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kennis en daadkracht 
 

 

   

 

Programma Kennismiddag Ingenieursbureau Multical 
 

“Werk aan de winkel” 
 
 
 
Waar: Platform 18+21 (Hofbogen), Katshoek 21 te Rotterdam 

 
Wanneer: woensdag 19 juni 2019 
 
 
13.00  Inloop/ koffie en thee. 
 
13.30 Welkom/ introductie programma: dagvoorzitter Machiel Kuijt. 

   
13.35   Gedachtewisseling “Van kruidenier naar foodmarkt” - interactie 

met deelnemers over ‘winkelen’ als bezigheid, toen en nu (o.l.v. 
Machiel Kuijt, ambassadeur Ingenieursbureau Multical). 

    
13.50 Blok 1:  “Strippen die handel!” Bijdrage Remko van Eldik, senior 

adviseur economie/ business relations (a.i.) bij gemeente Delft.   
Wat is de visie van een gemeente op de teloorgang van (veel) 
buurtwinkelcentra? Welke mogelijkheden zijn er om het tij te keren? 
Of streven wij naar een geheel nieuw concept?   
 

14.15 Blok 2:  “Onderscheid moet er zijn”. Bijdrage Tymon Ros, architect/ 
directeur sum+ ARCHITECTEN, Hilversum.  

Gaat de architect, met een onderscheidend ontwerp, goede 
detaillering en gedegen materiaalkennis, een belangrijke bijdrage 
leveren aan de toekomstbestendigheid van het winkelaanbod?  

 
14.40  Brainstorm-sessie “Ik gaat effe naar de koopgoot”. Een 

interactieve break-out met een panel bestaande uit Remko van 
Eldik, Tymon Ros, Steven Manhave en Jasper de Rijke.  

 
15.25  Pauze: Koffie-/ thee-/ smartphonepauze en gelegenheid tot netwerken. 

Bovendien is er gelegenheid het bijzondere winkelaanbod in de 
directe omgeving van Platform 18 + 21 te bezoeken.  

   
16.00 Blok 3:  “Kennis en daadkracht”. Bijdrage Jasper de Rijke, 

bouwmanager/ directeur Ingenieursbureau Multical, Rotterdam.  
Wie neemt met oog voor het gemeentelijk beleid, het commercieel 
belang van de vastgoedeigenaar en respect voor het architectonisch 
ontwerp, de procesbegeleiding voor zijn rekening?  

  
16.25 Blok 4:  “Ambitieuze transformatie in Rotterdam?!” Presentatie Steven 

Manhave, directeur Manhave Vastgoed te Rotterdam. 

   In de komende jaren transformeert Manhave Vastgoed een deel van 
het centrum van Rotterdam in een levendig, toonaangevend gebied, 
waar wonen, winkelen en uitgaan naadloos op elkaar aansluiten.  

 
16.50   Samenvatting en afronding programma - Machiel Kuijt. 
 
17.00 Afsluiting. Aansluitend hapje, drankje en netwerken (tot 18.00 uur).  

  


