
Niels Markus
ROTTERDAM

Als architect Folkert van Hagen uit
het raam kijkt, ziet hij een vervallen
bakstenen gebouwtje, bedekt met
graffiti. “Het is een rotzooi, maar het
laat heel veel aan de verbeelding
over.” Tien jaar geleden kon zijn bu-
reau GroupA zich ook al in het Mer-
we-Vierhavengebied in Rotterdam
vestigen. “Toen durfde ik het nog niet
aan. Nu is de tijd rijp.”

In hun vrije tijd bouwen Van Ha-
gen en zijn collega’s zelf hun kantoor,
in een immense ruimte in een voor-
oorlogs pakhuis.Ook werknemers die
eerder twijfelden over een verhuizing
naar het oude havengebied, waar nog
maar tien jaar geleden de tippelzone
van de Keileweg sloot, zijn nu om.
Van Hagen: “De ruigheid trekt bepaal-
de ondernemers aan.”

Zoals bijvoorbeeld zijn buurman:
uitvinder/kunstenaar Daan Roose-
gaarde die er zijn ‘Droomfabriek’
heeft. Ook kunstenaar Joep van Lies-
hout heeft in het Vierhavengebied
een atelier en een grote tuin voor zijn
gigantische sculpturen. In een voor-
malige vleesfabriek, ‘Spek’, zijn crea-
tieve ondernemingen gevestigd. Maar
er staan ook nog genoeg opslaglood-
sen voor fruit en sappen, de oorspron-
kelijke functie van de Vierhavens.
Zeeschepen liggen aan de kades,
vrachtwagens rijden af en aan.

De Merwe-Vierhavens (hip afge-
kort naar M4H) is één van de zes Rot-
terdamse ‘stadshavens’: oude haven-
gebieden vlakbij de stad die tot 2040
worden getransformeerd. Een gebied
van 1.600 hectare, even groot als
Gouda. Jaarlijks investeren de ge-
meente en het Havenbedrijf tiental-
len miljoenen om de infrastructuur
en buitenruimte te verbeteren en on-
gewenste ondernemingen uit te ko-
pen. Vorige week nog was er een con-
gres in Rotterdam over stadshavens.
Vertegenwoordigers uit meer dan vijf-
tig havensteden uit de hele wereld
kwamen er over de relatie tussen stad
en haven praten.

In de Merwe-Vierhavens zullen de
komende jaren ook woningen verrij-

zen: voor wie vlakbij het stadscen-
trum wil wonen, en uit zijn raam ook
grote zeeschepen wil zien. Ook moe-
ten de start-ups die op de RDM-cam-
pus aan de andere kant van de Nieuwe
Maas zijn opgericht ‘de sprong over
het water’ maken en doorgroeien in
de loodsen van de Vierhavens. De
fruitterminals die er nu nog zijn, wor-
den verplaatst naar de Eemhaven.
Fruit komt steeds meer in containers
binnen, en de Vierhavens zijn onge-

schikt voor containerschepen.
Uiteindelijk zal Merwe-Vierhavens

de meest gemengde van de stadsha-
vens worden: horeca, haven en wo-
ningen vlakbij elkaar. Maar je moet de
havens ook niet zomaar volbouwen,
zegt Isabelle Vries van het Havenbe-
drijf. Ze heeft tijdens het congres goed
naar de afvaardiging uit Barcelona ge-
luisterd. Daar is een innovation dis-
trict ontstaan, waar de stad en haven
ruimte bieden aan experimenten. “Je

kunt niet meer uitgaan van een vast,
in beton gegoten plan. De discussie
was vaak: blijft een gebied haven of
wordt het stad? Maar de veranderin-
gen gaan zo snel, dat je juist het flexi-
bele moet toelaten.”

Stadshavens zoals de Merwe-Vier-
havens en ook de Waalhaven zijn zo
groot dat je er van alles mee kan, zegt
Vries. “De Waalhaven blijkt een heel
belangrijke functie te hebben. Hij
biedt veel meer werkgelegenheid dan

eerder gedacht.” Nu maken louche au-
tobedrijven daar steeds meer plaats
voor offshore-bedrijven en kantoren
van agenten en maritieme onderne-
mingen. “De Waalhaven is en blijft
haven”, zegt Kees Kleinhout, de ge-
biedsmanager. “Je moet hier geen wo-
ningen willen, dat kun je niet combi-
neren met de industrie die er nog
steeds is.” Lege kavels worden ver-
huurd aan ondernemers die beter in
het Waalhavengebied passen.
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STADSVERNIEUWING Rotterdamwil zijn oude havengebiedennieuw leven inblazen.DeMerwe-Vierhavens
blijft een haven,maar biedt ook ruimte voor creatieve bedrijven, horeca enwoningen.

