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1 – INLEIDING 

Voor u ligt de tweede uitgave van M4H in Cijfers, de programmamonitor van de 

gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens (M4H). M4H transformeert van een oud haven- 

en industriegebied naar een gemengd woon-werkgebied. Om die transformatie goed te 

kunnen volgen heeft het Programmabureau M4H samen met het Kenniscentrum Duurzame 

HavenStad van Hogeschool Rotterdam de programmamonitor M4H in Cijfers ontwikkeld. 

Samen met RDM Rotterdam vormt M4H het Rotterdam Makers District, dat optimaal wordt 

ingericht voor de nieuwe maakindustrie. Op RDM krijgt de maakindustrie van de toekomst al 

vorm: de voormalige scheepswerf biedt nu plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Zij 

werken hier aan innovaties die bijdragen aan een slimme en schone haven. RDM is een 

bewezen succes, de transformatie van M4H staat nog aan het begin. De programmamonitor 

is daarom allereerst bedoeld om de volle breedte van de gebiedsontwikkeling van M4H 

langdurig in cijfers te kunnen volgen. 

Deze uitgave biedt de achtergrondinformatie bij de samenvatting van de programmamonitor 

2020 die in de vorm van een flyer is gepresenteerd. De publicatie van de samenvatting en 

de toelichting is bedoeld om belanghebbenden en andere geïnteresseerden periodiek te 

informeren over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Voor publicatie is een 

selectie van cijfers gemaakt die op dit moment actueel en relevant zijn. Deze uitgave gaat 

dieper in op het thema ‘bedrijvigheid en werkgelegenheid’ waarbij specifieker per deelgebied 

wordt gekeken. 
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OVER DE PROGRAMMAMONITOR 

Het Merwe-Vierhavensgebied transformeert – als deel van het Rotterdam Makers District – 

van een oud haven- en industriegebied naar een gemengd woon-werkgebied. Om die 

transformatie goed te kunnen volgen heeft het Programmabureau M4H samen met het 

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam de programmamonitor 

M4H in Cijfers ontwikkeld. De programmamonitor biedt – met behulp van cijfers – inzicht 

in de realisatie van de ambities van Gemeente en Havenbedrijf en helpt te signaleren 

wanneer bijsturen nodig is. De programmamonitor fungeert daarmee als onderlegger voor 

verdere koersbepaling en besluitvorming over het gebied. De vijf doelstellingen voor het 

Makers District die worden beschreven in de Visie en Strategie (2017) vormen het 

uitgangspunt van de programmamonitor. 

 

Vijf doelstellingen voor het Rotterdam Makers District: 

 

1. Innovatieve bedrijvigheid (met een accent op de maakindustrie) aantrekken 

en faciliteren, van startup tot corporate; 

2. Werkgelegenheid voor de volle breedte van de Rotterdamse bevolking creëren; 

3. Een open innovatiemilieu met een mix van bedrijven en kennis- en 

onderwijsinstellingen realiseren; 

4. Een stedelijk woonmilieu realiseren, met name in de Merwehaven; 

5. Het gebied als proeftuin en etalage van de circulaire toekomst van stad en 

haven ontwikkelen. 

 

De doelstellingen voor het Makers District zijn verder uitgesplitst naar thema’s. Deze 

thema’s zijn waar mogelijk meetbaar gemaakt met indicatoren. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van bestaande databronnen. Ieder jaar worden de kerncijfers 

van de gebiedsontwikkeling gepresenteerd en kort toegelicht. Daarnaast gaat de 

programmamonitor ieder jaar dieper in op een thema dat op dat moment actueel en 

relevant is.  
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KERNCIJFERS VAN DE M4H-GEBIEDSONTWIKKELING 

_________________________________________________________________________ 

Bedrijfsvestigingen, werkzame personen, werkruimte, 

woningen, bewoners en winkels en horeca 

_________________________________________________________________________ 

 

Tabel 1 – Kerncijfers van de M4H-gebiedsontwikkeling 

Kerncijfers 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bedrijfsvestigingen 251 281 328 351 369 376 

Werkzame personen 1.810 1.966 2.109 2.214 2.317 2.264 

Werkruimte in m2 (x1000) - - 320 334 331 316 

Woningen 7 7 7 7 6 867 

Bewoners 19 16 16 16 58 632 

Winkels en horeca 23 20 19 20 22 25 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, Monitor Werklocaties en Databank Onderzoek010 (2015-2020). 

 

De groei van het aantal bedrijfsvestigingen (exclusief overheids- en onderwijssector) in 

M4H zet door in 2020 (zie Tabel 1).1 Opnieuw vindt deze groei vrijwel volledig plaats binnen 

de nieuwe (maak)industrie. Wel is er in 2020 een afname te zien in het aantal 

bedrijfsvestigingen binnen de overige bedrijvigheid. Hierdoor is het aantal werkzame 

personen in M4H in 2020 afgenomen. Binnen de nieuwe (maak)industrie is er nog wel 

sprake van groei (zie verder hoofdstuk 3 en 4 van de themaverdieping). In 2020 is er ook 

een afname van de voorraad werkruimte (bedrijfs- en kantoorruimte) in M4H te zien. Dit 

                                           
1 In het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werkzame personen is de overheids- en 

onderwijssector niet meegenomen. In 2020 zijn er 17 vestigingen en 616 werkzame personen binnen 

deze sector. 
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betreft vooral de voorraad kantoorruimte door de transformatie van Europoint II en III tot 

de Lee Towers. Deze afname wordt deels gecompenseerd door een lichte groei van de 

voorraad bedrijfsruimte. 

