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1 Bestuursverslag
Ondanks de verschillende lockdowns en beperkende maatregelen kan Platform Wederopbouw Rotterdam
terugblikken op een jaar met veel ontwikkelingen en activiteiten. Minder dan gepland, maar toch nog meer dan
genoeg. Een aantal zaken zijn doorgeschoven naar 2021, we hebben een start gemaakt met online-activiteiten
en de expositie in het Maritiem District is in het najaar gehouden.
De consequente berichtgeving via nieuwsbrief, facebook en instagram heeft gezorgd voor wederom een grote
toename in de bezoeken op onze site, meer dan 50.000 unieke bezoekers (2019 had 34K unieke bezoekers).
Het aantal volgers op facebook is gegroeid tot 2500 volgers en het in maart gestartte Instagram-account heeft
700 volgers op 1 januari 2021.
De gewijzigde organisatievorm in een kerngroep, bestaande uit de voorzitter Marco Stout, projectleider en
schrijver Inge Hagenbeuk, publicist, architect en archiefonderzoeker Paul Groenendijk en fotograaf, kunstenaar
en historicus Marlies Lageweg levert de benodigde continuïteit voor de dagelijkse gang van zaken en dragen
zorg voor de uitrol van de projectplannen. De dubbelrol van de voorzitter werkt minder goed dan gedacht, zie
ook de volgende alinea over het bestuur. De werkgroep is de schil daaromheen, zij leveren gevraagd en
ongevraagd hun diensten en inzicht aan de stichting. Momenteel bestaat de werkgroep uit vier personen, te
weten Hedwig van der Linden, Amanda Terpstra, Markus Graf en Rinus van Dam. Uitbreiding van de werkgroep
met nieuwe leden staat op de planing. De overleggen en bijeenkomsten voor de Raad van Advies en bestuur
zijn dit jaar bemoeilijkt vanwege corona.
De penningmeester Rob Lugtenburg heeft aangegeven te willen stoppen, een opvolger wordt gezocht. Vanuit
de kerngroep is actieve financiële kennisondersteuning gewenst. Betrokkenheid bij het Platform en de
kerngroep zal opgepoetst moeten worden. Er wordt gewerkt aan een nieuw format waarbij bestuur en
kerngroep nauwer bij elkaar betrokken zijn, informatievoorziening effectiever en taken duidelijker verdeeld
zijn. De Raad van Advies zal wat het bestuur betreft ook een actievere rol krijgen.
Hieronder volgt een kort overzicht van de resultaten van het Platform in 2020:
-

Het gebied Central District is in 2019 ontgonnen inclusief rondleidingen in het gebied. Het publiek
college ism AIR vond in januari 2020 plaats met meer dan 90 bezoekers. Een opiniërend verslag werd
geschreven door Hedwig van der Linden en Pieter Graaff, eveneens gepubliceerd op Vers Beton.
(https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/schiekadeblok-afgeschreven-maar-niet-weerloos). De
rondleidingen krijgen een vervolg door met Urban Guides een reguliere werknemerswandeling voor
De Delftse Poort en Unilever aan te bieden zodra er meer bewegingsruimte ivm corona ontstaat.

-

Sinds augustus 2020 wordt elke maand een wederopbouwartikel in de digitale nieuwsbrief van het
Central District geplaatst. In het papieren magazine komen de gebouwen vanaf 2021.

-

Participatie aan de Museumnacht in het Oogziekenhuis met een vertelling over het pand van architect
Van der Steur. De avond trok 2800 bezoekers en vele enthousiaste reacties.

-

Voorbereidingen voor de tentoonstelling en mediawand: Rotterdam een attractie?! over 80 jaar
toeristische trekkers rondom Songfestival en Opbouwdag zijn gedaan in samenwerking met Stichting
Aan den Slag!, Theater Rotterdam en de Laurenskerk. De activiteiten zijn wegens het coronacrisis
meegeschoven met het Songfestival en verplaatst naar 2021.

