winkel, 

en buiten openingstijden 
om opent ze de deuren 
voor individuele klan-
ten. De webshop is een 
service, maar het liefst 
wil ze dat klanten in de 
winkel komen passen. 

‘We merken dat klanten 
’s avonds op de bank al 
op de site kijken voor-
dat ze de volgende dag 
bij ons komen shoppen. 
Ik probeer van de web-
winkel een etalage te 

maken, die past bij onze 
winkel.’
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Tjeerd Hendriks en Joost Prins hebben zich van een stel 
eigenwijze gasten met een groot netwerk in de crea-
tieve sector, in vijf jaar tijd ontpopt tot stadmakers en 
programmeurs van gebouwen. Het ondernemersbloed 
kruipt waar het niet gaan kan, vertelt Hendriks bij de 
lunch in zijn eigen tent die naast de hoofdingang zit van 
Het Industriegebouw. ‘We zijn nooit in 2013 met Groos 
begonnen omdat we een winkel wilden hebben. We zijn 
gek op de stad en willen die vooruit helpen. We hadden 
een idealistisch idee om gewoon te laten zien wat er in 
Rotterdam geproduceerd wordt.’

groos was EEn rEactiE op dE tijdsgEEst in 
2013 toEn dE markthal, hEt timmErhuis En 
rottErdam cs nog niEt warEn gEopEnd? ‘Het 
imago van de stad was heel lang grijs, grauw en onveilig, 
terwijl je heel andere dingen ziet als je in de stad leeft. 
Dat wilden we met Groos heel graag naar voren brengen 
om de creatieve industrie te helpen ondersteunen. We 
wilden al die merken bij elkaar zetten en toen we open 
gingen aan de Schiekade, realiseerden we ons dat we een 
winkel hadden. Dat was niet onze ambitie. We vinden 
het wel mooi om plekken te creëren waar mensen graag 
komen. En natuurlijk moeten we er ook zelf beter van 
worden. Ik hoef geen franchiseconcept als Bagels & 
Beans te runnen. Ik wil gewoon iets creatiefs doen, waar 
ik zelf graag kom.’

julliE bEgonnEn mEt EEn winkEl En nu hEb-
bEn julliE EEn goEdlopEndE horEcatEnt. ‘We 
waren voor de plint van Het Industriegebouw op zoek 
naar goede daghoreca op vier plekken. Op een gegeven 
moment hadden we de Mexicaan Alfredo’s Taqueria, die 
aan de ene kant van de hoofdingang zit. Aan de andere 
kant moest een daghorecazaak komen. We gingen op 
zoek naar ondernemers, maar dat lukte niet. Potentiële 
ondernemers haakten af of wij waren niet overtuigd van 
hun plan. Op een gegeven moment was de frustratie 
zo groot dat de investeerder tegen ons zei, dat we het 
zelf maar moesten gaan doen. We dachten bij onszelf: 
zo moeilijk kan het toch niet zijn? We zijn toen op zoek 
gegaan naar leuke horecamensen in Rotterdam door wie 
je graag bediend wilt worden en die je in de keuken hebt 
staan. By Jarmusch is geïnspireerd op de film Coffee & 
Cigarettes van Jim Jarmusch. Het is een laagdrempelig 
concept dat een brede doelgroep aanspreekt en waar je 
goede service krijgt, in een inspirerende omgeving met 

onze galerie is het niet stoffig en highbrow en we kijken 
je niet moeilijk aan; een leuke plek waar je graag komt en 
het niet eng is. Je moet er goed worden geholpen want 
kunst kopen is niet zo moeilijk. Het is iets heel emotio-
neels. Ik heb zelf op de kunstacademie gezeten. Al stuur 
je mij de grootste musea in, ik vind de helft gewoon kut. 
Het doet mij niks.’

hEt ondErnEmErschap smaakt duidElijk 
naar mEEr. ‘By Jarmusch bevalt ons zo goed, dat we 
in mei nog een horecazaak willen opzetten met hetzelfde 
DNA. Het komt ergens in Noord en gaat Wes heten naar 
regisseur Wes Anderson. We laten ons inspireren door 
jaren 70- en 80-decors uit de film The Grand Budapest 
Hotel. Er komt in elk geval geen Rolls-Royce in de zaak, 
want we zijn nu wel een beetje klaar met millennial pink. 
Daarnaast lijkt nachthoreca mij heel tof om een brede 
doelgroep met een creatieve invulling te bedienen met 
goede service tegen een eerlijke prijs.’

En groos viErt zijn EErstE lustrum. ‘We wil-
len dit jaar vijf mooie dingen neerzetten. Ik ben wel een 
beetje klaar met een borreltje geven aan mensen waar 
je niks aan hebt. We hebben vanaf maart vier maanden 
lang een shop-in-shop van Groos bij de Bijenkorf op de 
Coolsingel. Gewoon omdat het leuk is. Het kietelt je 
ballen als ze graag met je willen samenwerken. Ik moet 
zeggen dat de Bijenkorf de goede lijn te pakken heeft, 
hoe ze de verbinding met de stad aan gaan.’

eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Je kunt hier ook 
alles bestellen wat je wilt, of het nou ontbijt- of lunchtijd 
is. Het concept is dat je het eten kunt krijgen zoals jij het 
wilt. Je kunt het ook meenemen, als je wilt.’

