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Inleiding   

Lange tijd is er weinig aandacht voor cultuurhistorie geweest in Rotterdam. Pas sinds enkele 

jaren is de belangstelling hiervoor groeiende. Niet alleen in Rotterdam, maar ook landelijk 

lijkt er meer aandacht te zijn voor cultuurhistorie. Tien jaar geleden presenteerde de 

toenmalige staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg, de nota Belvedere. In deze nota 

werd gepleit voor het inbrengen van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk 

ordeningsbeleid in Nederland. Bij deze nota was ook een cultuurhistorische waardenkaart 

gevoegd met daarop alle cultuurhistorische waarden die van nationaal belang zijn. Het doel 

van deze waardenkaart was om alle cultuurhistorische waarden in Nederland inzichtelijk te 

maken, zodat ze bij ruimtelijke planvorming als uitgangspunt kunnen worden gebruikt. Naar 

aanleiding van deze nota heeft een aantal provincies en gemeenten een cultuurhistorische 

waardenkaart gemaakt waarop de cultuurhistorische waarden van de provincie of de gemeente 

staan aangegeven. Om bij deze landelijke tendens aan te sluiten wil de gemeente Rotterdam 

ook een cultuurhistorische waardenkaart vervaardigen, zodat cultuurhistorie integraal 

onderdeel gaat uitmaken van het ruimtelijk ordeningsbeleid van de stad.  

Tijdens mijn stage bij bureau Monumenten, dienst Stedebouw & Volkshuisvesting in 

Rotterdam is mij gevraagd om te onderzoeken hoe een cultuurhistorische waardenkaart voor 

Rotterdam eruit zou kunnen zien. Hiervoor heb ik een inventarisatie en analyse gemaakt van 

bestaande cultuurhistorische waardenkaarten, waarbij ik tevens het gebruik van deze kaarten 

heb onderzocht. Vervolgens heb ik onderzocht wat de wensen, eisen en behoeften ten aanzien 

van een cultuurhistorische waardenkaart binnen de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van 

de gemeente Rotterdam zijn. Ook buiten deze dienst heb ik onderzocht wat een waardenkaart 

moet beogen. Op deze manier heb ik in beeld kunnen brengen welk doel de kaart moet 

beogen, voor welke doelgroep hij gemaakt moet worden en aan welke wensen en eisen de 

kaart moet voldoen.  

Een vraag die tijdens mijn stage echter niet aan de orde is gekomen was waaròm Rotterdam 

een cultuurhistorische waardenkaart wil; waar komt de belangstelling voor cultuurhistorie 

ineens vandaan? En wat is de meerwaarde van een dergelijke kaart voor de stad? Een tweede 

vraag die voortkwam uit mijn stageonderzoek was: hoe zou de cultuurhistorische 

waardenkaart van Rotterdam er uit zien als ik er zelf één zou gaan maken? En wat zou hier 

dan het cultuurhistorische verhaal achter zijn? Op deze vragen heb ik getracht een antwoord te 

geven in dit rapport. 

Om te begrijpen waarom Rotterdam cultuurhistorie wil betrekken in haar ruimtelijk 

ordeningsbeleid, is het van belang om meer te weten over de rol van cultuurhistorie in het 
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landelijk beleid. In het eerste gedeelte van dit onderzoek wordt hier op ingegaan. Hierbij komt 

ook aan de orde op welke wijze cultuurhistorie kan worden toegepast in de praktijk. Daarna 

wordt omschreven welke plaats cultuurhistorie op dit moment in het ruimtelijk 

ordeningsbeleid van Rotterdam inneemt. In dit hoofdstuk wordt eveneens een antwoord 

gezocht op de vragen waar de belangstelling voor cultuurhistorie vandaan komt en wat de 

meerwaarde van een cultuurhistorisch gevoerd beleid is.  

In het tweede hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de cultuurhistorische waardenkaart van 

Rotterdam beschreven. De kaart is ontwikkeld voor de vooroorlogse wijken van Rotterdam-

Zuid. Omdat de cultuurhistorische waardenkaart uiteindelijk geheel Rotterdam moet beslaan, 

is een heldere methodiek zeer belangrijk. De methodiek moet daarom niet alleen toepasbaar 

zijn op dit stadsdeel, maar op alle delen van de stad. De Rotterdamse cultuurhistorische 

waardenkaart vertoont de stedenbouwkundige structuren van de stad. Uit mijn stageonderzoek 

is gebleken dat juist hier behoefte aan is. De kaart zal dan ook geen architectonische details 

tonen. De cultuurhistorische waardenkaart is getest tijdens een aantal workshops. Hier hebben 

stedenbouwkundigen, architectuurhistorici en landschapsarchitecten van de dienst Stedebouw 

& Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam aan deelgenomen. In dit hoofdstuk wordt 

eveneens aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen van de 

cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam. Hoe zou de kaart kunnen worden uitgebreid? 

En met welke factoren moet rekening worden gehouden in de toekomst? 

Hoofdstuk drie geeft een historisch-ruimtelijke beschrijving van het onderzoeksgebied. Hierin 

wordt aangetoond welke waarden in dit gebied van belang zijn en waarom ze op de 

cultuurhistorische waardenkaart staan aangegeven. Als onderzoeksgebied is gekozen voor de 

vooroorlogse wijken van Rotterdam-Zuid. Dit gebied valt geografisch samen met de wijken 

Noordereiland, Feijenoord, Afrikaanderwijk, Katendrecht, Hillesluis, Bloemhof, Vreewijk, 

Tarwewijk, Carnisse en Charlois. Het gebied bestond oorspronkelijk uit een polderlandschap 

met een aantal oude dorpskernen zoals Oud-Charlois, Katendrecht en Hillesluis. Toen 

halverwege de negentiende eeuw als gevolg van de industrialisatie de binnenstad van 

Rotterdam overvol raakte, werden deze gemeenten geannexeerd om nieuwe industriegebieden 

en woonwijken voor de arbeiders te kunnen creëren. Eerst was er nog geen sprake van een 

stedenbouwkundig plan; de groei was divers van karakter. Naar aanleiding van de Woningwet 

in 1901 werden de grote steden geacht om een uitbreidingsplan op te stellen. Diverse 

stedenbouwkundigen hebben uitbreidingsplannen voor Rotterdam-Zuid gemaakt, waaronder 

Rose, De Jongh, Burgdorffer, Granpré Molière, Verhagen & Kok en Witteveen. Tijdens het 

interbellum won de planmatige stadsuitbreiding sterk aan betekenis op Zuid. De gemeente en 
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woningbouwverenigingen hebben toen een belangrijke rol gespeeld in de stadsontwikkeling 

en volkshuisvesting. Zuid werd hierdoor een proeftuin van nieuwe stedenbouwkundige 

concepten en bouwtechnische experimenten, zoals tuin- en betondorpen. Vanwege deze grote 

cultuurhistorische verscheidenheid is Zuid dan ook een zeer boeiend stadsdeel om een 

interessante cultuurhistorische waardenkaart van te maken, zodat cultuurhistorie en plaats 

krijgt in het  ruimtelijk ordeningsbeleid van Rotterdam. 
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1 De rol van cultuurhistorie in het ruimtelijk ordeningsbeleid van Nederland  

 

1.1 Wat is een cultuurhistorische waardenkaart 

Een cultuurhistorische waardenkaart maakt op een heldere manier inzichtelijk waar zich 

cultuurhistorische waarden binnen een bepaald gebied bevinden. Cultuurhistorie omvat alle 

sporen, objecten en patronen of structuren die zichtbaar of niet zichtbaar deel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling.1 

Cultuurhistorie omvat dus zowel het archeologisch, historisch-stedenbouwkundig als het 

historisch-landschappelijk erfgoed. In dit rapport wordt niet ingegaan op de cultuurhistorisch 

roerende goederen zoals verzameld in archieven of musea en ook niet op de culturele of 

maatschappelijke waarden die kunnen worden toegekend aan gebouwen, elementen of 

structuren. Dit onderzoek richt zich alleen op het cultuurlandschappelijke en gebouwde 

erfgoed. Archeologische waarden worden buiten beschouwing gelaten, omdat door de 

archeologische dienst van de gemeente Rotterdam, BOOR, momenteel wordt gewerkt aan een 

Archeologische Waardenkaart waarop alle bekende archeologische terreinen en 

archeologische verwachtingsgebieden staan aangegeven.2 Deze kaart kan als kaartlaag aan de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van Rotterdam worden gevoegd.  

 

1.2 Cultuurhistorie in het landelijk beleid 

Al sinds de zestiende eeuw maken oudheidkundigen studie van ruïnes, munten, manuscripten 

en archeologische resten. In de negentiende eeuw trad specialisatie op en ontstonden voor de 

verschillende bronnen zelfstandige vakgebieden. Ook ontstond het besef dat cultureel erfgoed 

kwetsbaar is, de zorg voor het erfgoed kreeg daardoor een stevige impuls.3 Elke discipline 

legde andere accenten: bij de gebouwde omgeving waren de bescherming en restauratie de 

voornaamste aandachtspunten, bij het bodemarchief het wetenschappelijk onderzoek. Sinds de 

jaren negentig van de twintigste eeuw wordt getracht om de verschillende vakgebieden en 

vormen van erfgoedzorg nader tot elkaar te brengen. Hierbij werd de vraag gesteld hoe 

verhalen, objecten, gebouwen en plekken in onderlinge samenhang, kunnen bijdragen aan de 

vormgeving van onze samenleving en onze omgeving, nu en in de toekomst. Als antwoord 

                                                   

1 Fred Feddes (red.), Nota Belvedere. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke 
inrichting, z.p. 1999, p. 10. 
2 Persoonlijke communicatie met BOOR, 23 maart 2009. 
3 E. Beukers (red.), Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in 
Nederland, Amersfoort 2009, p. 18. 
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hierop heeft staatssecretaris Van der Ploeg in juni 1999 de nota Belvedere gepresenteerd.4 In 

dit rapport, dat is ondertekend door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OC&W), van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij (LNV) en van Verkeer en Waterstaat (V&W), wordt gepleit voor 

een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het idee is dat cultuurhistorische structuren, landschappen en objecten een duidelijke rol 

moeten gaan spelen bij ruimtelijke ingrepen op elke schaal. Het doel hiervan is niet alleen dat 

cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft voor de toekomst, maar dat tevens de kwaliteit van 

de leefomgeving wordt verbeterd. Als er namelijk geen rekening wordt gehouden met 

cultuurhistorische waarden, zal uiteindelijk het unieke karakter van stad en land verloren, 

aldus de nota. Het gevolg hiervan is dat alle steden en landschappen in Nederland op elkaar 

gaan lijken.  

Het Belvederebeleid heeft de afgelopen tien jaar voor meer aandacht gezorgd voor 

cultuurhistorie als ‘kwaliteitsimpuls’ in ruimtelijke ontwikkelingen. Op dit moment speelt de 

modernisering van de monumentenzorg een rol in de aandacht voor cultuurhistorie.5 De 

huidige monumentenzorg is nog vooral gericht op objecten met een historische waarde. 

Hierdoor zijn de afgelopen decennia veel monumenten en beschermde gezichten goed 

bewaard gebleven. Eén van de uitgangspunten in het nieuwe monumentenbeleid is dat 

cultuurhistorie een belangrijk element moet gaan vormen in de ruimtelijke ordening van 

Nederland. Ook de omgeving van een monument of cultuurhistorische waarden die net buiten 

een monument of beschermd gezicht vallen moet worden betrokken in ruimtelijke 

ontwikkelingen.6  

 

1.3 Waarom is er juist nu aandacht voor cultuurhistorie?  

Veel mensen hechten waarde aan de historische steden en diversiteit van de landschappen van 

ons land. Deze cultuurhistorische kwaliteiten verschaffen mensen een gevoel van eigenheid. 

Mensen ontlenen hun identiteit aan een herkenbare leefomgeving waarin hun eigen 

levensverhaal ligt opgesloten. Daarom geven velen de voorkeur aan het wonen in een stad of 

dorp waar zij een binding mee hebben. De laatste jaren lijkt er steeds meer aandacht te zijn 

                                                   

4 Feddes 1999. 
5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Een lust, geen last. Visie op de modernisering van 
de monumentenzorg, Den Haag 2008. 
6 Zie ook: Fred Feddes (red.), De architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-
2000, Den Haag 1996. 
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voor cultuurhistorie.7 Dat is te zien aan bijvoorbeeld de vorming van de canon van de 

Nederlandse geschiedenis en de bouw van het Nationaal Historisch Museum in Arnhem. Maar 

ook de populariteit van boeken als De eeuw van mijn vader van Geert Mak en de tv-serie De 

zomer van 1823 waarin deze auteur dezelfde wandeltocht door Nederland maakt als Jacob van 

Lennep in 1823 tonen aan dat er veel belangstelling bestaat voor de eigen geschiedenis en 

identiteit.8 9 

Globalisering en lokalisering lijken een grote rol te spelen in deze aandacht voor 

cultuurhistorie. De wereld wordt steeds kleiner; afstanden zijn steeds beter te overbruggen. 

Door internationale regels en wetten gaan steeds meer landen op elkaar lijken. Tevens staat 

Nederland aan het begin van grote ruimtelijke ontwikkelingen. Het land wordt met grote 

snelheid volgebouwd met nieuwe woonwijken en industriegebieden die allemaal hetzelfde 

lijken te zijn. Om deze redenen lijkt het juist nù van belang om aandacht te schenken aan het 

behoud van de eigen geschiedenis en het naar voren brengen van de eigen identiteit. 

Deze aandacht voor de eigen geschiedenis is niet nieuw, maar bestaat al veel langer dan 

vandaag. Vanaf ongeveer 1870 begon Nederland op grote schaal te veranderen.10 Nederland 

werd van een agrarische handelsstaat een industriële natie. Als gevolg hiervan veranderden 

het landschap en het stadsbeeld. Ten behoeve van de moderniseringsplannen werd er veel 

gesloopt om schaalvergroting en verbeterde infrastructuur te beogen. Omdat deze 

veranderingen zo snel gingen, ontstond een bewustwording van verdwijnend schoon van de 

steden en het landschap. Eén van de eersten die een beslissende rol heeft gespeeld in de 

bewustmaking van publiek en regering van de grote betekenis van historische steden in 

Nederland was Victor de Stuers. Zijn artikel ‘Holland op zijn smalst’ in De Gids vormde een 

protest tegen het verdwijnen van het historische stadsbeeld.11 Dit artikel had tot gevolg dat in 

1874 het ‘College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ werd 

ingesteld. Dit kan worden beschouwd als het begin van de institutionele monumentenzorg. 

Ook de oprichting van organisaties als de ‘Nederlandsche Oudheidkundige Bond’, ‘Bond 

                                                   

7 Zie ook: Rob van der Laarse (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering, 
Amsterdam 2005. 
8 Geert Mak, De eeuw van mijn vader, Amsterdam 1999. 
9 De tv-serie De zomer van 1823 is gebaseerd op het boek Lopen met Van Lennep van Jacob van 
Lennep uit 1823: Geert Mak, Theo Uittenbogaard en Henk Baard,De zomer van 1823, videoproductie, 
Amsterdam (Interakt), 2007.  
10 Kees van der Ploeg, ‘Het beeld van de stad en de monumentenzorg’, Holland 4/5 (1992), pp. 253-
258. 
11 De Gids 37 (1873), pp. 320-403. Dit stuk is opnieuw uitgegeven door een werkgroep van de 
Universiteit van Amsterdam, onder leiding van C. Peeters: V. de Stuers, Holland op zijn smalst, 
Bussum 1975. 



 10 

Heemschut’ en de ‘Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten’, allen opgericht in het 

begin van de twintigste eeuw, weerspiegelen de groeiende belangstelling in deze periode voor 

stad en land.  

In Rotterdam vroeg architect en gemeenteraadslid J. Verheul Dzn. (1860-1948) aandacht voor 

de schoonheid van de stad en het omringende platteland dat werd bedreigd door vernieuwing 

en uitbreiding van de stad.12 In een serie boekjes van zijn hand pleitte hij voor een betere 

aansluiting bij het bestaande, zodat waardevolle architectuur- en landschapselementen 

behouden konden blijven. De boekjes werden door hemzelf geïllustreerd met tekeningen 

waarmee hij aandacht vroeg voor oude en bedreigde architectuur en landschappen.  

Ook nu staat Nederland, net als aan het einde van de negentiende eeuw, voor grote ruimtelijke 

veranderingen. Dit verklaart de hernieuwde aandacht voor het behoud van cultuurhistorie en 

daarmee het behoud van de eigen geschiedenis en identiteit. 

