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1993
Wilhelminapier
Dorine de Vos, Hans Loos en Daan
van der Have, het trio dat eerder
onder andere al grand café Loos
nieuw leven inblies, beginnen Hotel
New York in het voormalige hoofd-
kantoor van de Holland-Amerikalijn.
De herontwikkeling van de
Wilhelminapier komt in die tijd
langzamerhand op gang. Hotel New
York is dan nog slecht bereikbaar.
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1998 
Katendrecht
Bouwfonds begint de ontwikkeling
van woningbouw op Katendrecht
met 244 woningen (waaronder de
gezichtsbepalende woontorens
Poseidon en Neptunus) aan de
Tweede Katendrechtse Haven. 
In 2004 zijn deze gereed. Het is het
eerste project in de ontwikkeling van
Katendrecht waarin de industriële
randen van het schiereiland worden
getransformeerd tot woongebieden.
Om de verkoop van de woningen te
stimuleren, worden ze uitgegeven in
maatschappelijk gebonden
eigendom.

september 1996  
Wilhelminapier 
De voltooiing van de Erasmusbrug in
1996 betekent een letterlijke sprong
naar Zuid. De brug is een belangrijk
onderdeel van het masterplan Kop
van Zuid, dat in 1991 is opgesteld door
Riek Bakker (dS+V) en stedenbouw-
kundige Teun Koolhaas.  Het plan legt
de basis voor de transformatie van
industrieel havengebied naar woon-
en werkgebied.

1998 
Katendrecht
Van Schagen architecten krijgt
opdracht van bewoners en onder-
nemers aan het Deliplein om een
plan te maken voor de renovatie 
van het plein. Woningcorporatie 
de Nieuwe Unie, later Woonstad,
zorgt ervoor dat dit een langjarige
ontwikkeling kan worden. Grondige
renovaties van gevels, woning-
verbeteringen en de bouw van
nieuwe woningen zorgen ervoor 
dat de wanden rond het Deliplein 
een facelift krijgen. In 2004 wordt 
het Deliplein door de gemeente
uitgeroepen tot een van de
‘groeibriljanten’ van Rotterdam.
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2000 
Katendrecht
De gemeente start met de uitgifte van
21 vrije kavels in het Parkkwartier op
Katendrecht. Met vooraf afgesproken
regels gaan toekomstige bewoners
aan de slag met verschillende
architecten. Een van de regels is de
verplichting tot een bakstenen gevel,
zodat de woningen aansluiten bij de
andere te bouwen woonblokken van
het Parkkwartier. Toekomstige kopers
protesteren hier met succes tegen,
waardoor de regels soepeler
worden. Het loopt de eerste jaren
niet storm. In 2005 schrijft NRC: 
‘Het uiterste puntje van Katendrecht
ziet eruit als het brokkelige gebit van
een bejaarde.’ 

2002 
Katendrecht
De gemeente en corporatie de
Nieuwe Unie (later Woonstad)
nodigen ontwikkelaar Proper-Stok uit
mee te doen aan de ontwikkeling op
Katendrecht. Proper-Stok wordt
gevraagd vanwege hun ervaring in de
probleemwijk Spangen, waar zij met
innovatieve maatregelen de beruchte
buurt transformeerden tot een
gezinsvriendelijke woonwijk. Op
Katendrecht wordt eerst geïnves-
teerd in randvoorwaarden als
veiligheid en de aanwezigheid van
maatschappelijke voorzieningen,
zoals een park. Daarnaast zetten ze
een marketingcampagne op poten
met de leus: ‘Kun jij de Kaap aan?’
Hiermee refereren ze aan het
roemruchte verleden van Katen-
drecht en appelleren ze aan de
pionierszin van toekomstige
bewoners. Er is echter kritiek op de
ontwikkelingen: voor veel bewoners
van het ‘oude’ Katendrecht is geen
plaats in de nieuwe plannen. 