hEt industriEgEbouw is in twEE jaar tijd 
vErhuurd aan 200 bEdrijvEn. hoE hEbbEn 
julliE dat gEflikt? ‘Het programmeren van een 
gebouw van 22.000 m2 met de leukste bedrijven uit 
Rotterdam, is net zo makkelijk als een winkel van 200 m2 
vullen met de leukste dingen uit Rotterdam. We hebben 
op verzoek van de investeerder in 2015 een paar A4’tjes 
geschreven hoe wij dachten over het herontwikkelen van 
het gebouw. Het draaide om het koppelen van bottom-
up ideeën aan een top-down kracht. Het gebouw moest 
als geheel worden ontwikkeld door goed te kijken naar 
de historie, de naoorlogse wederopbouwwijk, Rotter-
dam en de ontwikkelingen in de stad. Je ziet heel snel 
bij vastgoedprojecten en bedrijfsverzamelgebouwen dat 
de plint en alles wat erboven zit, losgekoppeld wordt. 
En dat de vierkante meters in de plint 2,5 keer zo duur 
worden als op de etages. Luuk Schotsman komt niet uit 
het vastgoed maar uit de detachering, dus hij was ook 
in staat om de dingen anders te zien. De plint moet het 
visitekaartje zijn voor je gebouw, want het geld wordt 
tegenwoordig niet meer in de plint verdiend. Er zijn 
mensen op de etages met een bureau die grotere omzet-
ten draaien dan wij met onze winkel van 300 m2 aan het 
Achterklooster. We zitten niet op de meest commerciële 
plek, maar het is wel de leukste plek van het gebouw. 
Het is kolder om te denken dat je op de plint het meeste 
geld kunt verdienen. Maar om bedrijven en mensen te 
overtuigen om boven in Het Industriegebouw een ruimte 
te huren, is het wel belangrijk dat je goede programme-
ring in je plint hebt, die aansluit bij het gewenste imago 
van de stad.’

hoE zit hEt mEt dE invulling van dE plint? 
‘Het gebouw zit nu vol en we hebben nog één plek 
waar Groos samenwerkt met Ron Mandos, de beste 
galeriehouder van Nederland. Ons idee is geïnspireerd 
op zijn Ron Mandos Young Blood Award, die elk jaar 
wordt uitgereikt aan talentvolle kunstenaars die worden 
gescout tijdens afstudeerexposities. Young Blood Gallery 
toont fotografie. Het is heel erg leuk om werk van jonge, 
innovatieve kunstenaars te kopen, want dan kun je heel 
mooie werken voor heel schappelijke prijzen kopen. In 

- retaildossier -

Tjeerd Hendriks

Het Industriegebouw 
aan de Goudsesingel is 
aan een tweede leven 

begonnen. De creatieve 
mannen achter Groos 

hebben er drie jaar lang 
hun ziel en zaligheid in 
gestopt. Het avontuur 

leidde niet alleen tot de 
verhuizing van hun zaak 
in Rotterdamse design-
waren, maar ook tot een 
eigen daghorecazaak en 
galerie in de plint. ‘De 
grote ketens en vast-
goedeigenaren kijken 

naar ons. We gaan mis-
schien wel over onze 

stadsgrenzen heen en de 
verbinding aan met an-
dere steden in Europa. 
Er zijn heel veel second 
cities, die zijn verwoest 
en zich opnieuw hebben 

moeten uitvinden.’

‘ dE plint moEt 
hEt visitEkaart-
jE zijn voor jE 
gEbouw’
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Een van de kleurrijkste figuren uit de Rotterdamse 
winkelstraten staat nog elke dag in de keuken of rijdt met 
zijn witte bestelbus op en neer tussen de drie eigen vesti-
gingen op de Meent, de Markthal en in Barendrecht. Er 
is ook een franchisezaak op de West-Kruiskade (gerund 
door zus Esther) en een franchisezaak op de Witte de 
Withstraat. De IJssalon levert aan een aantal ijssalons 
die ijs verkopen onder hun eigen naam en een twintigtal 
adressen. Ook zijn er twee franchisevestigingen in Ma-
rokko. We spreken af bij hem thuis om de hoek van de 
Meent omdat zijn twee jongste zoons hun middagdutje 
moeten doen. Praten doet Alting graag en veel, en met 
een stevig volume.

wat bEtEkEnt ambachtElijk gEmaakt ijs bij 
dE ijssalon? ‘Het is net zoals met het leven. Je krijgt 
steeds meer kennis van wat je doet. Mijn ijs is tegen-
woordig een stuk beter dan toen ik in 1993 voor het eerst 
meedeed aan de landelijke ijsbereiding-wedstrijden. Mijn 
vader kon een goed stuk patisserie maken en keek nooit 
naar geld. Hij hield van lekkere dingen maken en dat 
mocht wel wat kosten. Dat geldt ook voor mij. Of het ijs 
nou twee dubbeltjes of drie dubbeltjes inkoop kost, het 
interesseert mij niet. Als je aardbeienijs maakt, moet je 
ervoor zorgen dat je een lekkere aardbei in je hand hebt 
en niet één uit een potje. Er gaat niets boven de natuur. 

