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De Nieuwe Binnenweg

Een icoon van een winkelstraat
Een van de meest iconische en
authentieke winkelstraten van
Rotterdam, de Nieuwe Binnenweg,
heeft de afgelopen jaren een
wonderbaarlijke metamorfose
ondergaan. De straat kampte met
leegstand en verloedering, een
eenzijdig winkelaanbod en maakte
algemeen een groezelige indruk.
Vandaag is de Nieuwe Binnenweg
een ruim twee kilometer nagenoeg
'Blokkerloos' winkellint met
een mix van meer dan 170 verschillende
winkels voor een gevarieerd publiek:
van bijstandsmoeder tot bankier, van
hipster tot kapster, van thuiskweker tot
stadsboer. Je vindt er van roti tot tosti,
van vinyl tot latex, van vino tot vintage,
van starter tot hofleverancier.
Deze metamorfose voltrok zich niet
vanzelf, maar is met inspanningen van
lokale ondernemers, pandeigenaren
en in samenwerking met de gemeente
aangepakt, gesteund door publiek en
Europees geld. De opleving kent twee
fasen: in de eerste fase vanaf 2000
is het deel van Eendrachtsplein tot
’s-Gravendijkwal aangepakt. Vanaf
2008 werd de rest van de Nieuwe
Binnenweg opgeknapt.
De aanpak verschilt wezenlijk. Aan de
centrumzijde wordt met tomeloze inzet
en energie van een aantal ondernemers
'bottom up' gewerkt aan de uitstraling
van de straat. De gemeente heeft

daarbij een faciliterende rol. In fysieke
zin is een aantal belangrijke projecten
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld
de ingreep van Mecanoo aan De
Boogjes. Tegelijkertijd wordt ook
aan communiteit en programmering
gewerkt. Ook wordt er nu een BIZ
opgericht om de organisatie te
versterken en nog meer te kunnen
investeren in de aantrekkelijkheid van
de straat.
Het westelijke deel, van de
's-Gravendijkwal tot aan historisch
Delfshaven, kreeg tussen 2008 en 2012
een grote opknapbeurt. De zogeheten
revitalisering ging uit van een integrale
aanpak van de straat: schoon, heel
en veilig op orde, het in oude luister
herstellen en een integrale verbetering
van de panden, het werven van nieuwe
winkels en het herinrichten van de
straat met gebakken klinkers.
Om de gevels weer in oude luister
te herstellen is per pand een
welstandsadvies opgesteld, waarin
het behoud van oorspronkelijke
ornamentuur en uitstraling centraal
stond. Sommige eigenaren grepen het
advies en bijbehorende subsidie aan
om grootschalige verbouwingen uit te
voeren. Ook is er voor de winkelstraat
een Praktische Reclamegids gemaakt,
waar voorbeelden en regelingen
in stonden met betrekking tot
reclameuitingen aan de gevels.

Deze aanpak sluit goed aan bij de
Plintenstrategie van de gemeente
Rotterdam, die het belang van de
aantrekkelijkheid van de straat op
ooghoogte benadrukt.
In 2012 werd de Nieuwe Binnenweg
door MKB-Rotterdam uitgeroepen tot
leukste winkelstraat van de stad. De
jury van De Gulden Feniks, de nationale
renovatieprijs, nomineerde de straat in
de categorie Gebiedsontwikkeling. 'Van
achterbuurt tot hippe winkelstraat'
kopte De Libelle. In 2013 ontvingen de
trekkers van de revitalisatie van deel
1 de Rotterdamse Van der Leeuwprijs
(privaat initiatief voor de publieke
ruimte) voor hun vernieuwend aanpak
en de blijvende resultaten Onlangs
stond de Nieuwe Binnenweg centraal in
het iFly KLM Magazine.
De groezelige en eentonige
winkelstraat heeft plaatsgemaakt
voor een zeer aantrekkelijke
stadsstraat met een divers aanbod voor
verschillende culturen en verschillende
portemonnees. Heel Rotterdam West
heeft door deze ontwikkeling een
positieve impuls gekregen. Gezinnen
blijven langer in de stad wonen en op
zaterdag zie je dat dagjesmensen en
toeristen de nieuwe winkelstraat ook
ontdekt hebben. Het beeld SantaClaus,
ondertussen, is een van de iconen van
Rotterdam geworden en gaat in de
vorm van selfies de hele wereld over.

Ooit niet meer dan een voetpad door de Coolse
polder, is de Nieuwe Binnenweg nu uitgegroeid tot
een belangeijke Rotterdamse ‘high street’ die het
centrum verbindt met historisch Delfshaven.

De aantrekkelijkheid van het
eerste deel van de Nieuwe
Binnenweg is door inzet
van de ondernemers zelf
verbeterd.
De ingreep van mecanoo
aan De Boogjes van Pietro
Hammel en de vele nieuwe
terrassen geven de straat een
aangename verblijfskwaliteit.

Het gedeelte tussen ‘s-Gravendijkwal en Lage Erfbrug is
tussen 2008 en 2012 grondig aangepakt. Met particuliere
investeringen gepaard aan subsidie van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling heeft de gemeente
Rotterdam samen met stakeholders Woonstad, Woonbron
en U Vastgoed de straat weer aantrekkelijkgemaakt om te
wonen, te werken en te winkelen.

Om de gevels in oude luister te herstellen is per pand een
opname gedaan op basis van de gebiedstype criteria uit de
Welstandsnota Rotterdam.
Vaak waren oorspronkelijke ornamenten, tegeltableaus,
mozaïeken en terazzo stoepen nog aanwezig. Achter lagen
van beplating en reclameborden kwamen soms bijzonder gave
ornamenten en detailleringen tevoorschijn.

1. Reclame op de gevel

Voor winkeliers en ondernemers is de zogenaamde Praktische
Recalemgids opgesteld, waarin op eenvoudige en beeldende
wijze de regels voor gevelreclame worden toegelicht met
voorbeelden en tips.

1a. Reclame tegen een gevelband
Gevelbanden komen veelvuldig
voor op de Nieuwe Binnenweg. Het
merendeel van de winkelpuien op
de Nieuwe Binnenweg hebben een
speciaal voor naamgeving bedoelde
horizontale band als begrenzing tussen de winkelverdieping op de begane grond en de woonverdiepingen
daarboven.
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Deze gids is een voorbeeld voor reclameuitingen in alle
winkelstraten van Rotterdam geworden.
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