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INLEIDING

Al ver voor de Tweede Wereldoorlog worstelt Rotterdam met haar 

identiteit. Het wil het provinciale van zich af schudden en zich 

meten met de metropolen. Rotterdam moet meegroeien met de 

exponentiële groei van de haven. Aan het begin van de 20e eeuw wil 

het stadsbestuur het centrum verschuiven van de Hoogstraat naar de 

Coolsingel. Deze singel, die na de demping geen singel meer is, zou 

het nieuwe stadshart moeten worden. Belangrijke gebouwen als het 

stadhuis, postkantoor en het beursgebouw krijgen een plaats aan deze 

nieuwe ‘stedelijke’ boulevard. Vanaf dit moment wordt het Hofplein 

hét stedelijke vraagstuk. De belangrijke verkeersassen komen er samen 

en de locatie wekt dan ook de illusie dat men zich in een stad van 

kosmopolitische allure bevindt. 

Van het Weena is voor de oorlog nog geen sprake: op deze locatie 

eindigt de Diergaardelaan in een T-splitsing bij de diergaarde (voor 

de oorlog gesitueerd op de locatie van het huidige stationsgebied) en 

de Stationsstraat eindigt bij het station Delftse Poort (de voorloper 

van Rotterdam Centraal). Voor de oorlog wordt het plan van Wils en 

Witteveen voor woning- en kantorenbouw op het diergaardeterrein 

gepresenteerd. Na het bombardement van 14 mei 1940 op het centrum van 

Rotterdam vormt de wens een stedelijke moderne stad te maken het 
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uitgangspunt voor de wederopbouw: het Basisplan van Cornelis van 

Traa. Hierin is de infrastructuur de drager. Het is een zogenaamd 

vingermodel; zakelijke, dienstverlenende en winkelfuncties in het 

centrum en wonen in de agglomeratie. Het Hofplein is hierin een 

verkeersknooppunt waar de belangrijke verkeersaders Coolsingel, 

Schiekade, Pompenburg en Weena op uitkomen. 

Na de eerste opbouwgolf vindt sanering en gedeeltelijke ontmanteling 

van de oude wijken plaatst en vanaf 1974 wordt stadsvernieuwing de 

politieke prioriteit. Het stadscentrum als ‘Central Business 

District’ moet plaats maken voor een binnenstedelijke woon- en 

uitgaansfunctie. De haven wordt beschouwd als een hinderlijk, 

overlast veroorzakend element, dat niet in de stad thuis hoort. De 

manifestatie C70 biedt een klankbord aan dit geluid en maakt de weg 

vrij voor de ‘kleinschaligheidsgedachte’. Het herstelbeleid wordt in 

alle opzichten gekenmerkt door een reactie op het modernisme van de 

wederopbouwperiode en dan vooral de verdwenen relatie tussen het 

stadscentrum en de Maas. ‘De rivier teruggeven aan de stad’ is het 

parool van de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening, Hans Mentink, 

die verantwoordelijkheid krijgt voor de vernieuwing van het 

stadscentrum en zich met name profileert door de nieuwe kantoortoren 

van de Shell aan het Hofplein te betitelen als de laatste erectie van 

het grootkapitaal. Dergelijke erecties zullen als het aan de 

wethouder ligt elders in de binnenstad, en zeker bij de rivier uit 

den boze zijn. De politiek speelt in op de onvrede die in Rotterdam 

heerst over de eerste wederopbouwgolf. De kleinschalige architectuur 

is al spoedig een feit. De architect Piet Blom mag de Oude Haven 

transformeren in een ‘gezellig’ uitgaanscentrum. De architect Jan 

Verhoeven plaatst een woonenclave op het oude Heliportterrein nabij 

het Hofplein. De Coolsingel wordt volgebouwd met kleine paviljoens 

die toch vooral intimiteit moeten brengen. Door de schaalvergroting 

van de Rotterdamse haven verschuift deze vanaf de jaren zeventig op 

naar het westen. De dichtbij het centrum gelegen havengebieden 

blijven doelloos achter. Rond 1980 komt er door een nieuw 

stadsbestuur en een nieuwe generatie architecten, met onder meer Rem 

Koolhaas en Carel Weeber, een ommezwaai in het denken over de stad. 