De kunst van koken is doseren. Zo is het ook met 
ijs bereiden. Naast mijn ijsmachine staat een bak met 
lepeltjes. We proeven altijd, want een aardbei smaakt niet 
altijd hetzelfde. Soms zit er zoveel zuur in een aardbei 
dat je er minder citroen in moet doen. Als je alleen 
maar blikjes aardbeien opentrekt, smaakt het ijs altijd 
hetzelfde. Heel veel ijssalons worden gevoed door de 
groothandel en de tussenhandel. Ze verkopen dezelfde 
fabriekskwaliteit ijs.’

kun jE dE vErshEid blijvEn garandErEn nu 
julliE zo hard gEgroEid zijn? ‘Toen ik De 
IJssalon in 2000 begon op de Meent maakte ik echt 
lekker ijs. Hier en daar leverde ik mondjesmaat aan de 
horeca. Ik vond toen dat mijn ijs niet geschikt was om 
aan derden uit te leveren. IJs is het lekkerst als het net 
gedraaid is, maar het is totaal niet geschikt om een paar 
dagen te houden, want dan wordt het hard. IJs dat glimt 
vinden veel mensen lekker eruitzien, maar voor mij is dat 
een teken van oude bende of een slechte receptuur. IJs 
dat glimt is nooit vers. Vers ijs ziet er dof uit. Nu ik zelf 

gebeurt.”  Waarop hij tegen me zei: “Zoek dan lekker 
een andere architect.” Ik wist niet dat hij blufte, maar ik 
zat er mooi mee in mijn maag. Nu is de bloemenwand 
een blikvanger geworden.’

dE koffiEbar mEt dE rottErdamsE koffiEma-
kErs giraffE is EEn sEriEuzE businEss? ‘Ik 
doe dat omdat ik het leuk vind. Als je die bar weghaalt 
heb je ineens alleen maar een balie met ijs in de zaak 
staan. In het voorseizoen en het naseizoen heb je zonder 
koffie geen reden om bij ons ijs te halen.’

jE hEbt EEn klEin impErium opgEbouwd. 
gEfElicitEErd!
‘Ik heb liever één zaak, want groter worden is niet leuker. 
Ik denk nog wel eens terug aan mijn tijd met mijn eerste 
ijssalon in Krooswijk eind jaren negentig, waar ik elke 
ochtend naartoe fietste omdat ik geen geld voor een auto 
had. Ik ging ijs draaien totdat ik om 12 uur de rolluiken 
omhoog deed, de terrasstoelen buiten neerzette en de 
mensen langskwamen. Ik maakte dan een lekker praatje 
pot, en na 3 uur ’s middags werd het pas echt gezellig 
als de kinderen uit school kwamen. Ik deed alles in mijn 
eentje en in het weekend had ik er een collega bij. Ik heb 
plezier beleefd aan het klein blijven want het is mij nooit 
om het geld verdienen te doen geweest. Het is een stukje 
nostalgie.’

waarom hEb jE in 2014 gEtEkEnd voor EEn 
vastE plEk in dE markthal? ‘Ik vond dat zo’n 
prestigieus project wel paste bij De IJssalon. Het heeft 
mij 125.000 euro gekost om die zaak daar op twintig 
vierkante meter te maken. Ik mocht naast ambachtelijk 
schepijs ook een klein stukje banket verkopen. Binnen 
één seizoen had ik mijn investering eruit en draaide ik 
winst. Al zet ik nu de helft om van 2017, dan is het nog 
goed verdienen. Mijn zaak op de Meent is twee maan-
den dicht per jaar, in Barendrecht ga ik altijd vijf maan-
den dicht. In de Markthal is er geen seizoen. De verkoop 
loopt het hele jaar door, ook als het regent. Niemand 
gaat erheen om een ijsje te kopen, dat geldt ook voor 
Bram Ladage en de stroopwafelman. Eigenlijk alle zaken 
met het hapsnap gebeuren lopen altijd prima.’ 

wannEEr ga jE rEntEniErEn?  Het is wel mijn 
ijszaak. Ik heb niet de insteek een zak met geld te krijgen 
van iemand die mijn zaken overneemt.’

drie zaken in eigendom heb en aan derden lever, moet 
ik bepaalde concessies doen aan de kwaliteit, ik weet dat 
het lekkerder kan, maar dat kan gewoon niet.’

wat is hEt gEhEim van jE succEs als on-
dErnEmEr? ‘Het succes van De IJssalon zit in de 
marketingmix: de kwaliteit van het ijs, wie er achter de 
toonbank staat, hoe de zaak eruitziet, de plek en de prijs 
van het product. Vraag me nou niet wat de bepalende 
succesfactor is. Ik weet het echt niet, ik doe dingen 
vanuit mijn gevoel. Ik heb wel geleerd, met vallen en 
opstaan, dat je geluk moet hebben in het leven. Mijn 
geluk was dat ik in 2004 voor de eerste keer Nederlands 
kampioen werd. Het was mijn redding. De Meent liep 
al drie jaar voor geen meter. Opeens kreeg ik heel veel 
gratis publiciteit op radio en tv, en zelfs een voorpagina 
in het AD. De omzet vloog omhoog en ik kon lachend 
geld overmaken naar de bank.’ 

waarom oogt dE ijssalon op dE mEEnt 
EigEnlijk niEt als EEn traditionElE ijszaak? 
‘We waren in 2000 uniek qua inrichting omdat we geen 
typische Italiaanse symbolen hadden zoals ijshoorntjes en 
plaatjes. Dat komt omdat ik een architect in de arm heb 
genomen die niet van ijs hield maar wel van interieurs 
ontwerpen. Ik wilde geen modieuze zaak die even hip is. 
Ik wil een zaak die tijdloos is zonder fineer te gebruiken. 
Dan kost een houten bankje maar meer. Het is tegelij-
kertijd een rem op het openen van andere zaken volgens 
hetzelfde interieurconcept, omdat er een kostenplaatje 
aan vast hangt. 