 

1.4 Op welke wijze kan cultuurhistorie worden ingezet? 

Het behoud van cultuurhistorische waarden zorgt voor het in stand houden van de identiteit en 

herkenbaarheid van een gebied. Door de aandacht te vestigen op de al aanwezige 

cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren, wordt de identiteit van stad of land 

versterkt. Hiermee wordt de geschiedenis van Nederland zichtbaar en wordt voorkomen dat 

objecten of structuren verloren gaan. In 1999 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 

voorbeeldproject van het Belvederebeleid gelanceerd.13 Deze linie vormde van 1815 tot 

februari 1940 de hoofddefensielinie van het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft dus een 

zeer grote cultuurhistorische betekenis voor Nederland. Om er voor te zorgen dat dit 

belangrijke verdedigingswerk niet verloren gaat, zijn er eigentijdse functies zoals recreatie, 

waterbeheer, landbouw en natuur aan de Waterlinie toegevoegd. Ook zijn er zoveel mogelijk 

forten geëxploiteerd en opengesteld voor het publiek.14 Op deze manier kan de Hollandse 

Waterlinie behouden blijven voor de toekomst en wordt de geschiedenis van Nederland beter  

                                                   

12 Verheul schreef onder andere over bijzondere buitenhuizen en boerenhofsteden in Kralingen en 
over het voormalige Charlois en Katendrecht, in: J. Verheul Dzn., Kralingen en ’s Gravenweg alsmede 
de oude merkwaardige buitenhuizen en boerenhofsteden aan dien weg, Rotterdam 19402 (1933) en 
Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend landelijk schoon in en om den 
Charloisschen polder te Rotterdam, Rotterdam 19 Arnhem 19703 (1933). 
13 Zie voor meer informatie over het beleid van dit project de nota van de Ministeries van OCenW, 
VROM, V&W en LNV, Ontwerpen aan Nederland. Architectuurbeleid 2001-2004, Den Haag 2000. 
Bekijk voor meer informatie over de uitvoering van het beleid de website Hollandse Waterlinie 
<www.hollandsewaterlinie.nl/index.asp?id=48> (20 juni 2009). 
14 Daarnaast levert cultuurhistorie ook een bijdrage aan de lokale, regionale en nationale economie 
door bijvoorbeeld toerisme. 

http://www.hollandsewaterlinie.nl/index.asp?id=48
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zichtbaar. En daarmee wordt de identiteit van ons land weer onderstreept. Behoud door 

ontwikkeling is hierbij het uitgangspunt. Door nieuwe functies aan oude gebouwen, 

landschappen en structuren toe te kennen is behoud mogelijk. Soms is het echter 

onvermijdelijk dat sommige cultuurhistorische waarden toch verloren gaan, door bijvoorbeeld 

herstructurering of sloop. In dit geval kunnen de cultuurhistorische waarden toch een 

uitgangspunt of inspiratiebron vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit kan door de 

historische waarden te laten integreren in nieuwe ruimtelijke plannen. Deze nieuwe situatie 

moet dan wel hoogwaardig zijn. Dit vereist een weloverwogen beslissing over 

cultuurhistorische waarden. Er moeten bewuste keuzes gemaakt worden, zodat de relatie met 

de vroegere cultuurhistorische kwaliteiten zichtbaar blijft. Het zou jammer zijn als dit zou 

leiden tot een parodie op het verleden, zoals bij woonwijken die in een historiserende stijl zijn 

gebouwd. Een voorbeeld is de wijk Brandevoort bij Helmond.15 

Een project waar op gemeentelijk niveau is geprobeerd om cultuurhistorische waarden voor 

een nieuwe inrichting te gebruiken is het project Waalfront in Nijmegen.16 Dit gebied in 

Nijmegen is tot in het verre verleden van groot belang voor Nijmegen geweest. In de 

Romeinse tijd lag hier een Romeinse nederzetting met een karakteristieke rechthoekige 

plattegrond. In de negentiende eeuw werd hier fort Krayenhoff gebouwd ter verdediging van 

de stad. En sinds het einde van de negentiende eeuw is de plek van groot belang als 

industriegebied dat veel werkgelegenheid biedt. Nu wordt het gebied omgevormd tot 

woongebied. Hierbij is geprobeerd om alle drie de lagen uit de geschiedenis naar voren te 

laten komen. Wat zich nog van de Romeinse nederzetting onder de grond bevindt is met rust 

gelaten, maar het grondplan is als inspiratiebron gebruikt om daarboven een nieuwe woonwijk 

aan de Waal neer te zetten. Het fort Krayenhoff is als uitgangspunt gebruikt om het 

omliggende groene landschap weer invulling te geven. Het fort is weer zichtbaar gemaakt en 

het omliggende terrein als een park ingericht. De industriële panden zijn herbestemd tot 

appartementen. De reden waarom Nijmegen ervoor heeft gekozen om cultuurhistorie deel te 

laten uitmaken in nieuwe planontwikkelingen is omdat het zich wil profileren als oudste stad 

van Nederland. Door gebruik te maken van de cultuurhistorische gelaagdheid wil de stad laten 

zien dat ze uniek is.17  

                                                   

15 Meer over de wijk Brandevoort is te lezen op de website: Brandevoort <www.brandevoort.nl> (20 
juni 2009). 
16 Y. van Tienen, Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal, Nijmegen 2007. 
17 De gemeente Nijmegen is nog bezig met het vervaardigen van een cultuurhistorische waardenkaart, 
maar is ondertussen al wel bezig om cultuurhistorie in te voegen in ruimtelijke ontwikkelingen: 
Telefonisch interview met Hetty Petersen, bureau Monumenten Nijmegen, 2 maart 2009. 

http://www.brandevoort.nl
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In Rotterdam is het Lloydkwartier, voorheen de Schiehaven-Müllerpier, een voorbeeld van 

een gebied dat door het inzetten van cultuurhistorie een nieuwe invulling heeft gekregen.18 

Het Lloydkwartier is vernoemd naar het voormalige hoofdkwartier van de rederij de 

Rotterdamsche Lloyd. Vroeger zijn duizenden mensen met deze rederij vertrokken naar 

Nederlands-Indië. In het gebouw van deze rederij, gebouwd in 1922, zijn appartementen en 

ateliers voor kunstenaars gevestigd. Ook andere historische gebouwen hebben een nieuwe 

bestemming gekregen. Zo zijn ook de Schiecentrale, een voormalige elektriciteitsfabriek, en 

het Jobsveem, een voormalig pakhuis, getransformeerd tot appartementencomplexen. Andere 

belangrijke gebouwen in dit gebied zijn het Maaskantgebouw van de belangrijke Rotterdamse 

architect Maaskant uit 1957 en het Veerhuisje van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 

uit 1917. Dit veerhuisje doet nu dienst als opstapplaats van de watertaxi. Het Lloydkwartier 

laat het verleden van Rotterdam als havenstad zien. Door de nieuwe invulling die is gegeven 

aan dit bijzondere gebied in Rotterdam konden de bijzondere gebouwen èn daarmee een 

stukje Rotterdamse geschiedenis behouden blijven.  

 

1.5 De rol en betekenis van een cultuurhistorische waardenkaart 

Bij de nota Belvedere is een kaart gevoegd waarop de cultuurhistorische waarden die van 

nationaal belang zijn staan aangegeven. Het gaat om historisch-stedenbouwkundige, 

historisch-geografische en archeologische waarden. In de nota wordt de cultuurhistorische 

waardenkaart gepresenteerd als een geschikt instrument om cultuurhistorische waarden 

inzichtelijk te maken en als inspiratiebron te gebruiken in nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingsplannen.19 Naar aanleiding van de nota hebben de meeste provincies en een 

klein aantal gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld om de provinciale of 

gemeentelijke cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken. Op deze manier wordt de 

aandacht op deze waarden gevestigd, waardoor de provincies en gemeenten de 

cultuurhistorische waarden kunnen inbrengen in hun ruimtelijk ordeningsbeleid.  

De attenderende functie is de belangrijkste waarde van de cultuurhistorische waardenkaart. 

Een cultuurhistorische waardenkaart moet laten zien waar de kansen liggen in een gebied en 

moet duidelijk maken wat van belang is. Door de aandacht te vestigen op de aanwezige 

cultuurhistorische waarden ontstaat er een bewustzijn onder plannenmakers,  

                                                   

18 Zie voor meer informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van het Lloydkwartier: 
<www.lloydkwartier.rotterdam.nl> (30 juni 2009). 
19 Feddes 1999, p. 21. 

http://www.lloydkwartier.rotterdam.nl
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Cultuurhistorische waardenkaart van Nederland, uit: Feddes 1999, p.2 
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stedenbouwkundigen en architecten en kan worden voorkomen dat ons cultuurhistorisch 

erfgoed verloren gaat.  

Daarnaast verschaft een cultuurhistorische waardenkaart inzicht in ons eigen verleden en 

identiteit. ‘Wie het heden wil begrijpen, moet het verleden kennen’, zoals dit gezegde prachtig 

verwoord. Door de fysieke sporen uit het verleden te laten zien wordt de geschiedenis van 

Nederland zichtbaar. Hieraan is af te lezen hoe onze voorouders hebben geleefd, hoe zij 

woonden en hoe het landschap van toen eruit zag.  

Doordat een cultuurhistorische waardenkaart informatie uit het verleden geeft is het tevens 

een belangrijke bron voor studie en educatie. Door te kijken naar hoe we vroeger met onze 

omgeving omgingen en hoe we daar nu mee omgaan, kunnen we daar lering uit trekken. Bij 

vernieuwing en ontwikkeling kan deze kennis uit het verleden worden meegenomen. 

Maar wanneer en hoe kan een cultuurhistorische waardenkaart worden ingezet? Recent heeft 

de Raad voor Cultuur advies uitgebracht aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OC&W) over de Modernisering van de Monumentenzorg (MOMO).20 Hierin is 

een passage opgenomen over de rol van een cultuurhistorische waardenkaart. De Raad wijst 

erop dat cultuurhistorische waardenkaarten in de steden het uitgangspunt zouden moeten gaan 

vormen voor een projectbesluit. Daarvoor moeten de cultuurhistorische waarden ook in een 

bestemmingsplan worden opgenomen. Zo heeft een cultuurhistorische waardenkaart een 

juridische verankering en kan cultuurhistorie een inspiratiebron zijn. Een cultuurhistorische 

waardenkaart moet dan ook vóóraf worden ingezet als toetsingsinstrument bij ruimtelijke 

ordeningsplannen.  

Tot slot moet cultuurhistorie worden geïntegreerd in de denkwijze van de stad. Als er meer 

aandacht is voor cultuurhistorie, zal er ook meer behouden blijven. Alle beleidssectoren die 

bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen betrokken zijn moeten dan ook bekend 

zijn met de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad. Het vertalen van het verleden naar het 

heden moet voor ontwerpers en ontwikkelaars verankerd raken in hun denk- en werkwijze. 

Als de cultuurhistorische kwaliteiten worden meegewogen in nieuwe plannen, blijft de 

cultuurhistorie behouden voor de toekomst. Een cultuurhistorische waardenkaart is hiervoor 

een uitermate geschikt instrument. 

 

 

                                                   

20 Brief van de Raad voor Cultuur aan R. Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 6 
februari 2009. 
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1.6 Cultuurhistorie in het ruimtelijk ordeningsbeleid van Rotterdam 

Tot voor enkele jaren geleden is er maar weinig rekening gehouden met cultuurhistorie in 

Rotterdam. De laatste jaren is er echter een kentering zichtbaar geworden in dit beleid. 

Rotterdam wil de identiteit van de stad versterken door het inzetten van cultuurhistorie. Op dit 

moment wordt Rotterdam door veel mensen niet aantrekkelijk gevonden als woonstad. Met 

het bombardement op 14 mei 1940 is niet alleen de historische binnenstad, maar ook de ziel 

van de stad verloren gegaan. De nieuwe stad die na de oorlog is gebouwd vormt een breuk 

met het verleden. Daardoor spreekt de stad niet tot de verbeelding en voelen velen zich er niet 

thuis. Toch heeft Rotterdam veel meer te bieden dan alleen een naoorlogs centrum. De stad is 

veel ouder en die sporen bestaan nog steeds. Ze zijn alleen verwaarloosd en daardoor niet 

meer direct zichtbaar.  

De laatste jaren is er, mede dankzij het landelijke beleid, meer aandacht gekomen voor de 

eigen cultuurhistorie van de stad. Rotterdam wil graag bij de landelijke tendens aansluiten. In 

de Stadsvisie Rotterdam 2030 wordt al gepleit voor het inzetten van cultureel erfgoed en 

architectuur als ontwikkelingskracht om de identiteit van de stad te versterken.21 Op basis 

hiervan worden er al cultuurhistorische verkenningen en analyses uitgevoerd om de 

cultuurhistorische waarde van een bepaald gebied helder te krijgen. De cultuurhistorische 

waardenkaart kan hierin een positieve rol spelen door alle kwaliteiten van de stad te tonen 

waardoor deze kunnen worden versterkt en ontwikkeld. Op deze manier kan de 

cultuurhistorische waardenkaart de identiteit van de stad versterken en aantonen dat de stad 

geschiedenis heeft. Een cultuurhistorische waardenkaart lijkt dan ook juist voor Rotterdam 

een uitermate geschikt middel om de cultuurhistorische waarden van de stad in beeld te 

brengen en het verhaal van de stad te vertellen. 

                                                   

21 Kernbeslissing 10 in: Gemeente Rotterdam, Stadsvisie Rotterdam. Ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030, Rotterdam 2007, p.91. 



 16 

2. De cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam 

 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam 

besproken. Hierin wordt aangegeven wat het doel van de kaart is, voor wie de kaart bedoeld is 

en hoe de kaart tot stand is gekomen. De ontwikkeling van de methodiek staat centraal in dit 

hoofdstuk. De proefkaart is gemaakt van een gedeelte van Rotterdam-Zuid, maar uiteindelijk 

is het de bedoeling dat er een cultuurhistorische waardenkaart voor de gehele stad wordt 

gemaakt. De methodiek die is toegepast bij de proefkaart moet dus ook toepasbaar zijn op 

andere delen van de stad. Uiteraard wordt in dit hoofdstuk ook een uitgebreide toelichting 

gegeven op de proefkaart en de bijbehorende legenda.  

De vooroorlogse wijken van Rotterdam-Zuid staan al enige tijd in de belangstelling binnen de 

dienst Stedebouw & Volkshuisting. Van dit stadsdeel is in 2008 een cultuurhistorische 

verkenning gemaakt waarin de cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten van het gebied 

grotendeels inzichtelijk zijn gemaakt.22 Daarnaast wordt er sinds 2008 gewerkt aan de 

versterking van de identiteit van het gebied in het project ‘Trefzeker op Zuid’ waarbij de 

bestaande kwaliteiten als uitgangspunt worden genomen.23 Een proefkaart van dit gedeelte 

van Rotterdam sluit daarom goed aan op de huidige aandacht voor dit gebied.   

 

2.1 Doel van de cultuurhistorische waardenkaart 

Het belangrijkste doel van de cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam is dat de 

geschiedenis van de stad wordt getoond. Rotterdam bezit veel historie, de stad kreeg al in 

1340 stadsrechten, maar met behulp van de waardenkaart kan dit zichtbaar worden gemaakt. 

Door de aandacht op deze bijzondere kwaliteiten van de stad te vestigen, wordt de identiteit 

van Rotterdam versterkt. Deze bewustwording is nodig, omdat er tot nu toe nog maar weinig 

rekening is gehouden met cultuurhistorie in Rotterdam. Door meer aandacht te vestigen op de 

cultuurhistorische waarden, kunnen ze worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingsplannen 

waarmee wordt voorkomen dat ze verloren gaan.24   

De cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam moet daarom juist de grotere 

stedenbouwkundige structuren in beeld brengen. De stad heeft geen behoefte aan een kaart op 

pandniveau. Na onderzoek onder de medewerkers van de dienst Stedebouw & 

                                                   

22 Leon van Meijel e.a., Cultuurhistorische verkenning vooroorlogse wijken Rotterdam-Zuid, Rotterdam 
2008. 
23 Gemeente Rotterdam, Profilering VIP Oud Zuid, Rotterdam 2009. 
24 Zie ook de beleidsnota Collectie Rotterdam. Monumentenbeleid 2005-2008, Rotterdam 2004.  
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Volkshuisvesting is gebleken dat er vooral behoefte is aan inzicht in grotere, samenhangende 

stedelijke structuren.25 Een cultuurhistorische waardenkaart die juist op de grotere 

stedenbouwkundige structuren is gericht, sluit beter aan bij de landelijk tendens: ook de 

omgeving van architectuur is belangrijk. Cultuurhistorie omvat meer dan alleen architectuur. 

Daarom is het belangrijk om het blikveld te verruimen en een kaart te maken die ook door 

andere disciplines wordt gebruikt.  

Een overzicht ontbreekt ook bij veel medewerkers, omdat ze zich met hun werk vooral richten 

op een afgebakend gebied binnen de stad en daarom samenhangende stedenbouwkundige 

structuren en verbanden over het hoofd zien. De kaart heeft dan ook tot doel om juist de 

structuur van de wijkoverstijgende historisch-stedenbouwkundige en historisch-geografische 

waarden in kaart te brengen.  

Naar het advies van de Raad voor Cultuur, zal de Rotterdamse waardenkaart vooral aan het 

begin van planvormingsprocessen worden ingezet. In een later stadium kan de kaart als 

onderlegger dienen bij het opstellen van bestemmingsplannen, waardoor de cultuurhistorisch 

waarden ook juridisch worden verankerd. 

De cultuurhistorische waardenkaart hoeft ook niet ‘af’ te zijn. Het is juist de bedoeling dat de 

kaart een toegangspoort gaat vormen naar meerdere informatielagen. Behalve de zichtbare 

cultuurhistorische waarden, zou de kaart ook verhalen en herinneringen van Rotterdammers 

kunnen tonen. Op deze manier komt de kaart meer tot leven en ontstaat er meer inzicht in het 

belang van plekken in Rotterdam. Ook leidt dit tot een vergroting van het cultuurhistorisch 

bewustzijn onder de Rotterdammers.  

 

2.2 Gebruikers van de kaart 

De cultuurhistorische waardenkaart zal binnen de dienst Stedebouw & Volkshuisvesting van 

de gemeente Rotterdam voornamelijk gebruikt gaan worden door stedenbouwkundigen.26 Zij 

hebben immers de meeste invloed op het uiterlijk van de stad. Daarnaast is de waardenkaart 

ook een belangrijk toetsingsinstrument voor woningcorporaties, omdat zij een groot aantal 

woningen in bezit hebben in wijken die vaak van grote cultuurhistorische waarde zijn. Het is 

daarom belangrijk om de woningcorporaties bewust te maken van deze cultuurhistorische 

waarden, zodat daar met ontwikkelingen en renovaties in de wijk rekening mee gehouden kan 

                                                   

25 Tijdens mijn stage heb ik onderzocht welke doelgroepen gebruik gaan maken van de kaart. Zie: 
Annelien van Kuilenburg, Cultuurhistorische Waardenkaart Rotterdam. Een onderzoek naar het 
gebruik en de toepassing van cultuurhistorische waardenkaarten, Rotterdam 2009, p. 9.  
26 Annelien van Kuilenburg 2009, p. 10. 
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worden. Naast deze twee groepen zal de kaart ook gebruikt gaan worden door planologen, 

architectuurhistorici en landschapsarchitecten. Landschapsarchitecten zullen de kaart vooral 

gebruiken om tijdens ruimtelijke ontwikkelingsplannen rekening te kunnen houden met de 

landschappelijke structuur van de stad. Planologen kunnen aan de hand van de kaart beslissen 

welke voorzieningen zoals scholen waar moeten komen. Op Zuid blijken de historische 

schoolgebouwen vooral op knooppunten te zijn gesitueerd. Het zou logisch zijn om een nieuw 

schoolgebouw ook in te passen op een knooppunt, zodat de stedenbouwkundige structuur van 

de stad intact blijft.  

 

2.3 Soort kaart 

Er zijn globaal twee manieren om een cultuurhistorische waardenkaart te maken. Uit mijn 

stageonderzoek bleek dat er kaarten zijn die documenterend zijn, dus die alle bijzondere 

cultuurhistorische waarden in een bepaald gebied aangeven, en kaarten die een gradatie in 

waardering aangeven, bijvoorbeeld of elementen van ‘hoge waarde’, ‘middelmatige waarde’ 

of ‘lage waarde’ zijn.27 Beide methoden hebben hun voor- en nadelen.28  

In Rotterdam is gekozen voor een documenterende kaart, omdat een dergelijke  kaart een 

goed overzicht geeft van de cultuurhistorische waarden van de stad. Alles wat op de kaart 

staat wordt van cultuurhistorisch belang geacht. Het is nog niet nodig om hier een waardering 

aan te koppelen. Eerst moet er een bewustzijn ontstaan van de aanwezige cultuurhistorie in de 

stad. 