Ook het Weena wordt tot stedelijke boulevard getransformeerd, de 

havengebieden krijgen een woon- en werkfunctie met ‘stedelijke 

allure’.

Tot op de dag van vandaag heerst er bij de culturele ondernemers, de 

ontwikkelaars en de gemeente/ gemeentelijke diensten in Rotterdam de 
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sterke drang een stedelijke stad te zijn wat ook weer blijkt uit de 

recente studie Dromen van een Metropool van Patricia van Ulzen. 

Deze thesis gaat over de 

ontwikkeling van de 

stedelijkheid in Rotterdam 

aan de hand van plannen voor 

het Weena en het Hofplein. 

Ruim voor de Tweede 

Wereldoorlog is het Hofplein 

het stedenbouwkundig 

vraagstuk van de stad door 

het samenkomen van de 

belangrijke verbindingswegen 

en door het verplaatsen van 

het centrum naar de 

Coolsingel. Door het 

bombardement worden de 

entertainment en 

infrastructurele functie van 

elkaar gescheiden en wordt 

het Hofplein een 

verkeersrotonde. Na de oorlog 

worden velen plannen en 

ambities voor het Hofplein en 

het Weena gepresenteerd. Toch 

blijft het in de binnenstad 

gelegen Weena tot aan het begin van de jaren tachtig onbebouwd. 

Waarom heeft zo’n groot binnenstedelijk gebied ruim veertig jaar op 

een invulling moeten wachten? Wat waren de verschillende ambities 

voor het gebied? Wat zijn de nieuwe ambities en in wat voor tijdsplan 

moeten deze ambities worden gerealiseerd? 

Hoe heeft de behoefte uit de jaren zeventig aan kleinschalige 

architectuur, sociale woningbouw en stadsvernieuwing zich kunnen 

ontwikkelen naar een wens om het Weena in de jaren tachtig te 

transformeren in een kosmopolitische boulevard? Wat voor type 

stedelijkheid proberen de plannen voor het Weena te bewerkstelligen? 

Hoe reageert de stad Rotterdam daarop? Wat betekent de nieuwe 

stedelijke laag in het plan ‘Glocal’ voor de gelaagdheid van het 

Weena en in welke traditie past deze?
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Rotterdam	  in	  1930,	  goed	  is	  de	  kleinschaligheid	  van	  de	  stad	  te	  zien	  ten	  noordwesten	  van	  de	  Coolsingel	  en	  het	  
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ONTWIKKELINGEN WEENA EN HOFPLEIN TOT 1970

Door de transformatie van de Coolsingel tot een brede 

verkeershoofdweg door het oude Rotterdam en de komst van het nieuwe 

stadhuis aan de Coolsingel begin van de twintigste eeuw, verplaatst 

het centrum van de stad zich naar dit gebied. Het Hofplein is vanaf 
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Maquette	  van	  het	  eerste	  plan	  Berlage	  uit	  1921

Verkeerscirculatieplan	  van	  Berlage



dat moment een druk verkeersknooppunt omdat daar enkele belangrijke 

doorgaande wegen elkaar kruisen. Langs de oost-westas de 

Diergaardelaan en de Pompenburgsingel, langs de noord-zuidas de 

Coolsingel en de Coolvest, de Schiekade en –naar het noordoosten toe- 

het Stroveer en de Rechter Rottekade. Tevens liggen de stations 

Delftse Poort en Hofplein in de buurt. Nergens in de stad komt voor 

de oorlog zo veel verkeer bijeen.1

Dit is de reden waarom het gemeentebestuur rond 1920 serieuze plannen 

begint te ontwikkelen voor de herinrichting van het Hofplein. Volgens 

Hetty Berens in Verleidelijk Stadsbeeld  zijn er tussen 1915 en 1946 

voor het Hofplein, de 53 inzendingen voor de Hofpleinprijsvraag uit 

1942 niet meegerekend, zeker 38 oplossingen traceerbaar voor deze 

infrastructurele knoop.2 In 1919 presenteert het gemeentebestuur in 

een nieuw plan de correctie van de rooilijnen in het betreffende 

gebied. Naar aanleiding daarvan komen de architecten Verhagen en 

Granpré Molière met een concreet voorstel, dat primair gericht is op 

de oplossing van het verkeersvraagstuk. In 1920 vraagt de gemeente 

Berlage een plan te maken voor het Hofplein. Hij kiest voor een 

oplossing die behalve aan de verkeersfunctie ook nadrukkelijk 
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1 Marlite Halbertma en Patricia van Ulzen, Interbellum Rotterdam; Kunst en cultuur 1918-1940, Rotterdam 2001, p.94.