Jarenlang waren er alleen een klein aantal bedrijfswoningen in M4H. Dit is veranderd met de 

ontwikkeling van de Lee Towers, de eerste woningen (huurappartementen) in M4H. Het 

aantal bewoners van M4H schommelde jarenlang tussen de 15 en de 20. Ook dit is 

natuurlijk veranderd met de ontwikkeling van de Lee Towers. Op 01-01-2020 waren nog niet 

alle appartementen verhuurd. Ondertussen zal het aantal bewoners van M4H alweer hoger 

zijn. Het aantal bedrijfsvestigingen in de detailhandel en horeca is al jarenlang relatief 

stabiel. In 2020 is er een lichte toename te zien. Grote ketens in het gebied zijn de Praxis, 

Leen Bakker en KFC. 

 

OVER DE CIJFERS 

De peildatum van de meeste cijfers in de programmamonitor is 01-01-2020. De 

programmamonitor beschrijft dus de situatie van begin vorig jaar. De meest recente 

ontwikkelingen in het gebied zijn nog niet zichtbaar in de cijfers. Daarom eindigt de 

programmamonitor met een vooruitblik op de cijfers van 2021. Het ijkpunt van de 

programmamonitor is de situatie op 01-01-2015. Deze keuze is gemaakt vanwege een 

wijziging van de administratieve grenzen van M4H (CBS-buurt Nieuw-Mathenesse) in 

2014. Daarnaast ligt de focus binnen Stadshavens vanaf 2015 nadrukkelijk op de 

ontwikkeling van M4H en RDM als het Rotterdam Makers District. 
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THEMAVERDIEPING 2020 

_________________________________________________________________________ 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid nader beschouwd 

_________________________________________________________________________ 

 

1 – INLEIDING  

Tijdens de eerste uitvoering van de programmamonitor in 2019 is de focus gelegd op de 

economie van M4H, ofwel de ontwikkeling van de thema’s ‘bedrijfsvestigingen’ en ‘werkzame 

personen’. De grootste opgave daarin was het afbakenen van de nieuwe (maak)industrie (op 

basis van de SBI-code van bedrijven) om de verkleuring van het gebied te kunnen 

monitoren. De programmamonitor 2019 liet zien dat de ‘nieuwe bedrijvigheid’ in M4H een 

combinatie is van echte maakindustrie (zowel hightech als ambachtelijk) en bedrijven in de 

architectuur, ontwerp, ICT en voeding en gezondheid. Door de enorme schaal heeft M4H ook 

de ruimte om een rijke diversiteit aan bedrijven te huisvesten. Uiteindelijk is een indeling 

van 8 sectoren gemaakt, die samen de nieuwe (maak)industrie in M4H vormen (zie Tabel 

2). Een overzicht van de opgenomen SBI-codes (inclusief een klein aantal wijzigingen) is te 

vinden in Bijlage A. De programmamonitor 2019 liet ook al zien dat het profiel van de 

bedrijvigheid en de dynamiek niet in alle deelgebieden van M4H hetzelfde is. Daarom zoomt 

de programmamonitor 2020 verder in op het aantal bedrijfsvestigingen, het aantal 

werkzame personen en de dynamiek per deelgebied. 

 

2 – BEVINDINGEN PROGRAMMAMONITOR 2019 

De belangrijkste bevinding uit de programmamonitor 2019 was dat zowel het aantal 

bedrijfsvestigingen als het aantal werkzame personen in M4H in de periode 2015-2019 fors 

is gegroeid. Deze groei is bijna volledig toe te schrijven aan groei van de nieuwe 

(maak)industrie, zonder dat dit ten koste is gegaan van de traditionele bedrijvigheid in M4H. 

Maar naast nieuwe inzichten riep de programmamonitor 2019 ook nieuwe vragen op. Ten 

eerste zegt een afbakening van de nieuwe (maak)industrie op basis van SBI-codes wel iets 
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over de activiteiten van een bedrijf, maar nog niet zoveel over de mate van innovatie. Ten 

tweede beklijft de vraag hoe inclusief de nieuwe werkgelegenheid in M4H is. Met andere 

woorden, zijn er in het toekomstige M4H alleen banen voor hoger opgeleiden, of vinden ook 

praktisch geschoolden en mensen met weinig of geen opleiding een baan in M4H? Het 

creëren van werkgelegenheid voor de volle breedte van de Rotterdamse bevolking is immers 

één van de doelstellingen voor het Makers District. Ten derde toonde de programmamonitor 

2019 al aan, nog zonder de exacte cijfers, dat het profiel van de bedrijvigheid en de 

dynamiek niet in elk deelgebied van M4H hetzelfde is. 

 

Tabel 2 – Sectoren van de nieuwe maakindustrie in M4H 

Sector Definitie op basis van SBI-codes 

Kunsten 
Schrijven en overige scheppende kunst, podiumkunst en dienstverlening 

op het gebied van kunsten. 

Creatief & Ambachten 
Industrieel ontwerp, fotografie, maken van meubels en van producten van 

hout, textiel, leer, papier, karton, rubber en kunststof. 