Ik heb zelf het logo ontworpen. Op een gegeven mo-
ment kwam de architect met een voorstel voor een lange 
wand vol met bloemen. “Ik ben geen bloemenzaak”, 
zei ik. “Ik wil niet die wand met bloemen, wat er ook 

‘ jE moEt gEluk 
hEbbEn in hEt 
lEvEn’

 Robin Alting

De IJssalon is een 
begrip in de stad. Van 

het avontuur heeft 
bakkerszoon Robin 

Alting altijd gehouden, 
maar zijn passie volgen 
weegt zwaarder. Hij is 

meervoudig Nederlands 
kampioen ijsbereiding 
en geniet nog elke dag 

van zijn vak. ‘Ik ben van 
nature lui, maar sinds ik 

drie ijszaken in eigen 
beheer heb, en vader 
ben van drie kleine 
jongens, heb ik een 

bepaalde verantwoorde-
lijkheid die mijn luiheid 

compenseert.’

RETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIER

RETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIER



RETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIERRETAILDOSSIER

INRotterdam - 161

 - retaildossier- retaildossier -

De oprichter van Funkie House mag de vijftig zijn gepas-
seerd, Wilco van der Werf bemoeit zich nog graag met 
het assortiment. ‘Ik doe de inkoop niet meer alleen. Het 
gaat erom dat je de juiste mensen om je heen verzamelt 
en bepaalde zaken uit handen geeft. Ons personeel 
krijgt met grote regelmaat trainingen en opleidingen 
in merken en verhalen achter bepaalde producten. Je 
moet iets doen met de huidige trends van ecologisch en 
vegan. Mijn kracht zit in het ondernemerschap. De ene 
dag praat ik met een aannemer over een plafond en de 
volgende dag praat ik met een hip merk. Ik ben niet bang 
om jonge mensen om mij heen te verzamelen die wel elk 
weekend in de disco of op een festival staan.’

jE bEwEErt zElf EEns in dE vijf jaar dE win-
kEl op z’n kop tE zEttEn. waarom doE jE dat? 
‘We zijn ontzettend vaak veranderd als Funkie House. 
Dat is onze kracht. Een hoop ondernemers hebben de 
angst om te veranderen, omdat ze bang zijn om omzet 
te verliezen. Je moet niet de angst hebben om grote 
verbouwingen te doen in het trendsegment waar wij in 
zitten. Je moet interessant blijven voor de klant. In 1989 
verkochten we speciale “ tour”-T-shirts van muziek-
bandjes. We hadden een drukkerij waar je letters op je 
jasjes kon laten zetten. Hoe leuk en vernieuwend was dat 
wel niet destijds? 

Wij bedienen sinds 10 januari een iets jonger publiek 
door streetwear. We hebben nog steeds een gezonde 
mix in bepaalde genres voor volwassenen van dertig 
plus met Red Wing, Carhartt, Fjällräven, Nudie Jeans 
en Just Female. Door voor bepaalde artikelen te kiezen 
kunnen we een specifiek beeld neerzetten die afwijkt 
van het winkelbeeld van onze overburen Rib.Eye. Steak 
van Go-Britain, ondanks dat ze deels dezelfde merken 
voeren. We vinden het natuurlijk gaaf om merken te 
verkopen die niemand kent, maar daar verkoop je er 
niet zo veel van.’

hoE houd jE gEvoEl voor dE markt, want 
jouw klantEngroEp is minstEns twintig 
jaar jongEr. ‘Als ondernemer en modejongen volg 
ik sociale media, beurzen en conversaties,, zoals ik dat 
altijd heb gedaan. Als twintiger deed ik een beetje aan 
surfen en snowboarden. Op straat zag ik dat mensen een 
mix droegen, niet één specifieke stijlcode. Toen ik begon, 
moest ik een mix hebben om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Ik was begin jaren negentig voor merkleveran-

julliE hEbbEn vorig najaar mEEgEdaan mEt 
black friday En doEn dat dit jaar wEEr. 
‘Natuurlijk doen we ook mee aan de uitverkoop en aan 
Black Friday. Ik heb geleerd om zo’n nieuw koopmo-
ment als een noodzakelijk kwaad te zien. De klant zoekt 
toch op die dag naar bepaalde aanbiedingen. Go with 
the flow, maar wel binnen je eigen regels met het sausje 
van Funkie House. Prijs staat bij mij niet altijd boven-
aan bij de P’s in de marketingmix. Als het merk en het 
product het waard is, kunnen we bepaalde prijzen prima 
aan. Daarom verkopen we ook als enige retailer de tassen 
van FREITAG online.’

volg jE dE discussiE ovEr dE vErruiming van 
dE winkElopEningstijdEn in hEt kErnwinkEl-
gEbiEd?
‘Ik zie het niet zitten om elke dag tot negen uur ’s avonds 
open te zijn. Hoe langer je open blijft, hoe meer je 
dezelfde euro gaat uitspreiden over dezelfde uren. In de 
loop der jaren zie ik minder bezoekers op koopavond. 
Zaterdag en zondag zijn voor mijn winkel drukke dagen.’

