
HET GEMAAL
EEN COLLECTIEVE PLEK

VOOR ONTMOETING
EN PRODUCTIE

AFRI
KAANDER

 WIJK 
CO-OP



Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur, de metro (Rijnhaven & Maashaven) 
ligt op loopafstand en het  Gemaal is 15 minuten fietsen vanaf het centrum. 

Ook bus 77 stopt in de straat.
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KATENDRECHT

CENTRUM

LOCATIE ACHTERGROND 

Pretorialaan 141 
3072 EL Afrikaanderwijk

Rotterdam-Zuid

Het Gemaal op Zuid is in 1899 gebouwd als 
‘Zuidoostelijk rioolgemaal’. Toen de functie van het 
stoomgemaal door een modernere installatie werd 

overgenomen is het verbouwd tot restaurant en 
expositieruimte. Stichting Freehouse maakte er  
oa. met het Wijkwaardenhuis de kwaliteiten van  

de Afrikaanderwijk internationaal zichtbaar. 

De karakteristieke locatie wordt sinds 2014 beheerd door 
de Afrikaanderwijk Coöperatie. Een wijkonderneming 

die de kracht en kwaliteit van lokale productie zichtbaar 
maakt. Onder meer door het gebouw open te stellen 

als platform voor activiteiten rondom talentontwikkeling, 
presentie, cultuur en ontmoeting. Zo brengt de door  

bewoners gerunde Wijkkeuken van Zuid er alle smaken 
van de wijk samen. 

In het Gemaal is met elkaar meer mogelijk. 

EN BEREIKBAARHEID

GEMAAL OP ZUID

GEMAAL OP ZUID



Het Gemaal bestaat uit verschillende ruimtes 
die afzonderlijk, maar ook gezamenlijk gehuurd 
kunnen worden. Bijvoorbeeld voor workshops, 

vergaderingen, presentaties, wijkactiviteiten etc. 

Voor boekingen, prijzen en/of informatie over de locatie 
en de faciliteiten: gemaal@wijkcooperatie.org

 

GEMAAL OP ZUID
PRESENTATIES

DINNERS

VERGADERINGEN

OPTREDENS

KOOKWORKSHOPS

EXPOSITIES

KENNISUITWISSELING

EVENEMENTEN

WIJKACTIVITEITEN



HET GEMAAL HEEFT EEN RUIM TERRAS 
EN VOOR BEZOEKERS IS ER GRATIS WIFI.

HET HOOFDGEBOUW TERRAS

ORANGERIE

Het hoofdgebouw van 
het Gemaal op Zuid 
biedt plaats aan maxi-
maal 120 personen. Het 
is een sfeervolle hoge 
ruimte met veel licht 
door de hoge ramen. Er 
is een projectiescherm 
aanwezig voor film en 
presentaties.

De Orangerie is een lichte ruimte die 
is voorzien van een glazen dak, grote 
zijramen en een mooie houten vloer. 
Deze ruimte kan gebruikt worden 
als vergader- of presentatieruimte, 
maar is ook ideaal voor workshops. 
Er staat een lange tafel waar 20 
mensen aan kunnen zitten.

Overige Faciliteiten

Beamer 
Geluidsinstallatie 
Draadloze microfoons 
Presentatiescherm 
Podiumdeel 1 m 
Podiumdeel 2 m 
Marktkramen 
Professionele keuken 
 



VOORBEELD LUNCHMENU

Huiscateraar van het Gemaal  
is de in het pand gevestigde  
Wijkkeuken van Zuid. Hier koken 
getalenteerde thuiskoks uit Rotter-
dam-Zuid de heerlijkste gerechten. 
De koks delen een gemeenschap-
pelijke passie voor koken en lekker 
eten. Met elkaar vertegenwoordigen 
ze de culinaire kwaliteiten van de 
Afrikaanderwijk. 

De Wijkkeuken staat voor ambachte-
lijk, lokaal, duurzaam en gezond koken. 
Bijna alle ingrediënten worden lokaal 
ingekocht of komen van de Afrikaan-
dermarkt. Onze koks hebben ieder hun 
eigen kwaliteiten en culturele achter-
grond waardoor ze goed op de wensen 
en behoeften van onze klanten kunnen 
inspelen. 

Van een Pakistaanse borrelsnack of 
een Marokkanse lunch tot een verras-
send viergangendiner of zelfs een  
Antilliaanse kookworkshop. De Wijk-
keuken van Zuid verzorgt de catering 
van het Gemaal, maar levert eventueel 
ook bij u op locatie. We spreken graag 
de mogelijkheden met u door. 

DE WIJKKEUKEN

VAN ZUID

HUISCATERAAR

Een soep naar keuze geserveerd met zuurdesembrood, bijv.: 
•  Pittige Mexicaanse maïssoep    
•  Spinaziesoep
•  Marokkaanse harira soep, vegetarisch of met kip

Met naar keuze:
•  Hollands broodje boerenkaas, pesto en slamelange/komkommer 
•  Burek, Turkse hartige taart met spinazie/feta  
•  Broodje kip met olijventapenade en sla/komkommer  

€ 10,00 p.p. (voor iedere prijs een passende catering) 



We bespreken graag met u de mogelijkheden voor
het gebruik van het Gemaal voor uw activiteiten.

Dan kunnen we ook kijken hoe de Wijkkeuken van Zuid 
u een bijpassend cateringaanbod kan doen.

Het Gemaal op Zuid ligt op loopafstand van de metro 
en op 15 minuten fietsen van het centrum. Er is in
de omgeving ook voldoende parkeergelegenheid.

Het Gemaal
Pretorialaan 141, Rotterdam-Zuid

Contact
gemaal@wijkcooperatie.org / 06 1878 7456 (9.00 - 18.00 uur)

Online
facebook.com/gemaalopzuid / www.wijkcooperatie.org

VOORBEELD DINNER BUFFET

MET ELKAAR IS MEER MOGELIJK

•  Kippenbout op Marokkaanse wijze bereid    
•  Gestoomde seizoensgroenten
•  Indiase viscurry uit de oven
•  Gevulde groene salade
•  Vegetarische Pakistaanse rijstschotel
•  Kaapverdiaanse xerem met cassave/groene banaan  
     en zoete aardappel

Koffie en thee met:
•  Cake met abrikozen, walnoten en kokos/noten crumble  
•  Seizoensfruitsalade met verse munt  

€ 25,00 p.p. (voor iedere prijs een passende catering)

    

OOK BORRELHAPJES , 

BRUNCH EN ONTBIJT