 

2.4 Selectiecriteria 

De cultuurhistorische waardenkaart geeft een beeld van alle cultuurhistorische elementen en 

structuren die op dit moment waardevol worden geacht. Als tijdgrens is er gekozen voor circa 

1970.29 Hier is voor gekozen omdat er een afstand in tijd nodig is om cultuurhistorische 

elementen op waarde te kunnen schatten. Elementen en structuren van na 1970 hebben zich 

nog niet bewezen en zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Door 1970 als tijdgrens te 

nemen wordt de wederopbouwperiode, die een belangrijke plaats inneemt in Rotterdam, ook 

opgenomen in de kaart.  

                                                   

27 De gemeente Eindhoven heeft een documterende kaart en de gemeente Zaanstad heeft een kaart 
met een gradatie in waardering. 
28 Zie: Van Kuilenburg 2009, pp. 3-4. 
29 Door het Rijk is 1965 bepaald als tijdgrens van de wederopbouwperiode.  
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Hoe wordt bepaald wat wel en wat niet op de kaart wordt gezet? Het ene ensemble uit een 

bepaalde periode is namelijk gaver of meer bijzonder dan de andere. Op basis van criteria als 

zeldzaamheid, gaafheid, representativiteit en samenhang is aangegeven welke structuren en 

elementen van bijzondere waarde zijn.30 Hierbij is ook rekening gehouden met de 

stadshistorische betekenis: is het element of de structuur een uiting van de historische 

ontwikkeling van de stad in sociaal, economisch, bestuurlijk, religieus of cultureel opzicht? 

Ook de architectonische en of stedenbouwkundige betekenis is in ogenschouw genomen: 

welke structuren of elementen zijn kenmerkend voor een bepaalde bouwstijl, bouwtype of 

techniek? En behoren de elementen tot een stedenbouwkundig of architectonisch concept? 

Daarnaast speelt ook de situationele waarde een rol. Hierbij wordt er gekeken of er een 

samenhang is van bebouwing en de landschappelijke ondergrond, verkaveling, 

wegenstructuur, openbare ruimte, groenelementen en/of water. Tot slot speelt de authenticiteit 

of gaafheid een belangrijke rol. In hoeverre is de structuur of gebouw nog herkenbaar? Wat is 

er over van de oorspronkelijke karakteristiek? De waardering is het resultaat van een 

combinatie van criteria. De al beschermde onderdelen zoals monumenten en beschermde 

stadsgezichten zijn niet aan deze criteria getoetst. 

Sommige onderdelen zullen in Rotterdam meer aandacht krijgen dan in andere steden. In een 

stad als Rotterdam, die haar binnenstad is verloren als gevolg van het bombardement tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, heeft architectuur van vóór de 19e eeuw dan ook een bijzondere 

waarde dan in een stad met historisch stadscentrum. Daarnaast krijgen ook de havens en de 

wederopbouwperiode een prominente plaats op de kaart. Maar omdat de kaart tevens de 

historie van Rotterdam moet aantonen, is er ook aandacht voor bijvoorbeeld buitenplaatsen. 

Er is voor de waardenkaart van Rotterdam niet gekozen voor een gradatie in waardering in 

elementen onderling. De waarden die op de kaart staan zijn allen van belang. De termen lage, 

middelhoge en hoge waarde worden dan ook niet gebruikt. Ook zou daarmee de zwaarte van 

de verschillende criteria niet duidelijk zijn. Wat bijvoorbeeld aan gaafheid heeft ingeboet kan 

in cultuurhistorisch opzicht toch belangrijk zijn. 

 

2.5 Methodiek  

De gemaakte cultuurhistorische waardenkaart voor Rotterdam-Zuid is ontwikkeld en getest 

tijdens twee workshops. Deze workshops zijn zeer belangrijk om er voor te zorgen dat de 
                                                   

30 Dit zijn de criteria die door het Rijk worden gehanteerd. De gemeente Rotterdam gebruikt deze 
criteria ook als uitgangspunt. Zie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Handleiding selectie en 
registratie jongere stedebouw en bouwkunst (1850-1940), Zeist 1991. 
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cultuurhistorische waardenkaart echt bruikbaar is en helder leesbaar voor alle disciplines die 

ermee gaan werken. Tevens zijn de workshops een goede manier om de toekomstige 

gebruikers binnen de dienst Stedebouw & Volkshuisvesting vertrouwd te maken met de 

cultuurhistorische waardenkaart. Medewerking zal dan ook meer betrokkenheid met de kaart 

tot resultaat hebben. De workshops zijn een goed middel om meer disciplines bij de 

ontwikkeling van de kaart te betrekken en bewust te laten worden van cultuurhistorische 

kwaliteiten in de stad.  

Aan de workshops hebben stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen en een 

kunsthistoricus deelgenomen. Een tekenaar heeft tijdens de workshop en naar aanleiding van 

de workshops de schetsen uitgewerkt tot een echte kaart. De inzet van deze deskundigen is 

van groot belang, omdat zij zeer veel kennis van het onderzoeksgebied hebben die ikzelf als 

architectuurhistoricus niet bezit. Tevens kunnen zij vanuit een andere achtergrond een blik 

werpen op de kaart en nuttige aanvullingen doen.  

Mijn rol in deze workshops was het voorbereiden ervan door middel van (archief-)onderzoek 

en het organiseren en leiden van de workshops. Ter voorbereiding van beide workshops heb 

ik een legenda gemaakt. Deze legenda is gemaakt op basis van onderzochte waardenkaarten 

van andere gemeenten en provincies.31 Wat ik heb voorbereid is tijdens de workshops getest, 

aangevuld en aangescherpt. Met name de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-

Holland heeft hierbij tot voorbeeld gediend. Op deze kaart worden zowel landschappelijke als 

stedenbouwkundige waarden aangegeven. Ook laat deze kaart de historische groei van de stad 

zien door de verdeling in tijdsperioden. Ik heb voor de legenda een aantal legenda-eenheden 

overgenomen en verder aangevuld met legendapunten die specifiek zijn voor Rotterdam, 

zoals de havens en de wederopbouw. Tijdens de workshop is onderzocht hoe deze 

legendapunten op een heldere en leesbare wijze vertaald kunnen worden naar de kaart en 

hebben we getest of deze legenda-eenheden relevant zijn.  

Naast het maken van een legenda, heb ik de uitbreidingsplannen voor Zuid getoond van De 

Jongh uit 1903, Burgdorffer uit 1914, Granpré Molière uit 1921 en Witteveen uit 1926-’27 en 

1937-’38. Deze uitbreidingsplannen tonen hoe Rotterdam-Zuid steeds weer van omvang, 

karakter en functie veranderde en tonen aan dat er diverse vooraanstaande 

stedenbouwkundigen hun bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Zuid. Door meer 

inzicht te verschaffen in de uitbreidingsplannen, wordt duidelijk waarom de plannen niet 

                                                   

31 Tijdens mijn stage heb ik diverse cultuurhistorische waardenkaarten met elkaar vergeleken.  Zie 
Van Kuilenburg 2009. 
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geheel zijn uitgevoerd of later zijn gewijzigd. Door de kwaliteiten uit deze oude plannen weer 

naar voren te halen, kunnen zij de basis vormen voor een goed overzicht van de waarden in 

Zuid. Soms zijn de oorspronkelijke kwaliteiten van de plannen niet meer zichtbaar in het 

straatbeeld of verwaarloosd of door latere herstructureringen niet meer volledig. Door naar 

deze uitbreidingsplannen te kijken wordt inzicht verschaft in de opbouw van het gebied en 

worden bepaalde ingrepen en structuren duidelijk.  

Tijdens de eerste workshop hebben we een proefkaart gemaakt voor geheel Rotterdam. Het 

proefgebied Rotterdam-Zuid is in deze workshop even aan de kant geschoven. Hier is voor 

gekozen omdat er uiteindelijk een kaart voor de gehele stad gemaakt moet worden. Daarom is 

het logischer om eerst de grotere structuren en lijnen op stadsniveau op kaart te zetten. Als we 

direct zouden beginnen met het maken van een legenda voor Zuid wordt er te snel ingegaan 

op de karakteristieken van dit deelgebied en wordt de schaal van de stad vergeten. En juist de 

koppeling tussen de schaalniveaus is zeer belangrijk. 

We zijn begonnen met het in kaart brengen van belangrijke dijklinten, historische wegen en 

dorpskernen. Het bleek dat op Zuid vooral dijklinten historisch waardevol zijn en dat op 

Noord bijna geen dijken voorkomen, maar gewone wegen van historisch belang zijn. Er zal in 

de legenda dan ook een onderscheid worden gemaakt tussen ‘historisch dijklint’ en ‘historisch 

lint’. Hierbij wordt steeds de relatie met de bebouwing aangegeven, zodat er een ruimtelijk 

beeld ontstaat van de linten. Op de kaart worden de oude wegen van voor circa 1900 in kaart 

gebracht. Zij vormen de dragers van de stedelijke structuur. Er is tevens meteen rekening 

gehouden met de bebouwing die aan deze wegen en linten staat. Het is van groot belang om 

juist deze relatie aan te tonen, zodat je van de kaart kunt aflezen hoe de wegen en dijken eruit 

zien; hebben ze een open karakter doordat er alleen een paar vrijstaande huizen en boerderijen 

langs staan? Of hebben ze een gesloten karakter doordat de bebouwing juist 

aaneengeschakeld is? Daarnaast zijn er ook een aantal oude dorpskernen in het huidige 

stadsbeeld van Rotterdam opgenomen.  

De havens hebben een bijzondere plek gekregen op de kaart, omdat Rotterdam een havenstad 

bij uitstek is. Hierbij is rekening gehouden met verschillende typen havens. Een verrassende 

aanvulling op de legendapunten vormde de legenda-eenheid ‘buitenplaatsen’. Deze eenheid 

toont aan dat de geschiedenis van Rotterdam verder teruggaat dan verwacht. Door hier op te 

wijzen wordt het veelzijdige historische karakter van Rotterdam onderstreept. Daarnaast 

worden ook stedenbouwkundige ensembles getoond. Stedenbouwkundige ensembles zijn 

bijvoorbeeld Spangen, Vreewijk en Wielewaal. Deze wijken zijn in één keer als 

stedenbouwkundig concept ontworpen. De wijken die op de kaart staan vertonen een hoge 



 22 

architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. Ook de singels en vlieten zijn op de 

kaart vertegenwoordigd, omdat zij een belangrijke rol hebben gespeeld in de hygiënische 

verbetering van de stad in de negentiende eeuw. Tevens vormen zij een onderdeel van een 

stedenbouwkundig concepten, van bijvoorbeeld Rose en De Jongh.  

Op de kaart staan nog geen historische parken en groenstructuren aangegeven. Deze 

kwaliteiten zullen in de uiteindelijke kaart wel worden opgenomen. Daarnaast zullen ook 

bepaalde gebeurtenissen worden getoond die zeer belangrijk zijn voor de geschiedenis van 

Rotterdam, zoals de brandgrens. Dit is uiteraard geen bewust geplande stedenbouwkundige 

structuur, maar wel zeer belangrijk voor de geschiedenis van de stad en zal daarom een plaats 

krijgen op de uiteindelijke kaart.  

 

De tweede workshop stond in het teken van het proefgebied ‘vooroorlogse wijken in 

Rotterdam-Zuid’. Het schaalniveau van deze kaart is wezenlijk anders dan van een kaart voor 

de hele stad. Hierdoor zijn er ook meer details zichtbaar op de kaart. Uit de workshop kwam 

naar voren dat het belangrijk is om een historisch kader te hebben. Er is daarom een kaartlaag 

gemaakt die de historische groei van het stadsdeel laat zien. Ook de landschappelijke 

ondergrond is zeer belangrijk voor het ontstaan van de stad. Het is hiervoor niet relevant uit 

welke grondsoorten er hier voorkomen, maar wel hoe de vroegere verkaveling van polder 

was. Deze verkaveling heeft als ondergrond gediend voor de stedenbouwkundige 

stadsuitbreidingen. Op de kaart worden dan ook de vorm van de polders, de slotenverkaveling 

en de dijken en oude wegen aangegeven. 

Daarnaast hebben de deelnemers van de workshop aangegeven dat het belangrijk is om steeds 

de relatie tussen weg en bebouwing aan te geven. De hoofdwegen op Zuid worden 

gekenmerkt door lange, gesloten straatwanden. Ook de hoogte van de bebouwing is van 

belang. De bebouwing aan de hoofdwegen is drie of vier lagen hoog, terwijl de woonwijken 

die hierachter liggen uit één of twee bouwlagen bestaan. Tevens ligt de bebouwing aan de 

hoofdwegen hoger op de dijken en de bebouwing daarachter in de polderkommen.  

Uit de eerste workshop is een conceptkaart voortgekomen die als bijlage aan dit verslag is 

toegevoegd. 

 

2.6 Samenstelling van de kaart 

De Rotterdamse waardenkaart is expliciet geen kaart op pandniveau. Er is bewust voor 

gekozen om de grotere stedenbouwkundige structuren in beeld te brengen. Er staan dan ook 

geen architectonische details op de kaart aangegeven. Tevens moet worden benadrukt dat de 
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kaarten die zijn vervaardigd conceptkaarten zijn. Het belangrijkste doel was immers om een 

methodiek te ontwikkelen waarmee de Rotterdamse cultuurhistorische waardenkaart gemaakt 

kan worden.  

De cultuurhistorische waardenkaart van de vooroorlogse wijken van Rotterdam-Zuid bestaat 

uit drie kaartlagen. Alle lagen hebben een relatie met de huidige stedenbouwkundige structuur 

van de stad. Op de eerste kaart zijn dijken en wegen aangegeven die al voor 1850 een 

belangrijke rol speelden. Zij vormen de dragers van de stedelijke structuur. Hierbij zijn ook de 

verdwenen gedeelten aangegeven. Naast wegen en dijken toont de kaart ook bebouwing die is 

geënt op de onderliggende polderverkaveling.  

De tweede kaart laat havens, groenstructuren en singels en vlieten zien. De havens zijn net als 

op de overzichtskaart van de stad ingedeeld in verschillende typen. De groenstructuren, 

singels en vlieten die worden getoond behoren toe aan historische stedenbouwkundige 

concepten. De Hillevliet en de Boergoensevliet zijn bijvoorbeeld door De Jongh ontworpen. 

De derde kaart toont de bebouwingsstructuur van het onderzoeksgebied. Deze kaart laat de 

historische stedenbouwkundige groei van Rotterdam-Zuid zien. Door te laten zien hoe de stad 

is gegroeid wordt er een beeld verkregen van de historische ontwikkeling en de structuur van 

de stad. Zo wordt duidelijk dat de hoge gesloten blokken zich juist aan de doorgaande wegen 

bevinden en dat de stedenbouwkundige ensembles zich in de oorspronkelijke kommen van het 

polderlandschap hebben gevoegd. Zij liggen als eilandjes verscholen achter de hoge en 

gesloten bebouwing aan de doorgaande wegen. 

In een later stadium zullen deze kaarten in een computerprogramma te raadplegen zijn waarbij 

de verschillende lagen over elkaar kunnen worden gelegd. Hierdoor wordt ineens duidelijk dat 

de bebouwing een zeer groot verband houdt met de onderliggende polderstructuur. De 

woonbebouwing op Zuid is veelal geënt op de oude polder- slotenverkaveling, terwijl de 

havens juist een grote inbreuk op het polderlandschap hebben gemaakt.  

 

2.7 Toekomstige ontwikkelingen 

De cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam is geen statische kaart. Er zullen 

regelmatig nieuwe waarden worden ontdekt of onderkend als gevolg van nieuwe inzichten. 

Ook zullen cultuurhistorische verkenningen en inventarisaties tot nieuwe informatie en 

inzichten leiden. De kaart zal dus steeds verder worden aangevuld. Ook de leeftijdsgrens van 

wat we tot cultuurhistorisch erfgoed rekenen verschuift steeds. Als gevolg hiervan zullen in 

de toekomst ook jongere structuren en bouwwerken op de kaart gezet kunnen worden. Tevens 

moet rekening worden gehouden met voortschrijdend inzicht.  Waarden die nu belangrijk 



 24 

worden geacht kunnen over tien jaar anders worden beoordeelt. Om deze redenen zal de kaart 

dan ook regelmatig moeten worden geactualiseerd. Daarbij moet ook de waardering steeds in 

heroverweging worden genomen. Workshops zoals die voor dit onderzoek zijn georganiseerd 

vormen een goed middel om regelmatig met experts de actualiteit van de cultuurhistorische 

waardenkaart aan de orde te stellen. 

De volgende stap is om de kaart naar buiten te brengen en te laten zien aan een groter publiek. 

Niet alleen binnen, maar ook buiten de dienst Stedebouw & Volkshuisvesting moet 

cultuurhistorie een plaats krijgen. De gemeente is immers niet de enige ontwikkelende en 

bouwende partij in Rotterdam. Op dit moment zijn er al veel burgers actief betrokken bij de 

historie van de stad. Historische verenigingen hebben veel kennis van de geschiedenis van de 

stad. Het is daarom raadzaam om de conceptkaart ook voor te leggen aan experts van buiten 

de dienst zoals stadshistorici en aan historische verenigingen.32 Door verhalen en 

herinneringen van Rotterdammers aan de kaart toe te voegen, culturele waarden, krijgt de 

kaart een extra dimensie. De rol van de cultuurhistorische waardenkaart is die van 

toegangspoort tot meerdere cultuurhistorische lagen. Dit alles met het doel om cultuurhistorie 

te verankeren in de Rotterdamse cultuur. Gedacht kan worden aan een zogenaamde 

gebeurtenissen- of belevingskaart, waarop belangrijke gebeurtenissen worden aangegeven die 

karakteristiek zijn voor Rotterdam.  

Tot slot is het van belang om de kaart aan het Geografisch Informatie Systeem (GIS) te 

koppelen, zodat de kaart makkelijk toegankelijk is voor medewerkers binnen de gemeente en 

zodat gegevens makkelijk zijn toe te voegen of te wijzigen.  