funkiE housE blijft ook na bijna dErtig jaar 
EEuwig jong. ‘Het is vooral de nieuwe generatie on-
dernemers die openstaat voor samenwerking, en contact 
met elkaar onderhoudt. Dat vind ik heel erg leuk. Het 
gebeurt nog te weinig. De jonge generatie heeft een 
voortrekkersrol ten opzichte van winkeliers die ergens al 
driehonderd jaar zitten, die blijven liever op de achter-
grond.’

ciers de enige retailer die er zo over dacht. Ik was in hun 
ogen geen sport- of skateboardzaak, maar iets ertussenin. 
Ik geloof dat als je een beginnende trend volgt, het com-
merciële er logischerwijs uit voortvloeit. Als je vandaag 
op straat rondkijkt zie je hetzelfde gebeuren: er lopen niet 
veel mensen van top tot teen in skate- of outdoorkleding. 
Iedereen draagt sneakers onder outdoormerken.’

bEgin 2017 hEb jE na tiEn jaar dE strEEt-
wEarwinkEl daily rush gEslotEn En hEt 
bEstE uit dE collEctiE ingEschovEn bij 
funkiE housE. waarom diE kEuzE? ‘We zagen een 
verschuiving in collectie en klanten. Die beslissing heeft 
er ook mee te maken dat we in de detailhandel een crisis 
hebben gehad, dat is geen geheim.’

julliE zijn mEt funkiE housE ook actiEf in 
dEn haag. ‘We zitten sinds vijftien jaar op de School-
straat in Den Haag, dat we in maart helemaal hebben 
verbouwd; dat pand telt 150 m2, wat betekent dat alles 
in het assortiment al getest is in Rotterdam. Als ik nog 
een derde winkel zou openen, zou ik dat in een andere 
grote stad doen. Rotterdam blijft onze basis en ik durf 
wel te zeggen dat heel veel mensen ons kennen. Hier 
hebben we tot op de dag van vandaag op merkniveau 
relatief weinig concurrenten. Er is ruimte genoeg in de 
markt. Ik heb zelf niet het idee dat Hutspot of Men at 
Work een concurrent van ons is. Het probleem van veel 
filiaalbedrijven is dat ze iedereen moeten helpen en hun 
uitstraling daarop aanpassen. Funkie House mag best 
wat meer op z’n Amsterdams hoog van de toren blazen. 
Af en toe iets meer woorden dan alleen daden.’

vErtEl EEns ovEr julliE wEbshop, waarop 
jE naast dE mEdEwErkErs ook figurEErt 
als modEl. ‘Het is heel simpel: zonder webshop kun 
je geen winkel meer draaien. Een jaar geleden hebben 
we het volledig up-to-date gebracht. We doen nu alles 
in huis van fotografie, locatiescouting tot de keuze van 
modellen. De webwinkel moet ook voor de bezoeker van 
buiten de stad herkenbaar ons DNA hebben. En dat is 
fun, fashion, trends en de beste events.

Als een leeftijdsgenoot zegt: “Ik koop niet bij jou, 
want dat is mij te jong”, uit ik mijn frustratie in mijn 
vriendengroep. Ik zou het liefst een website naast de 
huidige erbij willen openen om ook voor de generatie 
mannen van veertig en vijftig aantrekkelijk te zijn.’

‘ mijn kracht is 
ondErnEmEr-
schap’

Wilco van der Werf

Funkie House is al bijna 
dertig jaar een begrip

in Rotterdam en
omgeving. Generatie X, 

Y en Z weten het
mini-warenhuis op de 

Korte Hoogstraat
feilloos te vinden met 
drie etages vol merk-

kleding, sneakers, casual 
schoenen, accessoires, 
backpacks, ook koffie 
van Ketelbinkie en 

planten. Eigenaar Wilco 
van der Werf heeft begin 

dit jaar zijn winkel
van 750 m2 volledig 
omgegooid en het

assortiment aangepast. 
‘We zijn teruggegaan 
naar onze roots van 
streetwear met een 
gezonde mix van 
Scandinavisch en

fashion.’
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Het gesprek vindt in de derde week van januari plaats, 
op het moment dat Ferdinandus enkele weken is aan-
gehaakt en het assortiment nog items bevat als Japans 
denim, leren jassen, schorten, kimono’s en schoenen. 
Sterrenchef François Geurds loopt rond met zijn team 
om zijn populaire Japanse pannenkoekenbar, die aan de 
Katshoekzijde zit, gereed te maken voor de lunch. Bij 
een kop koffie vertelt de bevlogen ondernemer, met zijn 
kenmerkende hoed, honderduit over zijn aanpak voor de 
winkel met de hoofdingang aan de Raampoortsteeg.

dEnoism ondErgaat ondEr jouw lEiding EEn 
transformatiE. waarom? ‘Denoism was de eerste 
twee jaar een winkel, café en atelier in één. Initiatiefnemer 
Marco Ouwerkerk, eigenaar van Hans Boodt Manne-
quins, had de behoefte om de allercoolste jeanswinkel 
van de wereld voor mannen neer te zetten in zijn eigen 
stad. Hij heeft volgens mij een van de mooiste winkels van 
Nederland gecreëerd op het gebied van hardcore denim 
met een bijzonder merkenpakket, waaronder de allereerste 
Rotterdamse spijkerbroek op maat: de D.16 met don-
kergroen garen. Het exclusieve merkenpallet is met zorg 
geselecteerd op materialen en patronen. Er zit heel veel 
liefde in deze winkel. De doelgroep die er echt in is geïnte-
resseerd, is best wel minimaal en die zit met name online. 