2 K. Bosma, Verleidelijk stadsbeeld: Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam 1990, p.119.

Tweede	  plan	  van	  Berlage	  uit	  1927



aandacht geeft aan de grootstedelijke ambiance, die het plein als 

onderdeel van het nieuwe Rotterdamse stadscentrum en als 

toegangspoort tot een ‘wereldboulevard’ dient te bezitten. In dat 

verband stelt Berlage dat het nieuwe Hofplein de ‘feestzaal van de 

stad zou moeten zijn, een ode aan het dandyerend grote 

stadspubliek’.3 Volgens Hetty Berens oogst de ‘feestzaal’ veel lof 

omdat uitvoering ervan in aansluiting op de ‘wereldboulevard’ langs 

het stadhuis, Rotterdam in een klap tot de wereldstad zal kunnen 

maken die het wil zijn.4

Door geldgebrek gaat het plan van Berlage niet door. In Berlage’s 

lange reeks van ontwerpen komen twee bepalende elementen naar voren: 

het verkeer en het amusement. Het grondvlak van het plein moet ten 

goede komen van een oplossing voor het verkeersvraagstuk. Cor 

Wagenaar schrijft in zijn proefschrift Welvaartsstad in Wording dat 

het nieuwe Hofplein als centraal stadsplein de aangewezen plek is 

voor de stedelijke beleving. Deze zal verschijnen in de vorm van een 

bioscoop, restaurants en een theater. Al snel dient zich de vraag aan 

of al deze functies wel binnen één plein te verenigen zijn. Door 

zorgvuldige inrichting van de ruimte kan deze integratie volgens 

sommige ontwerpers bereikt worden, anderen stellen een scheiding voor 

tussen verkeers- en amusementsplein, wat de noodzaak van het 

onteigenen van extra grond waarschijnlijk maakt. Witteveen c.q. het 

gemeentebestuur kiest daarom voor de eerste versie. In oktober 1927 

krijgt hij de opdracht om binnen drie maanden met een voorstel te 

komen. Weer neemt Witteveen de verwachte groei van de hele stad als 

uitgangspunt. Dat leidt tot de conclusie dat het Beursplein, tot op 

dat moment het kloppende hart van Rotterdam, deze functie moet gaan 

afstaan aan het Hofplein. De primaire betekenis die Witteveen voor 

het verkeer inruimt bepaalt de hoofdvorm. Door het verkeer langs de 

wand te geleiden ontstaat een ‘middenperron’, dat ertoe zal bijdragen 

dat ook de tweede functie, het amusement, tot zijn recht komt. Op dit 

perron staat de Delftse Poort. 

Een verkeersstudie naar vergelijkbare knooppunten in Berlijn toont 

aan dat bij toenemende drukte het noord-zuid verkeer, dat in eerste 

aanleg ongehinderd zijn weg kan vervolgen, eveneens rond het perron 

geleid zal moeten worden, waardoor het voor rotondes kenmerkende 

roulerend verkeer ontstaat. Bovendien zal het dan nodig worden de 

tram onder het plein door te voeren – een oplossing die bij de 
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3 Cit. André van der Velden uit: Halbertsma 2001 (zie noot 2), p. 94.

4 Bosma 1990 (zie noot 3), p.121.



wederopbouw opnieuw actueel wordt.5 Het plan van Witteveen maakt 

anders dan de gevierde Berlage-ontwerpen geen gebruik van 

architectonische middelen. Witteveen zoekt een geometrische vorm te 

midden van de onregelmatige bebouwing. Met minimale ingrepen wordt 

het plein zoveel mogelijk in de vorm van een parallellogram gegoten. 

