
 Rotterdam is niet alleen befaamd vanwege haar moderne architectuur, maar ook 
wereldberoemd voor het opleiden van mensen die sturing geven aan de ontwikkeling van 
steden in de hele wereld.  
 Niet helemaal toevallig is juist Rotterdam de thuisbasis van het Institute for 
Housing and Urban Development Studies. In 1948 werd in het lege stadscentrum van Rot-
terdam het Bouwcentrum neergezet. Doel van het Bouwcentrum was de ontwikkeling van 
nieuwe bouwmethodes en technologieën te stimuleren en de in de wederopbouw verwor-
ven kennis te verspreiden onder zowel professionals als het publiek. De Nederlandse aan-
pak van wederopbouw maakte indruk op andere Europese landen die zich na de oorlog voor 
een zelfde opgave gesteld zagen. In 1958 is een internationale opleiding opgezet om de 
opgedane kennis te verspreiden. Onder invloed van het Nederlands ontwikkelingsbeleid 
en de opkomst van grote steden in deze landen in de jaren zeventig verschoof het instituut 
zijn focus naar de ontwikkelingslanden. Geleidelijk kwam de opleiding  losser te staan 
van het Bouwcentrum en in 1982 ontstond hieruit het onafhankelijke Institute for Housing 
Studies. 
 De ontwikkeling van een leefbare stedelijke omgeving voor miljarden mensen is 
waar het IHS zich door middel van onderwijs, onderzoek en projecten voor inspant. Aan de 
Erasmus Universiteit, waaraan het IHS inmiddels gelieerd is, verzorgt zij een masteroplei-
ding waar studenten van over de hele wereld voor naar Rotterdam komen. Ook organiseert 
zij cursussen bij partnerinstituten in andere landen. Zo worden op dit moment in Egypte 
Irakezen opgeleid die de wederopbouw van Iraakse steden gaan leiden en traint het IHS 
het komende jaar een groep van 24 Roemenen om de verstedelijking van het land op een 
duurzame wijze te laten verlopen. Ook het aantal opdrachtgevers is in de jaren uitgebreid. 
Ondertussen behoren de Europese Unie, de Verenigde Naties en de Wereldbank tot de or-
ganisaties die het IHS vragen onderzoek te verrichten of onderwijs te verzorgen. In 2007 
ontving het instituut een ere oorkonde van UN-habitat voor het werk dat zij de afgelopen 
vijftig jaar heeft verricht op het gebied van urbaan management en stadsontwikkeling. Wat 
het IHS betreft geldt dat steden bepalender zijn voor het dagelijks leven van mensen dan 
het land waarin zij wonen. De stelling “Cities are more important than countries” poneert 
zij dan ook als motto voor haar 50-jarig jubileum. 
 Om haar verjaardag niet alleen met studenten te vieren, maar Rotterdam dat al 
deze jaren haar uitvalsbasis is geweest, organiseert het IHS samen met AIR en IABR een 
serie Urban Meetings. Centraal staat de agenda voor de stad in de eenentwintigste eeuw. 
Sprekers uit het internationale netwerk van IHS gaan in gesprek met lokale professionals 
en ontwerpers over onderwerpen als leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de stad.  
Marieke Hillen, AIR

net opgeleverd nieuws

Er is lang gesjord en getrokken aan Katen-
drecht. Ben je hier nu over het dode punt 
heen?
“Voor een antwoord op die vraag moet je 
kijken naar wat er feitelijk gebeurt. Ik merk 
dat Katendrecht begint te leven. Niet alleen 
bij ons professionals, maar ook en vooral bij 
marktpartijen. Er is een theater dat zich hier 
wil vestigen, er zijn partijen die hier kantoren 
en woningen willen bouwen, er is een onder-

rotterdam objectief

Jongerenhuisvesting Kruisplein uit 1985 door Mecanoo architecten. Te zien in de exposi-
tie ‘Echte Foto’ in de Dubbelde Palmboom, een overzicht van dertig jaar fotografi e door 
Maarten Laupman. (zie tentoonstellingen).

nemer die hier een groot restaurant 
wil beginnen. Die zijn allemaal naar 
ons toegekomen, hebben zelf het 
initiatief genomen om contact met 
ons te zoeken. Dat zegt me dat we 
op de goede weg zijn.”

