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WONEN EN WERKEN

Het Poortgebouw in Rotterdam
I p de Kop van Zuid in Rotterdam
s ruimte voor spontane initiatieven.
Vaar misschien niet lang meer.

loor Annemarie Opmeer

-et monumentale pand, dat over de stieltiesstraat heen gebouwd is,
s:ond al jaren leeg toen een groep mensen het in 1980 krtakte. Buurt-
:€woners waren blij met de jonge activisten, zo zou er geen eroscentrum
3evestigd worden. Uiteindelijk kwamen de jongeren en de gemeente tot
?en overeenkomst. Het Poortgebouw zou jongerenhuisvesting worden.
)e gemeente Rotterdam zorgde voor de buitenkant en de bewoners voor
<lein onderhoud aan de binnenkant. Zo ontstond een van de meest waar-
:evolle culturele broedplaatsen in Rotterdam.

Theater op zolder
-eg.enwoordig wonen in het Poortgebouw ongeveer dertig mensen. Deze
zeldzaam g.rote woongroep ontplooit in het gebouw uiteenlopende activi-
:eiten, Zo is er op woensdag en zondag een vegetarisch eetcaf 6. zon-
lags eet men op zolder, soms tijdens een open podium, onder de naam
Theatic, Daarnaast zijn er kleine concerten, opbn dagen en discussie-
avonden. Verder vind je er een voedselcociperatie 6n een weggeef-
rvinkel. Ruimte die niet bewoond wordt, is beschikbaar voor kl-einere
organisaties die lastig onderdak kunnen vinden, zoals theatergroepen en
nnuzikanten. Het Poortgebouw werkt op non-profitbasis. oooi nei spon-
tane karakter van veel activiteiten is subsidie vaak niet mogelijk. Bezoe-
kers betalen de kostprijs en donaties zijn een extra inkomst6nbron.

Doorn in het oog
Tussen de gloednieuwe woningen op de Kop van Zuid is sommigen het
Poortgebouw een doorn-in het oog, Het woning Bedrijf Rotterdari, eige-
naar van het pand, heeft het Poortgebouw voor renovatie verkocht. -Dit

zonder de huurders hierover te informeren. per 1 februari 2005 heeft De
Groene Groep, de nieuwe eigenaar, de bewoners de huur opgezegd om
het pand te restaureren en te herbestemmen tot kantoorruimt6. HiErmee
zou. een uitzonderlijke br-o-edplaats verloren gaan, nog voor het 2b-jarigjubileum op 3 oktober 2005 kan worden gevierd. wit er gaat gebeurei
ligt. nog helemaal niet vast: de bewoneis hebben juridi-sche stappen
ondernomen. Bezoek dit woon-werkproject nu het nog kan! want, zoals
het op de website staat: lt may be the last party...

Vereniging Poortgebouw, stieltjesstraat 2l-3a, 3071 JX Rotterdam. E-
mail innbetween@hotmail.com. Web www,poortgebouw.nl.
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