2006 
Katendrecht
Proper-Stok start met de ontwikke-
ling van het Parkkwartier. De brede
school en het gezondheidscentrum
bevinden zich op prominente plek-
ken in de bouwblokken, waarmee de
prioriteit voor maatschappelijke
randvoorwaarden ook fysiek tot
uiting komt. Ook de nieuwe Chinese
Kerk krijgt een plek op de kop van het
blok. De architectuur is van bureau
Geurst & Schultze, en verwijst naar
het Rotterdamse Scheepvaart-
kwartier en oude Hollandse
binnensteden.’ 
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september 2006
Katendrecht
Katendrecht is, samen met de
Afrikaanderwijk, een van de
pilotwijken van het programma
Nieuwe vitale coalities in de wijk.
Vanuit dit programma ontstaat Pact
op Zuid, een samenwerking van de
gemeente  en corporaties, die
gezamenlijk een miljard euro inves-
teren in de wijken op zuid. Het
voornaamste doel is om ‘midden-
inkomens vast te houden en
perspectief te bieden aan bewoners
en ondernemers’.

januari 2007 
Rijnhaven
Met het afstoten van ligplekken voor
de binnenvaart in de Rijnhaven gaat
het beheer van de kades over van het
Havenbedrijf naar de gemeente. Het
is onderdeel van het Stadshavens-
project, dat drie jaar eerder begon de
in onbruik geraakte havengebieden
te ontwikkelen tot woon- en
werkgebieden. Een van de ideeën is
om drijvend te bouwen en het water
te gebruiken voor evenementen. Op
de omliggende kades zijn compacte
woon- en bedrijfsgebouwen gepland
‘die het grote waterbekken de
uitstraling van een arena geven’.

april 2008 
Rijnhaven/Katendrecht
De transformatie van de Rijnhaven is
onderdeel van Woonmilieu Kop van
Zuid, dat in de Stadsvisie 2030
aangewezen wordt als VIP-gebied.
De stadsvisie zet onder andere in op
ontwikkeling van Rotterdam als
woonstad, en de Kop van Zuid is een
van de plekken waar de woning-
voorraad verder ontwikkeld moet
worden. De Rijnhaven wordt
voorzien als ‘centrumstedelijk
woonmilieu’ en Katendrecht wordt
genoemd als ‘een van de belangrijke
Rotterdamse projecten die de
middenklasse bindt aan de stad’.

Stadsvisie Rotterdam. Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030
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augustus 2008 
Katendrecht
Joop Reijngoud en Linda Malherbe
richten een tentoonstelling in langs
de Maashavenkade, met groeps-
portretten van bewoners van
Rotterdam-Zuid: de Zuiderlingen. 
Als werkplek gebruiken ze de begane
grond van het nabijgelegen pand
Belvédère aan Rechthuislaan 1 op
Katendrecht. 

september 2008  
Katendrecht
Theatermakers Rachèl van Olm en
Harry-Jan Bus schrijven een plan
voor een uitgaanscentrum met
theater en restaurant in de Fenix-
loodsen. Woonstad is enthousiast en
biedt, totdat de Fenixloodsen echt
verbouwd gaan worden, een ander
onderkomen: het pand van de
voormalige dancing Walhalla aan de
Sumatraweg. Het theater wordt in
2008 door burgemeester Opstelten
geopend. Dit geeft een enorme
impuls aan de wijk: ‘Geld in kunst
steken is ook investeren in de
leefbaarheid van een wijk’. Naast het
onderbrengen van theater-
voorstellingen organiseert Walhalla
festivals (o.a. Nacht van de Kaap, het
Welkom Thuis Festival), zijn Van Olm
en Bus in 2009 initiatiefnemers van de
ondernemersvereniging Katendrecht
en in 2010 medeoprichters van
restaurant De jonge De Jong aan het
Deliplein. 
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september 2008 
Rijnhaven 
In 2008 initieert de Van der
Leeuwkring het Rondje Rijnhaven.
Daarin brengt AIR de ontwikkelingen
rond de Rijnhaven in kaart en stelt
tegelijk de vraag of er wel samenhang
is tussen de projecten. De Kring heeft
de ambitie de betrokken markt-
partijen bij elkaar te brengen en over
die samenhang in discussie te gaan;
in het bijzonder over de vraag hoe de
publieke ruimte geborgd blijft in de
plannen voor het gebied.
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februari 2009 
Katendrecht
Reijngoud en Malherbe stellen samen
met de Katendrechtse Bewoners-
organisatie voor om pand Belvédère
te behouden van sloop. Eigenaar
Woonstad gaat akkoord en laat het
initiatief, dat Kaap Belvédère gaat
heten, activiteiten programmeren in
het pand. Als Woonstad in 2011 met
een ontwikkelingsplan komt dat
eveneens Kaap Belvédère heet en
voorziet in appartementen in het
pand, komen de initiatiefnemers in
het geweer. Het lukt ze in 2012 het
pand aan te kopen dankzij groot
draagvlak in de buurt en de stad, en
een ingenieuze obligatieconstructie.
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januari 2009 
Rijnhaven/Maashaven  
In de Showcase van de Rotterdamse
Stadshavens dat in 2009 verschijnt,
presenteert Stadshavens haar ideeën
voor de Rijnhaven en de Maashaven.
Door het gebied te ontwikkelen tot
een klimaatneutraal, waterbestendig
en grootstedelijk ‘woon-werk-
leisuremilieu’ moeten Rijn- en
Maashaven exemplarisch zijn voor
de ontwikkeling in de overige
stadshavens.