De herinnering aan het feestplein blijft in dit plan bestaan, ook al 

is de besloten ruimte waar in het midden de Delftse Poort prijkt, in 

de eerste plaats een verkeersscharnier. In deze geïntegreerde 

benadering is de stedelijke massa de contravorm van de 

verkeersruimte. De economische crisis dwingt Witteveen in 1936 tot 

herziening. Zijn nieuwe plan is gebaseerd op een minimaal aantal 

onteigeningen. De last van het esthetische stadsbeeld lijkt Witteveen 

van zich te hebben afgelegd; met een ingenieursmentaliteit worden de 

verkeersstromen geregeld en niet veel meer. Het Hofplein ondergaat 

een metamorfose en verschijnt in de gedaante van een 70 meter brede 

verkeersweg. De Delftse Poort maakt plaats voor het tramtracé. 

Transparante paviljoens stroomlijnen de lange zijden; zij garanderen 

de eenheid van de ruimte en tonen ’s avonds de interieurs van cafés, 

theatertjes en danslokalen. De pleinvorm heeft geen geometrische 
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5 Cor Wagenaar, Welvaartsstad in wording, Rotterdam 1992, pp 77-78.

Station	  Delfte	  Poort	  met	  onder	  de	  oude	  diergaarde	  in	  1930.	  Linksboven	  is	  de	  Spoorsingel	  te	  zien,	  de	  huidige	  
achterkant	  van	  Rotterdam	  Centraal.
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Plan	  voor	  de	  diergaardedoorbraak	  uit	  1930.

Maquette	  van	  de	  bebouwing	  	  op	  het	  voormalige	  diergaardeterrein	  ontworpen	  door	  J.	  Wils	  en	  W.G.	  Witteveen,	  
1940.



oorsprong meer, maar komt voort uit de verkeersbewegingen. Daarmee 

gaat het Hofplein zichtbaar deel uitmaken van het verkeersnetwerk van 

stad en regio en wordt het niet meer als een autonome ruimte 

gekwalificeerd. Van Traa propageert deze verandering als principiële 

koerswijziging in de stedenbouw.6   

Het sluitstuk van Witteveens vooroorlogse stedenbouwkundige oeuvre is 

het plan voor het terrein dat vrijkomt na de sloop van de diergaarde. 

In 1929 laat het gemeentebestuur aan het bestuur van de diergaarde 

weten, dat er op het diergaardeterrein niet meer gebouwd mag worden. 

Het terrein is bestemd voor een hoogst noodzakelijke Oost-West 

verbinding door de stad.7 De dierentuin verhuist naar de 

zuidoostelijke hoek van Blijdorp. Het vrijgekomen terrein is een 

verouderd park dat een barrière vormt tussen de westelijke 

uitbreidingen en de historische stad. Het wordt omgevormd tot een 

woon- en kantorenwijk die vorm krijgt in drie door Jan Wils ontworpen 

moderne flats. Aan de verplaatsing van de diergaarde gaat een 

ingewikkelde grondruil vooraf. De stad Rotterdam krijgt ‘om niet’ een 

strook grond in het verlengde van Mauritsweg en Westersingel (het 

latere Kruisplein) leidend naar het Stationsplein, alsmede nog een 

strook grond in het verlengde van de Diergaardelaan tot aan de tunnel 

bij de Beukelsdijk, het latere Weena. In ruil ontvangt de diergaarde 

het terrein van de huidige Diergaarde Blijdorp.8 Witteveen ontwerpt 

het stadsplan voor het oude diergaardeterrein dat door Jan Wils als 

architect wordt ingevuld. Wils krijgt de opdracht van een 

exploitatiemaatschappij, maar volgt in grote lijnen de opzet van het 

stedenbouwkundig ontwerp van Witteveen. Dankzij de toepassing van 

hoogbouw kan hij op een kleine bebouwde oppervlakte meer bewoners 

onderbrengen. Wils gebruikt de kern van het oude Diergaardeterrein 

als de centrale as in zijn plan. Deze as, met weg, trambaan, 

groenstrook en waterpartijen, vormt de opmaat naar het station toe.9 

Het open karakter van de bebouwing maakt een harmonische aansluiting 

mogelijk op de Parkweg die uitstraalt vanuit het opnieuw ingerichte 

Land van Hoboken. In de manier waarop Witteveen de overgangen tussen 

het parkstelsel en wegenstelsel vormgeeft toont het plan de hand van 

de meester. De opvallende architectuur van Wils doet de rest. Het 

plan is een toonbeeld van Witteveens stedenbouwkundige opvattingen, 

waarin de vormgeving van verbindende elementen voorop staat en waarin 
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6 Martin Aarts, Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam, Rotterdam 1995, pp 71-72.