We staan op een kantelpunt. Ik zie kansen om het 
concept beter aan te laten sluiten bij de kansen die er nu 
liggen. In het Rotterdamse is er een grote groep mannen 
die ontheemd zijn en niet weten waar ze hun kleding 
moeten halen. We kunnen het hier voor ze in een eclec-
tische mix bij elkaar brengen. Denoism is de blauwe lijn 
binnen iedere man zijn garderobe. We gaan daarnaast op 
zoek naar merken die de wardrobe essentials voor mannen 
samen met ons gaan maken. We kijken op dit moment 
naar speciale collaborations met onze leveranciers.’

hEt klinkt als back to thE futurE: jE blaast 
lokalhEroz ondEr EEn andErE vlag niEuw 
lEvEn in. ‘Het concept voor de nieuwerwetse man, 
zoals ik dat in 2008 had bedacht, is weer super actueel. 
Ik denk dan aan een merkenpakket dat is geselecteerd 
op kwaliteit en authenticiteit en garant staat voor een 
individuele stijl. Een nieuwerwetse winkel met ouder-
wetse gezelligheid, waarin klanten in een huiselijke sfeer 
worden ontvangen, zodat zelfs de man die niet van 
winkelen houdt zich meteen op zijn gemak voelt met een 
unieke mix van kleding.

lijk gemak aan te bieden. Voor maatpakken verwijzen we 
hem graag door naar onze buren Misura Sartoria. 

We willen ook andere services toe gaan voegen, zoals 
reiniging en reparaties. De volgende stap is online. We 
hebben nu nog een webshop zoals er veel webshops zijn. 
Ik geloof niet in webshops die de goedkoopste zijn, ik 
geloof wel in het brengen van ondersteunende produc-
ten voor de garderobe. In de toekomst wordt online een 
geheel met de winkel. Het is dan veel meer een plek waar 
je kennis vandaan kunt halen als je geïnspireerd wilt wor-
den. De winkel is uiteindelijk de ontmoetingsplek waar 
mannen gelijkgestemden kunnen ontmoeten.’

waar mEEt jE jouw succEs aan af?
‘Wij willen heel goed onze klant kennen door data te 
verzamelen over wat hij interessant gaat vinden en nodig 
heeft. Als je dat voor elkaar krijgt, ga je ook je eerste 
duizend klanten vinden die elk 1000 euro besteden. Dan 
heb je ook je eerste 1 miljoen euro omzet. Vanuit zo’n 
basis is er, denk ik, een grote kans van slagen. Vroeger 
wilde ik met LokalHeroz echt de wereld veroveren, ik 
was ver aan het schieten met alles wat ik deed. Ik ben 
erachter gekomen dat het echte eerste succes binnen een 
straal van tien tot vijftien kilometer van je winkel is te 
vinden. Zorg dat je bij die groep klanten in de buurt zo 
in hun systeem komt te zitten dat ze nooit meer vreemd 
hoeven te gaan. Dat ze dan vervolgens moeten zeggen 
tegen vrienden: “Joh, je moet eens een keer naar mijn 
favoriete winkel gaan.” 

Natuurlijk moet de winkel geld opleveren. De winkel 
is al een succes en doet wat het moet doen. Ik ga niet 
voor een gemiddelde winkel. Ik heb inmiddels wel ge-
leerd dat je stap voor stap moet denken. De ambities om 
uit te breiden zijn er wel, maar in eerste instantie moet 
dit een succes zijn en dat is het ultieme doel. In 2020 
moet het concept zijn zoals wij willen dat het is. Dan 
moet alles kloppen.’

Als brancheadviseur voor INretail ben ik de laatste 
vijf jaar het hele land doorgereisd. Ik heb bij alle onder-
nemers die in mijn league zitten in de keuken gekeken. 
Die inzichten bevestigen dat er een markt is voor het 
all-inclusive shoppen voor de man, met een winkel die 
net buiten de reguliere winkelstraat zit, waar mensen hun 
auto voor de deur kunnen parkeren. Het belevenis-win-
kelen zoals ik dat bij LokalHeroz deed, met sexy sales, 
merklanceringen en events, blijft actueel.’

voor jou is hEt EEn niEuwE Ervaring om 
mEdE-EigEnaar tE zijn van EEn winkEl. ‘Marco 
Ouwerkerk en ik vullen en voelen elkaar perfect aan. 
Samen zijn we yin en yang. Deze samenwerking was 
voor mij ook een voorwaarde om weer te gaan onderne-
men. Ik heb de afgelopen tien jaar wel nieuwe inzichten 
gekregen. Vroeger dacht ik dat ik alles beter wist, nu 
weet ik inmiddels beter. Ik weet nu voor mezelf beter 
waar ik goed in ben: ik ben een specialist die een concept 
in de markt kan zetten, de inkoop doet en de stijlen 
bepaalt. Om succesvol te zijn moet je je omringen met 
mensen die beter zijn in andere zaken. We hebben hier 
een jongen lopen die ‘zwarte band’ online retailen heeft. 
Dat accepteer ik: doe waar je goed in bent en ga samen 
nieuwe niveaus ontdekken.’