                                                   

32 Een voorbeeld hiervan de is website Rotterdam 010 over Rotterdam vroeger en nu: 
<www.rotterdam010.nl> (20 juni 2009). 

http://www.rotterdam010.nl
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Kaart van de gemeente Charlois uit 1867 uit: de Gemeente-atlas van Nederland, door J. Kuijper, 
uitgave H. Suringar, Leewarden. (GAR/T, XXXI 34). 
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3. De historisch-ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam-Zuid 

 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling 

van de vooroorlogse wijken van Rotterdam-Zuid. Deze omschrijving geldt als onderbouwing 

van de cultuurhistorische waardenkaart van Rotterdam-Zuid. Het beschreven gebied valt 

geografisch samen met de wijken Noordereiland, Feijenoord, Afrikaanderwijk, Katendrecht, 

Hillesluis, Bloemhof, Vreewijk, Tarwewijk, Carnisse en Charlois.  

Eerst wordt er een introductie over de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel op de linker 

Maasoever gegeven, gevolgd door een uitleg van de landschappelijke ondergrond met de 

historische dorpskernen van het gebied. Het begrijpen van de landschappelijke ondergrond is 

belangrijk om de groei en de stedenbouwkundige verkaveling van het gebied te begrijpen. 

Vervolgens komen de opeenvolgende uitbreidingsplannen van Rose, Van der Tak & 

Michaëlis, De Jongh, Burgdorffer, Granpré Molière en Witteveen aan bod. Wat behelsden 

deze plannen en wat is er van gerealiseerd? En wat is er nog van terug te vinden in het huidige 

stadsbeeld? Bij deze beschrijving worden steeds de belangrijkste cultuurhistorische waarden 

van het gebied aangegeven. 

 

3.1 De sprong over de Maas 

De ontwikkeling van Rotterdam heeft zich lange tijd op de rechter Maasoever voltrokken. 33 

Maar in de negentiende eeuw steeg het inwonertal van de stad zo hard, dat uitbreiding op de 

andere oever, de linker Maasoever, noodzakelijk werd. Van 1810 tot 1880 steeg het 

inwonertal van 60.000 naar 148.000 inwoners. De bevolkingsgroei was voornamelijk het 

gevolg van immigratie die werd gestimuleerd door de grote landbouwcrisis die tussen 1878 en 

1895 heel Europa teisterde en voor veel werkloosheid zorgde. Omdat er in de havens altijd 

wel werk was, trokken veel gezinnen die vooral uit het arme Zeeland en Noord-Brabant 

afkomstig waren naar Rotterdam. De binnenstad raakte als gevolg hiervan overvol. En plek 

om verder uit te breiden op de rechter Maasoever was er niet. Voor de industrie en de havens 

was op deze oever evenmin plek om verder uit te breiden.  

                                                   

33 Paul van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste 
eeuw, Zwolle 2000. 
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Schulpweg 

Schulpweg 
Molen ‘De Zandweg’ aan de 
Kromme Zandweg. 
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In 1863 nam de gemeenteraad dan ook het besluit om de ontwikkeling van Feijenoord en 

IJsselmonde op de linker Maasoever ter hand te nemen. De directe aanleiding hiervoor 

vormde de aanleg van de Nieuwe Waterweg tussen 1863-1869, waardoor Rotterdam de  

beschikking kreeg over een rechtstreekse en betrouwbare verbinding tussen de zee en de 

havens. De verstedelijking op Zuid begon dan ook met de aanleg van havens, gevolgd door de 

bouw van aangrenzende woonbuurten.  

 

3.2 De landschappelijke ondergrond van de linker Maasoever 

Het eiland IJsselmonde bestond uit een kleinschalig agrarisch polderlandschap dat bestond uit 

verschillende door bedijking gevormde kommen.34 Hierdoor vertoonde Zuid het patroon van 

een lappendeken. De verkaveling van polders werd bepaald door een stelsel van 

ontwateringssloten. De slotenverkaveling was niet geheel regelmatig. Elke polder had een 

geheel eigen interne verkaveling. Zo was de polder Karnemelksland erg grillig van structuur, 

terwijl de naastgelegen Varkenoordsche Polder juist een zeer strakke regelmaat kende. De 

agrarische gronden werden beschermd door dijken, die de gronden moesten beschermen tegen 

overstromen. Deze dijken, die een grillig verloop hebben, fungeerden tevens als 

verbindingswegen tussen de dorpen. De nog gedeeltelijk bestaande Katendrechtse Lagedijk, 

de Charloisse Lagedijk en de Smeetlandsedijk zijn hier voorbeelden van. Naast dijkwegen 

bestonden er ook nog zandwegen die rechtlijnig door de polder werden aangelegd. Ook de 

weg naar Dordrecht, de Dordtsestraatweg is ten tijde van Napoleon dwars door het patroon 

van kommen aangelegd. Deze weg heeft al van oudsher een grote betekenis voor Zuid. Langs 

de dijken en wegen is lintbebouwing ontstaan. Sommige linten hebben een agrarisch karakter 

zoals de Schulpweg. De Schulpweg is een landelijke dijk met vrijstaande woningen en 

boerderijen. Het landelijke en open karakter is zeer goed intact gebleven. Andere linten zijn 

zeer duidelijk deel gaan uitmaken van het stedelijk gebied, zoals de Katendrechtse Lagedijk. 

De oorspronkelijke bebouwing langs de linten en in de kernen is traditioneel van karakter, de 

latere toevoegingen kunnen echter een zeer divers karakter hebben. Er stonden overwegend 

vrijstaande, individuele en kleinschalige gebouwen zoals woningen, boerderijen, bedrijven en 

villa’s in uiteenlopende traditionele en historiserende bouwstijlen. Nabij de rivier, op plekken 

waar enkele dijken samenkwamen, ontstonden dorpskernen. De oude linten en enkele  

                                                   

34 Frits Palmboom, Verstedelijkt landschap. Analyse van de structuur van de stad in relatie tot 
landschap, stad en geschiedenis, Rotterdam 1987. 
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J. Verheul Dzn., Huis Lommeroord op Katendrecht, aquarel (GAR/T, 1971-2111) 

Voormalige buitenplaats te Katendrecht Een boerderij aan de Kromme Zandweg 
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dorpskernen zijn nog steeds goed herkenbaar in het stedelijk gebied en vormen de dragers van 

de structuur.  

De stratenplannen werden later in de kommen grotendeels geënt op de oude kavelstructuur, 

met uitzondering van de lijnen die de nieuwe havens moesten ontsluiten en onderling  

verbinden. Deze lijnen werden nadrukkelijk gepland, grotendeels parallel aan de 

havenbekkens en gedeeltelijk op de daar opgehoogde gronden. Ze lopen vrij en flauw 

slingerend door het oude kavelpatroon.  

Geleidelijk werden ook de kommen volgebouwd. Door hun diepe ligging ten opzichte van de 

dijken, maken de buurten op Zuid een in zichzelf gekeerde indruk. In het geval van de 

tuindorpen wordt het karakter van de geïsoleerde binnenwereld echter tot een onverwachte 

kwaliteit verheven; men waant zich onverwacht buiten de grote stad. De tuindorpen, met hun 

nadruk op landelijkheid, zelfvoorziening en losheid ten opzichte van de stad, passen perfect in 

deze dieper gelegen kommen. 

 

3.3 Historische dorpskernen 

Op IJsselmonde ontstonden in de middeleeuwen een aantal dorpskernen, waarvan Charlois en 

Katendrecht de belangrijkste waren. Dit waren van oorsprong vissersdorpen die zich in de late 

middeleeuwen hadden ontwikkeld tot landbouwdorpen.35 In 1869 werden deze gemeenten 

gedeeltelijk en in 1894 geheel bij Rotterdam gevoegd. Oud-Charlois was de belangrijkste en 

grootste kern binnen dit gebied. Het dorp was gelegen aan de kruising van de Charloische 

Hoogedijk ( de huidige Zuidhoek), de Katendrechtse Lagedijk en de Sluisjesdijk. De 

bebouwing van het dorp voegde zich cirkelvormig rond de van oorsprong middeleeuwse 

Clemenskerk aan de Charloische Kerksingel en reeg zich verder aaneen langs de genoemde 

dijken. De aaneengesloten bebouwing was kleinschalig en divers van karakter. De oude kern 

van Charlois en de daarmee verbonden linten werden in de twintigste eeuw in de 

stadsuitbreiding ingekapseld, maar zijn in het huidige stadsbeeld nog steeds goed herkenbaar. 

Het dorpsgevoel is nog steeds aanwezig in dit gedeelte van Rotterdam. Dit komt mede door 

de oude kerk op het plein en de oude historische panden die rondom het plein staan. Op de 

dijk Zuidhoek zijn nog een aantal karakteristieke panden te vinden, maar deze worden 

gecombineerd met architectuur uit latere perioden die niet geheel aansluiten op de 

oorspronkelijke bebouwing. Toch is dit dijklint nog steeds goed als zodanig te herkennen.  

                                                   

35 Van de Laar 2000. 
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Boven en linksonder: bebouwing aan de Grondherendijk. 
Rechtsonder: De Clemenskerk aan de Charloisse Kerksingel in Charlois. 
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Katendrecht, ontstaan op de plek waar de Dordtsestraatweg de Nieuwe Maas bereikte, was 

een belangrijke oversteekplaats in de verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht/Antwerpen. 

Dankzij de veerpont die het dorp had ontwikkelde Katendrecht zich als pleisterplaats met een 

tolhuis, herbergen en logementen voor reizigers van en naar Rotterdam. De dorpsbebouwing 

concentreerde zich aan de Hilledijk, Katendrechtse Lagedijk en de Dordtsestraatweg. In de 

directe omgeving van Katendrecht bouwden vermogende Rotterdammers hun buitenhuizen.  

Het gehele dorp Katendrecht en de buitenhuizen zouden rond 1900 geheel verdwijnen als 

gevolg van de aanleg van de Maashaven.36 Er resteert van dit dorp dan ook geen enkele 

bebouwing. 

Naast de dorpen Oud-Charlois en Katendrecht lag er aan de noordoostzijde van Oud-Charlois 

het kleine buurtschap Hillesluis op de plek waar de Hilledijk, Groene Hilledijk en 

Varkenoordschedijk samenkwamen. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond 

hier een kleine concentratie van woonbebouwing. In 1870 werd iets verderop het 

stoomgemaal ‘De Eendracht’ gebouwd. Van de oude buurtschap Hillesluis resteert geen 

bebouwing, het stoomgemaal ‘De Eendracht’ bestaat nog wel. 

 

3.4 Feijenoord 

Het eiland Feijenoord werd door het Zwanengat gescheiden van IJsselmonde en de gemeente 

Charlois.37 Het was een zandplaat aan de binnenbocht van de Maas die gedurende de 

zeventiende een achttiende eeuw stukje bij beetje werd bedijkt. Vanwege de geïsoleerde 

ligging vestigde de gemeente Rotterdam op Feijenoord een pesthuis, traankokerij, 

stadskwekerij en galgenoord. Het pesthuis werd in de Franse tijd in gebruik genomen als een 

werkschool voor armlastige kinderen, totdat G.M. Roentgen er in 1826 de Fabriek der 

Nederlandsche Stoomboot Maatschappij vestigde. Deze scheepstimmerwerf was rond 1850 

één van de grootste bedrijven in Nederland en markeerde het begin van de industrialisatie op 

Zuid. De verbeterde bereikbaarheid over water en rails gaf een extra impuls aan de groei van 

de stad en haar havens. Na de annexaties in 1869 van kleine delen van de gemeenten 

Katendrecht, Charlois en IJsselmonde kwam op Feijenoord een haven- en industriegebied tot 

ontwikkeling. Feijenoord was tot dan toe nagenoeg onbebouwd eiland in de binnenbocht van 

de Maas.  

                                                   

36 Zie ook: J. Verheul Dzn., Het voormalige Charlois en Katendrecht alsmede het verdwijnend 
landschappelijk schoon in en om den Charloisschen polder te Rotterdam, Arnhem 19703 (1933). 
37 Van de Laar 2000, pp. 70-81. 
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Uitbreidingsplan van  W.N. Rose voor Feijenoord, 1843. (Berens 2001, p. 42.) 

Het uitbreidiingsplan van Rose voor Feijenoord ingepast in het Tweede Coolpolderplan, 1858. 
(GAR, RI 71-1) 
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3.5 Het plan van de Onbekende (1834) 

Het eerste plan voor de Linker Maasoever werd al in 1834 getekend door een onbekende 

Rotterdamse particulier.38 Het ontwerp werd door de maker opgestuurd naar het stadsbestuur 

en naar koning Willem I. De Onbekende benadrukte in zijn plan het belang van Feijenoord 

voor de handel en scheepvaart. In het plan werd het eiland Feijenoord getransformeerd in een 

soort driehoek met een punt naar het westen en de tegenoverliggende zijde naar het oosten. 

Hiervoor had de Onbekende de vorm van de stad tussen de Leuvehaven, Wijnhaven en de 

Scheepsmakershaven gekopieerd, gespiegeld en uitvergroot. Het voordeel van dit plan was 

dat er een relatie werd gelegd tussen de oude stad, de haven, de rivier en de nieuwe stad op de 

Linker Maasoever. Opvallend aan dit plan is echter dat nog wordt vastgehouden aan het oude 

zeventiende-eeuwse stedenbouwkundige concept, waarin het woonhuis annex pakhuis van de 

koopman aan de handelskade was gelegen. De aandacht was vooral gericht op het laden, 

lossen, opslaan en verwerken van goederen. Faciliteiten voor transitoverkeer zijn vrijwel 

nergens te vinden. Het plan van de Onbekende zou nooit uitgevoerd worden. 

 

3.6 Plan Rose (1843) 

Het volgende stedenbouwkundig plan was afkomstig van ingenieur Rose, die van 1839 tot 

1855 stadsarchitect van Rotterdam was.39 Zijn ontwerpen zijn van grote invloed geweest op 

het uiterlijk van Rotterdam. Het Waterproject uit 1843 is zijn bekendste stedenbouwkundig 

plan waarmee werd getracht een einde te maken aan de onhygiënische toestanden in de stad. 

In dit jaar tekende Rose ook een nieuwe stad op het eiland Feijenoord.40 Het ontwerp van 

Rose laat ruimte voor woningen, pakhuizen, fabrieken en een aantal grote industriële 

ondernemingen als touwslagerijen en scheepstimmerwerven zien. Het gebied wordt 

doorsneden door vier kanalen: het Wester- en het Oosterkanaal, met twee dwarshavens, de 

Noorder- en de Zuiderhaven. Het Westerkanaal was opgezet als een doorvaarroute voor het 

drukke scheepvaartverkeer dat vanaf de zuidelijke punt van het eiland liep in de richting van 

de Boompjes. Het Oosterkanaal liep evenwijdig aan het Westerkanaal en was in hoofdzaak 

bedoeld als los- en ligplaats voor de scheepvaart. De dwarskanalen waren bestemd voor de 

aanleg van schepen. De scheepvaartkanalen en de beide dwarshavens deelden het eiland  

                                                   

38 Paul van de Laar en Mies van Jaarsveld, Historische atlas van Rotterdam. De groei van de stad in 
beeld, Amsterdam 2004,  p. 52. 
39 Hetty E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877. Stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 
2001. 
40 Berens 2001 (zie nooit 39), pp. 97-98. 
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Laatste ontwerp van Rose voor Feijenoord uit 1864, gebaseerd op het ontwerp van de Onbekende uit 
1834. (GAR, 2008-43) 
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Feijenoord op in een viertal woon- en werkeilanden, berekend op ongeveer 40.000 inwoners. 

Aan het water had Rose een voornaam plein gepland, direct aan de rivier met uitzicht op de 

oude stad. Aan het plein had Rose openbare gebouwen gedacht. Er waren hiernaast nog een 

aantal pleinen die konden dienen als bijvoorbeeld marktplaats. Het voorstel van Rose werd 

vrijwel ongewijzigd opgenomen zijn Tweede Coolpolderplan uit 1858. In 1862 is het plan 

verder uitgewerkt en uitgebreid naar de overzijde van het Zwanengat. Ondanks de 

burgverbinding blijft Feijenoord in de ogen van Rose als nijverheidswijk op zichzelf staan, los 

van de handelsstad op Noord. Omdat een brug over de rivier de vrije doorvaart van het 

scheepvaartverkeer belemmerde, tekende Rose nog een variant. Zijn laatste ontwerp uit 1864 

betreft een riviervariant, die gebaseerd was op de oplossing de ‘Onbekende’ uit 1834, dat 

voorzag in het verleggen van de rivier, de aansluiting van Feijenoord op de oude stad en de 

inrichting van de oorspronkelijke rivierarm tot haven.  

Hoewel de contouren van de haven- en stadsuitbreiding in 1864 vastlagen, zouden de plannen 

voor Feijenoord nog ingrijpend worden gewijzigd. Rose had namelijk geen rekening 

gehouden met het spoor. Wat betreft de opzet was het ontwerp nog helemaal gestoeld op het 

stramien van de oude havens uit de zeventiende eeuw. Het ontwerp dat enkele jaren later, in 

1863, door de gemeenteraad werd vastgesteld, brak daarmee. Het keerpunt van stapelmarkt 

naar transitohaven speelde hierin een belangrijke rol. 

 

3.7 De ontwikkeling van het havengebied 

De daadwerkelijke ontwikkeling van de linker Maasoever begon met de uitbreiding van de 

havens en industrie. De aanleiding hiervoor vormde de aanleg van de Nieuwe Waterweg die 

de bereikbaarheid van Rotterdam voor zeeschepen mogelijk maakte. Deze waterweg werd op 

het verzoek van de regering tussen 1866 en 1872 langs de Hoek van Holland aangelegd door 

Pieter Caland die ingenieur van Rijkswaterstaat was. Een andere belangrijke stap in de 

ontwikkeling van Linker Maasoever was de aanleg van de Zuiderspoorlijn. Omdat Rotterdam 

via het water goede verbindingen had met het achterland, heeft een spoorlijn lang op zich 

laten wachten. Al in 1847 werd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij een 

spoorverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam geopend. In 1855 volgde de 

Rijnspoorwegmaatschappij met een lijn vanuit Utrecht. Ook vanuit Antwerpen liep een 

spoorlijn richting Rotterdam, maar deze hield op ter hoogte van Moerdijk aan het Hollands 

Diep. De reden dat de lijnen niet met elkaar waren verbonden was dat Rotterdam geen 

spoorbrug over de Maas wilde bouwen, omdat dit de vrije doorvaart van schepen zou 

belemmeren. Toch besloot het tweede kabinet van Thorbecke tot de aanleg van juist deze  
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route over een spoorbrug die dwars door het centrum van de stad en over Feijenoord liep. 

Deze Zuiderspoorlijn is in 1877 in gebruik genomen. Juist de combinatie spoor- en 

havenfaciliteiten zouden op Feijenoord leiden tot de ontwikkeling van nieuwe typen havens 

voor transitohandel. De voorgaande plannen gingen nog uit van de traditionele haven met 

pakhuizen en koopmanshuizen aan de haven en waren hierdoor achterhaald.  

