
UITNODIGING 

Opening vrijdag 11 september 2020, 16:00 uur in The Red Apple  
expositie Maritiem District Waterstad, Wederopbouw en Wonen  
 

 
 
Geachte relatie, 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de tentoonstelling 
Waterstad, Wederopbouw en Wonen in de nieuwe entreeruimte van The Red 
Apple aan de Wijnbrugstraat 48 te Rotterdam op vrijdag 11 september van 16:00 
tot 18:00 uur. 
 
Waterstad, Wederopbouw en Wonen 
Het Maritiem District, ook wel Waterstad of Wijnhavenkwartier genoemd, kent 
een bijzondere geschiedenis. Tachtig jaar geleden werd tijdens het 
bombardement het eerste havengebied van Rotterdam nagenoeg volledig 
gebombardeerd. Tijdens de wederopbouw werd de wijk bestemd voor de 
binnenvaart, banken en kantoren. Twee belangrijke herdenkingsmonumenten 
van de stad, De Boeg en De Verwoeste Stad werden in het kwartier geplaatst. 
Gewoond werd er nauwelijks. Dat is tegenwoordig wel anders. 

Opening tentoonstelling 
Platform Wederopbouw Rotterdam, het Waterstadgenootschap Rotterdam en 
Stichting Maritiem District besloten deze bijzondere geschiedenis te vertalen in 
een tentoonstelling en een begeleidend vouwblad. We nodigen u van harte uit 



voor de kleinschalige opening van onze expositie. Onder het genot van een 
drankje en een hapje opent Daniel Bouw, lid van de Gebiedscommissie Centrum 
en tevens bewoner van het Maritiem District, de tentoonstelling. Na afloop 
ontvangt u een exemplaar van het vouwblad. 

Aanmelden 
In verband met de coronamaatregelen kunnen we slechts een beperkt aantal 
bezoekers toelaten. We verzoeken u zich aan te melden bij Inge Hagenbeuk van 
Platform Wederopbouw Rotterdam via email inge@wederopbouwrotterdam.nl 

Mocht de avond volgeboekt zijn of niet in uw agenda passen, dan geven wij u 
graag op een ander tijdstip een persoonlijke rondleiding. Laat het ons even weten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Myranda Mulder (namens Waterstadgenootschap Rotterdam), Sander Waterval 
(namens Stichting Maritiem District) en Inge Hagenbeuk (namens Platform 
Wederopbouw Rotterdam) 
 
Adres:  
Entree The Red Apple 
Wijnbrugstraat 48 
3011 XW Rotterdam 
 
Datum Opening: Vrijdag 11 september as. van 16:00 t/m 18:00 uur 
 
Looptijd expositie: Zaterdag 12 september t/m zondag 1 november 2020, elke 
donderdag t/m zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Entree gratis. 
 
Meer info over de expositie, rondleidingen en lezingen: 
https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/expositie-maritiem-district 

Beeld: Scheepmakershaven door Steven Bos, Pastpostcardsproject / Stadsarchief Rotterdam 


