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maart 1988 
Binnenrotte
Door de aanleg van de spoortunnel
tussen Rotterdam Centraal en
Rotterdam-Zuid, waaraan in 1985 is
begonnen , wordt de iconische
centrummarkt voor zeven jaar
verplaatst naar de Mariniersweg. 
Dit betekent het startschot van een
grootschalige transformatie van de
Binnenrotte, waarvan het karakter
vanaf 1877 door het luchtspoor werd
bepaald.
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1991
Meent
Het kantoorgebouw van De Neder-
landen aan de Meent, gebouwd in
1953 naar ontwerp van architect 
Dudok, wordt door Herman
Kossmann en Jaap Dijkman
verbouwd tot grandcafé/restaurant
Dudok. 

april 1993 
Binnenrotte
De gemeenteraad besluit tot de 
start van de herinrichting van de
Binnenrotte. In samenspraak met de
omwonenden, winkeliers en
marktlieden is gekozen om de
centrummarkt op de Binnenrotte te
houden (in andere modellen was
bijvoorbeeld sprake van een markt
rond de Laurenskerk). De mogelijk-
heid elke dag een kleinere markt te
houden wordt afgeserveerd, maar
wel als een toekomstige optie
benoemd. Het model wordt
uitgewerkt door West 8. 

‘De markt moest terug op
zijn oorspronkelijke plek.
Dat bood fantastische
mogelijkheden om de ruimte
in te richten. Het plein zou
ook moeten gelden als een
forum voor de mensen in de
stad. In een stad is weinig
ruimte. Als je dan op dit
plein komt, is het alsof alles
als water van je af valt. De
leegte maakt dat je iedere
stap voelt.’
Adriaan Geuze van West 8, de Volkskrant, 20 mei 1995

september 1993 
Binnenrotte
De opening van de spoortunnel
betekent het einde van het trein-
verkeer over de Binnenrotte. 
Er wordt begonnen aan de afbraak
van het luchtspoor.



1998 
Binnenstadswonen 
De bouw van de City Building gaat
van start. Het is het eerste
woongebouw in het kader van de
verdichting van het Laurenskwartier,
waarin binnenstadswonen een
belangrijk doel is. Het gebouw, naar
ontwerp van bureau Bosch Haslett,
vormt één blok met de achter-
liggende Spaarbank (Oud, 1957). 
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januari 1995  
Binnenrotte
In het kader van de manifestatie 
50 jaar wederopbouw, 50 jaar
toekomstworden de ontwikkelings-
mogelijkheden van verschillende
locaties in de stad, waaronder het
Laurens-kwartier, onderzocht.
Onderdeel van de manifestatie is 
een tentoonstelling in de Laurenskerk
en een boek, dat dient als inspiratie
voor het stedenbouwkundig plan
(1998) en het bestemmingsplan
Binnenstad-Oost.

‘Voor het Laurenskwartier
wilde ik graag teruggrijpen
op 650 jaar geschiedenis,
niet alleen op de weder-
opbouw zoals toen gebruike-
lijk was. We kwamen tijdens
de manifestatie tot de
ontdekking dat plekken die
het al die eeuwen goed
deden nog steeds succesvol
waren, of met een relatief
kleine ingreep succesvol
gemaakt konden worden.
Het Laurenskwartier is het
oude Rotterdam, het
oorspronkelijke centrum.
Naar die kwaliteit wilden we
op zoek.’ 
Martin Aarts, destijds stedenbouwkundige bij de gemeente en 
mede-initiatiefnemer van 50 jaar wederopbouw, 50 jaar toekomst.

december 1999 
Binnenrotte
In opdracht van Laurenskwartier
Ontwikkelingscombinatie (LOC)
ontwerpt architect Erna van
Sambeek een gebouw voor 34
stadswoningen, 116 appartementen
en commerciële ruimten op de
locatie van de voormalige Ichthus-
PABO. Typerend is de grote binnen-
plaats met tuin die openbaar
toegankelijk is.
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oktober 2004 
Markthal
Op uitnodiging van de gemeente
onderzoeken vijf ontwikkelaars de
mogelijkheden voor een grootschalig
markt-/winkelcomplex op de
grotemarktlocatie. Een aanleiding
hiervoor is nieuwe, strengere
Europese regelgeving over de
verkoop van verse vis, vlees en kaas
in de buitenlucht. De opdracht wordt
gegund aan projectontwikkelaar
Provast, die als enige een combinatie
is aangegaan met een architect:
MVRDV. Deze ontwikkelcombinatie
heeft het concept van een markthal
bedacht, ontworpen en onderzocht
op haalbaarheid. De schaal en de
bijzondere verschijningsvorm maken
het een ‘echt Rotterdams gebouw,
dat nergens anders gebouwd zou
kunnen worden’. 
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2001
Meent
Robin von Weiler koopt de
Minervahuizen aan de Meent en
renoveert ze grondig. Door een
‘assertieve huurcontractstrategie’
weet hij langzamerhand de plinten
van zijn gebouwen te vullen met
lokale ondernemers, high end retail
en horeca. Door strenge voor-
waarden omtrent belichting,
belettering en puikleur weet hij de
Meent een nieuw aanzien te geven.
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maart 2007 
Markthal/scholen
Provast neemt het initiatief om de
Willibrordschool en de Jan Prins-
school te huisvesten in het Zadkine-
gebouw aan de Nieuwstraat, pal
achter de geplande Markthal. Het
gebouw zal hiervoor herontwikkeld
worden. Zowel de gemeente als 
de directies van de scholen zijn
enthousiast en gaan akkoord. 
De bedoeling is dat de scholen in de
winter van 2008 kunnen verhuizen,
waarna gestart kan worden met het
bouwrijp maken van het bouwterrein
van de Markthal. 
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april 2007 
Hoogstraat
Provast koopt het Hufgebouw aan 
de Hoogstraat (Van den Broek &
Bakema, 1953) van de gemeente, om
te renoveren en te herbestemmen.
Op dat moment wordt het sterk
vervallen pand nog gekraakt door
kunstenaarsbeweging Locus 010. 
Kort daarop geeft Blokker de
opdracht om het voormalige
Martenspand (Kraaijvanger, 1953),
ook een icoon uit de wederopbouw,
grondig te renoveren.