 

3.8 Uitbreidingsplan Van der Tak en Michaëlis (1868) 

Na het overlijden van Rose in 1861 werd C.B. van der Tak benoemd tot directeur van 

Gemeentewerken.41 Samen met N. Th. Michaëlis, die ingenieur van de Staatsspoorwegen 

was, ontwierp hij het eerste uitbreidingsplan voor Zuid. In 1868 werd dit uitbreidingsplan 

door het gemeentebestuur vastgesteld. Het plan richtte zich met name op uitbreiding van de 

havens en het aanleggen van infrastructurele werken. Om uitvoering te kunnen geven aan de 

nieuwe stads- en havenuitbreidingen werden in 1869 delen van de gemeente IJsselmonde, 

Katendrecht en Charlois bij Rotterdam gevoegd. Het plan voorzag in het ophogen van de 

polder, de aanleg van het Noordereiland, de aanleg van kademuren en een goederenspoor, de 

aanleg van de Zuiderspoorlijn (1877), de bouw van diverse spoor- en verkeersbruggen zoals 

de Koningsbrug en Willemsbrug (1874-1878) en het graven van de Koningshaven en de 

Spoorweghaven (1873-1879). Dit waren langgerekte kanaalhavens in het buitendijkse gebied 

die loodrecht op de rivier en evenwijdig aan het spoorwegemplacement liepen. De 

Spoorweghaven ligt op de plaats van het vroegere Zwanengat, dat Feijenoord scheidde van de 

rest van IJsselmonde. De Spoorweghaven en de Koningshaven zijn de oudste havens op de 

linker Maasoever. De Spoorweghaven is nu gedeeltelijk gedempt. De Koningshaven is 

aangelegd vanaf 1868 en scheidt het Noordereiland van Feijenoord. 

 

                                                   

41 H. Moscoviter, Op de Groei gemaakt. ‘Geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad’. Anderhalve 
eeuw Gemeentewerken Rotterdam, Rotterdam 1996. 
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3.9 De Rotterdamsche Handelsvereeniging 

In 1872 richtte gemeenteraadslid en ondernemer Pincoffs de Rotterdamsche 

Handelsvereeniging (RHV) op.42 Omdat de gemeente zelf te weinig geld ter beschikking had 

om de  havens op de Linker Maasoever aan te leggen, kreeg de RHV het alleenrecht op de 

ontwikkeling van Feijenoord. Pincoffs wilde met zijn RHV een complex van zeehavens op de 

linker maasoever creëren.43 In het plan, dat was getekend door T.J. Stieltjens, kwam de 

nadruk te liggen op de combinatie en integratie van vervoer over water en spoor. Rotterdam 

ontwikkelde zich zo van een traditionele stapelmarkt naar een moderne transitohaven. Er werd 

een ommuurd handelsterrein met kanaalhavens, kades, spoorlijnen, opslagloodsen en 

entrepots aangelegd. Van de oorspronkelijke ommuring resteert een klein gedeelte aan de 

Stieltjesstraat. Het plan van Stieltjens voorzag tevens in de aanleg van de Binnenhaven en de 

Entrepothaven. Aan de laatste haven werden het Entrepotgebouw 'de Vijf Werelddelen' 

(1874-1879) en het Poortgebouw van J.S.C. van der Wall (1879) gebouwd. In het 

Poortgebouw werd het  hoofdkantoor van de RHV gevestigd. Later zou het pand het 

hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn worden. Het Entrepotgebouw is herbestemd tot 

appartementencomplex. De karakteristieke architectuur van het gebouw is hierbij 

gerespecteerd. Aan de Entrepothaven zijn tevens een aantal oude graanelevatoren opgesteld. 

Het Entrepotgebouw, het Poortgebouw en de Entrepothaven met de graanelevatoren houden 

de herinnering aan de transitohavens uit het einde van de negentiende eeuw levend.  

De gemeente nam alle verdere werken in de openbare ruimte voor haar rekening, zoals de 

aanleg van de Maasbrug, een verkeersbrug over de Nieuwe Maas die een verbinding vormde 

tussen het oude en het nieuwe stadsdeel. Ook legde de gemeente de Spoorweghaven aan en 

bouwde zij diverse havenbruggen en kademuren. Tevens werd het gebied door de gemeente 

voorzien van de aanleg van wegen, bestratingen en riolering.  

Pincoffs werd gezien als grote redder van de havenambities in Rotterdam, maar een aantal 

jaren later kwam een groot boekhoudschandaal aan het licht.44 Hij bleek geschoven te hebben 

met gelden tussen zijn verschillende financiële ondernemingen. Als gevolg hiervan stortte zijn 

imperium in en vluchtte hij in 1879 naar Amerika. De failliete boedel werd overgenomen door 

de gemeente, waarmee een einde kwam aan particuliere havenexploitatie. Al snel bleek dat de 

havens op Feijenoord onvoldoende waren berekend op het groeiende transitoverkeer. De  

                                                   

42 Paul van de Laar 2000 (zie noot 32), pp.81-88. 
43 T.J. Stieltjes en A.W. Mees, De werken der Rotterdamsche Handelsvereeniging op Feijenoord, 
Rotterdam 1876. 
44 Bram Oosterwijk, Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs (1827-1911), Rotterdam 1979. 
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Uitbreidingsplan van de Rotterdamshce Handels Vereeniging voor de aanleg van een handelsterrein met 
havens op Feijenoord, 1874. (GAR PW-119). 

V.l.n.r: Het Poortgebouw, een restant van de 
ommuring van het RHV-terrein en de 
Entrepothaven met entrepotgebouw ‘De Vijf 
Werelddelen’. 
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RHV oogde dan wel modern, maar markeerde toch veel meer het einde van een periode 

waarin de koopman en de zeilvaart de spil van de economie waren, dan het begin van een 

nieuwe tijd. 

 

3.10 Het Noordereiland 

Het Noordereiland is vanaf 1871 ontstaan na het graven van de Noorderhaven, de huidige 

Koningshaven.45 De haven kreeg deze naam ter gelegenheid van een bezoek van koning 

Willem III in 1874. Het gebied is tussen 1882 en 1884 in ontwikkeling gebracht door de RHV 

als woongebied. De ontwerpen hiervoor zijn van Th. J. Stieltjes en A.W. Mees. Stieltjes en 

Mees tekenden een asymmetrisch stratenpatroon met een regelmatige rangschikking van 

woonblokken rondom een centrale lengteas. Deze lengteas werd gevormd door het Prins 

Frederikplein, het Burg. Hoffmanplein en de Prins Hendriklaan die waren gedacht als een 

groene ruggengraat van het eiland. Het eerste plein is door de aanleg van de nieuwe 

Willemsbrug en de flankerende nieuwbouw volledig getransformeerd. Waar de 

oorspronkelijke bebouwing is vervangen, is deze ingepast in het oorspronkelijke 

stedenbouwkundige stramien. Het Burg. Hoffmanplein is opnieuw ingericht, maar de twee 

monumenten ter ere van T.J. Stieltjes en ter herdenking van de troonsbestijging van koningin 

Wilhelmina zijn behouden gebleven. De pleinen vormen echter nog steeds een groene 

ruggengraat van het eiland.  

De bebouwing op het Noordereiland bestaat voornamelijk uit gesloten bouwblokken in een 

historiserende stijl met aaneengesloten gevelwanden van vier of vijf bouwlagen met kap.46 Er 

is overwegend gebruik gemaakt van rode baksteen, decoratieve details van natuursteen, 

gietijzer en stuc, geprofileerde daklijsten en verbijzonderde hoeken. De meest luxe woningen 

liggen aan de Maaskade, het Prinsenhoofd en het westelijke deel van de Prins Hendrikkade. 

Aan het oostelijk deel van deze kade stonden woningen voor de gegoede middenstand. Het 

gewone volk woonde in de overige dwarsstraten en vooral op het oostelijke deel van het 

eiland. Belangrijke gebouwen op het eiland zijn het Hulstkampgebouw van de firma J. 

Laming en Sons van architect J.P. Stok Wzn. uit 1889 en het voormalige kantoorpand van de 

Stoomboot en Transportonderneming W.V.W. van Driel’s. De kades van het eiland waren 

ingericht als aanlegplaaten voor het binnenscheepvaartverkeer. Karakteristiek is de rij bomen 

op de kades. Hier en daar zijn woningblokken vervangen door nieuwbouw. Het 
                                                   

45 Leon van Meijel e.a., Cultuurhistorische verkenning vooroorlogse wijken Rotterdam-Zuid, Rotterdam 
2008, p.57. 
46 ‘Woningbouw op het Noordereiland te Rotterdam’, Bouw 39 (1984) nr. 8, p.37. 
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V.l.n.r.: De Hef met de Koninginnebrug op de voorgrond, het Prins Hendrikplein, groene kade op het 
Noordereiland, bebouwing aan de Maaskade, Wilhelminamonument van H. Evers en S. Siedema uit 1898. 
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woningblok aan de Meeuwenstraat, hoek Prins Hendrikkade en de Prins Hendrikstraat is 

vervangen door naoorlogse architectuur.  

Het eiland is met de Willemsbrug en de Koninginnebrug verbonden met het vasteland.47 Over 

deze haven liggen twee bruggen, de Koninginnebrug en ‘De Hef’, een buiten werking 

gestelde spoorwegbrug. De eerste Koninginnebrug was een draaibrug uit 1870. Maar omdat 

deze brug het scheepvaartverkeer teveel belemmerde, werd in 1923 besloten tot het aanleggen 

van een nieuwe brug. In 1929 werd de nieuwe Koninginnebrug, een basculebrug, naar een 

ontwerp van A.H. Rood opgeleverd. De brug heeft vier markante ronde brugwachtershuisjes 

met koperen daken. De Hef is de populaire benaming voor de oude spoorweghefbrug over de 

Koningshaven, die het Noordereiland van Feijenoord scheidt. De officiële naam van de brug 

is Koningshavenbrug. De brug is naar een ontwerp van J.P. Joosting in 1927 geopend. De Hef 

was de eerste brug van zijn soort in West-Europa. De brug wordt niet meer gebruikt, maar is 

nu een monument als herinnering aan de plek waar ooit de treinen van Rotterdam het centrum 

verlieten. Sinds 2005 heeft het Noordereiland de status van beschermd stadsgezicht. 

 

3.11 De plannen van De Jongh 

In 1878 overleed Van der Tak. In 1879 werd Gerrit Jan de Jongh benoemd tot de nieuwe 

directeur van de dienst Gemeentewerken.48 Hij was directeur tijdens de grootste groeiperiode 

die Rotterdam ooit heeft meegemaakt. Het inwonertal steeg van bijna 150.000 naar meer dan 

400.000 inwoners. Tevens ontwikkelde Rotterdam zich in deze tijd tot een echte wereldhaven 

door de aanleg van een aantal nieuwe, grote havenbekkens. De Woningwet van 1901 

verplichtte grote en snel groeiende gemeenten om een uitbreidingsplan op te stellen. In 1903 

verscheen hiertoe het Algemeen Uitbreidingsplan van De Jongh. De Jongh bracht in dit plan 

zijn eerdere havenontwerpen en stratenplannen samen tot één geheel. Hoewel het 

uitbreidingsplan niet volledig werd vastgesteld, lag het als algemene leidraad wel jarenlang 

ten grondslag aan de verstedelijking op Zuid.  

 

3.12 De bebouwing van Feijenoord 

Tijdens De Jongh’s ambtsperiode werd Feijenoord volgebouwd op basis van zijn stratenplan 

uit 1880. De woningbouw op Feijenoord was, net als op het Noordereiland, ondergeschikt aan  

                                                   

47 Peter J. Troost, Bruggen in Oud Rotterdam, Rotterdam 2006. 
48 Len de Klerk e.a., G.J. de Jongh, havenbouwer en stadsontwikkelaar in Rotterdam, Bussum 2008.  
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DDe Maashaven met drijvende graanelevatoren. (GAR 1968-483). 

Koffiepakhuis Santos en meelfabriek Latenstein aan de Rijnhaven.  
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de havenactiviteiten.49 De woningen lagen als geïsoleerde buurtjes ingeklemd tussen de 

havens, de fabrieksterreinen en de goederenspoorlijnen. Restanten hiervan zijn nog aanwezig 

aan het Stieltjesplein, de straten tussen de Oranjeboomstraat en de Nassau- en Persoonshaven 

en de blokken aan weerszijden van de Dillenburgstraat. De hoofdaders van het gebied worden 

gevormd door de Rosestraat en de Oranjeboomstraat die evenwijdig aan beide kanten van de 

Zuiderspoorlijn lopen.  

Feijenoord werd door de Zuiderspoorlijn in een oostelijk en een westelijk deel verdeeld. In het 

oostelijk deel werd vooral industrie gevestigd. De Jongh ontwierp hiervoor een plan. In dit 

plan werden ook de Nassauhaven (1900) en de Persoonshaven (1901) opgenomen. Aan het 

Mallegat, een inham ter hoogte van het vroegere Zwanengat, werd in 1879 een gasfabriek 

gebouwd. Hiervan resteren nog twee bolvormige gashouders uit 1910 en een watertoren. De 

gasbolhouders zijn tot wijk- en jongerencentrum verbouwd. Aan de Nassaukade werden 

Bierbrouwerij D’Oranjeboom en margarinefabriek Van den Berg en Jurgens gevestigd. De 

bierbrouwerij is in 1990 gesloopt. Het gebouw van de margarinefabriek behoort thans toe aan 

Unilever. Ten westen van de Zuiderspoorlijn lag het handelsterrein van de RHV. 

 

3.13 De Rijnhaven, Maashaven en Waalhaven 

Voor de havenontwikkeling op Zuid was de aanleg van en aantal nieuwe stroomopwaarts 

gerichte havenbekkens cruciaal. Achtereenvolgens werden naar het ontwerp van De Jongh de 

Rijnhaven (1887-1893), de Maashaven (1898-1905) en de Waalhaven (1907-1931) gegraven. 

Dit waren ruime insteekhavens die waren bedoeld voor de overslag van goederen van grote 

zeeschepen op kleinere binnenvaartschepen. De Jongh ging bij het ontwerp niet meer uit van 

overslag van zeeboten op spoorwegwagons zoals in voorgaande plannen, maar van zeeschip 

op rivierschip. Een groot wateroppervlak was daarom belangrijker dan de kadelengte. Deze 

visie van De Jongh stuurde de totale havenontwikkeling een nieuwe richting op.  

Het oude dorp Katendrecht verdween nagenoeg geheel van de kaart ten behoeve van de 

Maashaven.50 Er werden maar liefst 700 huizen gesloopt. Direct langs de Rijnhaven en de 

Maashaven werd een strook grond gereserveerd voor bedrijfsvestigingen. Aan de zuidzijde 

van de Maashaven waren ook bedrijven gevestigd, maar deze zijn inmiddels gesloopt ten 

behoeve van woningbouw. In de Maashaven werd met name graan overgeslagen. Dit 

gebeurde door middel van drijvende elevatoren die het graan op rivierschepen overhevelden  

                                                   

49 ‘Woningen te Feijenoord’, Bouw 39 (1984) 8, p 7. 
50 Verheul 19703 (1933). 
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De Wilhelminapier vanuit de lucht gezien. (GAR 2002-139). 

V.l.n.r.: Voormalig hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, Pakhuis Pakhuismeesteren, De 
vertrekhal en het werkplaatsengebouw Las Palmas.  
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voor verder transport. De overzijde van de Maashaven wordt nog steeds gedomineerd door 

een enorme graansilo naar ontwerp van J.P. Stok (1910) en Brinkman & Van der Vlugt 

(1931/1952) en meelfabriek Meneba (M. Brinkman, J.A. Brinkman & M.J.L. Gadron, 1913-

1953.51  

Met de bagger van de Maashaven werd het schiereiland Katendrecht opgehoogd. In het hart 

van het schiereiland kwam een kleine woonbuurt met uitgaanscentrum voor zeelieden tot 

stand. De kern van het schiereiland bestaat nog steeds uit karakteristieke bebouwing in een 

historiserende stijl.52 De noordzijde van Katendrecht wordt nog steeds gedomineerd door 

koffiepakhuis Santos uit 1903 van de architecten J.P. Stok Wzn. en J.J.J. Kanters, de 

meelfabriek Latenstein uit 1951-1964 van J.J.M. Vegter en A. Aronsohn en de loodsen Fenix 

I en II van Gemeentewerken Rotterdam uit 1951.53  

 

3.14 De Wilhelminapier 

Door het graven van de Rijnhaven ontstond de Wilhelminapier. Deze pier herinnert nog 

steeds aan de aanwezigheid van de Holland Amerika Lijn. De Holland Amerika Lijn is 

opgericht in 1873 en heeft tot 1978 een grote rol gespeeld in de landverhuizingen van Europa 

naar Amerika. De gebouwen van deze onderneming werden door vooraanstaande 

Rotterdamse architecten ontworpen. Het hoofdgebouw op het Koninginnehoofd uit 1901 van 

de architecten J. Muller en C.M. Drooglever Fortuyn (thans Hotel New York), de 

aankomsthal van Brinkman en Van der Vlugt uit 1949 en het werkplaatsengebouw ‘Las 

Palmas’ van Van den Broek en Bakema uit 1953 herinneren hieraan. Naast deze complexen 

van de Holland Amerika Lijn zijn er ook andere pakhuizen en loodsen op deze pier gebouwd, 

zoals het Blauwhoedenveem ‘De Molukken’ van J. Kanters uit 1948, het handelsveem ‘Japan-

China’ van G. de Ruyter uit 1946 en pakhuis ‘De Eersteling’ van W.F. Overeynder uit 1947-

1950.54 Deze drie gebouwen zijn inmiddels gesloopt. Het Leidsche Veem van C. van Seem uit 

1898 is herbestemd tot woningen en is beschermd als rijksmonument. Ook  het hoofdgebouw 

van de Holland Amerika Lijn (nu hotel New York) is een rijksmonument. Pakhuis 

Pakhuismeesteren staat op dit moment leeg. Dit gebouw zal samen met Las Palmas 

binnenkort tot gemeentelijk monument worden aangewezen. De vertrekhal is al een  

                                                   

51 Peter de Winter, Havenarchitectuur,  
52 ‘Woningbouw te Rotterdam-Katendrecht’, Bouw 44 (1989)  2,pp. 61-64. 
53 Peter de Winter, Havenarchitectuur. Een inventarisatie van industriële gebouwen in het 
Rotterdamse havengebied, Rotterdam 1982, p.53. 
54 De Winter, pp, 42-43. 
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G.J. de Jongh, Algemeen Uitbreidingsplan (uitsnede Rotterdam-Zuid), 1903. In rood de gerealiseerde 
bebouwing, in roze de indicatieve stratenplannen, in geel agrarisch buitengebied (GAR XIX-43). 