Design & Engineering 
Architecten, (maritieme) engineering, technisch ontwerp en advies, en 

keuring en controle van machines en apparaten. 

Manufacturing 
Maken van producten van metaal, van auto’s en van schepen en van 

machines en (elektrische) apparaten. 

Food 
Stadslandbouw en maken van voedings- en genotsmiddelen en van 

alcoholische en niet-alcoholische dranken. 

Life Sciences & Health 
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk en maatschappij- en 

geesteswetenschappen. 

Business 
Advisering op het gebied van organisatie en management, reclamebureaus 

en markt- en opinieonderzoeksbureaus. 

Media & ICT 
Communicatie, software, dienstverlening op het gebied van ICT, 

uitgeverijen, drukkerijen en beeld en geluid. 

Bron: Programmabureau M4H; programmamonitor M4H in Cijfers 2019. 

 

De eerste vraag, de mate van innovatie van bedrijven, is niet gemakkelijk te meten. Bij 

grotere bedrijven wordt vaak gekeken naar patenten of R&D investeringen, maar dat lijkt 

een minder geschikte aanpak in de context van kleine(re) ondernemers. Een andere 

(indirecte) optie is om te kijken naar prijzen en/of subsidies welke een bedrijf heeft 
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gekregen. Hier is echter verder onderzoek voor nodig. De tweede vraag, de inclusiviteit van 

werkgelegenheid, is opgepakt door de Veldacademie. De Veldacademie onderzoekt de 

kansen die de ontwikkeling van M4H brengt voor de omliggende wijken. In het kader van 

hun onderzoek bevragen zij ook bedrijven uit M4H op het type werkgelegenheid 

(opleidingsniveau, diversiteit etc.). Het is echter nog te vroeg om daar nu in de 

programmamonitor over te rapporteren. Daarom zoomt de programmamonitor 2020 verder 

in op de derde vraag, de dynamiek per deelgebied van M4H, en wordt die dynamiek naast 

de vestigingsmilieus die in het Ruimtelijk Raamwerk (2019) worden beschreven gelegd.  

 

3 – BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN IN 2020 

De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werkzame personen in M4H 

in 2020 volgt in grote lijnen de trend van de periode 2015-2019 (zie Tabel 3). Wel is er in 

2020 voor het eerst een duidelijke afname te zien van het aantal werkzame personen binnen 

de overige bedrijvigheid. Het is goed denkbaar dat M4H voor een periode van jaren staat 

waarin er aan de ene kant bedrijven bijkomen maar er aan de andere kant ook bedrijven 

vertrekken. Zo hebben 82 bedrijven zich in het afgelopen jaar gevestigd in M4H, maar zijn 

er ook 69 bedrijven niet langer gevestigd in het gebied (zie ook hoofdstuk 8).  

 

Tabel 3 – Bedrijfsvestigingen per type bedrijvigheid 

Type bedrijvigheid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nieuwe (maak)industrie 113 138 171 192 213 227 

Haven- en logistiek 51 50 57 50 48 49 

Overige bedrijvigheid 87 93 100 109 108 100 

Totalen 251 281 328 351 369 376 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2015-2020). 
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In 2020 telt M4H 227 bedrijfsvestigingen binnen de nieuwe (maak)industrie die voor 1.082 

arbeidsplaatsen zorgen (zie Tabel 4).2 De haven- en logistieke sector en de overige 

bedrijvigheid zorgen samen voor 1.182 arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er in M4H nog 616 

arbeidsplaatsen binnen de overheids- en onderwijssector. Dit is aanzienlijk minder dan in 

2019 toen er 1.117 arbeidsplaatsen binnen de overheids- en onderwijssector waren. Dit 

verschil is voor een deel te verklaren doordat het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 

Gemeente Rotterdam in 2020 niet langer staat ingeschreven op de locatie in Europoint I. 

Door deze ontwikkeling is het totaal aantal werkzame personen in M4H minder dan in 2019. 

Ook als de overheids- en onderwijssector buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van 

een afname van het aantal werkzame personen, veroorzaakt door de afname van het aantal 

arbeidsplaatsen binnen de overige bedrijvigheid. 

 

Tabel 4 – Werkzame personen per type bedrijvigheid 

Type bedrijvigheid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nieuwe (maak)industrie 622 721 897 964 1.050 1.082 

Haven- en logistiek 633 644 612 645 655 647 

Overige bedrijvigheid 555 601 600 605 612 535 

Totalen 1.810 1.966 2.109 2.214 2.317 2.264 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2015-2020). 

 

4 – SECTOREN NIEUWE (MAAK)INDUSTRIE IN M4H 

De programmamonitor 2019 liet zien dat vrijwel alle sectoren van de nieuwe 

(maak)industrie in M4H in de afgelopen jaren fors zijn gegroeid, met uitzondering van de 

sectoren Kunsten en Food. In 2015 was de sector Kunsten qua aantal bedrijfsvestigingen 

nog de grootste sector in M4H, maar deze sector is ondertussen voorbijgestreefd door de 

                                           
2 De cijfers over bedrijfsvestigingen en werkzame personen kunnen afwijken van de cijfers uit de 

programmamonitor 2019 doordat er soms wijzigingen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd 

in het Vestigingenregister.  
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sectoren Creatief & Ambachten, Design & Engineering, Business en Media & ICT. De meeste 

bedrijfsvestigingen zijn er in 2020 in de sector Creatief & Ambachten (25%), op enige 

afstand gevolgd door de sectoren Media & ICT (20%), Business (14%) en Design & 

Engineering (14%) (zie Tabel 5). 