Wat zijn de stedelijke ambities met 
Katendrecht?
“Heel belangrijk voor de ontwikke-
ling van Katendrecht is de verbin-
ding met de rest van de Kop van 
Zuid. Momenteel is Katendrecht 
nog echt een pier, dus met één ver-

binding met het vasteland. Maar dat gaat 
veranderen: er komt een brug die de kop van 
Katendrecht met die van de Wilhelminapier 
gaat verbinden. Er tussenin ligt dan de Rijn-
haven, waar de binnenvaart grotendeels ver-
dwijnt om plaats te maken voor een nog na-
der in vullen stedelijk ‘waterprogramma’. De 
bouw van die brug is cruciaal. De Wilhelmin-
apier en Katendrecht ontberen ieder op zich 
nét de ‘massa’ om op landelijk niveau op te 
vallen. Samen hebben ze wel de uitstraling 

interview
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‡ GEURST & SCHULZE ARCHITECTEN, 2002-2008

 SCHIPPERSSTRAAT, BLOKMAKERSSTRAAT

die nodig is. Wat we ooit wilden met het En-
trepot, lijkt hier wél te gaan lukken: dit wordt 
de nieuwe kern van de Kop van Zuid.” 

Hoe verhoudt de architectuur zich tot de 
stedenbouwkundige visie op Katendrecht?
“De opbouw van Katendrecht, met in het mid-
den de bestaande oudbouw en langs de ran-
den de grootstedelijke nieuwbouwvolumes 
en de nieuwe woongedeeltes, zie je ook in de 
architectuur terug. In bestaand Katendrecht 
werken we historiserend: zoveel mogelijk 
restauratie en als er nieuwbouw is dan moet 
die aansluiten bij de vormentaal van de oud-
bouw.Op het Deliplein, het hart van het oude 
Katendrecht, zie je wat ‘renovatie’ oplevert: 
deze panden zien er weer prachtig uit. Zeker 

Wonen waar de zon altijd schijnt is het optimistische motto waarmee het 
woningbouwproject Le Medi aan de man werd gebracht. Lang scheen de zon 
alleen op slooppanden en op een braakliggend terrein in de wijk Bospolder. 
De beloofde mediterrane oase van rust en veiligheid dreigde lange tijd een fata 
morgana te worden, om in deze beeldspraak te blijven. Maar toen eenmaal eind 
2006 de eerste paal werd geslagen, ging het in een razend tempo. En voor je het 
in de gaten hebt zijn de eerste bewoners al in het project getrokken.

Het initiatief voor een multicultureel bouw-
project is van de Marokkaan Hassani Idrissi, 
bekend van de Noordpleinfontein. Het stamt 
uit 2001, toen Rotterdam zich nog als veel-
kleurige stad affi cheerde. Een eerste plan 
van One Architecture werd verworpen, 
waarna de functionele, solide Haagse wo-
ningbouwarchitecten Geurst & Schulze een 
nieuw ontwerp leverden. Deze moeten zich 
wel bijna een tijdje met enkel kleurpotloden, 
ornamentboeken en baksteencatalogi van 
de buitenwereld hebben afgesloten, anders 
is de frivole, kleurrijke architectuur die nu 
gerealiseerd is niet te verklaren. Van buiten 
beperkt die frivoliteit zich tot decoratieve 
metselwerkmotieven en sluit de hoekige 
architectuur aan op de modernistische vor-
mentaal. Eenmaal binnen door één van de 
grote parabolische poorten is elke woning 
anders gekleurd, zijn er pergola’s en erkers 
en ornamentele hekken met geometrische 
motieven uit de Moorse architectuur. Midden 
op het Oaseplein zal nog een fontein komen; 
in de twee poorten zijn mozaïeken van Arno 
Coenen aangebracht. De bewoners werkten 
er aan mee aan en Hassani Idrissi legde het 
laatste steentje.