Zuid-Afrikaanse president wil af van zuinige minister

Niels Posthumus
JOHANNESBURG

Is het een strategische uppercut van
president Jacob Zuma in de strijd om
de Zuid-Afrikaanse schatkist? Daar
lijkt het op. Gisteren maakte het
Openbaar Ministerie bekend dat het
minister van financiën Pravin Gord-
han zal vervolgen wegens corruptie-

beschuldigingen. Een politiek gemo-
tiveerd besluit, zeggen critici in het
land. En daar zijn er veel van.

Want Zuma mag de afgelopen we-
ken, in aanloop naar het nieuws, pu-
bliekelijk zijn minister van financiën
hebben gesteund, toch is het geen ge-
heim dat hij Gordhan dolgraag weg
wil hebben. Zuma wil meer geld uit-
geven dan Gordhan toelaat.

Gordhan moet 2 november in de
rechtbank verschijnen. Hij zou een
topman van de Zuid-Afrikaanse belas-
tingdienst een te royaal vervroegd
pensioen hebben geboden in de tijd
dat hij leiding gaf aan die organisatie.
Veel politieke en financiële analisten
vinden de beschuldiging vergezocht.
Dat Gordhan het afgelopen jaar pro-
beerde de hand op de knip te houden

vanwege de slecht draaiende econo-
mie en veelvuldig de corruptie binnen
zijn eigen regeringspartij ANC bekri-
tiseerde, lijkt hen een waarschijnlij-
ker verklaring voor zijn vervolging.

Gordhan reisde dit jaar de wereld
rond, langs instanties als het IMF en
de Verenigde Naties, om duidelijk te
maken dat monetaire en financiële
betrouwbaarheid voor hem het ultie-
me doel was. Het verminderde de

enorme onrust rond de Zuid-Afri-
kaanse economie. Die was ontstaan
nadat Zuma eind vorig jaar zomaar de
gerespecteerde minister van finan-
ciën Nhlanhla Nene wipte en hem
verving door een volstrekt onervaren
parlementslid. Die hield het slechts
een paar dagen uit op de post, want de
markten reageerden furieus: aande-
lenbeurzen gingen onderuit, de munt
stortte in en investeerders trokken
zich terug. Zuma zag zich gedwongen
schoorvoetend een nieuwe zwaarge-
wicht te installeren die niet klakke-
loos naar hem zou luisteren:Gordhan.

Dit leek succes te hebben. De afge-
lopen maanden ging het economisch
weer iets beter met Zuid-Afrika. Een
afwaardering van de economie naar
‘junkstatus’ werd afgewend. Maar bin-

nen hetANC wil het kamp-Zuma dui-
delijk iets anders dan het kamp-Gord-
han. Het ANC leed bij gemeentever-
kiezingen begin augustus een pijnlijk
verlies. Zuma wil kiezers kunnen
paaien met extra uitgaven. Zijn critici
stellen dat hij meer controle over de
staatskas wil, zodat zijn ANC-fractie
op grotere schaal daaruit kan roven.

Hoe dan ook is het feit dat Gord-
han voor de rechter moet verschijnen
slecht nieuws voor de Zuid-Afrikaan-
se economie. Meteen kelderde de
munt gisteren met 3 procent. Want
investeerders weten: mocht Zuma
erin slagen Gordhan weg te krijgen,
dan blijkt het economische debacle
dat Zuid-Afrika vorig jaar meemaakte
na het ontslag van Nene in verhou-
ding misschien slechts kinderspel.

CORRUPTIEDeaanklacht
tegen deZuid-Afrikaanse
minister van financiën
Gordhandoet de
economiewankelen.

Zumawil kiezers
kunnen paaienmet
extra uitgaven
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Stadshavens op de schop

hectare wordt aange-
pakt, een gebied
groter dan Gouda.1600