 

Tabel 5 – Bedrijfsvestigingen en werkzame personen per sector nieuwe (maak)industrie 

Sector Bedrijfsvestigingen Werkzame personen 

Kunsten 25 11% 57 5% 

Creatief & Ambachten 57 25% 98 9% 

Design & Engineering 31 14% 273 25% 

Manufacturing 14 6% 63 6% 

Food 7 3% 115 11% 

Life Sciences & Health 15 7% 246 23% 

Business 33 14% 98 9% 

Media & ICT 45 20% 132 12% 

Totalen 227 100% 1.082 100% 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2020). 

 

Een blik op de werkgelegenheidscijfers levert een iets ander beeld op. Met name de sectoren 

Design & Engineering (25%) en Life Sciences & Health (23%) zorgen voor relatief veel 

werkgelegenheid binnen de nieuwe (maak)industrie (zie Tabel 5). Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat deze cijfers (sterk) worden beïnvloed door de aanwezigheid van een aantal 

grote bedrijven binnen deze sectoren. Hetzelfde geldt voor de Food-sector. De sectoren 

Kunsten en Creatief & Ambachten hebben juist een relatief klein aandeel in de 

werkgelegenheid. Dat betekent dat deze sectoren uit relatief veel kleine ondernemers en 

ZZP’ers bestaan. In M4H is in deze sectoren zo’n 71% ZZP’er, tegenover 46% in de overige 

sectoren. 
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5 – DEELGEBIEDEN VAN M4H IN HET RUIMTELIJK RAAMWERK 

Het Rotterdam Makers District is een aanvulling op andere innovatiemilieus in de stad. Een 

innovatiemilieu zoals het Makers District vraagt om het mengen van functies en om een rijke 

variatie aan vestigingsmilieus. Goedkoop of duur(der), kleinschalig of grootschalig en 

gemengd met wonen of juist niet. Binnen het Makers District richt RDM zich primair op 

maakindustrie gerelateerd aan de haven en maritieme industrie. Door de enorme schaal en 

de huidige kenmerken (divers aanbod aan kavels en atypisch vastgoed) biedt M4H de ruimte 

om een variatie aan vestigingsmilieus te realiseren. Het Ruimtelijk Raamwerk onderscheidt 

daarom vier verschillende vestigingsmilieus, – verdeeld over vijf deelgebieden – elk met een 

eigen profiel. 

Het Galileipark (Testing & Prototyping) in het hart van M4H heeft de ruimte om grotere 

maakbedrijven te huisvesten, eventueel met een hogere milieucategorie (zie ook hoofdstuk 

9). Hier is geen ruimte voor wonen, maar wel voor ondersteunende functies als onderwijs, 

cultuur en horeca. Rondom het Galileipark bevinden zich verschillende woon-werkmilieus. 

Het Marconikwartier (Urban District) kent de meest stedelijke mix van wonen, werken en 

voorzieningen, met de hoogste bebouwingsdichtheid, in aansluiting op knooppunt 

Marconiplein. Het Keilekwartier en de Gustoweg (Makers Mix) vormen de overgangsgebieden 

naar de bestaande haven- en industriegebieden. Hier passen vooral creatieve en 

ambachtelijke makers, veelal in combinatie met wonen. In de Merwehaven (Urban 

Communities) ligt het accent juist op wonen. Er is wel ruimte voor (zeer) kleinschalige 

bedrijvigheid, bijvoorbeeld in woon-werkcombinaties of in de plinten. Het Sappencluster en 

de FTR-locatie zijn ontwikkellocaties voor de langere termijn (na 2035) waar Gemeente en 

Havenbedrijf nog over moeten besluiten. Er wordt voorlopig vanuit gegaan dat de bedrijven 

die hier gevestigd zijn hun erfpachttermijn uitzitten. 

  

6 – SECTOREN NIEUWE (MAAK)INDUSTRIE PER DEELGEBIED 

M4H biedt dus de ruimte om een variatie aan vestigingsmilieus te realiseren. Voor een deel 

bouwt het profiel van de deelgebieden zoals dat wordt geschetst in het Ruimtelijk Raamwerk 

voort op de bestaande dynamiek. Die dynamiek is niet in alle deelgebieden even groot. De 

groei van de nieuwe (maak)industrie in M4H heeft zich in de periode 2015-2020  



TOELICHTING OP DE SAMENVATTING 

- 13 - 

 

geconcentreerd in de deelgebieden Marconikwartier en Keilekwartier (zie Tabel 6). Deze 

groei hangt nauw samen met de aanwezigheid van bedrijfsverzamelgebouwen, zoals de 

Rotterdam Science Tower in het Marconikwartier en de Keilewerf in het Keilekwartier. In 

totaal is in M4H 55% van de bedrijven gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw.3 Binnen de 

nieuwe (maak)industrie is dit zelfs 78%! Wat er in de (nabije) toekomst met de 

bedrijfsverzamelgebouwen in M4H gebeurd heeft hoe dan ook grote impact op de 

bedrijvigheids- en werkgelegenheidscijfers van de nieuwe (maak)industrie. 

