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1 Bestuursverslag
Het jaar 2021 is wederom een jaar met verscheidene lockdowns, beperkende maatregelen en daardoor
verschuivende activiteiten geweest. Toch kan Platform Wederopbouw Rotterdam terugblikken op een
enerverend jaar.
De consequente berichtgeving via nieuwsbrief, facebook en instagram heeft gezorgd voor XXXX bezoeken op
onze site, (2020 hadden we 50.000 unieke bezoekers). Het aantal volgers op facebook is gegroeid tot 2600
volgers en het in 2020 gestarte Instagram-account had inmiddels 1750 volgers op 1 januari 2022.
De kerngroep is teruggebracht naar projectleider en schrijver Inge Hagenbeuk, publicist, architect en
archiefonderzoeker Paul Groenendijk en fotograaf, kunstenaar en historicus Marlies Lageweg. Zij hebben de
benodigde continuïteit voor de dagelijkse gang van zaken en dragen zorg voor de uitrol van de projectplannen.
De werkgroep is de schil daaromheen, zij leveren gevraagd en ongevraagd hun diensten en inzicht aan de
stichting. Vorig was de wens om de werkgroep uit te breiden, hetgeen is gebeurd. De werkgroep uit zeven
personen, te weten Hedwig van der Linden, Amanda Terpstra, Frank Huibers, Richard Bakker, Billy Nolan,
Olivier Scheffer en Rinus van Dam. De Raad van Advies, bestaande uit Astrid Karbaat, Jantje Steenhuis, Kees
Vrijdag, Siebe Thissen, Wijnand Galema, Anita Blom en Michelle Provoost, heeft in 2021 slechts eenmaal bijeen
kunnen komen vanwege corona.
Intussen heeft het voltallige bestuur aangegeven de functies aan een nieuw bestuur over te willen dragen,
hetgeen een intensieve zoektocht gedurende het jaar is geweest. We hopen het nieuwe bestuur, bestaande uit
hoogstwaarschijnlijk vijf personen met verschillende expertises (financieel, architectuur, politiek en hospitality)
in het eerste kwartaal van 2022 te mogen installeren.
De wens om de informatievoorziening van het Platform te verbinden aan activiteiten die eveneens gekoppeld
zijn aan de actualiteit, toekomstige opgaves en mogelijk andere steden zal met het nieuwe bestuur uitgezet
gaan worden. Op 31 december 2021 is ons project: Uitbreiding website met de wederopbouw binnen de
brandgrens (ook wel Virtueel museum), officieel afgesloten en sturen wij de verantwoording naar alle fondsen.
Het in kaart brengen van de wederopbouw binnen de brandgrens van Rotterdam brengt ons automatisch naar
de overige gebieden buiten de brandgrens en staan dus zeker op de planning voor de komende jaren.
Hieronder volgt een kort overzicht van de resultaten van het Platform in 2021:
-

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. Op 31 december 2021 hadden we op

Facebook meer dan 2580 volgers en op Instagram meer dan 1700. Op Linkedin zijn we sinds dit jaar
actief, maar gaat het nog wat langzamer:117 volgers.
-

Op de website van de gemeente Rotterdam is ons Platform toegevoegd aan het overzicht waarop
mensen meer kunnen vinden over monumenten. Dit is de link naar de pagina:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/

-

Op onze website wordt wekelijks een artikel uitgelicht dat eveneens in de posts van Facebook,
Instagram en Linkedin geplaatst wordt.

De ondernemersvereniging in het gebied Central District geeft sinds begin 2021 viermaal per jaar een
magazine uit over activiteiten en ondernemers in het gebied. Ook willen ze aandacht besteden aan de
historie van de gebouwen in dit gebied. Platform Wederopbouw Rotterdam werkt samen om elke editie
waarin een wederopbouwpand uitgelicht wordt van beeld en informatie te voorzien. Hieronder de
laatste editie met het Bouwcentrum. Tot nu toe zijn het Schieblock en het Shellgebouw geplaatst.
ARCHITECTURE

BOUW
CENTRUM
Rotterdam is continually evolving. The city is famed for its great diversity of
20th-century architecture as well as its newer ultramodern structures. In each issue, we shine a spotlight on one of Rotterdam Central District’s iconic buildings.
This time, on the Bouwcentrum. All but hidden amid the District’s skyscrapers, the
‘Building Centre’ has plenty of interesting stories to tell. Designed in 1947, this unusual 16-sided structure was originally a space for informative exhibitions about
construction and housing.
The Bouwcentrum was a place where professionals and the interested public
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could visit exhibitions and get objective information about construction and
housing. Plans for the Centre arose during the Second World War with the intention to support the national reconstruction effort in a scientific and systematic
way. Founders Joop van der Wal, director of the BAM construction firm, and Jan
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van Ettinger, a statistician at the state-run statistics bureau (CBS), established it

45

in the heart of post-war Rotterdam. In time, the Centre expanded to encompass a
complex of buildings on Weena/Kruisplein, where it operated until 1996.
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NATIONAL HERITAGE SITE
In 1996 the Bouwcentrum was relocated to the former premises of the Nationale
Levensverzekerings-Bank on Schiekade. A 1955 extension was demolished and
replaced by the First office block, though a brick relief by Henry Moore was preserved. The extension on Kruisplein was also torn down and the main entrance
moved to the café-restaurant. The round exhibition building was restored by
Schiller Architects in 2000, at which time the closed walls of brickwork were
pierced with windows to provide more daylight. The building was designated a
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-

national heritage site in 2009. It was long occupied by the housing association
Vestia and has been home to Greenchoice since 2017. Out of respect for the building’s legacy, Greenchoice took charge of its conversion into a modern office space
and installed solar panels on the roof. On Reconstruction Day in 2019, the build-

FACTS

ing opened its doors to the public and served as the centre for the city’s reconstruction festivities.