De Boergoense Vliet. Stoomgemaal ’t Gemaal. 
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gemeentelijk monument en staat in de Top 100 van naoorlogs erfgoed van minister Plasterk 

om de status van rijksbeschermd monument te krijgen.55  

In de jaren zeventig verloren een groot aantal transitohavens in dit gebied hun oorspronkelijke 

functie. In de jaren tachtig werden er verschillende herstructureringsplannen voor het gebied  

bedacht.56 Uiteindelijk koos men voor een combinatie van herontwikkeling en instandhouding 

van vorm en structuur van de oude havens. De Kop van Zuid en Katendrecht behoorden tot de 

gebieden die hiervoor het eerst in aanmerking kwamen.  

Waar de Wilhelminapier ooit werd gedomineerd door deze laagbouw, wordt de pier nu juist 

gedomineerd door hoogbouw. Hoewel de sfeer van het handelsverleden en van de Holland 

Amerika Lijn nog steeds goed bewaard is gebleven, is het in de nieuwe planvorming maar 

weinig respect voor de cultuurhistorische waarden bij de stedenbouwers en 

projectontwikkelaars geweest. De karakteristieke pakhuizen en de gebouwen van de Holland 

Amerika Lijn vallen nu weg tussen de hoogbouw.  

 

3.15 De woonstad van De Jongh 

De Jongh ontwierp niet alleen havens, maar maakte naar aanleiding van de Woningwet van 

1901 een Algemeen Uitbreidingsplan voor Zuid. Rotterdam-Zuid was bedoeld als woonstad 

voor het werkvolk in de havens en industrie. De oude dorpskern Oud-Charlois werd 

ingekapseld in de nieuwe arbeiderswijken. In het plan bleven oude dijken en landwegen 

gehandhaafd. In deze tijd zijn enkele belangrijke doorgaande wegen gerealiseerd, zoals de 

Dordtselaan, de Brielse- en de Putselaan, de Wolphaertsbocht en de Maashaven-Oostzijde. 

Deze wegen hadden niet alleen de functie van verkeersader, maar waren soms ook bedoeld als 

plantsoenen voor de arbeiders, zoals de Dordtselaan waar dubbele bomenrijen voor groen en 

schaduw zorgden. Evenals op Noord werden ook hier singels gegraven, zoals de Hillevliet en 

Boergoensevliet naar ontwerp van tuinarchitect D.G. Vervooren. Tevens werden er twee 

stoomgemalen aangelegd; het Zuidwestelijk en Zuidoostelijk stoomgemaal. Het overwegend 

rechtlijnige verkavelingpatroon met rechthoekige gesloten bouwblokken volgt zoveel 

mogelijk het slotenpatroon van de polders.  

In het Algemeen Uitbreidingsplan ontwierp De Jongh een woonstad van 650 hectare waar 

zo’n half miljoen inwoners konden gaan wonen. Hiervan werd 150 hectare door de gemeente  

                                                   

55 Op 16 oktober 2007 heeft minister Plasterk een lijst met mijlpalen en toonbeelden uit de periode 
1948-1958. 
56 Umberto Barbieri (red.), De Kop van Zuid. Ontwerp en onderzoek, Rotterdam 1982. 
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Boven: speculatieve woningbouw in de Afrikaanderwijk 
Onder: Het Patrimonium’s Hof 
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onteigend voor de hoofdstructuur van wegen, rioleringsstelsel en waterhuishoudingen. De 

overige 500 hectare werd aan particuliere bouwondernemers beschikbaar gesteld.  

 

3.16 De Afrikaanderwijk 

Op basis van het uitbreidingsplan van De Jongh werd de Afrikaanderbuurt ontwikkeld.57 De 

Afrikaanderwijk is een oude arbeiderswijk die is ontstaan tussen 1890 en 1915. De wijk wordt  

in het noordoosten begrensd door het spoorwegemplacement, de Putselaan in het zuiden, en 

de Maashaven, Rijnhaven in het westen. De Afrikaanderwijk is gebouwd door particuliere 

bouwondernemers. De wijk heeft een regelmatig patroon van evenwijdige straten met 

langgerekte gesloten bouwblokken met drie tot vijf lagen etagewoningen. De lengte en 

breedte van het bouwblok was afgeleid van het slotenpatroon en vastgelegd in een stratenplan. 

De huizen zijn uitgevoerd in een traditionele bouwtechniek in baksteen, hout en stuc. De 

baksteenarchitectuur is sober met historiserende details en een regelmatige indeling in 

vensterassen met houten schuiframen. De hoeken van de bouwblokken zijn verbijzonderd 

door bijvoorbeeld afschuining, een torenelement, een risaliet of een afwijkende dakvorm. De 

historische gevelwanden zijn te vinden aan de Pretorialaan, Paul Krugerstraat, 

Bloemfonteinstraat, Hilledijk en Putselaan.  

Het Afrikaanderplein is ontstaan door het onbebouwd laten van enkele blokken in het 

stratenplan en heeft een symmetrische aanleg. Bijzondere gebouwen aan het Afrikaanderplein 

zijn de Hogere Burgerschool van A. van der Steur uit 1925-1927 en het Zuidoostelijk 

Stoomgemaal uit 1889 aan de Pretorialaan. Een ander bijzonder gebouw was de St. 

Franciscuskerk uit 1913 van architect J. Magry. Dit gebouw is in 1975 gesloopt.  

Van oudsher heeft de Afrikaanderwijk een sterke binding met de havenactiviteiten. Aan de 

westzijde raakt de wijk de Rijn- en de Maashaven. In de jaren zestig is er een viaduct 

aangelegd over de Hillelaan. Als gevolg van dit viaduct is de relatie tussen de 

Afrikaanderwijk en de havens verstoord. De Afrikaanderwijk kan gezien worden als de 

schakel tussen de Kop van Zuid, het rivier- en havenlandschap en de oude woonstad op Zuid. 

 

3.17 Particuliere woningbouw 

In de periode tot de Eerste Wereldoorlog werd de woningbouw in Rotterdam vrijwel volledig 

gedomineerd door particuliere bouwmaatschappijen. Deze maatschappijen werden opgericht 

                                                   

57 Els Bet e.a., Afrikaanderwijk. Cultuurhistorische en ruimtelijke karakteristiek, Rotterdam 2007. 
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door de Rotterdamse elite die pleitte voor verbetering van volkswoningbouw.58 Deze 

maatschappijen hadden in de eerste plaats het bouwen van rendabele en kwalitatief goede 

woningen voor ogen en in de tweede plaats de opbrengst voor de kapitaalverschaffers. Het  

gemeentebestuur van Rotterdam vond dat de overheid zich alleen met stratenplannen en 

openbare werken moest bezighouden en niet met woningbouw. De gemeente stelde wel in de 

bouwverordening bepaalde randvoorwaarden aan de woningbouw in verordeningen. Deze 

bepalingen waren vooral gericht op de veilige en gezondere woonomgeving, maar concrete 

bepalingen over de architectonische verschijningsvorm ontbraken nog.59  

De groei van de havens en de toestroom van arbeiders leidden tevens tot speculatie in grond 

en woningen. De nieuwe straten werden door een grondeigenaar ontworpen en gerealiseerd in 

overleg met de gemeente. Deze speculatiebouw is in grote delen van de Afrikaanderwijk en 

aangrenzende delen van Hillesluis en Bloemhof is dergelijke speculatiebouw gerealiseerd. 

Bloemhof is net als de Afrikaanderwijk deels geënt op de slotenverkaveling. Op Feijenoord 

en in Katendrecht, Tarwewijk, Carnisse en Charlois waren de woningbouw- en stratenplannen 

minder samenhangend.  

 

3.18 Het Patrimonium’s Hof 

Verscholen achter de Hillevliet en met zijn hoofdentree aan de Jasmijnstraat ligt het 

Patrimonium's Hof uit 1916.60 Via een poort in de gevel bereikt men een omsloten hofje met 

een gemeenschappelijke siertuin met fontein. Het totale complex beslaat een vierkant 

bouwblok en bestaat uit de hofwoningen in de binnenring en gewone woningen in de 

buitenring. De in totaal 168 woningen werden door architect A.K. Kruithof gebouwd voor de 

gelijknamige, in 1913 opgerichte Rotterdamse woningbouwvereniging. Het doel van de 

vereniging was het verbeteren van de volkshuisvesting in de stad. Ten opzichte van de 

revolutiebouw van de negentiende eeuw waren deze woningen vooral in hygiënisch opzicht 

een enorme verbetering. Er waren bijvoorbeeld wc's met ventilatie. De architectuur van het 

complex is sober en traditioneel. De gevels zijn als eenheid vormgegeven, hoewel de 

individuele woningen wel herkenbaar zijn. De entrees zijn gemarkeerd door een dakpunt. Er 

waren beneden- en bovenwoningen.  

                                                   

58 Len de Klerk, Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite inzake de 
volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam (1860-1950), Rotterdam 1998. 
59 Gijs Wallis de Vries (red.), Krachtens de bouwverordening. Bouw- en woningtoezicht Rotterdam 
1861-1986, Rotterdam 1986. 
60 M.J. Meyers, ‘Volkshuisvesting. De architecten en de woningbouw’, Bouwkundig Weekblad 38 
(1917), 4, pp. 20-22. 
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Het hofje is een echte verrassing in de wijk Bloemhof. Het hofje valt op door de zeer 

zorgvuldige aandacht voor detaillering. Tijdens de renovatie in 1992 zijn de eerder 

aangebrachte kunststof kozijnen weer vervangen door houten kozijnen. Door samenvoeging is 

het aantal woningen tot 103 teruggebracht. De voordeuren die door samenvoeging hun functie 

hebben verloren zijn gehandhaafd. Het historisch genootschap Roterodamum bekroonde de 

renovatie in 1994 met de jaarlijkse onderscheiding voor 'de meest prijzenswaardige bijdrage 

aan het behoud van historisch waardevol bezit in de stad.' De renovatie van dit hofje zou als 

voorbeeld moeten gelden voor renovaties in andere wijken. Het Patrimonium’s Hof laat zien 

dat door respectvol om te gaan met authentieke elementen en details, de kwaliteit van de wijk 

enorm wordt verbeterd. De uitstraling van het hofje is in positieve zin verbeterd. Het 

Patrimonium’s Hof is in 2007 aangewezen tot rijksmonument. 
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Het Uitbreidingsplan van Burgdorffer uit 1914. ( GAR E78-2334) 
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3.19 Uitbreidingsplan Burgdorffer (1914) 

Ondanks de aanleg van de spoorwegverbinding in 1877 en de nieuwe industrie bleef Zuid 

vanwege de verre ligging van het stadscentrum weinig geliefd als woonoord. Pas vanaf 1914 

lijkt hier verandering in te komen met het ‘Plan Zuid’ van Burgdorffer.61 Waar de voorgaande 

plannen nog vooral aan de havens waren gerelateerd, laat het plan van Burgdorffer een 

zelfstandige woonstad zien met eigen centrum en voorzieningen. Het plan, dat is getekend 

door de ontwerpers Klijnen en Verhagen, besloeg een brede band van terreinen tussen het 

dorp Charlois in het westen en IJsselmonde in het oosten. Het plan laat een 

spinnenwebstructuur zien die bestaat uit een centraal verkeersknooppunt met radiale 

hoofdwegen en secundaire ringwegen. Het punt waar de Dordtsestraatweg met de Dordtselaan 

en de Lange Hilleweg samenkomt, zou het centraal knooppunt van de linker Maasoever 

moeten worden, net zoals het Hofplein op de rechter Maasoever was. Dit was de plek van het 

latere Zuidplein. Van hieruit zijn nieuwe lijnen getrokken en nieuwe wegen getekend die de 

hoofddraden van het net vormen waartussen de andere lijnen (wegen) worden gespannen. 

Zuid kreeg in dit plan dus een centralistisch wegenpatroon dat niet langer uitsluitend aan de 

havens was gerelateerd. Een belangrijk tracé uit dit plan dat is uitgevoerd is het tracé 

Beukendaal-Strevelsweg-Pleinweg als hoofdverbinding tussen een geplande Maastunnel en 

een treinstation. Ook is er een verbindende singel aangelegd tussen de bestaande Hillevliet en 

Boergoensevliet en een verbinding van de Hillevliet met de Lange Geer. In het plan bedacht 

Burgdorffer een organische opbouw in jaarringen met gesloten stedelijke bebouwing bij de 

rivier, aaneengesloten bebouwing en laagbouw in halfopen bebouwing en open tuinwijken 

aan de rand van de stad. Dit is min of meer gerealiseerd. 

De uitgangspunten van dit uitbreidingsplan hebben de ontwikkeling en planvorming van de 

linker Maasoever tot ver na de Tweede Wereldoorlog bepaald. Met dit ontwerp werd namelijk 

de basis voor het tuinstadkarakter geldig, dat sinds Vreewijk uit 1916 tot en met de wijken 

Zuidwijk en Pendrecht die na Tweede Wereldoorlog werden gerealiseerd, het denken over de 

linker Maasoever heeft bepaald. Volgens Burgdorffer was het tuindorp de meest ideale 

oplossing voor arbeiderswijken in de toekomst. De linker Maasoever was hiervoor uitermate 

geschikt door de zware kleibodem waardoor ophoging van de grond en paalfundering 

overbodig waren.  

 

                                                   

61 Marinke Steenhuis, Stedenbouw in het landschap. Pieter Verhagen 1882-1950, Rotterdam 2007. 
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F. Bakker, tekening van het eerste gedeelte van Vreewijk, 1914. (GAR 2334-98) 

Granpré Molière, Plan van tuindorp Vreewijk, 1920. (Schreijnders 1991, p. 128-129). 
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3.20 Rotterdam-Zuid als proeftuin 

Tijdens het interbellum won de planmatige stadsontwikkeling sterk aan betekenis op Zuid. 

Sinds het uitbreidingsplan van Burgdorffer uit 1914 maakte de speculatieve en individuele 

woningbouw steeds meer plaats voor complexmatige woonbuurten. In de jaren tien en twintig 

van de twintigste eeuw eigenden de gemeente en de woningbouwverenigingen zich een 

belangrijke rol toe in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting. Het belangrijkste doel was de 

productie van voldoende goedkope woningen van een goede kwaliteit. Voor het eerst werden 

er op grote schaal architecten ingeschakeld, zoals Granpré Molière, J.J.P. Oud, C.N. van 

Goor, M.Brinkman en anderen. Zuid werd een proeftuin van nieuwe stedenbouwkundige 

concepten en bouwtechnische experimenten in de tuin-, beton- en nooddorpen. Deze tuin- en 

betondorpen lagen in de polderkommen. Ze waren overwegend op initiatief van de gemeente 

en woningbouwverenigingen tot stand gekomen. Juist doordat deze wijken verscholen liggen 

achter de gevelwanden van de doorgaande wegen en straten, vormen het zelfstandige 

woonenclaves. De tuindorpen vinden hier hun natuurlijke plek; midden in de stad, maar toch 

volledig afgesloten van de buitenwereld door hun lage ligging.  

 

3.21 Tuindorp Vreewijk 

In 1913 werd de ‘N.V. Eerste Rotterdamsche Tuindorp’ opgericht die het realiseren van 

woningen met tuintjes voor arbeiders voor ogen had.62 Dit idee was geïnspireerd op 

Ebenhezer Howards ‘Garden Cities of Tomorrow’.63 Howard kwam via zijn werk in 

aanraking met de grote sociale problemen in zijn land en zag een oplossing in de zogenaamde 

‘gardencity’: een geplande stad ontworpen voor een gezond leven en voor industrie. Het idee 

achter de tuindorpen was dat de mens de ongezonde en benauwde stad achter zich liet en weer 

naar de natuurlijke omgeving zou terugkeren. Tevens moest de tuinstad tot een volledige 

vermenging van de sociale klassen leiden. Gedurende het Interbellum werden in Nederland 

naar dit idee een aantal tuindorpen gebouwd. Een vroeg voorbeeld hiervan is het Rotterdamse 

tuindorp Heyplaat dat was ontworpen door architect H.A.J. Baanders en werd gebouwd vanaf 

1913 voor de arbeiders van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij (RDM).64 

                                                   

62 Desiree Valten, Tuindorp Vreewijk. Een geschiedschrijving over de vennootschap, haar woningen 
en haar huurder 1913-1988, Rotterdam 1988. 
63 Schreijnders, R. (red.), De droom van Howard. Verleden en toekomst van de tuindorpen, Rijswijk 
1991. 
64 Heyplaat ligt buiten de begrenzing van het onderzoeksgebied en zal daarom verder niet worden 
behandeld.  
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Tuindorp Vreewijk. V.l.n.r.:  de Brink, Lede, woningen aan de Groene Zoom, groen binnenterrein en woningen in 

de straat Voorde. 
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Tuindorp Vreewijk was gedacht als een halteplaats tussen het platteland en de grote 

havenstad.65 Er werd getracht een omgeving te scheppen die hoorde bij de stad en toch 

naadloos aansloot bij de herinnering aan het platteland. Het uiterlijk van Vreewijk werd door 

vier factoren beïnvloed, te weten de woningwet en de daaruit voortvloeiende 

bouwverordening, de tuinstadgedachte en de persoonlijkheid van de architecten. Het 

stratenplan van het oudste gedeelte van Vreewijk, de Halve Vlieger genaamd, werd door 

Berlage ontworpen. Hij baseerde zijn plan op het oorspronkelijke slotenpatroon van de polder. 

De straten varieerden in breedte en vertoonden vak een knik om het gesloten dorpse karakter 

te ondersteunen. De architecten Granpré Moliere, J.H. Roos en W.F. Overeynder bouwden de 

huizen.66 In 1919 werden de eerste woningen opgeleverd.  

De straten waren zorgvuldig geproportioneerd. Bijna alle huizen waren voorzien van een tuin 

en er waren plantsoenrijke binnenterreinen. Er werd bewust gezocht naar afwisseling van 

zonnige straten met beschaduwde lanen, brede groene gordels en kleureffecten van groen en 

bloemen. In het midden van Vreewijk werd een brink aangelegd die refereert aan het 

dorpsgevoel. Hier kwamen tevens enkele centrale voorzieningen, zoals een postkantoor en 

winkels. Uiteraard waren er ook badhuizen, kerken, scholen en sportvoorzieningen. Het dorp 

moest een zelfvoorzienende leefgemeenschap zijn. Vreewijk wordt doorsneden door de Lede, 

een vliet die het groene karakter van het dorp versterkt. In de jaren twintig en dertig is het 

tuindorp nog meerdere malen uitgebreid. De huizen zelf waren zogenaamde 

Existenzminimum-woningen: kleine, eenvoudige woningen met een zo optimale indeling van 

de plattegrond.  