 

Tabel 6 – Bedrijfsvestigingen nieuwe (maak)industrie per deelgebied  

Deelgebied 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Galileipark 1 5 10 9 12 13 

Gustoweg 17 20 21 23 25 21 

Keilekwartier 23 29 35 47 53 56 

Marconikwartier 33 43 61 72 82 97 

Merwehaven 32 34 36 35 35 32 

Sappencluster 7 7 8 6 6 8 

Totalen 113 138 171 192 213 227 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2015-2020). 

 

Naast de dynamiek verschilt ook het profiel van de bedrijvigheid per deelgebied (zie Tabel 

7).4 Daarom wordt er hier ingezoomd om het profiel van de bedrijvigheid per deelgebied in 

de huidige situatie en in vergelijking met de toekomstige situatie zoals die wordt geschetst 

                                           
3 Bedrijfsverzamelgebouw is hier gebruikt in de breedste zin van het woord en betreft dus alle panden 

waar meerdere bedrijven zijn gevestigd en waar een bepaalde mate van gezamenlijkheid is. Een 

overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen in M4H is te vinden in Bijlage B. 
4 Uit de cijfers in Tabel 7 is af te leiden dat het Vestigingenregister niet compleet is. Dat komt doordat 

bedrijven (met name ZZP’ers) soms op hun woonadres staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. Met name de sectoren Kunsten en Creatief & Ambachten (met veel ZZP’ers) zullen in 

werkelijkheid (iets) groter zijn dan dat hier wordt voorgesteld. 
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in het Ruimtelijk Raamwerk. Het Galileipark biedt ruimte aan grote(re) en zwaardere 

maakbedrijven. De cijfers laten zien dat er anno 2020 nog niet zo heel veel makers in het 

Galileipark gevestigd zijn. De makers die er wel zijn, zijn veelal gevestigd in het 

Steurgebouw. Begin 2020 is ook De Werkplaats geopend, een getransformeerde fruitloods 

waar nu een aantal maakbedrijven gevestigd zijn. De komst van deze bedrijven zal in 2021 

zichtbaar worden in de cijfers. 

 

Tabel 7 – Bedrijfsvestigingen nieuwe (maak)industrie per sector per deelgebied  

Sector GAL GUS KEI MAR MER SAP TOT 

Kunsten - 3 18 - 4 - 25 

Creatief & Ambachten 6 2 26 9 14 - 57 

Design & Engineering 5 4 3 10 7 2 31 

Manufacturing - 2 2 6 3 1 14 

Food - 2 2 1 - 2 7 

Life Sciences & Health - - 1 11 1 2 15 

Business 1 2 2 26 2 - 33 

Media & ICT 1 6 2 34 1 1 45 

Totalen 13 21 56 97 32 8 227 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2020). 

 

De Gustoweg wordt in het Ruimtelijk Raamwerk genoemd als Makers Mix. In de huidige 

situatie kent de Gustoweg ook al een sterke mix; alle sectoren van de nieuwe 

(maak)industrie zijn in ongeveer gelijke mate aanwezig. Daarbij is het wel zo dat het 

aandeel van de nieuwe (maak)industrie in de Gustoweg nog relatief beperkt is en dat er ook 

nog veel ‘oude’ of traditionele bedrijvigheid aanwezig is. Ook het Keilekwartier wordt in het 

Ruimtelijk Raamwerk genoemd als Makers Mix. Met name de aanwezigheid van de 

bedrijfsverzamelgebouwen Keilewerf en Kunst&Complex zorgen ervoor dat het zwaartepunt 

van bedrijvigheid ligt op de sectoren Kunsten en Creatief & Ambachten. In het Keilepand zijn 
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daarnaast een aantal toonaangevende architectenbureaus gevestigd waardoor er relatief 

veel personen werkzaam zijn in de sector Design & Engineering (zie Tabel 8).5 

 

Tabel 8 – Werkzame personen nieuwe (maak)industrie per sector per deelgebied 

Sector GAL GUS KEI MAR MER SAP TOT 

Kunsten       57 

Creatief & Ambachten       98 

Design & Engineering       273 

Manufacturing       63 

Food       115 

Life Sciences & Health       246 

Business       98 

Media & ICT       132 

Totalen 31 46 160 684 67 94 1.082 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2020). 

 

Binnen M4H is het Marconikwartier het meest stedelijke milieu met de hoogste 

bebouwingsdichtheid. In de huidige situatie heeft het Marconikwartier grote impact op de 

werkgelegenheidscijfers; binnen de nieuwe (maak)industrie is zo’n 63% van het aantal 

arbeidsplaatsen te herleiden tot het Marconikwartier. Door het Life Sciences & Health-cluster 

in de Rotterdam Science Tower is deze sector relatief groot in het Marconikwartier, zeker als 

het gaat om het aantal werkzame personen. Ook zijn er veel bedrijfsvestigingen in de 

sectoren Business en Media & ICT, waarvan zo’n driekwart is gevestigd bij het Erasmus 

Centre for Entrepreneurship (ECE) in de Rotterdam Science Tower. 