De woningplattegronden zijn door eenvou-
dige ingrepen zowel voor islamieten als voor 
Hollanders goed bruikbaar. Zo is er meestal 
op de begane grond een ruime ‘entreeka-
mer’ over de hele breedte van het huis die 
gebruikt kan worden als ontvangstkamer, 
woonkamer, eetkeuken en werkkamer. Daar-
mee zijn gescheiden circuits voor bezoekers 
en bewoners gegarandeerd.
Met de mediterraan-islamitische invloeden 
in de architectuur en stedenbouw dacht men 
aanvankelijk vooral Marokkaanse en andere 
allochtonen te trekken. Maar met principes 
als de ommuurde stad, poorten, een collec-
tief autovrij en kindvriendelijk binnenplein en 
dakterrassen en patio’s in plaats van tuinen 
is dit project natuurlijk ook aantrekkelijk voor 
mensen die trots zijn op een leefbaar Neder-
land. De hekken en poorten, de parkeergara-
ges met één of twee vaste plaatsen onder de 
woning en de omsloten privé-gebieden op de 
parkeergarages maken het complex tot een 
ware gated community. Niettemin is zo een 
waarlijk multiculturele enclave ontstaan met 
een mix van bewoners.
PG

‘Nieuwe kern 
 van Kop van Zuid’

GROOTSCHEEPSE 

AANPAK 

KATENDRECHT 

Le Medi
 50 jaar IHS
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Het belang van de stad -

op de lange termijn een veel betere investe-
ring dan sloop en nieuwbouw – iets waarvoor 
we overigens vaak fl ink wat zendingswerk 
moeten doen bij onze partners. De randen 
van Katendrecht en de pols daarentegen 
worden groot, stoer en eigentijds.”

Je bent wel érg enthousiast. Heeft het gebied 
ook structurele zwaktes?
“Toch wel, maar die zijn op te lossen. Zoals 
de bereikbaarheid van het gebied. Je kunt 
er maar aan één kant in, bij de pols dus. Die 
bereikbaarheid wordt een stuk beter met de 
nieuwe brug. Nauw daarmee samen hangt 
de zichtbaarheid van wat  hier gebeurt. Die 
laat te wensen over. De bebouwing op de 
pols van Katendrecht moet nog aangepakt 
worden. Bovendien was het tot voor kort een 
rommelige en zelfs wat desolate plek, waar 
je eerst langs moest voordat je de dynamiek 
van de nieuwe ontwikkelingen kon ervaren. 
Dat kwam voor een deel door de slechte 
kwaliteit van de buitenruimte. Daar wordt nu 
gelukkig iets gedaan. Eindelijk, mag ik wel 
zeggen. Vooral die buitenruimte hadden we 
eerder mogen aanpakken, het belang daar-
van voor de uitstraling van het nieuwe Ka-
tendrecht is toch een tijdje een blinde vlek 
van ons geweest.” Robbert Bloemendaal 

Katendrecht, nog niet lang geleden een sociaal en 
fysiek ‘rampgebied’ van Rotterdam, is helemaal 
hot. De woningbouw is goed op gang gekomen 
en – belangrijker nog - verkoopt als een tierelier. 
De oude bebouwing rondom het Deliplein wordt 
prachtig gerestaureerd en de plannen voor een 
internationaal ‘Chinatown’ bij de ingang van Katen-
drecht (de ‘pols’) staan op het punt uitgevoerd te 
worden. Mattijs van Ruijven, stedenbouwkundige 
bij de dS+V en de gemeentelijke supervisor van het 
gebied, vertelt over de ontwikkelingen.
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BOUWPUTTENFESTIVAL 
De vijfde editie van het Bouwputtenfestival toont de laatste plannen, projec-
ten en bouwplaatsen van Rotterdam. Voor geïnteresseerden en (toekomstige) 
bewoners worden activiteiten, excursies en lezingen georganiseerd, waaron-
der een Dag van de 1e Paal, bouwputbezoeken, een Bouwputtenfestivaleditie 
van ‘Parfum de Boem Boem’, en de verkiezingen van de Bouwvakker op Zuid 
2008 en Bouwput van het Jaar.
i 0800-1545 / www.cic.rotterdam.nl – diverse locaties, Rotterdam

KEES KAAN 
Lezing door architect Kees Kaan (Claus en Kaan Architecten) over de ambas-
sade Maputo en NFI Rijswijk.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00) – reserveren aanbevolen