-

Opbouwdag is vertaald naar digitale artikelen rondom de Euromast en Floriade (feuilleton), een
virtuele rondleiding, te zien op ons youtube-kanaal en op Open Rotterdam (meer dan 450 keer
bekeken) en een inhoudelijke bijdrage aan de herdenkingseditie van Gers!. De lezingen, fysieke
rondleidingen en busritten zijn verplaatst naar 2021.

-

Een Bibliotheekcollege van Paul Groenendijk over 75 jaar toerisme in Rotterdam, digitaal gebroadcast
via Open Rotterdam en te zien op ons YouTube kanaal.

-

Korte lezing over het gebouw Nieuwe Maaskant/VORM tijdens onthulling Miniworld

-

Rondleiding voor GayNed over de Rotterdamse Wederopbouw

-

Het gebied Wijnhavenkwartier is ontgonnen en aan de website toegevoegd.
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/expositie-maritiem-district

-

Tentoonstelling over de wederopbouw in het Maritiem District van 11 september t/m 1 november,
inclusief rondleidingen en theaterwandeling. Met meer dan 800 bezoekers (in coronatijd, op
ongewone locatie en met zeer enthousiaste reacties) een geslaagde expo, 17.000 websitebezoekers
en 1400 kijkers van de korte thematische video’s. De lezingen op locatie zijn verplaatst naar april 2021.
Voor uitgebreide informatie over dit project kunt u het evaluatieverslag opvragen.

-

Sinds juni 2020 wordt elke dag een post over de wederopbouw geplaatst op Instagram en Facebook.
Deze posts zijn gerelateerd aan een opening, eerste paal of andere bijzonderheid van een gebouw of
plek of geboorte- cq. Sterfdag van een wederopbouwarchitect.

-

Er zijn 16 artikelen, 11 stories, 2 gastbijdragen en 61 nieuwsberichten aan de website toegevoegd.

In 2021: gezien de coronacrisis zal het organiseren van activiteiten rondom de te ontginnen gebieden
vertraging oplopen, maar zal de content wel voor december 2021 gereed zijn. De einddatum van de uitbreiding
van de website ‘Een virtueel museum voor de Wederopbouw’ blijft staan op december 2021, het
randprogramma zal langer duren (dit randprogramma valt grotendeels buiten de huidige begroting),
vermoedelijk tot medio 2022. De eindverantwoording voor dit project kan daardoor in maart 2022 aangeleverd
worden. Opbouwdag is een apart project. Plannen voor de continuïteit en projecten van het Platform na 2021
zullen dit jaar voorrang krijgen.
Zie bijlage I voor de planning van 2021, bijlage II voor een overzicht van alle werkzaamheden tot op heden en
bijlage III voor een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken van de content website dd. 10 december
2020.

2 Balans en toelichting
31-dec-19
€

Activa

31-dec-20
€

Vlottende activa
Vooruitbetaalde facturen
Liquiditeiten (1)

0

0

66.806

56.614

66.806

56.614

63.490

51.387

3.316

5.227

66.806

56.614

Passiva
Eigen Vermogen
Algemene Reserve (2)
Vreemd
Vermogen
Nog te betalen factuur

Toelichting
Liquiditeiten (1)
Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen
is onder gebracht bij Rabo Bank Rotterdam. Het saldo is vrij opneembaar.
Algemene Reserve (2)
Saldo baten en lasten is toegevoegd aan Algemene Reserve
(negatief)

3 Staat van baten en lasten 2020 en toelichting
Baten
Baten uit Fondsenwerving (1)

15.230

Baten uit project Maritiem District (2)

489

Lasten
Besteed aan doelstelling (3)

24.497

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

484

Bankkosten (4)

179

Bestuurskosten (5)

751
-/10.192

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo baten en lasten
Dotatie algemene reserve

