Middland Foto
Middland Foto brengt de Rotterdamse wijk Middelland in beeld met foto’s, filmpjes en verhalen vanaf
1960 tot heden. In De Hoed aan de 1-e Middellandstraat en in de buitenruimte wordt de recente
geschiedenis van de wijk verteld: de komst van de arbeidsmigranten, de roerige jaren ’80 en ’90,
het gezinsleven, de winkelstraten, het herstel en de komst van nieuwe bewoners.

Middland Foto,
de Rotterdamse
wijk Middelland in
zwart-wit en kleur.

De tentoonstelling is samengesteld uit uniek fotomateriaal afkomstig van bewoners naast het werk van
professionele fotografen. Niet eerder werd het verleden van de wijk zo uitgebreid verbeeld.
Middland Foto leidt je via de expositie langs het verhaal van Middelland.
Naast de expositie is er randprogrammering. Je kunt een route maken door de wijk, alleen of met een gids,
meedoen met de fotowedstrijd en MiddTalks bijwonen. Voor jongeren ontwikkelen we een educatief
programma, buitenschoolse activiteiten en een leer-werktraject.

van 25 april t/m 27 oktober 2019
De Hoed, 1e Middellandstraat 103
www.middlandfoto.nl
#middlandfoto

Middland Foto levert een betekenisvolle bijdrage aan ontmoetingen en uitwisselingen van verhalen die de
weg naar de expositie net zo belangrijk maken als de expositie zelf.

Met Middland Foto in de binnen- en buitenruimte en de randprogrammering vinden uitwisselingen
van verhalen plaats tussen oude en nieuwe bewoners. Samen vertellen we het verhaal van Middelland.
Immers, wie het verleden kent, begrijpt het heden beter.
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Pop-up Hoboken
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Graaf Florisstraat /
Duivenvoordestraat

4.

Middlandfoto Sporticonen 		
Henegouwerplein

5.

Recreatiecentrum Oostervant
www.oostervant.nl
Juffrouw van Zanten
www.juffrouwvanzanten.com
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Architectenbureau IWT
www.iwt.io
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Mr.NonNo
www.mrnonno.nl
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Capri IJs en Delicatessen
www.capri-ijs-en-delicatessen.nl
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12. Kaya Pastanesi
13. Slagerij Casablanca
www.middellandstraat.nl/casablanca

Contact
info@middland.nl
010 707 8513 / 06 15 59 86 75
1e Middellandstraat 103, 3021 BD, Rotterdam

Hercules Fitness

18. Restaurant Grillroom de Koolmees
www.grillroom-koolmees.nl
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20. Thuis in west
www.thuisinwest.nl
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23. Café ‘t spinnewiel

34

24. Vermeyden Delicatessen
www.vermeydendelicatessen.nl

28

28. Peppie Snackbar
29. UEB
www.urbanespressobar.nl

31. Ruby Lee and the Vintage Factory
www.rubyleeandthevintagefactory.nl
32. Drankenhandel ‘De Biergigant’
www.horecabier.nl/location/drankenservicede-biergigant-rotterdam
33. Café Hensepeter
34. Club OQ
www.cluboq.nl
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30. Niche
www.nicherotterdam.nl

24

29

30

Claes de Vrieselaan

27. Boeketterie Binnenweg
www.boeketteriebinnenweg.nl
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WIN EEN MIDDLAND FOTO
Hang deze poster voor je raam en maak kans op een foto uit de expositie. Zorg ervoor dat de poster goed
zichtbaar is vanaf de straat. We kiezen 3 winnaars uit de deelnemers. De winnaars mogen een favoriete
foto komen uitkiezen uit de expo die wij vergroot laten afdrukken.

Schietbaanlaan

21. H.H. Kathedraal Laurentius en
Elizabeth

Hee

Rondleidingen
Onder leiding van een wijkgids worden tours georganiseerd. Deze gidsen@west krijgen vanuit Middland
Foto een training. Geheel op eigen wijze kunnen zij de toeschouwers meenemen op hun pad. Boek een
tour via info@middland.nl of sluit je aan. Vanaf 12 juni gaan rondleidingen van start vanaf De Hoed.
Een rondleiding kost niks maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Deze vrijwillige bijdragen komen geheel
ten goede van gidsen@west. Neem voor meer informatie contact op met info@middland.nl
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19. Branco van Dantzigpark

26. Albert Heijn
www.ah.nl

Tijdens Middland Foto verschijnen fotowerken op panden, pleinen en plekken in de buitenruimte die
gezamenlijk een route vormen door de wijk. A Trip Down Memory Lane, voor wie de wijk goed kent,
een fascinerend verslag voor wie de wijk juist wil leren kennen. Je kunt zelf op pad, aan de hand van de
plattegrond hiernaast afgebeeld. Of meld je aan voor een rondleiding met gids uit de wijk.
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25. Bakkerij Vlinder
www.bakkervlinder.nl

Fotoroute

17

‘s-Gravendijkwal

Openingstijden
wo t/m vr: 12:00 - 18:00
za & zo: 12:00 - 17:00
Ook op afspraak

17.

i

1e-M

Claes de Vrieselaan

Bereikbaarheid
De Hoed is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Centraal Station vertrekt tram 21, 23
en 24, uitstappen bij halte Middellandstraat. Parkeren in de wijk is lastig maar niet onmogelijk.
In Middelland kun je parkeergeld betalen via 06-parkeren of met pin of creditcard.