URBAN MEETING: ARE CITIES MORE IMPORTANT  
THAN COUNTRIES? 
Eerste avond in de debatserie in het kader van 50 jaar IHS (zie di 14 en 28 okt). Jan 
Pronk (oud-minister en Speciaal Gezant van de Verenigde Naties) gaat nader 
in op het motto van de serie ‘Cities are more important than Countries’.
i (010) 280 97 00 / www.airfoundation.nl / www.ihs.nl – Zaal Staal, Beursplein 33, Rotterdam – 15.00 
uur  – toegang vrij – reserveren aanbevolen – Engelstalig

OP ZOEK NAAR DE TROPENSTIJL 
Jan van Dummelen spreekt over het leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff 
Schoenmaker, Indo-Europees architect.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 14.00 uur – toegang vrij – 
reserveren aanbevolen

URBAN MEETING: SUSTAINABLE CITIES 
Tweede debat in het kader van 50 jaar IHS (zie wo 8 en di 28 okt ). Architect en voor-
malig burgemeester Jaime Lerner spreekt over de Braziliaanse stad Curitiba. 
Referenten: Arjan Dikmans (Rotterdam Climate Initiative) en architect Floris 
Alkemade (OMA).
i (010 280 97 00 / www.airfoundation.nl / www.ihs.nl – Zaal Staal, Beursplein 33, Rotterdam –  
20.00 uur  – toegang vrij – reserveren aanbevolen – Engelstalig

ONTWERP VOOROP 
Eerste debat naar aanleiding van de Architectuurnota ‘Een cultuur van ont-
werpen’ (zie do 23 en 30 okt ) en de manifestatie ‘Maak ons land’ (zie tentoonstellingen).
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00) – reserveren aanbevolen

ORDINARY JERUSALEM 
Lezing door de Palestijns-Israelische architect Senan Abdelkader over de  
relatie tussen identiteit en architectuur in Jerusalem.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – reserveren 
aanbevolen – Engelstalig

VERSTERKEN STEDENBOUW EN   
REGIONAAL ONTWERP 
Tweede debat naar aanleiding van de Architectuurnota ‘Een cultuur van ont-
werpen’ (zie do 16 en 30 okt) en de manifestatie ‘Maak ons land’ (zie tentoonstellingen).
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00) – reserveren aanbevolen

URBAN MEETING: LEADING CITIES 
Derde debat in het kader van 50 jaar IHS (zie wo 8 en di 14 okt ). Voormalig burge-
meester Anthony Williams spreekt over de stad Washington (VS). Referen-
ten zijn burgemeester Ivo Opstelten en Kees Christiaanse (KCAP).
i (010) 280 97 00 / www.airfoundation.nl / www.ihs.nl – Zaal Staal, Beursplein 33, Rotterdam –  
20.00 uur  – toegang vrij – reserveren aanbevolen – Engelstalig

HERBESTEMMING EN HERONTWIKKELING 
Derde debat naar aanleiding van de Architectuurnota ‘Een cultuur van ontwer-
pen’ (zie do 16 en 23 okt) en de manifestatie ‘Maak ons land’ (zie tentoonstellingen).
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00) – reserveren aanbevolen

di 2 sept
EDBR

AD 
Rotterdams Dagblad

PriceWaterhouse-
Coopers

do 4 sept
NAi

di 9 sept
NAi Publishers

wo 10 sept
AIR

Stichting  
OMD Rotterdam

NAi

wo 10 sept
do 11 sept

Beurzen Advies Bureau

za 13 sept
AIR

Stichting  
OMD Rotterdam

za 13 t/m  
za 20 sept

Stichting Docomomo 
Nederland

Docomomo International
®MIT Kenniscentrum

TU Delft

DEBAT VAN STAAL 
Debat over de kwaliteit van de Rotterdamse binnenstad. Uitgenodigd zijn on-
der meer Luc Smits (LSI Project Investment NV), Astrid Sanson (dS+V), 
Adriaan Visser (OBR) en wethouder Mark Harbers.
i www.edbr.nl – Zaal Staal, WTC Rotterdam, Beursplein 37, Rotterdam – 17.30 uur – toegang vrij – 
reserveren aanbevolen

