
 
 
Jubileumbijeenkomst Leergang Projectontwikkeling 30 jaar 
Vakmanschap en ondernemerschap op z’n Rotterdams 

Datum: donderdag 18 september  

Plaats: Fenixloods 1, Veerlaan 9-13, Katendrecht Rotterdam 

Route: Kijk voor bereikbaarheid en routebeschrijving op 

http://200greatestpaintings.com/read/bereikbaarheid?sublist=15683 

 

Over de locatie 

Het ooit zo verguisde Katendrecht heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijke woon- en 

verblijfsplek. De beeldbepalende Fenixloodsen nemen een prominente plaats in en bieden ruimte voor nieu-

we initiatieven en ondernemerschap. We bieden jullie een blik op de onlangs geopende tijdelijke expositie 

200 Greatest Paintings (Fenixloods 1) en de Fenix Food Factory (Fenixloods 2) die het decor vormen voor de 

jubileumbijeenkomst.  

 

Rondwandelingen ‘Rondje Katendrecht’ en ‘Rondje Wilhelminapier’ (aanmelden vereist) 

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee in Fenixloods 1 

 Vanaf 13.30 uur ontvangen we de deelnemers aan de rondwandelingen ‘Rondje Katend-

recht’ en ‘Rondje Wilhelminapier’ met koffie/thee in Fenixloods 1. Decor is de tijdelijke expo-

sitie ‘200 Greatest Paintings’. Ben je op tijd dan heb je de mogelijkheid voor een snelle blik 

op deze unieke expositie.  

14.00 uur Rondwandeling 1: ‘Rondje Katendrecht’ o.l.v. Christiaan Cooiman (Heijmans Vastgoed)  

Rondwandeling 2: ‘Rondje Wilhelminapier‘ o.l.v. Peter Bart (Synchroon) 

15.00 uur Einde rondwandelingen 

 

 

  



Programma jubileumbijeenkomst  

Vakmanschap en ondernemerschap op z’n Rotterdams 

15.00 uur  Ontvangst met koffie/thee in Fenixloods 1 

Vanaf 15.00 uur ontvangen we de deelnemers met koffie/thee in Fenixloods 1. Decor is de 

tijdelijke expositie ‘200 Greatest Paintings’. Ben je op tijd dan heb je de mogelijkheid voor 

een snelle blik op deze unieke expositie.  

15.30 uur Welkom door Jan Fokkema, directeur NEPROM   

15.45 uur  Talkshow ‘Vakmanschap en innovatie’ 

Jan Fokkema gaat met een aantal gasten in gesprek over vakmanschap, ondernemerschap 

en nieuwe ontwikkelingen in ons vak.  

Met Christiaan Cooiman (Heijmans Vastgoed) en Mart Walda (mede-initiatiefnemer 200 

Greatest Paintings) over ontwikkeling en tijdelijk gebruik van de Fenixloodsen. 

Met Koen Westhoff (Rebel Group en vml. directeur gebiedsontwikkeling Gemeente Rotter-

dam) over zijn blik op (veranderende) samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen. 

En met Yvonne van Mierlo (directeur Blauwhoed Studio) over woonwensen en klantbena-

dering. 

16.30 uur  Speech door Winy Maas, MVRDV 

 De stedelijke opgaven en oplossingen van nu en morgen 

Winy Maas, één van de bekendste architecten en stedenbouwkundig ontwerpers ter wereld 

en medeoprichter van het gerenommeerde bureau MVRDV, deelt met ons zijn visie op de 

stedelijke opgaven en oplossingen van nu en morgen. Hij gaat daarbij in op de vraag hoe wij 

hieraan als professionals een bijdrage kunnen leveren en hoe hij zelf invulling geeft aan 

‘vakmanschap’.  

 

Aan de hand van internationale en Nederlandse projecten laat hij zien hoe hij met zijn bu-

reau MVRDV zoekt naar oplossingen voor deze uitdagingen en ze vertaalt in aansprekende 

ontwerpen en projecten. Niet alleen met grootschalige projecten in steden, zoals de Rot-

terdamse Markthal maar ook van opvallende gebouwen die gebieden in middelgrote ge-

meenten verrijken, zoals de Glazen Boerderij in Schijndel en de Boekenberg in Spijkenisse. 

17.00 uur Gelegenheid voor vragen aan Winy Maas 

17.15 uur  Afsluiting en borrel bij de Fenix Food Factory in Fenixloods 2  

19.00 uur Einde borrel 

 