Toelichting staat van baten en lasten
1

Stichting Rotterdam Festivals
Gemeente Rotterdam Service Org
Stichting Air

9.867
5.000
363

2

Inkomsten tours Maritiem District

489

3

Website, Opbouwdag en randprogramma

4

Kosten bankrekening RABO

180

5

Vergaderkosten
Huur en Raad van Adviesbijeenkomst

751

24.497

5 Ondertekening bestuur

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur dd. 25 juni 2021

De heer M.A. Stout voorzitter

Mevrouw N.T.B. Happel secretaris

Bijlage I Planning 2021 en s.v.z. december 2020
-Zomerhofkwartier: in overleg met ZOHO-citizens, na contractafhandelingen Stebru-Leijten, alle artikelen zijn
gereed. We wachten hier op sein van Zoho-Citizens om lezingen en rondleidingen te gaan geven. Dit kan op
elk moment van het jaar ingepast worden. Tot op heden is dat (in overleg) nog niet gebeurd.
- Wijnhavenkwartier:
De tentoonstelling is succesvol afgerond. De rondleidingen zijn deels gegeven, maar ook deels verplaatst naar
Q2 2021. Ditzelfde geldt voor het educatieve programma en een viertal lezingen op locatie. Zie het voorlopige
evaluatieverslag over Waterstad, Wederopbouw en Wonen.
Q4 2020 – Q2 2021
-Centrum: De ontbrekende artikelen in het Centrum zijn geschreven. Deze artikelen worden in januari en
februari wekelijks geplaatst en aangekondigd via socials/nieuwsbrief op de website.
Q1 2021
-Het Vergeten Bombardement rond de Schiedamseweg:
Ontginning van gebied dmv artikelen, foto’s en verhalen (gebeurd). Deze gedurende de weken voorafgaand aan
het Bombardement plaatsen. Meer uitgebreid programma in het jubileumjaar 2023. Contacten nu leggen.
Q1 2021: Uitvoering activiteiten feb- 31 mrt 2021
- Coolhaven/West:
Was het centrale gebied van Opbouwdag 2020 mei met ontwikkeling educatief programma voor middelbare
scholen, rondleidingen. Dit programma wordt wellicht verplaatst naar 2021 vanwege het Coronavirus,
gesprekken met de Euromast zijn bezig. Tijdens Opbouwdag 2020 is de rondleiding van de gebouwen rondom
het Euromastpark, Medische Faculteit en Floriade digitaal aangeboden, eveanals de artikelen. In 2021 wordt het
overige gebied (Coolhaven en de Euromast) volgens het geplande Opbouwdag programma uitgevoerd. De
plannen hiervoor zijn gemaakt. De ontginning van gebied dmv artikelen, foto’s en verhalen is reeds gebeurd.
-Uitbreiding educatief programma voor middelbare scholen en MBO’s. Gekoppeld aan het Opbouwdag
programma van 2021, route vanaf Museum Rotterdam 40-45 tot aan de Euromast.
Q2 2020 (digitaal) & Q3- 2021(real time)
- Omgeving Jonker Fransstraat (artikelen zijn geschreven, verhalen nog niet)
Voorbereidingen vanaf januari 2021, contacten leggen met bewoners- en ondernemerorganisaties.
Ontginning van gebied dmv artikelen, foto’s en verhalen (jun t/m okt).
Start activiteiten (lezing, infobord, etalage?) in een expeditiehof ism Hedwig van der Linden.
Q3 2021
- Noordereiland:
Voorbereidingen vanaf januari 2021, contacten leggen met bewoners- en (ondernemer)organisaties
Ontginning van gebied dmv artikelen, foto’s en verhalen (jun t/m sep).

Q3 2021: Uitvoering activiteiten met lezingen op locatie, rondleidingen in augustus/september 2021.
- Kralingen:
Vanaf Open Monumentendag starten. Voorbereidingen gestart met The Slaak en bewonersorganisatie
Ontginning van gebied dmv artikelen, foto’s en verhalen (dec 2020 t/m mrt 2021). Tentoonstelling met
aanvullend programma.
Q4 2021
Maart 2022 leveren we de eindverantwoording van het project Virtueel museum voor de wederopbouw aan.