DELUGAN-MEISSL 
Lezing van het Weense architectenbureau Delugan-Meissl over hun recente 
projecten, waaronder sociale woningbouw in Wenen, het Porschemuseum in 
Stuttgart en het Filmmuseum in Amsterdam.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00, vrienden van het NAi gratis) – reserveren aanbevolen – Engelstalig

OASE, TIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTUUR 
Symposium naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van OASE over de ver-
anderende rol en de toekomst van architectuurtijdschriften. Met bijdragen 
van architectuurcritici Bernard Colenbrander, Gerard van Zeyl, Alexander 
Tzonis, Maarten Delbeke en Ole Bouman (ov).
i (010) 201 01 33 / www.naipublishers.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 14.00-17.00 uur – 
toegang vrij – reserveren noodzakelijk

SPOREN IN DE STAD 
Monumentenlezing in het kader van de Open Monumentendag Rotterdam (zie 
ook za 13 sept ). Thema van vanavond is de transformatie van historische infra-
structuur. Architect Catherine Visser (DaF-architecten) en Simone Rots 
(Hofbogen BV) spreken over de ontwikkelingsstrategie voor de Hofbogen. 
Spoorbouwmeester Nathalie de Vries houdt een lezing over de betekenis van 
historische stationsarchitectuur in Nederland.
i (010) 280 97 00 / www.airfoundation.nl / www.openmonumentendag.nl – NAi, Museumpark 25, 
Rotterdam – 20.00 uur – toegang vrij – reserveren aanbevolen

ARCHITECT@WORK 
Contactdagen voor architecten, interieurarchitecten en ingenieursbureaus. 
Met productpresentaties en seminars door onder meer architecten Han de 
Kluijver (HDK Architecten) en Allart Joffers (Mecanoo architecten).
i www.architectatwork.nl – Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam – 13.00–20.00 uur – € 30,00 (toegang vrij 
na voorregistratie via de website)

OPEN MONUMENTENDAG   
De Open Monumentendag staat 
in 2008 in het teken van sporen. 
Rotterdam heeft als stad in ont-
wikkeling een intensieve relatie 
met het spoor. Het luchtspoor 
over de Binnenrotte doorsneed 
vroeger het bestaande centrum 
en havensporen met rangeerter-
reinen leverden barrières tussen 
de rivier en de woonwijken op. 
Maar de stad breidde zich ook 
juist uit langs het spoor dat de 

verbinding was met de omliggende gebieden. Monumenten langs het spoor en 
gebouwen die de relatie met het spoor illustreren vormen de basis voor de 
Open Monumentendag. Bijna vijftig gebouwen openen hun deuren voor het 
publiek, met rondleidingen en activiteiten in en rond de monumenten.
i (010) 280 97 00 / www.airfoundation.nl / www.openmonumentendag.nl – diverse locaties Rotterdam – 
10.00-17.00 uur – toegang vrij (m.u.v. excursies) – reserveren voor excursies noodzakelijk

10E INTERNATIONALE DOCOMOMO CONGRES 
Onder de noemer ‘The Challenge of Change – Dealing with the Legacy of the 
Modern Movement’ worden diverse papers en case-studies gepresenteerd, 
zijn er debatsessies, workshops en openbare lezingen door architecten  
Herman Hertzberger, Wessel de Jonge en Barry Bergdoll. 
i www.docomomo2008.nl – Van Nelle Ontwerpfabriek, Van Nelleweg 1, Rotterdam – € 500,00 
(Docomomovrienden € 400,00 / studenten € 150,00) – reserveren noodzakelijk

agenda
zo 14 sept
DOCOMOMO

NAi

zo 14 sept
NAi

zo 14 sept
zo 28 sept

Bureau Binnenstad
Rotterdam ByCycle

Rotterdam Festivals

ma 15 sept
AIR

Woonstad Rotterdam
Bureau Krill

do 18 sept
vr 19 sept

NAi

wo 24 sept
AIR

Designplatform Rotterdam
RRKC

do 25 sept
Dubodag

do 25 sept
NAi

Primitive Future

THE COOLSINGEL STRIP 
Twee visies op de Coolsingel in Rotterdam in het kader van de Docomomo 
Conferentie (zie za 13 sept ). Stedenbouwkundige Arjen Knoester (dS+V) spreekt 
over de Coolsingel in relatie tot andere Europese winkelboulevards. Architect 
Paul Meurs (Urban Fabric) geeft een analyse van de historische gelaagdheid 
van de Coolsingel.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 11.00 uur – reserveren 
aanbevolen  – Engelstalig