16. Pacific Fish
www.pacificfish.nl
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14. Dirk
www.dirk.nl

De Hoed, een voormalige hoeden- en pettenfabriek aan de 1e Middellandstraat 103, is als locatie het
middelpunt van de expositie van april t/m oktober 2019. Het grote pand heeft meerdere verdiepingen
met ateliers voor creatieve en sociale ondernemers en startups. De overzichtstentoonstelling van
Middland Foto is te zien in verschillende ruimtes op de eerste verdieping en in het souterrain. De meeste
evenementen uit de programmering vinden hier plaats, zoals Middtalks.
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10. Bistro Belén
www.bistrobelen.nl
11.
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Vanaf de jaren ‘60 werd Middelland een nieuwe thuisbasis voor arbeidsmigranten die zich vestigden.
Ook gold de wijk in de jaren ‘80 en ‘90 als buitengewoon onveilig met veel drugsoverlast, een probleem
waar bewoners en ondernemers zich, georganiseerd in actiegroepen, fel tegen hebben geweerd.
Sindsdien herstelt de wijk zich en weten veel nieuwkomers de weg naar Middelland te vinden.

1.

‘s-Graven

Middelland in Rotterdam-West is een vooroorlogse wijk, dichtbij het centrum. Het ligt tussen de
Heemraadssingel, ’s Gravendijkwal, Rochussenstraat en het spoor, omgeven door zowel groene singels
als grote verkeersaders. In 1887 ontwierp ingenieur G.J. de Jongh een stedenbouwkundig plan voor
mensen uit alle lagen van de bevolking. Middelland is een gemêleerde wijk dat ca. 11.000 bewoners en
meer dan 175 nationaliteiten telt.
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Middland Foto brengt de Rotterdamse wijk Middelland in beeld met foto’s, filmpjes en verhalen vanaf
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programma, buitenschoolse activiteiten en een leer-werktraject.

van 25 april t/m 27 oktober 2019
De Hoed, 1e Middellandstraat 103
www.middlandfoto.nl
#middlandfoto
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weg naar de expositie net zo belangrijk maken als de expositie zelf.

Met Middland Foto in de binnen- en buitenruimte en de randprogrammering vinden uitwisselingen
van verhalen plaats tussen oude en nieuwe bewoners. Samen vertellen we het verhaal van Middelland.
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De Hoed, een voormalige hoeden- en pettenfabriek aan de 1e Middellandstraat 103, is als locatie het
middelpunt van de expositie van april t/m oktober 2019. Het grote pand heeft meerdere verdiepingen
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12. Kaya Pastanesi
13. Slagerij Casablanca
www.middellandstraat.nl/casablanca

Contact
info@middland.nl
010 707 8513 / 06 15 59 86 75
1e Middellandstraat 103, 3021 BD, Rotterdam
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18. Restaurant Grillroom de Koolmees
www.grillroom-koolmees.nl
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24. Vermeyden Delicatessen
www.vermeydendelicatessen.nl
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28. Peppie Snackbar
29. UEB
www.urbanespressobar.nl

31. Ruby Lee and the Vintage Factory
www.rubyleeandthevintagefactory.nl
32. Drankenhandel ‘De Biergigant’
www.horecabier.nl/location/drankenservicede-biergigant-rotterdam
33. Café Hensepeter
34. Club OQ
www.cluboq.nl
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WIN EEN MIDDLAND FOTO
Hang deze poster voor je raam en maak kans op een foto uit de expositie. Zorg ervoor dat de poster goed
zichtbaar is vanaf de straat. We kiezen 3 winnaars uit de deelnemers. De winnaars mogen een favoriete
foto komen uitkiezen uit de expo die wij vergroot laten afdrukken.