Bijlage II Overzicht werkzaamheden tbv ontsluiting en overbrenging content
a) Mijlpalen en resultaten
- Stichting Platform Wederopbouw Rotterdam heeft een ANBI status verkregen.
- Blijvend fotoproject over wederopbouwhistorie in gang Oogziekenhuis.
- Borging van de tentoonstelling Wederopbouwkinderen van Verhalenhuis Belvédère op de website.
- Er is een educatief programma en boekje voor basisscholen ontwikkeld. Tot op heden hebben 12 klassen dit
programma gevolgd en is continuering van ieder jaar deelname van de groepen 7 een feit.
- Meer dan 114 actualiteitsartikelen op de website (in 2019 gemiddeld 93 unieke bezoekers per dag), 500
berichten op facebook (2400 volgers), en 69 berichten op Instagram (gestart sinds juni 2019, 227 volgers).
- Vier keer per jaar krijgen abonnees een nieuwsbrief met updates en activiteiten (1100 abonnees)
- Twee keer het evenement Opbouwdag georganiseerd, de derde is vanwege corona teruggebracht tot een
virtuele tour en online artikelen. Een editie heeft normaal gezien laagdrempelige activiteiten zoals een
wederopbouwbusrit, gebouwbezoeken, een theatervoorstelling als een meer inhoudelijk deel met
rondleidingen, een publiek gesprek in samenwerking met Air en een lezing van Roterodamum.
- De CD-ROM met een databank aan informatie: de inventarisatie van de wederopbouw tot 1996, is overgezet
en voorzien van nieuw beeld aan de website.
- Gastbijdragen van Hanneke Oosterhof, Marlies Lageweg, Siebe Thissen, Jan van Teeffelen en Hedwig van der
Linden & Pieter Graaff. In november 2020 toegevoegd de gastbijdrage van Hans Mani, voormalig medewerker
van Dienst Stadsontwikkeling.
- Inhoudelijke bijdrages aan de jubileum GERS! over 75 jaar vrijheid en 80 jaar herdenking bombardement door
Paul Groenendijk (over toerisme in oorlogstijd), Marlies Lageweg (over het verdwenen puin van Rotterdam),
ons leden van de Raad van Advies over de wederopbouw Wijnand Galema en een column van Kees Vrijdag.

b) Website
Alle geproduceerde artikelen, nieuwsberichten, gastbijdragen en verhalen zijn toegevoegd aan de website. Voor
alle artikelen/verhalen zijn koppelingen met gerelateerde artikelen en verhalen op de site aangemaakt. De
website heeft bovendien een eerste upgrade gekregen waar de rijkdom van de site benadrukt wordt en het
zoeken en ronddwalen op de website gestimuleerd wordt.

c) Lezingen
Er zijn sinds 2017 meerdere lezingen gegeven op verzoek van AIR, de hogeschool en andere organisaties over
wat het Platform doet en in sommige gevallen over een specifiek gebied. De lezingen die we zelf hebben
georganiseerd zijn:
-

Lezing op Locatie Maastorenflat

-

Lezing op Locatie Blikman Sartorius/ Bazar

-

Lezing op Locatie Theater Rotterdam/Leger des Heils

-

Lezing op Locatie Cinerama

-

Lezing op Locatie Hilton Hotel

-

Startbijeenkomst Baankwartier

-

Starbijeenkomst Central District, lezing op locatie Boekmanpand

-

Publiek College Central District ism Air

-

Symposium Opbouwdag 2018 Expeditiehoven ism Air

-

Publiek gesprek Opbouwdag 2019 Good Practices behoud van erfgoed ism Air

-

Wederopbouwhistorie Museumnacht 2020 in Het Oogziekenhuis

-

Bibliotheekcollege over Toerisme in oorlogstijd door Paul Groenendijk

d) Rondleidingen
-

Expeditiehoven (4x)

-

Hoogkwartier (ong 10x, elk jaar tijdens dag Hoogkwartier, Dag van de Architectuur, studenten
afdeling Bouwkunde, statushouders Hoogkwartier)