wat zijn jE mijlpalEn voor 2018?
‘Wij willen met Denoism de nieuwe Rotterdamse chic 
gaan bedienen. De winkel moet begin maart fysiek op 
orde zijn. Het wordt een open ruimte, een plek waar de 
man volledig bediend kan worden. Over deze laag gaan 
we ook persoonlijk stijladvies geven, en garderobe-analy-
ses. Het jeansatelier verdwijnt en de glazen ruimte wordt 
als pop-upruimte gebruikt voor merklanceringen. In het 
assortiment moeten de eerste stappen zijn gezet om de 
winkel te zijn voor de nieuwerwetse man die met zijn 
garderobe op alle momenten in zijn leven het best voor 
de dag kan komen, en zelfvertrouwen krijgt bij wat hij 
draagt. Een Rotterdammer is in zijn kledingstijl minder 
uitgesproken. Wij willen meer de pasvorm, draagcomfort 
en het mooie materiaal, dan dat je aan de buitenkant 
laat zien dat je iets heel bijzonders aan hebt. Denoism 
wordt een plek waar hij terechtkan voor de perfecte 
spijkerbroek en anderzijds smart casual waar voldoende 
aandacht aan is gegeven met mooie materialen en mooie 
pasvormen. Stoer, sexy en stijlvol. Wij willen de Rotter-
damse man volledig ontzorgen door hem zo veel moge-

‘ ik ga niEt voor 
EEn gEmiddEldE 
winkEl’

 Joël Ferdinandus

Het ondernemersbloed 
kruipt waar het niet 

gaan kan bij Joël
Ferdinandus. Vijf jaar 
na zijn avontuur met 

LokalHeroz in het 
Laurenskwartier, wil 
de Rotterdammer als 
mede-eigenaar van 

Denoism opnieuw de 
‘all-inclusive store for 
men’ neerzetten onder 

de Hofbogen. Hij is
gerijpt, de economie
floreert en de markt 
voor mannenmode is 
volwassen. ‘Het is niet 

onze ambitie om anders 
te zijn dan anderen, 

maar om eigen te zijn.’
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Suzanne Hammecher en Eelco Zuidervaart vormen sa-
men met Jan Lutjeboer, Marjan Schoonderwoerd en Leo 
van de Wetering de directie en mede-eigenaren, die ook 
behoren tot de 22 medewerkers die in mei 2014 in het 
voormalige ABN AMRO-pand aan de Coolsingel met 
een zelfstandige Donner zijn geopend met een strakke 
winkelvloer van 3000 m2. De boekhandel telt 28 mensen 
en er is voor de verbouwing, die in augustus 2017 begon, 
flink gespaard om het ongemak in de tijdelijke opstel-
ling het hoofd te bieden. De winkelruimte zal tot aan de 
zomer van 2018 ongewijzigd blijven: er is een verkleind 
gedeelte op de begane grond aansluitend op de tijdelijke 
entree aan de Coolsingel; vervolgens een gecreëerde win-
kelruimte op -1 en een gedeelte van de eerste verdieping. 
Het café zit op de eerste etage, met een prachtig uitzicht 
over de Coolsingel. 

dE klant blijft komEn, ondanks dE bouwcha-
os in En rond hEt pand. hoE ovErlEvEn zE al 
diE obstakEls als zE binnEn zijn? Suzanne: ‘Je 
merkt ook wel dat al die trappen een probleem vormen 
voor klanten. We hebben tot de zomer geen roltrappen, 
maar een systeem met hefliften verspreid over de ruimte. 
Er is zelfs een liftje op het bouwterrein, dus dat is ook 
wel een hele onderneming. De kinderboekenafdeling is 
boven en er zijn mensen met kinderwagens. Dat komt 
met de hefliften vaak neer op een persoonlijke bege-
leiding van bijna tien minuten. Hoeveel tijd het kost, 
hangt ervan af hoe de liftjes staan. Klanten vinden het 
vaak heel erg leuk en zitten volop te kletsen met onze 
medewerkers. Ze vragen dan gelijk alles over de verbou-
wing. En wij kunnen ze vertellen dat we over een halfjaar 
roltrappen hebben en normale liften.’

wat krijgt dE klant tE ziEn als hEt pand in 
hEt voorjaar van 2019 hElEmaal klaar is? 
Suzanne: ‘Je ziet na binnenkomst een enorme ruimte 
van zeven meter hoog. Op de begane grond is er een 
ruimte van 800 m2. Dan ga je met de roltrap naar boven. 
We hebben halverwege een tussenverdieping van 250 
m2 waardoor je een element in de ruimte hebt die het 
volume breekt.’ 
Eelco: ‘Er is een grote vide op de tweede verdieping die 
twee keer 800 m2 winkelvloeroppervlakte beslaat. Dan 
komt achter in de huidige winkel een atrium die op de 
begane grondvloer van Primark wordt gebouwd. De 
gevel is monumentaal, wat betekent dat Primark niet 

hij interessant vindt. Klanten geven ook terug dat mede-
werkers weer bij de les zijn. Daar ligt heel veel winst.’ 

