OPLEIDING INTERNATIONALE ASPECTEN VAN VASTGOED
STUDIEBEZOEK ROTTERDAM – donderdag 11 mei 2017
Havenstad – Architecturale meltingpot - Green hub

PROGRAMMA

1. Ontvangst & rondleiding op het stadhuis van Rotterdam
•

Het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel is gebouwd tussen 1914 en
1920 naar een ontwerp van Henri Evers. Het is een van de weinige
gebouwen in het centrum van Rotterdam die het bombardement van 14
mei 1940 hebben doorstaan.

•

We worden ontvangen door Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en
Integratie Ronald Schneider, die kort de werking van zijn dienst zal
toelichten.

2. Beleef de haven. Boottocht over het water met aandacht voor
spectaculaire havenarchitectuur.
•

Onder leiding van een professionele architectuurgids varen we langs het
adembenemende waterfront van Rotterdam. Bouwwerken als De
Rotterdam, de Maastoren en de Erasmusbrug zijn al imposant, maar
vanaf het water oogt het allemaal nog imposanter.

•

In 1,5 uur vertelt de gids meer over de beroemde skyline, de Rotterdamse
binnenhavens en waarom Rotterdam behoort tot de grootste havens ter
wereld.

3. Lunch & company presentation @ Jones Lang LaSalle
•

Het Nederlandse hoofdkantoor van JJL bevindt zich in de Weena toren, een
gebouw van architect Henk Klunder. De toren is 106 meter hoog en is een
combinatiegebouw met kantoren op de onderste dertien verdiepingen, en
achttien lagen woningen daarboven.

•

Bedrijfspresentatie door de heer Paul van Rijn, Head of Workplace Strategy
en de heer Michiel Boonen, Associate Director Research Advisory

4. Architecturale stadsfietstocht
•

We starten de fietstocht bij Kriterion (oude bioscoop) in het
Groothandelsgebouw, een modern bedrijfsverzamelgebouw met een rijke
geschiedenis. Gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en sindsdien een icoon
van de Nederlandse wederopbouw. Met zo'n 180 huurders is het Groot
Handelsgebouw een kleine stad en dé ontmoetingsplek voor nationale en
internationale ondernemers. http://ghg.nl/nl/het-gebouw/.

•

Korte toelichting over dit gebouw door Hans van Rossum, managing partner
bij Realconomy

•

Fietstocht met haltes bij volgende projecten/gebouwen/landmarks:
o

o
o
o
o

Schieblok/Luchtsingel van ZUS, voetgangersbrug volledig
gefinancierd met crowdfunding http://www.luchtsingel.org/over-deluchtsingel/
Stadstimmerhuis van OMA http://oma.eu/projects/timmerhuis
http://www.timmerhuisrotterdam.nl/nl/locatie/locatie
Oude haven met Het Witte Huis en kubuswoningen van architect Piet
Blom
Markthal - http://markthalrotterdam.nl/
Wilheminapier/Katendrecht/Kop Van Zuid (over de Erasmusbrug) met
 De Rotterdam (verzamelgebouw door OMA)
 Hotel New York (oud vertrekpunt Holland – Amerikalijn)

5. Afsluitende drink & netwerkmoment
In de Markthal of Witte Huis

VOORLOPIGE PLANNING/TIJDSSCHEMA
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.29 uur: Vertrek Thalys vanuit Antwerpen Centraal
8.03 uur: Aankomst Thalys in Rotterdam Centraal. Adres: Stationsplein 1,
3013 AJ Rotterdam, Nederland
8.15 – 8.45 uur: Verplaatsing te voet naar stadhuis Rotterdam
8.45 – 9.15 uur: Ontvangst door en presentatie van wethouder stedelijke
ontwikkeling en integratie, Ronald Schneider
Adres: Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, Nederland
9.30 – 10 uur: Rondleiding op het stadhuis.
10 – 10.30 uur: verplaatsing naar vertrekpunt architecturale boottocht:
Leuvenhaven bij de waternetsteiger achter het Maritiem Museum, op de
hoek van de Wolfshoek en de Wijnhaven
10.30 – 12 uur: Boottocht – spectaculaire havenarchitectuur
12 – 12.30 uur: verplaatsing te voet naar Jones Lang LaSalle
12.45 -14 uur: lunch en presentatie bij Jones Lang LaSalle
Adres: Weena 284, 3012 NJ Rotterdam, Nederland
14 – 14.15 uur: verplaatsing te voet naar Kriterion - Groothandelsgebouw
Adres: Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam
14.15 – 14.30 uur: afspraak in Kriterion (oude bioscoop) bij het
Groothandelsgebouw. Korte toelichting door Hans van Rossum.
14.30 – 17 uur: stadsfietstocht met verschillende haltes bij interessante
architecturale landmarks
17 – 18 uur: afsluitende borrel
18 – 18.15: verplaatsing naar het station
18.58 uur: vertrek Thalys
19.30 uur: aankomst Antwerpen

Contact & informatie
Petra Deschacht & Maigret Jansen, tel. 056/24.61.87