7 Peter Bulthuis, Onvoorzien Rotterdam, Rotterdam 1994, p.9.

8 Bulthuis 1994 (zie noot 8), p.9.

9 Herman van Bergeijk, Jan Wils, Rotterdam 2007, p.195.



het architectonisch idioom, ondanks de uitgesproken ruimtelijke 

kwaliteiten die hij nastreeft, van secundaire betekenis is.10

Na het bombardement besluit Witteveen station Delftse Poort uit te 

bouwen tot Centraal Station. Het nieuwe station wordt opgeschoven 

naar het westen, zodat het in de as van de Westersingel komt te 

liggen. Hart van de nieuwe stad moet het Hofplein worden. Witteveen 
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10 Wagenaar 1992 (zie noot 6), p.79 .

Twee	  details	  van	  het	  Hofplein	  en	  het	  Weena	  (toen	  nog	  Stationsboulevard)	  uit	  het	  plan	  Witteveen.

Het	  Hofplein	  als	  omgekeerde	  versie	  van	  het	  eerste	  Berlageplan	  ontworpen	  door	  J.J.P.	  Oud,	  1943.



tracht in zijn hoofdwegenstelsel vorm te geven aan de stad en 

gebruikt het niet alleen als opvangmogelijkheid voor het verkeer. 

Opvallend zijn de twee wegen die vanaf het Hofplein naar het westen 

leiden over de plek van het huidige Weena. De noordelijkste ontsluit 

het plein bij het nieuwe Centraal Station. Het oude plan van de 

Diergaarde is in deze opzet niet te handhaven, maar hiervoor biedt 

Witteveen ruime compensatie. De zuidelijke aftakking verbindt het 

Hofplein met de Kruiskade en integreert de westelijke stadsdelen.

Voor het scharnierpunt van deze twee wegen aan het Hofplein bedenkt 

Witteveen een wolkenkrabberachtig industriepaleis met toonzalen voor 

industriële producten van Nederlandse bodem, met daarin geïntegreerd 

een aantal culturele voorzieningen. 

Het Hofplein is in de conceptie van Witteveen het belangrijkste 

knooppunt in het verkeerscircuit. Het is het begin van de as naar het 

oosten en een uitgelezen locatie voor de vestiging van theaters en 

bioscopen. De combinatie van verkeers- en amusementsplein komt in 

zijn stedenbouwkundige grondplan tot uiting in een duidelijke 

scheiding tussen het westelijk deel, waar de afwikkeling van het 

verkeer primair is, en een langgerekt plein dat onder het viaduct 

door reikt en daar toegang geeft tot het verplaatste Hofpleinstation. 

Het industriepaleis vormt een architectonische dominant in de as van 

de belangrijkste oost-west verbinding.11

De vormgeving van het Hofplein veroorzaakt verschillende conflicten. 

Tussen Witteveen en Oud speelt het dilemma van de behandeling van 

straten en pleinen als zelfstandige stedenbouwkundige ruimtes, die 

ook als zodanig moeten worden vormgegeven. Hierna spits het conflict 

tussen Witteveen en Oud enerzijds en anderzijds C.H. van der Leeuw12, 
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11 Wagenaar 1992 (zie noot 6), p.195.

12 Directeur en bouwheer van de beroemde Van Nellefabriek en stuwende kracht achter een groep Rotterdamse ‘business 
tycoons’.