                                           
5 Vanwege de herleidbaarheid van de cijfers tot op bedrijfsniveau (1 bedrijfsvestiging met X aantal 

werkzame personen) wordt het aantal werkzame personen per sector van de nieuwe (maak)industrie 

per deelgebied niet gepubliceerd. 
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De Merwehaven wordt grotendeels bestemd voor wonen; het aandeel werken is hier beperkt 

in vergelijking met de andere deelgebieden. In de huidige situatie zijn er in dit deelgebied 

nog best een aantal makers gevestigd. Het bedrijfsverzamelgebouw Marconistraat 52 is 

daarin de hotspot. Het zwaartepunt van bedrijvigheid in de Merwehaven ligt op de sector 

Creatief & Ambachten. Door de aanwezigheid van het fruit- en sappencluster ligt het 

zwaartepunt van de bedrijvigheid in het Sappencluster voorlopig nog op de haven- en 

logistieke sector. Daarom wordt dit deelgebied nog niet meegenomen in de planvorming tot 

2035. Daartegenover staat dat er in het bedrijfsverzamelgebouw Vertrekhal Oranjelijn wel 

een aantal toonaangevende makers binnen M4H gevestigd zijn. 

 

7 – SPREIDING SECTOREN NIEUWE (MAAK)INDUSTRIE OVER M4H 

Het is duidelijk dat het profiel van bedrijvigheid per deelgebied verschilt. Andersom kan 

worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van sommige sectoren van de nieuwe 

(maak)industrie in M4H sterk verbonden is aan bepaalde deelgebieden. De sector Kunsten is 

bijvoorbeeld sterk geclusterd in het Keilekwartier (met name in Kunst&Complex). Ook 

binnen de sector Creatief & Ambachten zijn de meeste bedrijven gevestigd in het 

Keilekwartier, hoewel deze sector ook in de andere deelgebieden aanwezig is. De 

aanwezigheid van de sector Design & Engineering is relatief goed verspreid over de 

deelgebieden. Door de architectenbureaus in het Keilepand is het aandeel van het 

Keilekwartier in de werkgelegenheid binnen deze sector relatief groot. De sector 

Manufacturing is nog niet zo sterk aanwezig in M4H (dit in tegenstelling tot RDM). Wat 

verder opvalt is dat deze sector juist in het Galileipark nog niet aanwezig is, terwijl deze 

sector (met vaak wat zwaardere maakbedrijven) in de toekomst – naar verwachting – vooral 

in dit deelgebied zal groeien. Dit zal deels al zichtbaar worden in de cijfers van 2021, met de 

bedrijven die zich gevestigd hebben in De Werkplaats. 

De sector Food is in de beleving van veel mensen sterk aanwezig in M4H, maar dit wordt 

niet ondersteund door de cijfers over het aantal bedrijfsvestigingen. Wel is het zo dat deze 

sector vaak goed zichtbaar is en veel aandacht krijgt, met bijvoorbeeld de Voedseltuin, de 

Floating Farm, Rechtstreex en – in het verleden – Uit Je Eigen Stad. De aanwezigheid van de 

Food-sector is goed verspreid over M4H. Het grote aantal werkzame personen binnen de 

Food-sector in het Marconikwartier is het gevolg van de vestiging van een groot bedrijf in 
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deze sector. Voor de Life Sciences & Health-sector geldt dat deze sector zeer sterk 

geclusterd is in het Marconikwartier door de aanwezigheid van het Life Sciences & Health-

cluster in de Rotterdam Science Tower. Hetzelfde geldt voor de sectoren Business en Media 

& ICT. Beide sectoren zijn sterk aanwezig in M4H omdat veel bedrijven in deze sectoren zijn 

ingetrokken bij het ECE. 

 

Tabel 9 – In- en uitgaande bedrijven per type bedrijvigheid per deelgebied 2019-2020 

Type bedrijvigheid Maak Haven Overig Totalen 

Deelgebied In Uit In Uit In Uit In Uit 

Galileipark 3 2 - - - 1 3 3 

Gustoweg 5 9 3 4 9 21 17 34 

Keilekwartier 9 5 - 1 2 1 11 7 

Marconikwartier 26 8 6 2 11 7 43 17 

Merwehaven 1 4 - - 3 1 4 5 

Sappencluster 3 1 - - 1 2 4 3 

Totalen 47 29 9 7 26 33 82 69 

Bron: Gemeente Rotterdam; Vestigingenregister, bewerking Programmabureau M4H (2019-2020). 

 

8 – IN- EN UITGAANDE BEDRIJVEN PER DEELGEBIED 

De programmamonitor 2019 en de cijfers van 2020 die hier zijn gepresenteerd laten zien 

dat de nieuwe (maak)industrie in M4H groeit. Achter deze groei blijkt echter een veel 

grotere dynamiek van ingaande en uitgaande bedrijven schuil te gaan. Zo hebben tussen 

januari 2019 en januari 2020 82 bedrijven zich gevestigd in M4H (zie Tabel 9). Aan de 

andere kant zijn er ook 69 bedrijven niet langer gevestigd in M4H. Het is goed voor te 

stellen dat deze dynamiek hoort bij een transformatieproces waarbij er aan de ene kant 

bedrijven bijkomen terwijl er aan de andere kant bedrijven – gemerkt of ongemerkt – 

verdwijnen. Het is echter niet zo dat alleen traditionele bedrijven het gebied verlaten; ook 
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bedrijven in de nieuwe (maak)industrie vertrekken soms. Hier zullen uiteenlopende 

verklaringen voor zijn, waar nu alleen over valt te speculeren. Wel staat vast dat in de 

periode 2015-2020 een aantal relatief snel groeiende bedrijven M4H heeft verlaten. Verder 

onderzoek is nodig om hier meer inzicht in te verkrijgen. 