Tussen 1940 en 1944 werd Vreewijk uitgebreid met drie woonwijken: de Zuideras, met onder 

andere woningen in beton, de Dalenbuurt met ruim vijfhonderd woningen en De Vaan met 

ruim negenhonderd woningen. De meeste woningen in De Vaan hebben twee bakstenen 

bouwlagen met een pannen zadeldak. Ook hier is de openbare ruimte zeer groen dankzij een 

aantal plantsoenen, de tuinen en de bomen.  

Het tuindorp Vreewijk vertegenwoordigt een zeer grote cultuurhistorische waarde in lokaal, 

nationaal en internationaal opzicht. In 1930 was Vreewijk het grootste tuindorp van Europa. 

In Rotterdam geldt Vreewijk nog steeds als een oase van rust en ruimte midden in de 

hectische stad. Het dorpse karakter is uitstekend bewaard gebleven en het vele groen vormt de 

drager van de wijk. Zelfs de binnenterreinen zijn grotendeels intact gebleven. De meeste  
                                                   

65 Granpré Molière, M.J., ‘Een rondgang in het eerste Rotterdamse tuindorp’, in: Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting, 4 (1921), pp. 124-129 en 158-166. 
66 Anoniem, ‘Vreewijk’, Klei 16 (1924) nr. 7, pp.97-102. 
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Granpré Molière, Uitbreidingsplan Linker Maasoever, Granpré Molière, 1921. (GAR XIX E 45) 

Granpré Molière, Uitbreidingsplan linker Maasoever, streekplan IJsselmonde, 1921 (GAR XV E 45) 
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woningen zijn gerenoveerd en uitgebouwd aan de achterzijde. Enkele blokken zijn vervangen 

door nieuwbouw, maar het stedenbouwkundig patroon van de wijk intact gelaten. Een deel 

van Vreewijk is beschermd stadsgezicht. De Vaan hoort hier niet bij, omdat deze wijk later is 

gebouwd en het niet tot het oorspronkelijke stedenbouwkundige concept behoort. 

 

3.22 Het visionaire ideaalplan van Granpré Molière, Verhagen & Kok (1921) 

De aanleiding voor het oprichten van architectenbureau Granpré Molière & Verhagen was het 

tuindorp Vreewijk.67  In 1920 gaf de N.V. Eerste Rotterdamsch Tuindorp opdracht aan het 

bureau Granpré Molière, Verhagen & Kok om een uitbreidingsplan op te stellen dat meer 

ruimte bood voor de verdere uitbreiding van Vreewijk. In december 1921 presenteerde de 

N.V. dit uitbreidingsplan voor Rotterdam-Zuid, dat bekend is geworden onder de naam Plan 

Zuid. Het was erg ongebruikelijk dat een private partij een ontwerp voor een compleet 

stadsdeel uitbracht, want dit was immers de taak van de gemeente. Maar vanwege het succes 

van Vreewijk werd de weg vrijgemaakt voor meer private invloed op het overheidsbeleid. 

Verhagen was samen met Klijnen in zijn functie als hoofdontwerper stadsuitbreiding van de 

gemeente Rotterdam al betrokken geweest bij het uitbreidingsplan voor de linker Maasoever 

uit 1914 van Burgdorffer. 

De hoofdlijnen van Plan Zuid hadden de ontwerpers al vervaardigd toen ze nog in dienst van 

de gemeente waren, maar nu werkten ze het verder uit. Het plan van Granpré Molière, 

Verhagen en Kok laat een open stad zien.68 In de periode tussen de Eerste en de Tweede 

Wereldoorlog was de nieuwe open stad met de kwaliteiten van open steden in Engeland het 

doel van veel plannenmakers en architecten. Het belangrijkste kenmerk van de open stad was 

de nauwe samenhang tussen stad en platteland. Ook in het plan van Granpré Molière, 

Verhagen en Kok is dit ideaalbeeld verwerkt. Ze tekenden tegenover de oude stadsdriehoek 

een kern van betrekkelijk hoge dichtheid, die verder naar het zuiden geleidelijk werd 

afgebouwd. Eerst was er een zone met stedelijke bebouwing, gevolgd door een zone met 

tuinwijken, daarna een zone met verspreide verbouwing en tenslotte open landschap. De 

hoofdstructuur van het nieuwe uitbreidingsplan was een stelsel van wegen, waartussen groene 

parkwiggen waren ontworpen. De stad ging geleidelijk over in het polderlandschap door naar 

het zuiden toe steeds lagere bebouwing en bredere wegen te projecteren. Het 

hoofdwegenstelsel liep in een waaierpatroon vanaf de Maasoever naar het zuiden. 
                                                   

67 Steenhuis 2007, pp. 144-149. 
68 Rob Dettingmeijer, Open stad. Planontwikkeling, stedebouw, volkshuisvesting en architektuur in 
Rotterdam tussen de twee Wereldoorlogen, Utrecht 1988. 
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Luchtfoto van complex Stulemeijer II. Het complex ligt verscholen achter hogere randbebouwing. Uiterst 
links is De Kiefhoek te zien. (Cusceveller 1990, p. 18 (KLM Aerocarto). 
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Het stadsdeel was ingedeeld in sectoren, van een open en groene gordel aan de zuidrand naar 

een dichtbebouwde stadskern. L.J.C.J. van Ravesteyn  noemt in zijn kroniek over Rotterdam-

Zuid deze geleidelijke afname van de bebouwingshoogte en bebouwingsintensiteit naar het 

buitengebied toe als een van de meest karakteristieke aspecten van het ontwerp.69  

Het idee werd uitgewerkt op de Overzichtskaart van het eiland IJsselmonde. De stad werd 

begrensd door een brede parkgordel met daarin plaats voor recreatie, ziekenhuizen, 

begraafplaatsen en volkstuinen. Dit vormde een soort overgangsgebied naar het platteland. 

Ten zuiden van deze parkzone lagen verschillende dorpen die volgens de ontwerpers ook een 

deel van de bevolkingsgroei konden opnemen in nieuwe uitbreidingen. De oevers van de 

Oude Maas waren in het plan bestemd voor recreatie en buitenverblijven. Een totale 

verstedelijking van het gebied diende volgens de ontwerpers te worden voorkomen.  

Het plan is nooit aangenomen, maar is wel in hoge mate richtinggevend geweest voor de 

latere officiële gemeentelijke uitbreidingsplannen. Onder de uitbreidingsplannen van Granpré 

Molière en Witteveen ontwikkelde de stad zich meer tot een zelfstandig stadsdeel met eigen 

voorzieningen.  

 

3.23 Experimenten in beton 

In Rotterdam-Zuid zijn een aantal bijzondere experimentele woonwijken in beton uitgevoerd. 

De motieven om dorpen volledig in beton te bouwen waren woningnood, materiaalschaarste, 

hoge baksteenprijzen, hoge metselaarslonen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.70 

Nederland was dan wel niet rechtstreeks betrokken geraakt bij de Eerste Wereldoorlog, maar 

ook hier was er sprake van een algemeen heersende woningnood. In 1918 werd er een 

Woningnoodwet aangenomen die de bouw van noodwoningen regelde. Hoewel deze 

betondorpen als noodvoorziening zijn gebouwd, voldoen ze nog steeds als woning. Rond 

1920 begonnen er in Duitsland en Engeland plannen te ontstaan voor woningbouw in beton. 

In Nederland gingen een aantal gemeenten tot experimenten in betonbouw over. Deze periode 

heeft echter kort geduurd, want toen rond 1923 de ergste nood was afgenomen door daling 

van de baksteenprijzen en arbeidslonen, werd van bouwen in beton alweer afgezien. Er 

werden nog wel een aantal projecten voltooid in 1924 en 1925 die in eerder waren gestart. 

                                                   

69 L.J.C.J. van Ravesteyn, ‘Stadsontwikkeling van Rotterdam in het begin van deze eeuw’, Rotterdams 
Jaarboekje, Rotterdam 1935, p. 242. 
70 Marieke Kuipers, Bouwen in beton. Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940, ’s-Gravenhage 
1987. 
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Links: woningen in Stulemeijer I; de wijk ligt verscholen achter hogere bebouwing.  
Rechts: Stulemeijer II. 

Bouwtekening van een fietsenbergplaats en waterstokerij,Complex Stulemeijer II, 1921. (Kuipers 1987, p. 

102). 
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Rotterdam was de eerste Nederlandse gemeente waar besloten werd tot het bouwen in beton. 

Vanwege het experimentele karakter van bouwen in beton werden er verschillende 

bouwsystemen uitgeprobeerd. In 1920 bezochten ir. Plate, directeur van de Woningdienst, en 

architect J.J.P. Oud, architect van deze instelling, een bezoek aan betonwijken in Bremen en 

Hamburg. Naar aanleiding van dit bezoek werd gaf het gemeentebestuur in augustus 1920 

goedkeuring aan enkele experimenten.  

 

3.24 Stulemeijer 

Het complex genaamd Stulemeijer was de eerste proef in beton in Rotterdam.71 Dit 

experiment bestaat uit twee complexen waarvan het eerste is gebouwd in 1921 en 1925 

volgens het zogenaamde Isola-systeem naar ontwerp van F.J. Stulemeijer. De Amsterdamse 

architect J.M. van Hardeveld ontwierp de twee complexen die zijn uitgevoerd door de firma 

IGB uit Breda. Het eerste complex ligt rondom een driehoekig terrein tussen de Lange 

Hilleweg en de Strevelsweg in de wijk Bloemhof. Het driehoekige stratenpatroon grijpt deels 

terug op de vroegere slotenverkaveling en deels op stedenbouwkundige ingrepen van Granpré 

Molière.  

Het complex bestaat uit 127 gezinswoningen, er zijn geen winkels in opgenomen. Er zijn vijf 

woonblokken bestaande uit boven- en benedenwoningen volgens vier typen. Deze 

woonblokken zijn aangevuld met zeven eengezinswoningen. Deze eengezinswoningen zijn 

vooral op de hoeken gesitueerd. De woningen hebben een plat dak en bestaan uit twee 

bouwlagen. De bovenwoningen zijn aan de achterkant van een balkon voorzien. De 

vormgeving van de huizen is strak en past goed bij het materiaal beton. Oorspronkelijk waren 

er op de gevels donkere sokkels en horizontale banden aangebracht. Ook de regenpijpen 

hadden een decoratief voorkomen door het gebruik van driezijdige betonelementen. Al kort na 

de bouw werden in het tijdschrift De Stijl afbeeldingen van het complex opgenomen.72 Ook in 

andere publicaties werden afbeeldingen van de woningen opgenomen, bijvoorbeeld in het 

Franse tijdschrift L’Architecture vivante en in het Nederlandse blad Klei.73 De belangstelling 

ging in deze bladen zowel uit naar de architectuur, als naar de technische en economische 

aspecten. De vermelding van het complex in deze vooraanstaande tijdschriften onderstreept 

dat Stulemeijer zeer bijzonder is in zowel architectonisch als technisch en economisch 

opzicht. 
                                                   

71 Kuipers 1987, pp. 106-108.  
72 De Stijl 12 (1921), pp. 183-186 en De Stijl 1 (1922), pp. 11-12. 
73 L’Architecture vivante lente/zomer (1926), p. 43 en Klei (1921), pp. 241-245. 
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De Kossel I en II vanuit de lucht gezien. (Kuipers 1987, p.23) 
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Het tweede complex is gelegen tussen de Groene Hilleweg, Strevelsweg, Bree en Randweg in 

de wijk Hillesluis en werd gebouwd tussen 1922 en 1924. Ook deze woningen zijn door Van 

Hardeveld ontworpen. De onderliggende structuur gaat terug op de eerste stedenbouwkundige 

plannen van Rotterdam-Zuid. Het complex bestaat uit 362 etagewoningen, in twee of drie 

bouwlagen. Er waren zes typen woningen toegepast, met één tot vier slaapkamers. De opzet 

van het tweede complex is vanwege kostenbesparing krapper dan het eerste complex. In dit 

complex zijn ook een zevental winkels gesitueerd op de koppen. Inmiddels zijn beide 

complexen gerenoveerd. Tijdens een renovatie zijn de oorspronkelijke monochrome grijze 

tinten van de buitengevels vervangen door terracottakleurige banden waardoor de ritmiek van 

de gevel werd versterkt. Het eerste complex wordt gekenmerkt door sterk horizontale 

geleding van de gevels, terwijl in het tweede complex ook verticale accenten zijn opgenomen, 

zoals schoorstenen en risalieten. 

 

3.25 De Kossel 

In de wijk Bloemhof waagde de gemeente zich in de jaren 1921-1924 aan een ander 

experiment in betonbouw.74 75 Volgens het Duitse gietbouwsysteem van de firma Kossel 

werden in twee fasen bijna 800 woningen en 20 winkels opgetrokken. De eerste fase bestaat 

uit circa 70 eengezinswoningen en 170 beneden- en bovenwoningen. De eengezinswoningen 

hebben een traditioneel aanzien met schuine daken. Deze schuine daken zijn aangebracht met 

het oog op een beter architectonische aansluiting bij de aangrenzende bakstenen huizen die 

pannendaken hebben. De gestapelde woningen hebben platte daken en plastische gevels met 

balkons en verlaagde daklijsten. De Kossel I wordt net als Stulemeijer gekenmerkt door een 

tuindorpachtige opzet door verspringende rooilijnen, een brink, perkjes en voortuintjes en de 

gedeeltelijk schuinde daken. Het stratenpatroon is gebaseerd op de oude slotenverkaveling. 

Het hart van de wijk wordt gevormd door het driehoekige Balsemienplein, dat als een soort 

brink is opgevat. De woningen zijn ontworpen door J.H. Hulsbosch die in 1923-1924 een 

bijdrage aan het Amsterdamse Betondorp leverde.  

Het complex werd in de jaren 1929-1932 langs de Lange Hillevliet aangevuld met een reeks 

korrelbetonwoningen.76 Dit was de laatste reeks van betonwoningen in Rotterdam-Zuid. De 

woningen werden ontworpen door één van de voormannen van het Nieuwe Bouwen: W. van  

                                                   

74 Kuipers 1987, pp. 108-110. 
75 A.H. Sweys, ‘Betonbouw te Rotterdam’, Bouwkundig Weekblad 46 (1925), pp. 138-139. 
76 Kuipers 1987, pp. 103;116-117. 
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Luchtfoto van complex De Kiefhoek. (Cusceveller 1989, p. 56). 
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Tijen, die hiervoor samenwerkte met de Haagse architecten W. en J. Greve.77 Van Tijen 

ontwierp dertig etagewoningen in korrelbeton. De architectuur van deze woningen sluit nauw 

aan op de naburige Kosselwoningen. De woningen ogen echter soberder dan de overige 

woningen, doordat er geen verspringingen in de gevel zijn toegepast die het geheel 

verlevendigen. Inmiddels hebben de woningen diverse wijzigingen ondergaan. Er zijn allerlei 

individuele veranderingen aangebracht, waardoor de ensemblewaarde is verstoord. 

Fase twee vereiste een aanzienlijke versobering, maar toch slaagde architect J.H. Hulsbosch er 

ook hier in het nieuwe bouwmateriaal op architectonische wijze tot uitdrukking te brengen.  

De Kossel II heeft een compacte opzet door de gestapelde woningbouw. De verschillende 

soorten bomen ondersteunen en accentueren de stedenbouwkundige opzet. De betonwoningen 

staan in losse rijen gegroepeerd. Het stratenpatroon gaat ook hier deels terug op de 

slotenverkaveling en deels op het concept van Molière. Deze bijzondere architectuur is zeer 

kwetsbaar. Vanaf 2000 zijn de woningen gerenoveerd, waarbij enkele bouwtechnisch zwakke 

blokken zijn vervangen door nieuwbouw.  

 

3.26 De Kiefhoek 

De Kiefhoek, gebouwd in de jaren 1928-1930, was de laatste schepping van Oud als architect 

bij de Rotterdamse Gemeentelijke Woningdienst.78 Voorgaande ontwerpen van Oud waren 

Het Witte Dorp in Oud-Mathenesse en een rij woningen in Hoek van Holland. De Kiefhoek 

geldt als een onbetwist hoogtepunt van het Nederlandse Bouwen en bestaat uit iets meer dan 

driehonderd woningen, bedoeld voor grote gezinnen met een kleine beurs. De wijk is 

gebouwd vanwege uitbreiding van de havenactiviteiten en de krotopruiming in de binnenstad. 

Het complex is niet uitgevoerd in beton, maar in witgepleisterde baksteen. Doordat de prijs 

van baksteen inmiddels was gezakt, werd weer overgegaan op dit bouwmateriaal. 

Ook deze wijk ligt net als beide betondorpen verscholen achter een hogere randbebouwing. 

De stedenbouwkundige structuur volgt de slotenverkaveling. In alles is gepoogd om de 

Kiefhoek het uiterlijk van een moderne woonwijk te geven. Oud heeft de verkaveling 

verlevendigd door  afschuiningen die bijzondere ruimtes creëren voor de situering van twee 

speelplaatsen, een plantsoen en twee winkels. De winkels zijn op de hoeken geplaatst en 

vallen op door de halfronde glazen etalages. De woonstraten zijn weids opgezet. Dit 

contrasteert met de binnenterreinen die een gesloten karakter hebben. Oud heeft voor een  

                                                   

77 T. Idsinga, Achitect W. van Tijen 1894-1974, Den Haag 1987.  
78 Cusceveller, Sjoerd (red.), De Kiefhoek. Een woonwijk in Rotterdam, Bussum 1990. 
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Witteveen, Uitbreidingsplan Linker Maasoever, 1926-7. ( GAR XIV A 283) 

Links: Een groene wig in de wijk Vreewijk, gezien vanaf het Zuiderziekenhuis, 

Rechts: het Zuiderziekenhuis (A.J. van der Steur 1935). 
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architectonische eenheid gezorgd door tuinhekken, muren, trappen en stoepen op te nemen in 

zijn ontwerp. Deze elementen leggen een verbinding met de straten en de woningen. De wijk 

wordt gekenmerkt door herhaling en spiegeling van identieke woningen met 

standaardplattegronden. De indeling van de plattegrond van de woningen is uiterst 

geraffineerd. Oud heeft met beperkte middelen volwaardige woningen weten te creëren. De 

vormgeving van de woningen is ondergeschikt aan de stedenbouwkundige samenhang in het 

straatbeeld. Het gevelbeeld bestaat uit drie op elkaar gestapelde doorlopende stroken: 

kamerbrede vensters en voordeuren op de begane grond, een strook van wit pleisterwerk en 

een bandvenster met daklijst op de verdieping. De kleurstelling is verwant aan die van De 

Stijl ( rood, geel, blauw en grijs) en verlevendigt en accentueert het gevelbeeld. Oud heeft ook 

een apostolische kerk en pastorie in de wijk gebouwd. Het complex kreeg direct na oplevering 

veel waardering van vooraanstaande architecten.79 De Kiefhoek heeft een hoge 

cultuurhistorische waarde als laatste schepping van Oud. De Kiefhoek heeft de status van 

rijksmonument. Internationaal worden zowel het stedenbouwkundig concept als de 

plattegronden van de woningen geprezen. Helaas wordt het straatbeeld tegenwoordig bepaald 

door auto’s. Hierdoor gaat de ruimtelijke opzet enigszins verloren en wordt de 

architectonische eenheid verstoord. Ook de subtiele materialisering van de wijk is zeer 

kwetsbaar door het stucwerk en de vlakke detaillering. Het is daarom van het grootste belang 

dat er zorgvuldig en respectvol met de architectonische elementen worden omgegaan, zodat 

de wijk haar uitstraling behoudt. 