hoE bErEikEn julliE dE jongErEn? Eelco: ‘De 
nieuwe doelgroep klanten komt sowieso naar Donner. 
We organiseren snuffelstages voor basisscholieren. En 
natuurlijk veel gratis events, want die heb je tegenwoor-
dig nodig. We organiseren er honderden per jaar.’
Suzanne: ‘Er komt ook een ander publiek op deze events 
af die normaal geen boek kopen. We spugen niet op 
commercieel. We hebben Tim Hofman hier gehad toen 
zijn dichtbundel uitkwam. Er waren honderden gillende 
meisjes met rode koontjes. We verzorgen ook muziekop-
tredens. We hebben zelfs bij Marco Borsato gestaan in 
de bibliotheek vanwege een fotoboek dat hij had gemaakt 
met een co-fotograaf. Bij de presentatie hebben we boe-
ken verkocht. Dat soort externe events doen we ook met 
de Arminius en De Doelen.’

zijn julliE in staat om mEE tE vErandErEn? 
Eelco: ‘Donner evolueert wel, maar zonder dat er direct 
grote concepten aan ten grondslag liggen. Donner roept 
iets op bij mensen, en als ze na een paar jaar weer bin-
nenkomen, moeten ze wel de sfeer van Donner ervaren. 
Er is de laatste jaren een enorme toename van buiten-
landse bezoekers aan Rotterdam en die nemen ook 
Donner mee in hun bezoek. We horen vaak van toeristen 
dat ze een boekwinkel als Donner niet gewend zijn in 
hun land.’ Suzanne: ‘Je hebt ook veel meer buitenlandse 
studenten tegenwoordig. Het aanbod verandert daardoor 
ook voortdurend omdat we inspelen op de vraag.’
Eelco: ‘We zien wel niches en dingen in de maatschappij 
veranderen, waar we op in proberen te spelen. We zullen 
niet een grote conceptwijziging doorvoeren. We gaan 
geen kleding verkopen. Haha, we verkochten wel literaire 
t-shirts, maar die waren geen succes.’ Suzanne: ‘Nu 
verkopen we alleen nog rompertjes met Rotterdamse 
teksten van Mwah.’■

tegen ons gebouw mag bouwen. Als de nieuwbouw van 
Primark klaar is, wordt er een glasoverkapping tussen 
ons en Primark geplaatst met een atrium van 700 m2. 
Dat moet begin 2019 klaar zijn.’

hoE zit hEt mEt dE artikElgroEpEn diE julliE 
voErEn? gaan julliE uitbrEidEn? Eelco: ‘Echt 
nieuwe artikelgroepen zullen we niet voeren. Het as-
sortiment van de boeken is nog steeds even groot. We 
hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met allerlei 
cadeauartikelen, en die blijven we voeren. Daar zit heel 
veel vernieuwing in, want we zoeken op beurzen naar 
artikelen die andere winkels nog niet voeren. Vroeger 
kwamen mensen voor de boeken naar Donner en gingen 
ze voor cadeauartikelen naar andere zaken. Nu vinden ze 
het heel handig dat ze ook voor cadeauartikelen bij ons 
terechtkunnen. 

We hebben naast de boeken altijd een enorme pen-
nen- en papierafdeling gehad. Dat is onder de vorige 
eigenaren afgebouwd. Nu kijken we of we die artikel-
groepen weer nadrukkelijk gaan voeren, want je ziet in 
bijna geen enkel stadscentrum een goed gesorteerde 
kantoorboekhandel. We moeten dan wel service geven, 
maar dat past wel bij ons winkelconcept. We hebben in 
2019 meer ruimte voor vernieuwing wat mensen ook 
verwachten van Donner.’

julliE profilErEn donnEr als boEkhandEl. 
Suzanne: ‘We zijn ook in eerste instantie een boekhandel. 
Ondertussen zijn we heel veel meer, maar hoe moet je 
dat samenvatten?’ 
Eelco: ‘Voor het tijdperk Bol.com was het concept van 
Donner duidelijk voor alle klanten, omdat we de grootste 
boekhandel waren van Nederland. Dat trok vanuit alle 
steden wel bezoekers. In de periode van Selexyz en 
Polare werd meer gedacht in retailconcepten, waarmee 
de aansluiting met de klant werd losgelaten. Sinds we 
zelfstandig zijn, zijn we weer terug en concentreren we 
ons gewoon puur op de winkel vanuit de ervaring. Als 
eigenaren werken we zelf 20 tot 25 jaar bij Donner, dus 
we voelen gewoon aan wat bij ons past.’

is dE sfEEr hEtzElfdE gEblEvEn? Suzanne: ‘Ik 
vind gedeeltelijk dat de sfeer van vroeger wel terug is, want 
in de tijd dat ik bij Donner kwam werken begin jaren ne-
gentig, was het personeel enorm betrokken bij het bedrijf. 
Sinds de doorstart mag iedereen de boeken bestellen die 
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Eelco Zuidervaart en 
Suzanne Hammecher

Donner presenteert zich 
als de meest veelzijdige 

boekhandel van
Rotterdam en omstre-
ken. Het bedrijf is weer 
financieel gezond, maar 

een ingrijpende
verbouwing zorgt ervoor 
dat alle zeilen moeten 

worden bijgezet. Donner 
is ruim anderhalf jaar 

lang met 1000 m2
ingekrompen en

verdeeld over meerdere 
niveaus. Mede-eigena-
ren Eelco Zuidervaart 

en Suzanne Hammecher 
laten zich er net als de 
meeste Rotterdammers 
niet door afschrikken. 
‘Als mensen iets speci-
fieks willen kunnen we 
het gelijk halen, en als 

mensen zelf willen gaan 
neuzen op de eerste
etage, dan worden ze 
door ons begeleid.’

‘ donnEr roEpt 
iEts op bij 
mEnsEn’
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