februari 2006 
Markthal/scholen
Gemeente en projectontwikkelaar
Provast bereiken overeenstemming
over de bouw van de Markthal.
Provast zal de anderhalve hectare
grond aankopen van de gemeente en
ontwikkelen. Op deze plek staan dan
nog twee basisscholen en een
parkeergarage. 
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oktober 2007 
Binnenrotte/Binnenstads-
wonen/Markthal
KCAP presenteert het masterplan
voor het Laurenskwartier, waartoe
het bureau in 2006 opdracht kreeg
van de gemeente. In het masterplan
worden de bestaande ontwikke-
lingen ingepast en een kader gegeven
voor nieuwe ontwikkeling. Opvallend
zijn de plannen voor de blbliotheek,
waar een ombouw voor uitbreiding
van het gebouw en een ‘strakkere’
rooilijn moet zorgen.
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juni 2007  
Binnenstadswonen
Na een moeizaam planproces 
wordt appartementencomplex 
De Hofdame op de Ichthuslocatie,
naast de Laurenskerk, opgeleverd. 
In 1999 maakte Erna van Sambeek al
een ontwerp voor deze locatie: een
gebouw met commerciële ruimten
en 150 woningen. Het uiteindelijke
gebouw omvat naast commerciële
ruimten 231 woningen en is ont-
worpen door Klunder Architecten.
Het bouwvolume en de binnentuin,
die Van Sambeek al had bedacht, 
zijn gebleven.
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april 2008 
Binnenrotte/Binnenstadswonen
De gemeente lanceert het binnen-
stadsplan 2008-2020: Binnenstad als
Citylounge. De ‘magere verblijfs-
kwaliteit’ van de binnenstad moet
verbeterd worden. In de eerste
plaats door verdichting door 5.000
woningen, 600.000 m2 bedrijfs-
ruimte, 80.000 m2 retail en leisure,
5.000 parkeerplaatsen en meer
hotelkamers. Daarnaast houdt City
Lounge een verbetering van de
openbare ruimte in. De herinrichting
van de Binnenrotte is in dit plan
meegenomen.

‘Het begrip City Lounge
verwoordt de kernopgave: 
de binnenstad ontwikkelen
tot een kwaliteitsplek voor
ontmoeting, verblijf en
vermaak voor bewoners,
bedrijven en bezoekers.’
Binnenstad als City Lounge, 2008

2008
Binnenstadswonen
De Architecten Cie maakt een
ontwerp voor Rotta Nova, een
woongebouw dat naast de Markthal,
op de kop van de Hoogstraat,
gebouwd moet gaan worden. 
De Van Herk Groep is eigenaar van 
de grond en leidt de ontwikkeling. 
De oplevering staat gepland voor
2014, tegelijk met de Markthal.

