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NLEN Rotterdam today is a far cry from 
what it used to be. Once dismissed 

as ugly, soulless and uninviting (not to 
mention half-built), no corner of this 
unloved city had a worse rep than 
Katendrecht, a peninsula on the south 
bank of the river Maas. Apart from those 
there on official business (prostitutes, 
junkies, criminals and the occasional 
sailor), people tended to steer clear. That 
all changed ten years ago when a few 
bold souls opened Theater Walhalla right 
in the heart of the neighbourhood. Other 
creatives soon followed, breathing new 
life into old warehouses and filling them 
with microbreweries, club nights, even 
pigs… Soon curious locals were tentatively 

Lange tijd stond Rotterdam te boek 
als lelijk, kaal en ongezellig. Onaf, 

bovendien. En in die lelijke, kale, 
ongezellige stad was Katendrecht 
misschien wel de meest duistere plek. Het 
schiereiland, aan de zuidzijde van de Maas, 
werd druk bezocht door hoeren, matrozen, 
junks en criminelen. Wie er niets te zoeken 
had, bleef er ver vandaan. Tot een jaar of 
tien geleden. Een paar pioniers openden 
middenin de gribus een klein theatertje: 
Theater Walhalla. Daarop pakten 
festivalorganisatoren en andere creatieven 
hun ruimte in oude, leegstaande loodsen. 
Ze probeerden van alles uit. Ze brouwden 
er bier, gaven er feestjes, hielden er 
varkens. Katendrecht werd een 

IN ROT T ER DA M, W HER E A BA N DON ED 
BU IL DINGS A R E COV ET ED BL A N K 

CA N VASE S, E X PER IMEN TAT ION  
ENJOYS F R EE R EIN. BU T W H AT GI V E S 
ROT T ER DA M MERS T HEIR DR I V E? /  IN 

ROT TER DA M K R I JGT HET E X PER IMEN T 
A L L E RU IMTE . LOCATIE S DIE L EEG 

STA A N, V ER L ATEN ZI J N OF TER R EIN EN 
DIE BR A A K L IGGEN, WOR DEN  

OMGEZET IN IETS BI JZON DERS. WA A R  
H A L EN DIE ROT TER DA M MERS HET  

L EF TOCH VA N DA A N?

 ELSBETH GRIEVINK    KEVIN FAINGNAERT
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Free expression

CUBE HOUSES / 
KUBUSWONINGEN

NEW DELFT GATE / 
NIEUWE DELFTSE POORT

cycling to Katendrecht and it wasn’t long 
before old cafés began making way for 
trendy new eateries, attracting more  
and more visitors to this revitalised 
corner of town.

Something similar is under way in 
Merwe-Vierhaven. There are big plans to 
turn this old port and one-time red-light 
district into a brand new neighbourhood. 
Until construction begins, though, the 
area is home to some intriguing startups 
and great artists, such as Joep van 
Lieshout and Sabine Marcelis. A cycle 
through its streets turns up some 
peculiar and interesting sights, from a 
floating farm to Daan Roosegaarde’s 
Smog Free Tower, which recycles up to 
3,000 square metres of polluted air every 
hour. Feeling peckish? Make your way 
over to Weelde, a creative sanctuary that 
combines art, culture, food and drink.

Radical renewal
In many ways, Rotterdam’s reinvention 
looks a lot like its citizens: fearless and 
unwaveringly collaborative. Property 
developers and creatives work together 
with the municipality to find ways to 
make the city better in a process that  
is public and inclusive. At the 
Stadmakerscongres each year, 1,000 ‘city- 
makers’ come together to share their 
ideas. This practice of collectively 
shaping the future was born in the 
aftermath of the World War II, which had 
left huge swathes of Rotterdam in ruins. 
While the city was still smouldering,  
its residents began planning its 
reconstruction. But, rather than just fix 
the damage, they envisaged something 
much more radical: to start again. 
Rotterdam became a blank canvas for 

spannende plek, waar steeds meer 
mensen nieuwsgierig voor omfietsten. 
Vooral toen de oude cafés werden 
leeggeveegd, en er bijzondere restaurants 
voor in de plaats kwamen. 