-

Opbouwdag 2018: route langs dieren in de stad (2x volwassen, 6x po)

-

Opbouwdag 2019: route vanaf Bouwcentrum (nadruk op good practices) 2x

-

Tour in voormalig Bouwcentrum (hele dag Opbouwdag 2018 en 2019)

-

Tour in Savoy Hotel (Opbouwdag 2019, 4x)

-

Bustours wederopbouw tijdens Opbouwdag 2018 en 2019 (12x)

-

Tour Baankwartier (6x)

-

Tour Central District (2x 2019, ism Urban Guides vast onderdeel voor toekomst)

-

Virtuele tour Euromast en omgeving (18 mei 2020, youtube WederopbouwRotterdam)

-

Tours Maritiem District tijdens Dag van de Architectuur (4x in 2020)

-

Tour Maritiem District/Wijnhavenkwartier tijdens expo (4x in 2020, 3 gepland in 2021)

e) Tentoonstelling
-

Tentoonstelling Wederopbouw in het Baankwartier (en Oogziekenhuis) in samenwerking met Dig It
Up gedurende drie maanden in het voorjaar van 2019.

-

Van 11 september t/m 1 november 2020 is de tentoonstelling Waterstad, Wederopbouw en Wonen
in het Wijnhavenkwartier (Maritiem District) geweest.

-

Op stapel staat 75 jaar toeristische trekkers “Rotterdam een attractie?!’ in de aanloop naar en tijdens
Opbouwdag en het Eurovisie Songfestival 2021 inclusief een Mediawandproductie ism Theater
Rotterdam.

Bijlage III
Creatie content (onderzoek/redactie/vertaling/fotografie)
s.v.z. 10 december 2020
a) Artikelen, onderverdeeld naar gebiedsteksten en gebouwteksten per wijk:
Gebieden
Gedaan (5): Baankwartier https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/baankwartier
Wijnhavenkwartier (gereed maar nog niet online),
Zomerhofkwartier https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/zomerhofkwartier
Central District https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/central-district
Coolhaven (gereed maar nog niet online),
Centrum/Lijnbaan/Coolsingel (gereed maar nog niet online),
Omgeving Jonker Fransstraat, (gereed maar nog niet online),
Noordereiland, (gereed maar nog niet online),
Het Vergeten Bombardement rond de Schiedamseweg (gereed maar nog niet online),
Nog te doen (1): Kralingen,
Gebouwen per wijk
(tussen haakjes staat oorspronkelijk voorziene aantal versus aangepaste aantal voor 2021)
1. Centrum/Lijnbaan/Coolsingel (13/16)
Gedaan (7): Rotterdamse Bank https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/rotterdamsche-bank
Lijnbaan https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/winkelcentrum-de-lijnbaan
Lijnbaanflats https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/lijnbaanflats
Thalia https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/thalia-theater
Hilton https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/hilton-hotel
Bijenkorf https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/warenhuis-de-bijenkorf
Garage Ben Maltha en Kweekschool St. Lucia https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/garage-ben-malthakweekschool-sint-lucia
Gereed, vanaf januari 2021 wekelijks online (6): Cityflat, De Klerk, Ter Meulen, Weenagebouw met
Parkeergarage, Holbeinhuis, Kantoorgebouw NV Levensverzekeringsmaatschappij 'De Utrecht'
Extra (3): Het Ding https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/het-ding, Rickey en Jungerhans
2. Baankwartier (9/11)
Gedaan (9): Oogziekenhuis https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/oogziekenhuis
Schiedamsedijk https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/woningbouw-schiedamsedijk-met-winkels
Leuveflat https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-de-leuve
Bazar https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-blikman-sartorius-bazar
RO-Theater https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/gebouw-leger-des-heils-theater-rotterdam
Schotse kerk https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/schotse-kerk
Stadsverwarming https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/stadsverwarming