Links	  het	  plan	  van	  De	  Opbouw	  en	  rechts	  het	  plan	  van	  De	  8	  voor	  het	  Hofplein	  (1942).	  Opvallend	  is	  het	  plan	  
van	  De	  8	  waarbij	  voor	  het	  eerst	  een	  rotonde	  met	  vier	  afslagen	  te	  zien	  is.



de stuwende kracht achter een grote groep Rotterdamse ‘Business 

tycoons’ en Van Traa, de secretaris van Witteveen, zich toe of aan 

straten en pleinen inderdaad een vooraf bepaalde vorm moet worden 

opgelegd.13 Oud wordt supervisor van het Hofplein en in februari 1943 

is zijn concept voor het plein klaar. 

Tekenend is de reactie van Oud op het onbepaalde karakter van het 

Hofplein, waarvoor wel de rooilijnen en de bestemmingen vastliggen, 

maar niet de manier waarop de gebouwen het plein als ruimtelijk 

geheel gestalte zullen geven. Voor Oud is dat de reden om te weigeren 

mee te werken aan de conclusies van Van Traa’s voorstel. Hij vindt 

het plan ‘…onvast en onbepaald, en in plaats van een stadskern van 

waardige allure ontstaat een straatverbreding van weinig nobele 

verhoudingen’. Hij verwijst naar zijn eigen Hofpleinontwerp voor het 

plan Witteveen, dat in tegenstelling tot de latere voorstellen, wel 

gelegenheid biedt voor het ontstaan van ruimtelijke beelden: ‘Ik kan 

een harmonische vormgeving van dit uiterst moeilijke stadsdeel niet 

anders bereikbaar zien dan door zoveel mogelijk duidelijke vlakken en 

groepen te vormen, die onderling rustgevende contrasten kunnen 

beelden.’14 

De Commissie Opbouw Rotterdam (OpRo) en Van Traa zijn van mening dat 

het Hofplein gewoon een kruispunt moet worden in het raster, in 

plaats van een stadsplein. Deze tweedimensionale benadering wordt 

nader uitgewerkt door de architect Van den Broek. Wat zijn de 
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13 Wagenaar 1992 (zie noot 6), p.179.

14 Wagenaar 1992 (zie noot 6), p.179.

Suggestie	  van	  een	  mogelijk	  uiterlijk	  van	  het	  Hofplein	  in	  het	  plan	  van	  Cornelis	  van	  Traa,	  getekent	  door	  Rein	  H.	  
Fledderus	  (1946).



consequenties van het Hofplein als verkeersplein voor de 

stedenbouwkundige vorm ervan?15 Voor Van den Broek opent dit de vraag 

hoe een stedelijk kruispunt werkt, om welke stedenbouw het vraagt en 

welke vorm dit oplevert. In januari 1945 presenteert hij de studie 

Verkeer en Pleinvorm, in het bijzonder van het Hofplein. In de stad 

17

15 Michelle Provoost, Asfalt: automobiliteit in de Rotterdamse stedebouw, Rotterdam 1996, p.45.

Uitsnede	  van	  het	  Basisplan	  van	  Van	  Traa	  uit	  1946	  met	  de	  Stationsboulevard	  (Weena)	  en	  het	  Hofplein.

Uitsnede	  van	  het	  Kernplan	  uit	  1951.