2009  
Katendrecht
Heijmans, moederbedrijf van Proper-
Stok, begint samen met de Dienst
Stadsontwikkeling met de plan-
vorming voor Fenixloods I. Er zal een
volume bovenop de loods worden
gebouwd , waarin high-end lofts zijn
gepland . De ontwikkelcombinatie
richt zich daarmee bewust op het
aantrekken van hogere inkomens.
Het ontwerp van de lofts is van MEI
Architecten. De toekomstige
bewoners worden nauw betrokken
bij de uitvoering en inrichting van de
appartementen. De loodsen worden
gerenoveerd en zullen ruimte bieden
aan horeca, detailhandel en het
nieuwe Theater Walhalla.
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mei 2009   
Katendrecht
In de ontwikkeling van Katendrecht
speelt de Chinese gemeenschap een
grote rol. Zo wordt in mei 2009 een
festival georganiseerd rond de opera
Chinees Meisje, een initiatief van
Theater Walhalla, Joop Reijngoud en
Linda Malherbe. In september wordt
het nieuwe kerkgebouw van de
Chinese evangelische kerk geopend.
In de zomer van 2010 gaat de ont-
wikkeling van het European China
Center van start, die de economische
banden tussen China en Europa, in
het bijzonder Rotterdam, moet
versterken. 

september 2009 
Katendrecht
De eerste Nacht van de Kaap wordt
gehouden, een jaarlijks festival
waarin het roemruchte uitgaans-
verleden van Katendrecht wordt
herleefd. Het festival bestaat uit een
podium op het Deliplein en
verschillende activiteiten in
omliggende culturele instellingen,
waaronder Theater Walhalla.

september 2009    
Katendrecht
De Chinese Kerk aan het Donarpad,
op de kop van het Parkkwartierblok,
wordt geopend in bijzijn van minister
Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Met de bouw van
deze kerk keert de Chinese
Evangelical Mission in Europe terug
op Katendrecht, waar van 1975 tot
1986 de eerste Chinese kerk van
Rotterdam gevestigd was. Met de
opening van de kerk is de bouw van
het Parkkwartier afgerond.
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februari 2010 
Katendrecht
De SS Rotterdam, die in 2008 bij
Katendrecht werd aangelegd , wordt
geopend voor publiek. Eigenaar
Woonbron liep averij op toen bleek
dat de kosten voor de verbouwing
veel hoger uitvielen dan gedacht. In
2012 wordt de SS Rotterdam voor 
29,9 miljoen euro overgenomen 
door hotelconcern Westcord.
Eigenaar Harry Westers beschouwt
de aankoop als een verstandige
investering, ‘zeker in combinatie met
Hotel New York’ dat sinds 2006 deel
uitmaakt van WestCord.

oktober 2009  
Katendrecht
De bewoners van Katendrecht en de
Kop van Zuid kunnen een keuze
maken uit drie ontwerpen voor de
Rijnhavenbrug, die de Wilhelminapier
en Katendrecht aan elkaar moet gaan
verbinden. Naast het uiteindelijk
winnende ontwerp van Quist
Wintermans, zijn ontwerpen van ZUS
en Dissing & Weitling in de running. 
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april 2010 
Katendrecht
De aanstaande start van de Tour de
France in Rotterdam is de aanleiding
voor de Ondernemersvereniging
Katendrecht om de Ronde van
Katendrecht opnieuw leven in te
blazen. Stichting Wielersport
Promotie Rotterdam is organisator,
Woonstad Rotterdam en Theater
Walhalla zijn de partners van dit
evenement.
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mei 2010 
Rijnhaven
Oplevering van het Drijvend Paviljoen
in de Rijnhaven, drie halve bollen met
een vloeroppervlak van vier tennis-
banen. Het paviljoen is duurzaam,
verplaatsbaar en zal na vijf jaar
ergens anders aangelegd worden.
Het moet dienen als een voorbeeld
voor de duurzame productie van
drijvende bouwwerken, die op
verschillende plekken binnen de
Stadshavens toegpast moeten gaan
worden. 

april 2011 
Katendrecht
De gemeente, deelgemeente,
Proper-Stok en Woonstad worden
genomineerd voor een Gouden
Piramide. Bij de uitreiking in
november eindigt de ontwikkeling
van Katendrecht als tweede. Een jaar
later is de transformatie wel de
winnaar van de Gulden Feniks.