De dynamiek is verreweg het grootst in de deelgebieden Marconikwartier en Gustoweg. In 

het Marconikwartier kwamen er 43 bedrijven bij en vertrokken er 17 bedrijven, waarvan 

respectievelijk 26 en 8 in de nieuwe (maak)industrie. In de Gustoweg kwamen er 17 

bedrijven bij en vertrokken er 34 bedrijven, waarvan het grootste deel in de overige 

bedrijvigheid. De afname van het aantal bedrijfsvestigingen binnen de overige bedrijvigheid 

in de Gustoweg verklaart voor een groot deel de afname van de totale werkgelegenheid in 

M4H (zie ook hoofdstuk 3). 

 

9 – CONCLUSIES PROGRAMMAMONITOR 2020 

De ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal werkzame personen in M4H 

volgt in 2020 in grote lijnen de trend van de voorgaande jaren. Wel is er dit jaar voor het 

eerst een duidelijke afname te zien van het aantal werkzame personen binnen de overige 

bedrijvigheid. Hierdoor is de totale werkgelegenheid in M4H afgenomen. In 2020 zijn er in 

totaal 393 bedrijven en organisaties gevestigd die voor 2.880 arbeidsplaatsen zorgen. 

Achter de toe- of afname van bedrijfsvestigingen en werkzame personen blijkt echter een 

veel grotere dynamiek schuil te gaan, waarbij nieuwe bedrijven zich vestigen in M4H, maar 

er tegelijkertijd ook bedrijven verdwijnen uit het gebied. Het is goed voor te stellen dat deze 

dynamiek hoort bij een transformatieproces. Het is echter niet zo dat alleen traditionele 

bedrijvigheid verdwijnt uit het gebied; ook makers vertrekken soms uit het gebied. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat nieuwe vestigingen binnen de categorie overige bedrijvigheid 

ook functies kunnen zijn die het innovatiemilieu in M4H verder versterken. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor nieuwe horecagelegenheden. De dynamiek van in- en uitgaande bedrijven 

is verreweg het grootst in de deelgebieden Marconikwartier en Gustoweg. 

Niet alleen de dynamiek maar ook het profiel van bedrijvigheid verschilt per deelgebied. 

Zoals beschreven in het Ruimtelijk Raamwerk biedt M4H de ruimte om een variatie aan 

vestigingsmilieus te realiseren. Daarom is in de programmamonitor 2020 ook gekeken naar 
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het profiel van bedrijvigheid per deelgebied. De belangrijkste conclusie is hier dat een aantal 

sectoren van de nieuwe (maak)industrie sterk clusteren in een deelgebied. Zo clustert de 

sector Kunsten bijvoorbeeld in het Keilekwartier. De sectoren Life Sciences & Health, 

Business en Media & ICT clusteren sterk in het Marconikwartier, wat weer het gevolg is van 

de aanwezigheid van de Rotterdam Science Tower, en dan met name de vestiging van het 

Erasmus Centre for Entrepreneurship. De grote invloed van de bedrijfsverzamelgebouwen op 

de bedrijvigheids- en werkgelegenheidscijfers in M4H is een andere belangrijke conclusie. 

Het overgrote deel van bedrijven binnen de nieuwe (maak)industrie is gevestigd in een 

bedrijfsverzamelgebouw. Wat er in de (nabije) toekomst met de bedrijfsverzamelgebouwen 

gebeurd heeft hoe dan ook grote impact op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in M4H, 

met name binnen de nieuwe (maak)industrie. 

Tot slot is er in de programmamonitor 2020 gekeken naar de positionering van M4H ten 

opzichte van de omliggende wijken qua bedrijvigheid. Een enigszins verassende conclusie is 

dat er in de wijken rondom M4H aanzienlijk meer bedrijven gevestigd zijn dan in M4H zelf. 

Verhoudingsgewijs leveren de bedrijven in M4H wel meer werkgelegenheid op. De nieuwe 

(maak)industrie is in M4H in de huidige situatie verhoudingsgewijs al sterk aanwezig in 

vergelijking met de omliggende wijken. Daarbij is er in M4H nog volop ruimte voor verdere 

ontwikkeling. Want ondanks de enorme schaal is het aantal arbeidsplaatsen per hectare in 

M4H nu nog erg laag. Een voorzichtige schatting op basis van het programma in het 

Ruimtelijk Raamwerk is dat M4H in 2035 zo’n 5.800 tot 7.900 arbeidsplaatsen kan bieden. 

In het hoge scenario komt het aantal arbeidsplaatsen per hectare dan aanzienlijk hoger te 

liggen dan in de meeste omliggende wijken. 

 

10 – JAAROVERZICHT EN VOORUITBLIK OP CIJFERS 2021 

De cijfers in deze publicatie beschrijven de situatie in M4H zoals die was aan het begin van 

2020. De meest recente ontwikkelingen in het gebied zijn dus nog niet zichtbaar in de 

cijfers. Door de uitbraak van de coronapandemie was 2020 in veel opzichten een bijzonder 

jaar. Ook veel ondernemers in het Rotterdam Makers District hadden het moeilijk in 2020. 