ARCHITECT: J.W.C. BOKS
CONSTRUCTION PERIOD: 1946-1949

SIXTEEN SIDES
The first design for the building was presented in February 1946 by Rotterdam-based architect Joost Boks (1904-1986) and was intended for a location on
Coolsingel. In the end, the definitive site chosen was the former Diergaarde zoo
grounds off Kruisplein. Boks presented an unusual 16-sided design for the new
site a few months later, and construction started in March 1947. The Bouwcentrum officially opened on 18 May 1949, ‘Reconstruction Day’. Its distinctive shape
made the building famous both at home and abroad.

ADDRESS: KRUISPLEIN 15
SURFACE AREA: 4276,3 M2
CURRENT TENANT: GREENCHOICE

To read more about this
building, take a look at
wederopbouwrotterdam.nl

-

Rond de datum van het bombardement Bospolder Tussendijken, hebben we de artikelen over deze wijk
op onze site maar ook op de gemeentelijke buurt-website: https://bospoldertussendijken.nl/ geplaatst.
Activiteiten in het gebied zijn gepland rond 31 maart 2023 als het bombardement 80 jaar geleden is.
Onderaan de algemene tekst, staan de gebouwartikelen en het verhaal van meneer Landman.
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/bospolder-tussendijken

-

Opbouwdag 2021: Rotterdam een attractie?! was ook digitaal. We maakten artikelen en een (virtuele)
rondleiding door Coolhaven: https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/coolhaven
We hebben een educatief programma in samenwerking met Museum Rotterdam ontwikkeld en voor
meerdere mbo-klassen gelukkig fysiek kunnen uitvoeren. De lezingen van Roterodamum en de
talkshow van Air zijn eveneens online te bekijken.

-

Onderdeel van Opbouwdag was de expositie Rotterdam een attractie?! over 80 jaar toerisme, die in de
Laurenskerk en TR mediawand heeft gedraaid, in november voor vier weken in Podium Islemunda heeft

gestaan met allerlei nevenactiviteiten, in februari 2022 in Overschie, daarna naar het Zadkine College
en misschien nog naar Ahoy of Stadsarchief gaat. Met een digitale rondleiding en uiteraard de film,
alles te vinden op:
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/rotterdam-een-attractie-1

-

De CD-ROM met een databank van de informatie: ‘de inventarisatie van de wederopbouw in het
centrum tot 1996’, werd in 2019/2020 overgezet naar de website. Deze databank was nog niet
gekoppeld aan de gebouwartikelen van onze website. We hebben recent de artikelen op de website
gekoppeld aan deze databank en omgekeerd (een handmatige exercitie).

-

De content van de gebouwen en artikelen binnen de brandgrens behorende bij het plan Uitbreiding
Website, een Virtueel Museum is gereed. In Bijlage III is te zien welke content er sinds 2017 is
toegevoegd aan de website. Enkele artikelen zijn nog niet online maar liggen wel klaar om gepubliceerd
te worden zodra we in het gebied een activiteit gepland hebben.

-

In Galerie Kralingen zou op 30 december een expositie starten over de wederopbouw in dit gebied. De
expositie is verplaatst vanwege corona, maar de artikelen zijn al eerder geplaatst. Tijdens de expositie
organiseren we rondleidingen, lezingen en een educatief programma. Additioneel is er een informatief
vouwblad voor bewoners van wederopbouwpanden in Kralingen en bezoekers van de expo.

2 Balans en toelichting
31-dec-20
€

Activa

31-dec-21
€

Vlottende activa
Nog te ontvangen subsidie
van dit jaar (1)
Liquiditeiten (2)

14.000
56.614

37.171

56.614

51.171

51.387

4.820

5.227

0
46.351

Passiva
Eigen Vermogen
Algemene Reserve (3)
VreemdVermogen
Nog te betalen factuur
Geplande kosten (4)

56.614

51.171

Toelichting
Nog te ontvangen subsidie van dit jaar (1) toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies
Liquiditeiten (2) Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen is onder
gebracht bij Rabobank Rotterdam. Het saldo is vrij opneembaar.
Algemene Reserve (3) Saldo baten en lasten is toegevoegd aan Algemene Reserve (negatief)
Geplande kosten (4) Reeds verstrekte opdrachten en ingecalculeerde kosten.

3 Staat van baten en lasten 2021 en toelichting
Baten
Baten uit Fondsenwerving (1)

28.239

Baten uit project Rotterdam een attractie?! (2)

161

Lasten
Besteed aan doelstelling (3)

47.054

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

484

Bankkosten en digitale id(4)

167

Bestuurskosten (5)

138
-/19.443

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
Cultuur Concreet

10.299
16.500
1.440

2

Stichting Aan den Slag, tour

3

Website, Opbouwdag en randprogramma

4

Kosten bankrekening RABO en Connectis

167

5

Vergaderkosten
Huur en Raad van Adviesbijeenkomst

138

161
47.054

5 Ondertekening bestuur

Aldus naar waarheid opgesteld en vastgesteld door het bestuur dd.

De heer M.A. Stout voorzitter

ga

Mevrouw N.T.B. Happel secretaris