Cinerama https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouwen-aan-de-westblaak
Maastorenflat https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/maastorenflat
Extra (2):
Woningbouw Witte de With https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/woningbouw-witte-de-withstraat-met-winkels
kantoorgebouwen Westblaak (naast Cinerama) https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouwen-aan-dewestblaak
3. Kralingen (7)
Gedaan (1): Slaakhuys https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-het-vrije-volk-slaakhuys
Nog te doen (6): Woningbouw Vredenoordlaan, Oostzeedijk Beneden, Woongebouw voor alleenstaanden,
Woongebouw "De Plantage", Industriegebouw Oostzeedijk, Woningbouw Dr. Zamenhofstraat.
4. Wijnhavenkwartier/Maritiem District (6/7)
Gedaan (6): Amsterdamse bank, Twentsche bank, NHM samengevoegd in artikel:
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/bankgebouwen-blaak
Bijbank Nederlandsche Bank, Graanhuis, Kantoorgebouw ICI (online)
Extra (1): De Boeg (online)
5. Zomerhofkwartier (5/8)
Gedaan (5): Kantoorgebouw Katshoek https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-katshoek
Technikon https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/scholencomplex-technikon-hofpleintheatergymnastiekgebouw-akragon
Nationale Levensverzekerings-Bank https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-nationalelevensverzekerings-bank
Vrijgemaakt Gereformeerde kerk https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/gereformeerde-kerk-vrijgemaakt
R.A.C. Garage, thans Gemeentearchief https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/rac-garage-stadsarchiefrotterdam
Extra (3): Keucheniusschool https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/keucheniussschool
Brood- en banketbakkerij Vooruitgang (ZOHO gebouw) https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/brood-enbanketbakkerij-vooruitgang
Kramer en Röders Ijzerwarenhandel https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kramer-en-röders-ijzerwaren-engereedschaphandel-n-v
6. Weena/Stationsgebied/Central District (5/8)
Gedaan (5): Groothandelsgebouw https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/groothandelsgebouw
Stationspostkantoor https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/stationspostkantoor
Nillmij/Schieblock https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-nillmij-schieblock
Shell-gebouw https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-shell
Bouwcentrum https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/bouwcentrum
Extra (3): Delftsestraat Boekmanpand, https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/bedrijfspand-a-boekman-zn-enzalencentrum

Hofplein https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/hofplein
Esveha https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/kantoorgebouw-esveha
7. Omgeving Jonker Fransstraat (1)
Gedaan, nog niet online (1): woningbouw JFransstraat e.o,
8. Noordereiland (3)
Gedaan, nog niet online (3): woningbouw westpunt, nog bestaande bedrijfspand(en) oostpunt
9. Coolhaven (3/11)
Gedaan (4) Machinistenschool, Belastingkantoor, Blaauwhoedenveem (nog niet online)
Extra (7, waarvan 4 nog niet online): Deense kerk, Gemaal Parksluizen, Poortgebouw Progress, Poortgebouw Thomson,
Nieuwe Maaskant, Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening SVZ, Euromast
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/euromast
10. Het Vergeten Bombardement rond de Schiedamseweg (4/4)
Gedaan, nog niet online (4): Maisonnettes Mathenesserweg, Klooster Regina Pacis Mathenesserweg,
Woningbouw Gijsinglaan, Politiebureau.
11. Losse gebouwen (0/13)
Extra (6), gedaan en online:, Grieks-Orthodoxe Kerk Westzeedijk, Woongebouw Parkflat Westzeedijk, Jeugdherberg
"De Windroos" Rochussenstraat, Uitbreiding Unilever, Medische Faculteit, Kunstwerk Couzijn Unilever,
(7) Nog niet online: Zeemanshuis Stella Maris Willemskade Kantoorgebouw Columeta Eendrachtsweg, Kantoorgebouw
Ruys & Co Veerhaven, De Citrusveiling, Overbeekgebouw Marconiplein, 3e Chr. Technische School "De Poort",
Woongebouw voor alleenwonenden en onvolledige gezinnen Beukelsdijk
Totaal realisatie Artikelen
Totaal aantal artikelen oorspronkelijk gepland: 56 gebouwen (en/of kunstwerken) en 10 gebiedsteksten
Gerealiseerd: 82 gebouwen en 9 gebiedsteksten
Nog te doen: 6 gebouwverhalen en 1 gebiedstekst
Meer dan 100% van de totaal 66 geplande aantallen, t.o.v. de aangepaste aantallen (totaal 98) is 94% opgeleverd.