Iets soortgelijks is aan de hand in 
Merwe-Vierhaven. Dit oude haventerrein, 
waar ooit een tippelzone was, wordt de 
komende jaren ontwikkeld tot nieuw 
woon- en werkgebied. Tot het zover is, is 
het een biotoop voor startups en 
kunstenaars zoals Joep van Lieshout en 
Sabine Marcelis. Wie door het gebied 
fietst, doet bijzondere ontdekkingen. Van 
een Floating Farm op het water tot de 
‘droomfabriek’ van Daan Roosegaarde, 
de bedenker van onder meer de Smog 
Free Tower. Voor een hapje en een 
drankje kun je terecht bij Weelde, een 
creatieve vrijplaats die plek biedt aan 
kunstexposities en performances. 

Radicaal vernieuwen
De werkwijze van de Rotterdammers 
wordt getypeerd door  
onverschrokkenheid en samenwerking. 
Gemeente, ontwikkelaars en creatieven 
trekken samen op om de stad beter te 
maken. Iedereen doet mee. Jaarlijks 
vindt er een Stadmakerscongres plaats, 
waarop wel duizend ‘stadmakers’ 
samenkomen om ideeën uit te wisselen. 
Die drang om met zijn allen vooruit te 
komen, komt voort uit De Tweede 
Wereldoorlog, toen een bombardement 
in 1940 een groot deel van de Rotterdamse 
binnenstad wegvaagde. Terwijl de stad 
nog nasmeulde, maakten de 
Rotterdammers plannen om hun 
Rotterdam weer op te bouwen. Ze kozen 
voor de radicale weg: niet herstellen 
maar compleet vernieuwen. In de 

LEON VAN GEEST

FLOATING PAVILION / 
DRIJVEND PAVILJOEN

“TIJDENS DE  
DAKENDAGEN 
KUN JE DAKEN 
BEZOEKEN EN 
FANTASEREN 
OVER WAT ZOU 
KÚNNEN ZIJN”
LEON VAN GEEST
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“NOW H E R E  
E L SE I N T H E C OU N T RY 

W I L L YOU F I N D S O  
M UC H SPAC E DE VOT E D TO 

C R E AT I V E I N NOVAT ION ”
ESTHER MUÑOZ GROOTVELD

experimental architecture with one 
striking development springing up after 
another: everything from cube houses, to 
the fairy-tale dreamscape that is the 
Kabouterdorp apartment complex, to the 
500-metre-long Peperklip building.

Central District
For any more proof that Rotterdam 
embraces newness, look no further than 
its Central District. Here you’ll find 
Schieblock, an office building once 
earmarked for demolition until architect 
ZUS transformed it into the creative 
enclave that it is today. Or stop in at 
DakAkker, its rooftop farm, for drinks in 
the beer garden or lunch between the 
beehives. ZUS is also the brains behind 
the Luchtsingel – an elevated walkway 
that takes you to Luchtpark Hofbogen, a 
hidden oasis on top of the old train 
station. This is just one of the 65 roofs 

open to the public on Rooftop Days, an 
event that draws more than 20,000 people 
every year. “There’s a square kilometre of 
unused flat roofs in the city centre,” says 
Leon van Geest, the event’s organiser. 
“This space can be put to almost any 
conceivable use: farms, pop-ups, 
generating clean energy... And if you 
connect these roofs and make it possible 
to get to them from the street, you create 
a whole new urban landscape. We’re 
using Rotterdam Rooftop Days to show 
people what’s possible.”

Circular city
Rotterdammers haven’t been slow to 
address the challenges of renewability, 
either. In one part of the city, some 
maverick thinkers have transformed an 
abandoned tropical-themed swimming 
centre into BlueCity – a zero-waste, 
circular-economy micro-city populated 
by sustainable businesses. It’s open to the 
public and well worth a visit, especially 
the old changing rooms, where lingering 
humidity provides the perfect conditions 
for oyster mushrooms to grow in old 
coffee grounds. And drop into the Aloha 
restaurant, whose décor includes parts of 
the old water slide.

De Wasserij in north Rotterdam is the 
newest addition to the city’s line-up of 
creative hubs. The old hospital laundry 
facility has found new life as studios and 
labs for designers, weavers and makers of 
sustainable fashion. Esther Muñoz 
Grootveld, the building’s programme 
manager and one of its residents, says 
nowhere else offers so much space 
devoted entirely to creative innovation: 
“De Wasserij isn’t just a stopgap until the 
property developers move in; it’s a 
permanent incubator. It provides a safe 
space for talented people with good ideas 
to develop and grow. The way this city 
invests in knowledge-sharing and cross-
pollination has been fundamental to the 
health of its creative industries.”