 

3.27 Uitbreidingsplannen Witteveen Rotterdam-Zuid (1926-1927) 

Witteveen gaf van 1924 tot 1944 leiding aan de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de 

stad.80 Waar in de periode 1918-1925 de nadruk lag op complexmatige laagbouw in de 

polderkommen, werd vanaf 1925 onder invloed van Witteveens Uitbreidingsplan het accent 

verschoven naar stedelijke bouwblokken en strokenbouw. Na het vertrek van Granpré 

Molière, Verhagen en Kok was de Rotterdamse stedenbouw in het slop geraakt. Witteveen 

ontwierp verschillende plannen voor de stad, waarvan het Algemeen Uitbreidingsplan het 

belangrijkst is. Dit plan werd in 1927 vastgesteld door de raad. Het Algemeen 

Uitbreidingsplan vormde de grondslag van een omvangrijk annexatieplan. Rotterdam was  

                                                   

79 J.B. van Loghem, ‘Nederlandsche bouwmeesters. De Kiefhoek te Rotterdam. Architect J.J.P. Oud’, 
De Groene Amsterdammer, 04-11-1930 en A.J. van der Steur, ‘Over den architect en het experiment, 
een overdenking naar aanleiding van de Kiefhoek’, Bouwkundig Weekblad 51 (1930) 46, pp. 379-381. 
80 Noor Mens, W.G. Witteveen en Rotterdam, Rotterdam 2007. 
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Gesloten bouwblokken aan de Pleinweg, de Mijnsherenlaan en de Dordtselaan. 
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bijna geheel ingebouwd en annexatie van buurgemeenten was dan ook onvermijdelijk. 

Inmiddels had de linker Maasoever een veel prominentere positie verworven in de stad. Bij 

het plan dat Witteveen voor Rotterdam-Zuid opstelde speelde het uitbreidingsplan van 

Granpré Molière, Verhagen en Kok uit 1921 een zeer grote rol.81 Dit visionaire ideaalplan van 

Granpré Molière van een open stad werd door Witteveen omgevormd in een praktisch 

uitvoerbaar plan. Hiervoor nam Witteveen de plankenmerken van Granpré Molière in 

hoofdlijnen over.  

Een belangrijk kenmerk van het plan is dat de stad, zowel Noord als Zuid, als één integrale en 

begrensde ruimtelijke eenheid werd gezien. De dragers van het plan waren de wegen en een 

doorlopend stelsel van parken, plantsoenen en parkwegen. Witteveen wilde een monumentaal 

en esthetisch stadsbeeld creëren door middel van straten, pleinen, parken en lage gesloten 

bouwblokken die een samenhangende ruimtelijke compositie vormen. Het uitbreidingsplan 

van Witteveen voorzag tevens in de aanleg van een parkgordel aan de zuidelijke stadsrand 

met groene wiggen naar het stadshart. Dit plan werd in 1938-1939 uitgewerkt door 

Vereniging ‘Opbouw’ tot een groengebied van 180 hectare met volkstuinen, speelweiden, een 

park en een strandbad. Dit plan is niet uitgevoerd.  

In het uitbreidingsplan van Witteveen was het gesloten bouwblok de belangrijkste 

stedenbouwkundige bouwsteen. Deze woonblokken waren vooral gelegen een de randen van 

de polderkommen in het oostelijke deel van Zuid als langgerekte wanden langs de 

hoofdroutes. Om er voor te zorgen dat het esthetische stadsbeeld consistent bleef, werden er 

afspraken gemaakt tussen de gemeente, particuliere bouwers en architecten. Binnen een 

bouwblok werkten verschillende bouwondernemers met één architect aan de voorgevel en met 

één of meer architecten aan de plattegronden. Architect J.H. van den Broek leverde een 

belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling.82 Hij was tussen 1927 en de Tweede 

Wereldoorlog veelvuldig betrokken bij verschillende woningbouwprojecten op Zuid. Hij 

ontwierp grote hoeveelheden etagewoningen voor arbeiders en middenstanders. In 

overeenstemming met het plan van Witteveen werden de woningen voor de middenstad 

gesitueerd aan de hoofdstructuur en de arbeiderswoningen aan de achterliggende straten. In de 

Millinxbuurt en omgeving ontwierp hij tussen 1930 en 1933 dertien bouwprojecten.  

 

                                                   

81 Mens 2007, pp. 51-72. 
82 W. Vanstiphout, Maak een stad. Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek, Rotterdam 
2005. 
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1900 woningenplan: strokenbouw Klaverstraat e.o, 1940-1947. 

Strokenbouw aan de Noordzijde van de 
BasJongeriusstraat. J.H. van den Broek 
1940: het 1000 woningen plan. 

Strokenbouw aan de 
Wieringerstraat e.o van J.H. van 
den Broek voor Algemeen Belang, 
1938. 
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3.28 De Millinxbuurt 

De Millinxbuurt in de deelgemeente Charlois bestaat uit een tiental straten en bestaat 

voornamelijk uit sociale woningbouw met portiekwoningen.83 De wijk ligt tussen de 

Mijnsherenlaan en de Dordtselaan tussen het Zuidplein en de Rijnhaven. Het is de meest 

dichtbebouwde wijk van Witteveens nieuwe stad op Zuid. De buurt bestaat uit elf 

bouwblokken en kwam al voor op de plannen die Granpré Molière tekende voor Zuid in 1922. 

In het plan van Witteveen kreeg de wijk haar huidige stedenbouwkundige vorm. De straten in 

deze buurt zijn geknikt waardoor een tunneleffect is vermeden. In overeenstemming met het 

plan van Witteveen zijn de woningen voor de middenstanders aan de hoofdstructuur 

gesitueerd en de arbeiderswoningen in de achterliggende straten.  

 

3.29 Halfopen bouwblok en strokenbouw 

In de loop van de jaren dertig werd de behoefte aan goedkope arbeiderswoningen weer groter 

en nam de vraag naar middenstandswoningen weer af. Omdat deze bouwopgave voor 

particuliere bouwers onrendabel was stagneerde de woningbouw en groeide de woningnood. 

Als gevolg van de hoge grondprijzen en bouwkosten zochten architecten als Van Tijen en 

Van den Broek de oplossing in de modernisering van het particuliere bouwbedrijf, in 

middelhoogbouw in strokenverkaveling en het gebruik van moderne bouwtechnieken en –

materialen. Van den Broek ontwierp in 1938 voor Algemeen Belang een betaalbaar plan met 

gestandaardiseerde portiekflats in evenwijdige stroken. De open zijden werden op het niveau 

van de begane grond gedicht met winkels, werkplaatsen en uitbouwen. Deze bouwblokken 

hadden een functionele architectuur die werd gekenmerkt door vlakke bakstenen gevels, brede 

schuiframen, glazen portieken, platte daken en een herhaling van identieke 

woningplattegronden. Dit project kreeg naar aanleiding van het bombardement in mei 1940 

een vervolg in twee plannen. Het zogenaamde 1000 woningenplan voorzag in deelprojecten 

aan de zuidkant van het Amelandseplein en de noordkant van de Pleinweg. Hiervoor werden 

door W. van Tijen en Van der Vlugt woningen met drie verdiepingen ontworpen.84 In deze 

projecten kregen straten een asymmetrisch profiel en werden identieke winkels geplaatst op 

de hoeken. In de Vogeltjesbuurt ten oosten van de Dorpsweg voorzag het zogenaamde 1900 

woningenplan in de bouw van portiekflats. Dit project werd niet door Van den Broek, maar 

door ander architecten uitgewerkt. Dit resulteerde in een traditioneler gevelbeeld met 

                                                   

83 W. Vanstiphout 2005, pp. 307-308. 
84 Idsinga 1987, pp. 102-110. 
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versierde portieken, vensterlijsten, decoratieve metselverbanden en zadeldaken. Van den 

Broek ontwierp alleen vier blokken aan de zuidelijke stadsrand. Het project kwam in 1947 

gereed.  

 

3.30 Het Zuiderziekenhuis 

Een onderdeel van het plan van Witteveen was de bouw van het Zuiderziekenhuis.85 Het was 

het eerste ziekenhuis in Rotterdam-Zuid en gaf daarmee aan dat Rotterdam-Zuid een 

volwaardig zelfstandig functionerend stadsdeel was geworden met eigen voorzieningen. Het 

Zuiderziekenhuis maakte integraal onderdeel uit van het plan van Witteveen en was 

geprojecteerd op een wigvormig terrein tussen de Dordtsestraatweg, de Groene Hilledijk en 

de Valkeniersweide. De bouwstijl, de verhoudingen en de hoogte van het Zuiderziekenhuis 

waren zoveel mogelijk afgestemd op het tuindorpachtige karakter van Vreewijk. Omdat het 

plan van Witteveen vooral laagbouw laat zien, wilde Witteveen een ziekenhuis plaatsen dat 

ook niet te hoog boven de huizen zou uittorenen. Een monumentale parkweg van zo’n 

vierhonderd meter leidt naar het ziekenhuis en geeft tevens het verband aan met het 

stedenbouwkundig plan van Witteveen. De as leidt via de poort naar het centraal op het 

terrein gelegen hoofdgebouw. Deze as wordt op monumentale wijze beëindigt met een 

torenlichaam op het poortgebouw. Het gebouw heeft niet alleen een stedenbouwkundige 

waarde, maar ook een architectonische waarde. Het Zuiderziekenhuis is ontworpen door 

Witteveen zelf, maar is later vanwege slechte financiële omstandigheden door architect Van 

der Steur in 1935 aangepast. 

 

3.31 Herziening van het Uitbreidingsplan Witteveen 

In 1937-1938 werd het Algemeen Uitbreidingsplan van Witteveen herzien.86 In dit herziene 

plan werd de toekomstige groei van Zuid geschetst. Ook werd hierin de Maastunnel 

opgenomen. Rotterdam bestond nog altijd teveel uit twee delen. Door middel van een tunnel 

onder de Maas hoopte men de twee stadsdelen nader tot elkaar te brengen, zodat er één 

Rotterdam ontstond. De tunnel en de bijbehorende gebouwen, een ventilatiegebouw, een 

garagegebouw en een toegangsgebouw voor fietsers en voetgangers, zijn ontworpen door de 

architecten Ad van der Steur en J.P. van der Bruggen en hebben een hoge monumentale 

waarde. De gebouwen zijn reeds gemeentelijke monumenten en de tunnel is momenteel in 
                                                   

85 Evelien van Es, Cultuurhistorische Onderzoek. Het Zuiderziekenhuis en de Dr. Daniel den 
Hoedkliniek, Rotterdam-Zuid, Rotterdam 2007. 
86 Mens 2007, pp. 129-133. 
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procedure om aangewezen te worden tot rijksmonument. De Maastunnel werd in 1942 

geopend. 

 

3.32 De perceptie van de vooroorlogse plannen na de Tweede Wereldoorlog 

De uitgangspunten van de uitbreidingsplannen van Burgdorffer, Granpré Molière en 

Witteveen hebben de ontwikkeling en planvorming van de linker Maasoever tot ver na de 

Tweede Wereldoorlog bepaald. Met deze ontwerpen werd de basis voor het tuinstadkarakter 

gelegd, dat sinds Vreewijk uit 1916 tot en met de wijken Pendrecht en Zuidwijk die na de 

Tweede Wereldoorlog werden gerealiseerd, het denken over de linker Maasoever hebben 

bepaald.  

De nieuwe naoorlogse stad zou de idealen van Burgdorffer, Granpré Molière en Witteveen 

verder verwezenlijken.87 Net als in de tuindorpen zou in de tuinsteden de gemeenschapszin 

centraal staan. Ook de vooroorlogse gedachte van het verbeteren van de woonomstandigheden 

voor de arbeider was nog steeds geldig. Het streven naar een betere leefomgeving werd 

bepaald door de modernistische idealen licht, lucht en ruimte. In de naoorlogse wijken had dit 

verstrekkende gevolgen voor de indeling van de woningen, de oriëntatie op de zon en het 

gemeenschappelijk groen en voor de stedenbouwkundige opzet. De woningen moesten in een 

open en natuurlijke omgeving staan, die letterlijk en figuurlijk ruimte bood voor persoonlijke 

ontwikkeling en die tegelijkertijd stedelijk was. Het gesloten bouwblok werd in deze periode 

ingeruild voor een open verkaveling van vrijstaande blokken in een onbegrensde groene 

ruimte. In de vooroorlogse wijken was weinig groen te vinden, maar het vooroorlogse 

uitbreidingsplan van Witteveen voorzag al in de aanleg van een parkgordel aan de zuidelijke 

stadsrand met groene wiggen naar het stadshart. In het uitbreidingsplan van 1949 van ir. C. 

van Traa werd dit groengebied gesitueerd, het huidige Zuiderpark, op een centrale plek tussen 

de vooroorlogse wijken en de nog aan te leggen naoorlogse wijken. 

Het belangrijkste verschil tussen de voor- en naoorlogse wijken op Zuid is de relatie met de 

onderliggende verkaveling. In de uitbreidingsplannen van voor de oorlog worden de oude 

wegen, dijken en de slotenverkaveling in de plannen ingepast. De vooroorlogse wijken zijn 

dan ook dikwijls op de oude verkaveling geënt. De naoorlogse stad vertoont een totale breuk 

hiermee en begint met een tabula rasa. De oorspronkelijke structuur van het polderlandschap 

is hier genegeerd en niet meer zichtbaar in het nieuwe stedelijke gebied.  

                                                   

87 De verstedelijking op Zuid na de Tweede Wereldoorlog wordt uitvoerig besproken in: Kim Zweerink, 
Van Pendrecht tot Ommoord, Bussum 2005. 
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Conclusie 

Rotterdam-Zuid is een zeer interessant stadsdeel met een grote diversiteit aan 

cultuurhistorische kwaliteiten. Enerzijds is de ontwikkeling van de havens van zeer groot 

belang geweest voor de ontwikkeling van Rotterdam. De havenactiviteiten zijn inmiddels 

verplaatst naar de buitengrenzen van de stad, maar de historische havens die op Zuid te 

vinden zijn herinneren  nog steeds aan het  haven- en handels verleden van de stad. De Rijn-, 

Maas- en Waalhaven van ir. De Jongh markeren de periode waarin Rotterdam uitgroeide tot 

een havenstad van wereldformaat.  

Anderzijds is Rotterdam-Zuid ook een stadsdeel dat kan worden gezien als een echte 

proeftuin van nieuwe stedenbouwkundige concepten en bouwtechnische experimenten. 

Diverse befaamde architecten en stedenbouwkundigen zoals Granpré Molière, Witteveen en 

Oud hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit stadsdeel. Zij 

hebben met hun vernieuwende plannen de basis gelegd voor Zuid zoals we dat nu kennen. De 

bijzondere tuin- en betondorpen van Zuid vertegenwoordigen een grote cultuurhistorische 

waarde. Maar de kwaliteit van deze wijken is eigenlijk al bewezen. Nationaal en 

internationaal bestaat er een grote waardering voor deze stedenbouwkundige ensembles.  

Bij nadere bestudering, zoals in dit onderzoek, blijkt dat de grote historische kwaliteiten van 

Rotterdam-Zuid liggen verscholen in de stedenbouwkundige structuren ervan. Tot nu toe is 

hier in planvormingen nog niet veel aandacht aan besteed. De verschillende 

uitbreidingsplannen die aan de ontwikkeling van Zuid ten grondslag hebben gelegen zijn van 

groot belang voor de historie van de stad. Het Algemeen Uitbreidingsplan van de Jongh uit 

1903 was nog zeer nauw verweven met de ontwikkeling van de havenstad en had een sterke 

binding met de rechter Maasoever. Vanaf het plan van Burgdorffer in 1914 werd ingezien dat 

Zuid een zelfstandig stadsdeel moest worden met eigen voorzieningen. Granpré Molière en 

Witteveen probeerden, naar Engels voorbeeld, een gezonde open stad te creëren die de 

voordelen van het platteland en de gemakken van de stad combineerden. In het huidige 

stadsbeeld komt dit terug in de gerealiseerde tuindorpen, de esthetische gevelwanden en 

groenstructuren. Omdat de stedenbouwkundigen hun plannen hebben geënt op de 

onderliggende verkavelingpatronen, is ook de prestedelijke laag uit de geschiedenis zichtbaar 

gebleven.  

Over het beoordelen van architectuur op pandniveau is al veel bekend. Maar in het geval van 

Rotterdam  is, zoals aangetoond, juist het inzicht in de grotere stedenbouwkundige structuren 

zeer belangrijk. Maar instrumenten om op stedenbouwkundig niveau een inzicht en overzicht 

te krijgen in de aanwezige cultuurhistorische waarden, zijn nog minder goed ontwikkeld.  
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De plannenmakers, stedenbouwkundigen en corporaties van Rotterdam moeten zich bewust 

worden van deze stedenbouwkundige kwaliteiten. Een cultuurhistorische waardenkaart is een 

onmisbaar instrument om de unieke historische waarden van Rotterdam te tonen. Hiermee 

wordt aangetoond dat Rotterdam een boeiende ontwikkelingsgeschiedenis heeft met veel 

unieke stedenbouwkundige experimenten. De cultuurhistorische waardenkaart helpt in het 

bewust worden van de unieke geschiedenis van Rotterdam. Door uit te gaan van deze 

geschiedenis kan Rotterdam zich profileren als een unieke historische woonstad.  
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