HET LANDSCHAP TUSSEN AMSTERDAM  
EN ANTWERPEN  
Lezing door historicus Pjotr Gonggrijp, aan de hand van materiaal uit het  
archief van het NAi onder de noemer ‘Een minutieuze zoektocht naar ruimte en 
waardering in het landschap tussen Amsterdam en Antwerpen’. 
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 14.00 uur – toegang vrij

PARFUM DE BOEMBOEM 
Culturele fietstocht langs bouwplaatsen en sloopgebieden in Rotterdam, 
aangevuld met kleine programma’s en verrassende optredens.
i (010) 465 22 28 / www.rotterdambycycle.nl – start: Rotterdam ByCycle, Conradstraat 6, Rotterdam – 
14.00-16.00 uur – € 5,00 – reserveren noodzakelijk

OPLEVERINGSBEZOEK MOERKERKE 
Opleveringsbezoek aan de dagopvang voor verslaafden en aan de buurtfoyer 
in de Moerkerkestraat, ontworpen door Bureau Krill in opdracht van Woon-
stad Rotterdam.
i (010) 280 97 00 / www.airfoundation.nl – Moerkerke Medicare, Moerkerkestraat 148-150, Rotterdam – 
17.15 uur – toegang vrij – reserveren noodzakelijk

DE FINALE - VAN SPEELPLEK TOT STADION 
Tweedaags slotsymposium 
van de tentoonstelling NL28 
Olympisch Vuur (zie tentoonstellin-
gen). Tijdens het symposium 
worden de mogelijkheden 
om in Nederland de Olympi-
sche Spelen te organiseren 
onder de loep genomen. Af-
sluitende lezing door archi-
tect Winy Maas.
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – 
NAi, Museumpark 25, Rotterdam –  
do 20.00, vr 14.00-20.00,  
lezing 20.00 uur – per onderdeel  
€ 5,00 (reductie € 3,00) –  
reserveren noodzakelijk – Engelstalig

ARCHITECTUURCASES: OPENBAAR ONTWERP  
Debat met designhistoricus Timo de Rijk over de mogelijke betekenis van  
design voor de openbare ruimte.
i (010) 433 35 34 / www.airfoundation.nl – Zaal De Unie, Mauritsweg 35, Rotterdam – 20.00 uur – 
toegang vrij – reserveren aanbevolen

NATIONALE DUBODAG 2008 
Jaarlijks congres en beurs op het gebied van duurzaam bouwen. Tijdens  
lezingen en seminars komen de laatste ontwikkelingen, thema’s als ‘cradle to 
cradle’ en de rol van de consument aan de orde.
i www.dubodag.nl – WTC Rotterdam, Beursplein 37, Rotterdam – 9.00-16.00 uur – € 499,00 – 
reserveren noodzakelijk

PRIMITIVE FUTURE 
Lezing door architect Sou Fujimoto (ov) over eigen werk in de huidige Ja-
panse architectuurpraktijk. 
i (010) 440 12 00 / www.nai.nl – NAi, Museumpark 25, Rotterdam – 20.00 uur – € 5,00 (reductie  
€ 3,00) – reserveren aanbevolen – Engelstalig

oktober
CIC

do 2 okt
NAi

wo 8 okt
IHS
AIR

IABR

zo 12 okt
NAi

di 14 okt
IHS
AIR

IABR

do 16 okt
VROM

NAi

vr 17 okt
Gemak

NAi

do 23 okt
VROM

NAi

di 28 okt
IHS
AIR

IABR

do 30 okt
VROM

NAi

LEZING
PRESENTATIE

DEBAT
SYMPOSIUM

EXCURSIE
RONDLEIDING

FILM

tentoonstellingen
T/M 10 SEPT OASE, TIJDSCHRIFT VOOR ARCHITECTUUR

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van OASE, Tijdschrift voor Architectuur, is in de 
foyer van het NAi een tentoonstelling te bezoeken die de gehele geschiedenis van OASE 
zichtbaar maakt. Alle OASE’s vanaf nummer 1 tot het nieuwste nummer 75 zijn te bekijken, 
samen met archiefstukken en ontwerpen van Karel Martens. NAi, Museumpark 25, Rotterdam, di t/m za 
10-17, zo 11-17, www.nai.nl