september 2009  
Binnenstadswonen
De Laurenshof en Statendam worden
opgeleverd. De tussenliggende
gebouwen van de voormalige 
KPN-centrale zijn in hetzelfde proces
gerenoveerd. In het bestemmings-
plan is bewust gekozen de
Statendam, een ontwerp van 
Hans Kohlhoff, los te maken uit het
bouwblok zodat er een doorgang
ontstaat tussen Binnenrotte en
Botersloot.
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juni 2010 
Binnenrotte/Blaak/Markthal
Blaak 31 wordt opgeleverd. 
Het gebouw vormt een belangrijk
element in het masterplan Laurens-
kwartier, als schakel tussen Blaak en
Binnenrotte. Opdrachtgever is
Provast en het gebouw is ontworpen
door KCAP (2007). Het gebouw heeft
een eigen parkeergarage met
beperkte capaciteit; de mede-
werkers van Loyens & Loeff (de
huurder van het pand) krijgen een
abonnement voor de parkeergarage
van de Markthal. Op werkdagen, als
er minder winkelend publiek is, is
daar meer dan genoeg ruimte om te
parkeren. 
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december 2010 
Scholen
Het nieuwe gebouw voor de
Willibrordschool en de Jan
Prinsschool, ontworpen door
Arconiko, wint de Rotterdam
Architectuurprijs 2010. Aan het
voormalige Zadkinegebouw is een
kleurrijk atrium, een verdieping en
een grote speelruimte toegevoegd.
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mei 2011
Nieuwemarkt
De Erasmus Universiteit besluit om
het Erasmus University College in de
binnenstad van Rotterdam te
vestigen. In de aanbestedings-
procedure dingen ook Woudestein
en Dordrecht mee. De gemeente stelt
het gebouw van het Onderwijs-
museum aan de Nieuwemarkt ter
beschikking. Het pand zal gereno-
veerd worden door (designed by)
Erick van Egeraat en moet ruimte
bieden aan 600 studenten. Het plan
van de gemeente voorziet ook in
studentenhuisvesting in de
omgeving, zodat er op termijn een
Stadscampus ontstaat. De uitvraag
voor de huisvestingsaanbesteding
doet de gemeente in 2013.
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augustus 2012
Binnenrotte
De komst van de Markthal betekent
een andere invulling van de 
centrummarkt op de Binnenrotte. 
De gemeente presenteert twee
inrichtingsplannen: Eilanden en
Boogie Woogie. Na een inspraak-
ronde wordt, aan de hand van
commentaar van belanghebbenden,
een schetsontwerp gemaakt.
Architectenbureau Shift maakt een
alternatief ontwerp. Hierin kan de
Binnenrotte op niet-marktdagen
dienen als sportplein.

juli 2013  
Binnenrotte
Bureau OKRA maakt naar aanleiding
van het schetsontwerp een voorlopig
ontwerp voor de herinrichting van de
Binnenrotte. Hierin wordt de
openbare ruimte aangepakt met
meer groen, nieuwe bestrating en
een cultuurhistorische verwijzing
naar het ontstaan van Rotterdam. 
De ruimte voor de markt wordt
kleiner. In januari 2014 gaat de
gemeenteraad akkoord met het
inrichtingsplan. 
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december 2013 
Blaak/Gelderseplein
Het sinds de oplevering van de
spoortunnel in 1993 braakliggende
Gelderseplein, in het verlengde van
de Binnenrotte aan de overkant van
de Blaak, wordt herontwikkeld. In
december 2013 wordt hotel CitizenM
opgeleverd, als onderdeel van het
gebouw Blaakhaven dat de straat-
wand weer completeert. Het is
mogelijk onder het gebouw door te
lopen naar het als parkje ontworpen
Gelderseplein, dat in 2014 gereed
moet zijn. Hoewel de Blaak nog een
flinke barrière vormt, is een eerste
stap gezet om Binnenrotte en Oude
Haven op een aantrekkelijke manier
met elkaar te verbinden. 

juli 2014 
Steiger 
Rif 010 wint het Stadsinitiatief 2014.
Met de aanleg van een golf, waarop je
kunt kunnen surfen en raften, wordt
aan het binnenstadswater na lange
tijd weer een functie gegeven. Een
deel van de gracht wordt afgesloten
van de Rotte, waardoor de
waterkwaliteit beter geregeld kan
worden. Aan de kant van de Rotte
zullen subs en kano’s worden
verhuurd, om vanaf deze plek de
Rotte verder te kunnen verkennen.
Rif 010 is bedacht door regisseur
Edwin van Viegen; Morfis
architectuur is verantwoordelijk voor
de ruimtelijke inpassing en
architectuur.

juli 2014 
Markthal  
Al voor de Markthal opengaat, wordt
de parkeergarage eronder in gebruik
genomen. De garage, met 1.200
parkeerplekken de grootste van de
Rotterdamse binnenstad, was voor
Provast een voorwaarde voor de
bouw van de Markthal. Dat de garage
in eigendom is van de gemeente, is
doorslaggevend geweest voor het
slagen van het hele project.

‘We beginnen geen
enkel plan zonder
na te denken over
parkeren. Dat geldt
voor winkelen,
wonen e�n werken.
Want no parking,
no business.’ 

Hans Schröder, Provast
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oktober 2014
Markthal
De Markthal is gereed en wordt
onder grote belangstelling geopend
voor het publiek. De parkeergarage
wordt geëxploiteerd door
Interparking, horecaruimten en
marktvloer door Corio en de
appartementen door Vesteda.
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oktober 2014
Binnenstadswonen
Het planproces voor Rotta Nova
wordt, na verschillende keren te zijn
stopgezet, opnieuw gestart. Het
ontwerp van de Architecten Cie is
vervangen door een ontwerp van
Klunder Architecten, die in een
eerdere fase al een volumestudie
hadden gemaakt.