‘Bij de vernieuwing van het schiereiland
Katendrecht stond de gemeente Rotterdam 
met haar partners voor een dubbele opgave: 
de renovatie van het bestaande woongebied en
de transformatie van de voormalige
haventerreinen. Het ‘rauwe’ karakter van
Katendrecht werd niet weggepoetst, maar
welbewust ingezet om het gebied zijn bijzondere
sfeer te laten behouden.’

Juryrapport Gouden Piramide 2011

september 2011 
Rijnhaven, Katendrecht
Gemeente, rijk, onderwijs-
instellingen, corporaties en overige
actoren die actief zijn in Rotterdam
Zuid ondertekenen het Nationaal
Programma Kwaliteitssprong Zuid.
Het Programma is de opvolger van
Pact op Zuid en beoogt door 
middel van talentontwikkeling de 
‘on-Nederlandse problematiek’ in 
het gebied aan te pakken.
De ontwikkeling van Katendrecht
wordt daarin als voorbeeld genoemd
voor de rest van Rotterdam-Zuid,
maar krijgt geen geld meer uit het
programma. 

‘Van 2008 tot 2012 hebben wij ons financieel
kunnen redden met €179.000 uit het Cultuur-
plan en €150.000 van het Pact op Zuid. 
De opzet, bouw en inrichting van Theater
Walhalla is in 2008 voor een groot deel
bekostigd uit het bedrijfsleven. (…) Het Pact
gaat over in Kwaliteitssprong Zuid. En Cultuur
en Katendrecht vallen niet meer in het gebied
dat zij willen ondersteunen. Toen Theater
Walhalla in 2008 begon scoorde Katendrecht
een 3.2 op de veiligheidsindex, nu een 9.
Kortom, we worden gekort door ons eigen
succes!’

Brochure Club Walhalla, 2012



februari 2012 
Katendrecht/Wilhelminapier
De Rijnhavenbrug is gereed en 
wordt geopend.
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september 2012  
Charlois/Katendrecht
Stedelinks 010, een samenwerkings-
verband van RAAF en Jeanne van
Heeswijk, dat veel initiatieven
ontwikkelt op Rotterdam-Zuid,
presenteert een plan voor een
veerpont tussen Katendrecht en
Charlois. Tegelijk zijn er ook plannen
voor een brug over de Maashaven, of
zelfs het verplaatsen van de Hef
hiernaartoe. 

september 2012 
Charlois/Katendrecht 
Hennie van der Most koopt de
Rookgasreiniger van AVR in Charlois.
Van der Most toont zich ook
geïnteresseerd in een verbinding 
met Katendrecht.
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juli 2013 
Rijnhaven
Wethouder Karakus presenteert 
het bidbook met daarin de ambities
en randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van de Rijnhaven. Het is
de bedoeling dat marktpartijen zich
met dertigjarige concessies aan de
ontwikkeling verbinden.
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september 2013
Katendrecht
De circusopleiding van Codarts
betrekt Fenixloods II.

mei 2014
Katendrecht
Fenix Food Factory opent de deuren
in Fenixloods II. Het is een initiatief
van zeven Rotterdamse onder-
nemers die ambachtelijk bereid
voedsel ‘van een goede kom-af’ 
hoog in het vaandel hebben staan.
Naast een bijna dagelijkse versmarkt
verzorgen de ondernemers catering
en organiseren ze de Fenix
Foodmarkt, waarbij ook andere
culinair ondernemers aanschuiven.
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oktober 2014 
Katendrecht
Kantine Walhalla opent officieel haar
deuren in de voormalige kantine van
Steinweg, de firma die de Fenix-
loodsen tot voor kort in bezit had. De
bijbehorende theaterzaal wordt al
twee jaar af en toe gebruikt, het
Foyer Café is nieuw. Vanaf begin 2014
is het pand sterk gerenoveerd,
zonder daarbij de ‘ruige kwaliteit’ te
verliezen. Het pand is aangekocht
door Stichting Volkskracht
Historische Monumenten, dat ook
bijdraagt aan de renovatie. Theater
Walhalla huurt het gebouw van de
stichting en betaalt de erst van de
renovatie uit een nieuwbouwfonds,
waar Rotterdamse bedrijven en
fondsen aan bijdragen.