Voor anderen bracht de coronacrisis mogelijk ook nieuwe kansen. Ondanks de crisis zijn er 

in 2020 verschillende projecten in M4H gestart of juist afgerond (soms met wat vertraging) 

die de komende jaren ook zichtbaar zullen zijn in de cijfers in de programmamonitor. 
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1. De transformatie van een oude fruitloods tot het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw 

De Werkplaats in het Galileipark werd in 2020 door het Havenbedrijf afgerond. 

Inmiddels zijn verschillende bedrijven hier al ingetrokken, met name in de 

sectoren Design & Engineering en Manufacturing. Er werken nu circa 100 mensen 

in het gebouw. 

2. De andere fruitloods aan de Galileistraat werd door het Havenbedrijf 

getransformeerd tot de Stadshaven Brouwerij. Hier wordt straks twee miljoen 

liter craftbier per jaar gebrouwen. Ook beschikt de Stadshavensbrouwerij over 

een eigen horecagelegenheid met 350 zitplaatsen. Er zullen straks zo’n 40 

mensen werken bij de Stadshavensbrouwerij. 

3. Het Keile Collectief ging verder met de transformatie van het Keilepand dat het 

collectief in 2019 heeft aangekocht. De entree is volledig vernieuwd, er is een 

tentoonstellingsruimte en de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) nam er 

zijn intrek. Verschillende food-bedrijven vestigden zich in de kelder van het 

Keilepand. 

4. In 2020 is het Steurgebouw (voormalige EON-gebouw) met het opknappen van 

het gebouw begonnen én heeft nieuwe bedrijven aangetrokken. Dit 

bedrijfsverzamelgebouw huisvest nu vooral bedrijven in de sectoren Design & 

Engineering, Manufacturing en ICT. 

5. Eind 2020 begon de Gemeente met de herinrichting van de Keileweg om de 

straat geschikt te maken voor een gemengd stedelijk gebied. De werkzaamheden 

worden gefaseerd uitgevoerd en worden naar verwachting in de zomer van 2021 

afgerond. 
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BIJLAGE A – SECTOREN VAN DE NIEUWE (MAAK)INDUSTRIE IN M4H 

 

Wijzigingen t.o.v. 2019 

 De SBI-afdeling C-23 ‘vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten’ 

valt nu onder de sector Manufacturing, dat was Creatief & Ambachten. 

 De SBI-afdeling F-43 ‘gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw’ is toegevoegd 

aan de sector Design & Engineering. 

 De SBI-afdeling A-01 ‘landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en 

jacht’ is toegevoegd aan de sector Food. 

 De SBI-afdeling C-20 ‘vervaardiging van chemische producten’ is toegevoegd aan 

de sector Life Sciences & Health. 

 

Kunsten 

 R-90. Kunst 

 

Creatief & Ambachten 

 C-13. Vervaardiging van textiel 

 C-14. Vervaardiging van kleding 

 C-15. Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 

 C-16. Primaire houtbewerking en vervaardiging van producten van hout, kurk, riet 

en vlechtwerk (geen meubels) 

 C-17. Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

 C-22. Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

 C-51. Vervaardiging van meubels 

 M-74. Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige 

consultancy 
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Design & Engineering 

 F-43. Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 

 M-71. Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 

 

Manufacturing 

 C-23. Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 

 C-25. Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 

 C-26. Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 

 C-27. Vervaardiging van elektrische apparatuur 

 C-28. Vervaardiging van overige machines en apparaten 

 C-29. Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 

 C-30. Vervaardiging van overige transportmiddelen 

 C-32. Vervaardiging van overige goederen 

 C-33. Reparatie en installatie van machines en apparaten 

 

Food 

 A-01. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 

 C-10. Vervaardiging van voedingsmiddelen 

 C-11. Vervaardiging van dranken 

 

Life Sciences & Health 

 C-20. Vervaardiging van chemische producten 

 M-72. Speur- en ontwikkelingswerk 

 

Business 

 M-70. Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en 

managementadvisering 
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 M-73. Reclame en marktonderzoek 

 

Media & ICT 

 C-18. Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

 J-58. Uitgeverijen 

 J-59. Productie en distributie van films en televisieprogramma’s; maken en 

uitgeven van geluidsopnamen 

 J-60. Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s 

 J-61. Telecommunicatie 

 J-62. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 

 J-63. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 

 

BIJLAGE B. BEDRIJFSVERZAMELGEBOUWEN IN M4H 

 

Galileipark 

 Steurgebouw   Galileistraat 15 

 

Gustoweg 

 Club Gusto    Gustoweg 39 

 Gusto 45    Gustoweg 45 

 

Keilekwartier 

 Keilewerf I    Vierhavenstraat 56 

 Keilewerf II    Keilestraat 4-7 

 Keilepand    Keilestraat 7-9 

 Kunst&Complex   Keileweg 26 
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 Soundport    Keilestraat 3 

 

Marconikwartier 

 Rotterdam Science Tower  Marconistraat 16 

 Spek Design Dock   Van Helmontstraat 17-23 

 

Merwehaven 

 Marconistraat 52   Marconistraat 52 

 

Sappencluster 

 Vertrekhal Oranjelijn  Benjamin Franklinstraat 501-515 

 