Schietbaanlaan

21. H.H. Kathedraal Laurentius en
Elizabeth

Hee

Rondleidingen
Onder leiding van een wijkgids worden tours georganiseerd. Deze gidsen@west krijgen vanuit Middland
Foto een training. Geheel op eigen wijze kunnen zij de toeschouwers meenemen op hun pad. Boek een
tour via info@middland.nl of sluit je aan. Vanaf 12 juni gaan rondleidingen van start vanaf De Hoed.
Een rondleiding kost niks maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Deze vrijwillige bijdragen komen geheel
ten goede van gidsen@west. Neem voor meer informatie contact op met info@middland.nl
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19. Branco van Dantzigpark

26. Albert Heijn
www.ah.nl

Tijdens Middland Foto verschijnen fotowerken op panden, pleinen en plekken in de buitenruimte die
gezamenlijk een route vormen door de wijk. A Trip Down Memory Lane, voor wie de wijk goed kent,
een fascinerend verslag voor wie de wijk juist wil leren kennen. Je kunt zelf op pad, aan de hand van de
plattegrond hiernaast afgebeeld. Of meld je aan voor een rondleiding met gids uit de wijk.
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25. Bakkerij Vlinder
www.bakkervlinder.nl

Fotoroute

17

‘s-Gravendijkwal

Openingstijden
wo t/m vr: 12:00 - 18:00
za & zo: 12:00 - 17:00
Ook op afspraak

17.

i

1e-M

Claes de Vrieselaan

Bereikbaarheid
De Hoed is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Centraal Station vertrekt tram 21, 23
en 24, uitstappen bij halte Middellandstraat. Parkeren in de wijk is lastig maar niet onmogelijk.
In Middelland kun je parkeergeld betalen via 06-parkeren of met pin of creditcard.

16. Pacific Fish
www.pacificfish.nl
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Heemraadsingel

15. Het Wijkpaleis
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14. Dirk
www.dirk.nl

De Hoed, een voormalige hoeden- en pettenfabriek aan de 1e Middellandstraat 103, is als locatie het
middelpunt van de expositie van april t/m oktober 2019. Het grote pand heeft meerdere verdiepingen
met ateliers voor creatieve en sociale ondernemers en startups. De overzichtstentoonstelling van
Middland Foto is te zien in verschillende ruimtes op de eerste verdieping en in het souterrain. De meeste
evenementen uit de programmering vinden hier plaats, zoals Middtalks.
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10. Bistro Belén
www.bistrobelen.nl
11.
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Vanaf de jaren ‘60 werd Middelland een nieuwe thuisbasis voor arbeidsmigranten die zich vestigden.
Ook gold de wijk in de jaren ‘80 en ‘90 als buitengewoon onveilig met veel drugsoverlast, een probleem
waar bewoners en ondernemers zich, georganiseerd in actiegroepen, fel tegen hebben geweerd.
Sindsdien herstelt de wijk zich en weten veel nieuwkomers de weg naar Middelland te vinden.

1.

‘s-Graven

Middelland in Rotterdam-West is een vooroorlogse wijk, dichtbij het centrum. Het ligt tussen de
Heemraadssingel, ’s Gravendijkwal, Rochussenstraat en het spoor, omgeven door zowel groene singels
als grote verkeersaders. In 1887 ontwierp ingenieur G.J. de Jongh een stedenbouwkundig plan voor
mensen uit alle lagen van de bevolking. Middelland is een gemêleerde wijk dat ca. 11.000 bewoners en
meer dan 175 nationaliteiten telt.
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Middland Foto
Middland Foto brengt de Rotterdamse wijk Middelland in beeld met foto’s, filmpjes en verhalen vanaf
1960 tot heden. In De Hoed aan de 1-e Middellandstraat en in de buitenruimte wordt de recente
geschiedenis van de wijk verteld: de komst van de arbeidsmigranten, de roerige jaren ’80 en ’90,
het gezinsleven, de winkelstraten, het herstel en de komst van nieuwe bewoners.

Middland Foto,
de Rotterdamse
wijk Middelland in
zwart-wit en kleur.

De tentoonstelling is samengesteld uit uniek fotomateriaal afkomstig van bewoners naast het werk van
professionele fotografen. Niet eerder werd het verleden van de wijk zo uitgebreid verbeeld.
Middland Foto leidt je via de expositie langs het verhaal van Middelland.
Naast de expositie is er randprogrammering. Je kunt een route maken door de wijk, alleen of met een gids,
meedoen met de fotowedstrijd en MiddTalks bijwonen. Voor jongeren ontwikkelen we een educatief
programma, buitenschoolse activiteiten en een leer-werktraject.

van 25 april t/m 27 oktober 2019
De Hoed, 1e Middellandstraat 103
www.middlandfoto.nl
#middlandfoto

Middland Foto levert een betekenisvolle bijdrage aan ontmoetingen en uitwisselingen van verhalen die de
weg naar de expositie net zo belangrijk maken als de expositie zelf.

Met Middland Foto in de binnen- en buitenruimte en de randprogrammering vinden uitwisselingen
van verhalen plaats tussen oude en nieuwe bewoners. Samen vertellen we het verhaal van Middelland.
Immers, wie het verleden kent, begrijpt het heden beter.
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Foto: Carel van Hees

Middland Foto,
de Rotterdamse
wijk Middelland in
zwart-wit en kleur.

van 25 april t/m 27 oktober 2019
De Hoed, 1e Middellandstraat 103
www.middlandfoto.nl
#middlandfoto

Foto: Jan van der Ploeg
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wijk Middelland in
zwart-wit en kleur.
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