T/M 12 SEPT ACADEMIE VAN BOUWKUNST
Expositie met afstudeerprojecten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Van de ten-
toongestelde projecten worden enkele genomineerd voor de Archiprix 2009. Verder zijn de 
beste atelierwerken van het afgelopen studiejaar te zien, waaruit door een vakjury met archi-
tecten Karen van Vliet en Juliette Bekkering de winnaar van de Iktinos-prijs wordt gekozen. 
Academie van Bouwkunst Rotterdam, GJ de Jonghweg 4-6, Rotterdam, ma t/m vr 9-20, www.avbr.nl

T/M 21 SEPT OLYMPISCH VUUR – SPELEN MET TOEKOMST
Een tentoonstelling in samenwerking met NOC*NSF, de Academie van Bouwkunst Rotter-
dam, het Berlage Instituut en architectenbureau MVRDV. Met schaalmodellen, film, debat en 
theater wordt voorstelbaar gemaakt dat Nederland in 2028, 100 jaar na de Spelen in Amster-
dam, de Olympische Spelen organiseert. NAi, Museumpark 25, Rotterdam, di t/m za 10-17, zo 11-17, www.nai.nl

T/M 28 SEPT AMBROISE TÉZENAS, HUTONGS VAN BEIJING 
In het kader van de Olympische Spelen in Beijing toont de Kunsthal de keerzijde van de eco-
nomische ontwikkelingen in China. De smalle straatjes van het oude Beijing - de zogenaam-
de hutongs - worden in hoog tempo afgebroken om plaats te maken voor moderne hoogbouw, 
kantoortorens en winkelcentra. De foto’s van Ambroise Tézenas tonen de historische stad in 
het licht van de grootschalige bouwwerkzaamheden aan een nieuwe stad. Kunsthal, Westzeedijk 341, 
Rotterdam, di t/m za 10-17, zo 11-17, www.kunsthal.nl

1 T/M 30 SEPT 100X RIETVELD
Tentoonstelling met 100 meubels van architect Gerrit Rietveld op schaal 1:3 ontworpen en 
gemaakt door Harry Hoek. Rietveld is wereldberoemd door één huis, het Rietveld-Schröder-
huis, en één stoel, de rood-blauwe ‘Rietveld’ stoel. Toch zijn er meer dan 100 huizen van hem 
gebouwd en heeft hij ruim 350 meubels ontworpen. Voor ‘100x Rietveld’ zijn die meubel-
ontwerpen geselecteerd die zich onderscheiden door hun kleurgebruik en hun ruimtelijke en 
constructieve originaliteit. Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam, ma 13-20, di t/m vr 10-20, za 10-17,  
www.bibliotheek.rotterdam.nl

6 SEPT T/M 12 OKT NEST 25: ESTHER KOKMEIJER
In de eenpersoonsgalerie toont kunstenaar Esther Kokmeijer met tekst en beeld een verslag 
van haar 455 dagen tellende reis naar het geografisch zwaartepunt van elk continent. NAi,  
Museumpark 25, Rotterdam, di t/m za 10-17, zo 11-17, www.nai.nl

T/M 19 OKT MY PUBLIC SPACE
Acht (amateur)fotografen onderzochten hoe de publieke ruimte zich in de Europese steden 
Dublin, Kopenhagen, Napels, Barcelona, Rotterdam, Tirana, Brussel en Berlijn ontwikkelt, 
hoe deze gebruikt wordt en vorm krijgt. De resultaten van het onderzoek zijn te zien in acht 
kiosken bij het NAi. In Zaal 3 is een aanvullende tentoonstelling te zien met een overzicht 
van ontwikkelingen in de publieke ruimte in de afgelopen 2000 jaar. NAi, Museumpark 25, Rotterdam,  
di t/m za 10-17, zo 11-17, www.nai.nl