b) Persoonlijke verhalen
Totaal aantal verhalen oorspronkelijk gepland: 64 verhalen
Gerealiseerd: 53 verhalen (op website staan er 66 waarvan 19 reeds gedaan waren voor het Hoogkwartier, 6
verhalen staan nog niet online): https://wederopbouwrotterdam.nl/onderwerpen/verhalen
Nog te doen: minimaal 11 verhalen
83% van de geplande verhalen is geschreven

c) Themateksten & gebeurtenissen

Totaal aantal speciale teksten oorspronkelijk gepland: 8 thema & 12 gebeurtenissen, totaal 20
Gerealiseerd als artikel (15):
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/rotterdam-in-nood
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/stadslandbouw-tijdens-de-oorlogsjaren
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/expeditiehoven-en-straten
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/opbouwdag
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/wederopbouwrit
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/ahoy
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/e55
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/rotterdam-metro
Opening Bouwcentrum, in artikel Bouwcentrum https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/bouwcentrum
Koningin Juliana opent GHG https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/groothandelsgebouw
Opening Lijnbaan https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/winkelcentrum-de-lijnbaan
(4) Floriade, Verzuiling, Comite Wederopbouw en Sloop (gereed maar nog niet online)
Gerealiseerd als nieuwsbericht over gebeurtenissen en/of wederopbouwcultuur in (11):
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/fenix-i-winnaar-rotterdamse-architectuurprijs-2019
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/schijn-op-het-kralingse-bos
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/een-ijsje-van-ermi
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/hofbogen-krijgen-nieuwe-eigenaar
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/rotterdam-bioscoopstad
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/jeugdvakantieland-nog-steeds-een-populair-uitje
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/de-efteling
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/de-hoop-de-danser-het-ding
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/van-brienenoordbrug-55-jaar-oud
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/onzekere-tijden-leidt-tot-hamsteren-maar-dan
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel/60-jaar-euromast-zonder-feest
In de maak (3): C70, Kralingen Popfestival, Feyenoord wint de Europacup (6-5-1970)
Nog te doen (3): Opening Centraal Station, Haven, Meeste inwoners
Meer dan 100% geproduceerd dan oorspronkelijk gepland (26 tov 20), op basis van het aangepaste aantal
artikelen (32) is 81% gerealiseerd.

d) Fotografie en fotoessay
Gerealiseerd: 51 portretten en 51 gebouwen en 4 gebieden (zie de links van de artikelen en verhalen), plus een
foto-essay.
Nog te doen/ontvangen: 13 portretten, 47 gebouwen/kunstwerken en 6 gebieden,
In totaal is 82% van de oorspronkelijk planning aangeleverd en 65% van de aangepaste planning van de fotografie
aangeleverd.

e) Actuele artikelen
Op de website zijn sinds juni 2017 actuele artikelen geschreven voor de website. In totaal zijn dit ongeveer 170
artikelen, dus gemiddeld 1 artikel per week, een deel daarvan valt onder de nieuwsberichten genoemd bij c).
https://wederopbouwrotterdam.nl/actueel
Op facebook zijn er sinds juni 2017 meer dan 500 artikelen gepubliceerd. Instagram en Facebook doen we
sinds enkele maanden met 1 post per dag. De nieuwsbrieven sturen we gemiddeld 6 keer per jaar. Linkedin is
opgestart..
N.B. Bovenstaande werkzaamheden zijn inclusief:
•

Onderzoek en schrijven

•

Algemene redactie teksten

•

Actualiseringen en aanvullingen

•

Vertaling (Engels)

•

Beeldredactie / onderzoek archieven

•

Historische fotografie en video (publicatierechten afkopen)

•

Eindredactie