Back to Katendrecht, now the hottest 
spot in town, where the latest news is the 
resurrection of Fenix I – an old warehouse 
that’s had a stack of new future-proof loft 
apartments built on top of it. On the river 
below, a floating forest drifts past water 
taxis full of tourists clamouring for a view.

So will Rotterdam ever be finished? It 
seems unlikely – but that’s just the way 
Rotterdammers like it. 

jaren die volgden ontstond een  
wirwar aan bouwstijlen en tal van 
opzienbarende projecten, zoals de 
kubuswoningen, het Kabouterdorp, de 
allereerste galerijflat en de Peperklip.

Central District
Hoe sterk de innovatiedrang nog altijd is, 
kun je ook ontdekken in Rotterdam 
Central District. Hier redde 
architectenbureau ZUS het Schieblock 
van de sloop en transformeerde dat tot 
een bruisend verzamelgebouw voor 
creatieven. Inmiddels is het the place to 
be, met een Biergarten in de achtertuin 
en op het dak een DakAkker, waar je 
kunt lunchen tussen de slakroppen en 
bijenkasten. Het architectenbureau 
bouwde ook de zogenaamde Luchtsingel, 
die je uitnodigt om naar het Luchtpark 
Hofbogen te lopen. Deze onverwacht 
groene oase ligt bovenop een voormalig 
treinstation. Het is één van de 65 daken 
die te bezoeken zijn tijdens de 
Rotterdamse Dakendagen. Jaarlijks 
komen 20.000 belangstellenden op dit 
event af om daken te bestijgen. ‘Het 
centrum heeft één vierkante kilometer 
aan plat dak, die niet gebruikt wordt,’ 
zegt Leon van Geest, die de Dakendagen 
organiseert. ‘Terwijl, je kunt er van alles 
mee: vergroenen, energie opwekken, 
bijzondere ontmoetingsplekken creëren. 
Als je die plekken dan ook nog eens 
onderling verbindt, en bereikbaar maakt 
vanaf de straat, krijg je een nieuw 
landschap in de stad. Met de Dakendagen 
laten we zien wat er mogelijk is.’

Circular city
De grootste uitdaging waar Rotterdam 
voor staat is de energietransitie. Op tal 
van plekken in de stad denken creatieven 
na over het duurzaamheidsvraagstuk. 
Een verlaten subtropisch zwemparadijs 
aan de Maas is door een groep 
idealistische dare devils omgetoverd tot 
BlueCity: een mini-voorbeeldstad voor 
circulaire bedrijven, waarin afval niet 
bestaat. Wie zich laat rondleiden, kan 
zien hoe in de vochtige lockerruimtes 
van het zwembad oesterzwammen 
worden gekweekt op koffiedik. In de 
oude wildwaterbaan zit een restaurant: 
Aloha. 

De nieuwste broedplaats is De Wasserij 
in Rotterdam-Noord. Hier zoeken zo’n 
vijftig jonge, innovatieve mode-

professionals naar nieuwe werkwijzen 
om hun industrie eerlijker en duurzamer 
te maken. Esther Muñoz Grootveld,  
die er zelf studio houdt en tevens 
programmamanager is: ‘De Wasserij is 
geen tijdelijke plek, maar een blijvende 
broedplaats. Het biedt een veilige 
thuisbasis aan mensen met goede ideeën 
om te ontwikkelen en groeien. De manier 
waarop geïnvesteerd wordt in 
kennisuitwisseling en kruisbestuiving, 
geeft de creatieve industrie in Rotterdam 
een enorme boost.’

Terug naar Katendrecht, inmiddels  
the hottest spot in town. Het nieuwste 
wapenfeit is de herrijzenis van Fenix I, 
een oude loods waar nu een  
fonkelnieuw en toekomstbestendig 
woongebouw bovenop staat. Maar af? 
Dat is Rotterdam nog altijd niet. En dat is 
maar goed ook. De Rotterdammers 
zouden zich geen raad weten.

ESTHER MUÑOZ 
GROOTVELD

LUCHTSINGEL


