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Renovatie stadhuis: oude glorie en subtiele 

vernieuwing 
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Het stadhuis van Rotterdam is de afgelopen jaren flink op de schop genomen. Architect Wout 

Putter herstelde het gebouw uit 1920 grotendeels in oude glorie. Het miljoenenproject is na 

zeven jaar eindelijk klaar. 

In de centrale hal is weinig verandering te zien. "Het kenmerk van een goede restauratie", noemt 

Putter dat. "Als er nieuwe dingen worden toegevoegd, wordt dat op een bescheiden manier 

gedaan." 

 

Vanaf de jaren 60 en 70 werden de grote ruimten in het stadhuis opgedeeld in kleine 

werkruimten. Tijdens de renovatie zijn de grote ruimtes weer teruggebracht, waardoor het pand 

volgens de architect in oude glorie is hersteld. 

Op zolder is een bedrijfsrestaurant gemaakt voor de ambtenaren, te bereiken met een lift. Het 

project kostte 45 miljoen euro. 
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Raadszaal Rotterdam wordt verbouwd 

Rotterdamse stadhuis is maandag begonnen met een grote verbouwing van de raadszaal. Er 

wordt onderhoud gepleegd en de zaal wordt meer aangepast aan de eisen van deze tijd. 

Het casco van de zaal en de opstelling blijven hetzelfde. De vergadertafels en houten wanden 

worden hersteld. Verder worden de tribunes voor de ambtenaren en de pers aangepakt en komt er 

nieuwe vloer- en raambekleding.  



De klimaatregeling, het licht en de ICT-voorzieningen worden verbeterd. Ondanks protesten van 

Leefbaar Rotterdam wordt ook wordt het losse meubilair vernieuwd. 

Er wordt al sinds 2000 veel gedaan om het stadhuis in zijn historische luister te bewaren, maar 

wel aan te passen aan de eisen van deze tijd. De verbouwing van de raadszaal is een van de 

onderdelen hiervan. 

De vergaderingen van de gemeenteraad worden in de komende tijd gehouden in de burgerzaal of 

in zaal 7 van het stadhuis. Bij meerdere vergaderingen wordt uitgeweken naar een andere kamer. 

Het werk is naar verwachting eind oktober gereed. De verbouwing kost 1,2 miljoen euro 
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