6 SEPT T/M 22 OKT JANNES LINDERS 
Expositie met werk van architectuurfoto-
graaf Jannes Linders. Hij is beroemd 
geworden met zijn anonieme architec-
tuurfotografie, die los lijkt te staan van 
tijd en context. Veel van zijn werk is ge-
publiceerd, waaronder fotoseries over 
landschaps-, scheeps- en havenarchi-
tectuur. Fotogalerie Rotterdam, Fotoacademie, Conrad-
straat 20, Rotterdam, ma t/m za 10-16, ma t/m wo 19-21, 
www.fotoacademie.nl

6 SEPT T/M 26 OKT 
NIEUW NEDERLAND - HAAGSE BEEMDEN

Gedurende dertig jaar fotografeerde Piet Hein  
Stulemeijer twaalf locaties in de Haagse Beem-
den, nabij Breda. De panoramische filmmontage 
toont de ontwikkeling van het landschappelijk/
agrarisch gebied tot grotendeels een (Vinex)- 
woongebied met stedelijke aansluiting bij Bre-
da. Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332, Rotterdam, di 
t/m vr 10-17, za en zo 11-17, www.nederlandsfotomuseum.nl

T/M 31 OKT 
STADSVISIE EN HET LAURENSKWARTIER

Expositie over de stadsvisie en de uitvoering er-
van in het Laurenskwartier Rotterdam. 
City Informatiecentrum, Coolsingel 197, Rotterdam, ma 13-17.30,  
di t/m vr 9-17.30, za 11-17, www.cic.rotterdam.nl

1 T/M 31 OKT BOUWPUTTEN
Expositie over de Rotterdamse bouwputten in 
het kader van het Bouwputtenfestival (zie activitei-
ten). City Informatiecentrum, Coolsingel 197, Rotterdam, ma  
13-17.30, di t/m vr 9-17.30, za 11-17, www.cic.rotterdam.nl

T/M 9 NOV BREDE SCHOLEN IN NEDERLAND
Kan een school zowel dagarrangementen bie-
den voor werkende ouders, een kloppend voor-
zieningenhart zijn in de wijk en de ontwikke-
lingskansen voor kinderen vergroten? In deze 
tentoonstelling komen de geschiedenis, de ac-
tualiteit en de toekomst van brede scholen in 
Nederland aan bod.  Nationaal Onderwijsmuseum,  
Nieuwemarkt 1a, Rotterdam, di t/m za 10-17, zo 11-17,  
www.onderwijsmuseum.nl

11 OKT T/M 9 NOV GERCO DE RUIJTER
Foto-expositie van landschapsfotograaf Gerco de Ruijter. Met behulp van een vlieger 
maakt hij foto’s van bovenaf gezien. Het verrassende perspectief toont de strakke geome-
trie, abrupte overgangen en natuurlijk lijnen van veelal het Nederlandse landschap. MK  
Galerie, Witte de Withstraat 53, Rotterdam, wo t/m zo 13-18, www.mkgalerie.nl

27 SEPT T/M 7 DEC MAARTEN LAUPMAN - ECHTE FOTO
Overzichtstentoonstelling van de fotograaf 
Maarten Laupman. Beginnend als popfotograaf 
voor muziekbladen Vinyl en Oor, verlegde hij zijn 
werkterrein naar Rotterdam waar hij zich speci-
aliseerde in architectuur, cultuur, havens en in-
dustrie. De foto-installatie met hoogtepunten 
uit zijn vele tienduizenden Rotterdamfoto’s 
toont de ontwikkeling van de stad in de afgelo-
pen dertig jaar. Galerie Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12, 
Rotterdam, di t/m zo 11-17, www.hmr.rotterdam.nl

11 OKT T/M 3 MEI MAAK ONS LAND
Het NAi organiseert gedurende zeven maanden 
een manifestatie om de ruimtelijke inrichting 
van Nederland opnieuw op de agenda te zetten. 
Iedere maand staat een specifiek thema zoals 
water, mobiliteit of het platteland centraal. De 
manifestatie biedt workshops, bijeenkomsten en 
lezingen en moet uitmonden in een breed debat onder burgers, marktpartijen, instellingen, 
overheid en ontwerpers over de toekomst van ons land. NAi, Museumpark 25, Rotterdam, di t/m za 10-17, 
zo 11-17, www.nai.nl
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