moet de vorm van een verkeersknooppunt dus niet worden gezocht in de 

sculpturale kwaliteiten van het ding zelf, maar in de 

stedenbouwkundige kwaliteiten van de omringende bebouwing. Hij zoekt 

naar een omgang met infrastructuur, bebouwing, openbare ruimte en 

beeld. Volgens Wouter Vanstiphout stelt Van den Broek voor de 

uitgaansfuncties van het plein te gebruiken om de pleinwanden op 

afstand te houden, ze weg te duwen van het plein en aldus de 

Coolsingel van een wijkende achterwand te voorzien. ‘Door 

functionaliteit te zien als een idee, en daarmee als iets met 

charisma en dus met een latente vorm, vindt Van den Broek zijn vak 

opnieuw uit.’16 Door toenemende druk van ondernemers als Cees van der 

Leeuw ziet Cornelis van Traa zich genoodzaakt de bestemmingen van de 

pleinwanden los te maken van de functie van het plein als 

verkeersknooppunt. De beslissingen over de bestemming van de percelen 

aan dit knooppunt schuift hij naar de toekomst met als consequentie 

de onmogelijkheid om bepalingen over de architectonische vormgeving 

van het Hofplein vast te leggen, de architectonische invulling blijft 

zo vrij voor de toekomst. Door het losknippen van de functies 

verdwijnt ook de hiërarchie in het plein. Volgens Hetty Berens moet 

de verklaring voor deze drastische beslissing worden gezocht in de 

volstrekte onzekerheid over de betekenis van Rotterdam in het na-

oorlogse Europa en daarmee ook over de functie van het Hofplein als 

visitekaartje van deze stad.17

In 1946 verschijnt een boekje dat het Basisplan van Van Traa 

toegankelijk moet maken voor het publiek. Deze publicatie draagt de 

naam Het Nieuwe Hart van Rotterdam. Het Weena heeft hier nog de naam 

Stationboulevard en wordt beschreven alsof het er al ligt. 

‘Wie het Station verlaat zal in den regel allereerst zijn 

schreden naar het stadshart richten; hij zal dan ook, na het 

Stationsplein te zij overgestoken, den zeer ruimen nieuwen 

Stationsboulevard volgen, welke links, dus aan de noordzijde, 

begeleidt wordt door een reeks grote gebouwen, voor het 

merendeel hotels met cafés en restaurants op de begane grond, 

welker terrassen op de zon zullen komen te liggen. Aan de 

zuidzijde is het trottoir zeer breed gehouden en op de rand 

daarvan is een reeks van paviljoens en terrassen geprojecteerd, 

waarin en waaraan eveneens eetgelegenheden van verschillende 

aard, alsmede enkele winkels kunnen  worden ondergebracht. (…) 
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Op den hoek van Westersingel en Stationsboulevard, schuin 

tegenover het Stationsplein, is plaats voor een zeer groot 

gebouw gereserveerd, waarin schouwburg- en muziekzalen zijn 

gecombineerd en dat min of meer als het cultureele- en 

kunstcentrum van Rotterdam zal fungeren.’18 

In Welvaart in zwart-wit beweert Ed Taverne dat het Rotterdamse 

wegenstelsel, belichaamd door de Ruit, tot stramien van de stad 

Nederland is gemaakt. Zo ook het door het bombardement 

bewerkstelligde en later door politici, ondernemers en planologen 

diep gekoesterde ‘leegte’ van de Rotterdamse binnenstad model is 

geworden voor de geleidelijke aansluiting van de Nederlandse 

binnenstad op de nieuwe infrastructuur van welvaart, consumptie en 

verzorging.19 Taverne gebruikt een citaat van de architect en 

stedenbouwer Van Embden uit 1946 om aan te tonen dat de herinnering 

aan de oude stad nauwelijks meer een rol speelt. Opvallend is dan Van 

Emden de nieuwe architectonische vorm van de stad noemt als speerpunt 

van de zoektocht naar de nieuwe stad.
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19 Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit, Den Haag 2000, p.177.

Het	  grid	  van	  Van	  Traa	  (1946)



‘Realiseert gij U, Rotterdammer, dat vele der dierbaarste 

herinneringen aan wat in de Meidagen verloren ging, zich juist 

vasthechtten aan wat, nuchter bezien, slechts tekortkomingen 

waren van onze oude stad? Aan het chaotische van den 

Coolsingel, aan de onmogelijke verkeerstoestanden, aan de 

ongevormdheid van het Hofplein, aan de provisorische Doelen, 

aan het merkwaardige vertier op den Dijk, aan het periodieke 

hooge water. De groote brand heeft met één klap al datgene 

opgeruimd wat wij, Rotterdammers, niet eer hebben kunnen of 

willen ter zijde stellen, hoe weinig het ook strookte met de 

materieele eischen van het heden. Wanneer wij onze nieuwe stad 

herbouwd zullen hebben, dan zal zij evenwel moeten zijn als een 

nieuw, goed passend kleed. Dat zal in het begin nog wat 

onwennig zitten, maar het zou dwaasheid zijn, om opzettelijk 

onvolkomenheden te gaan herstellen. Wij zijn het verplicht aan 

onszelf en aan de toekomst, om voor al wat wij scheppen de 

volmaakste, doeltreffendste, karakteristieke vorm te zoeken, 

ten einde het leven van vandaag, nu het eenmaal met geweld 

bevrijd is geworden van de boeien van het verleden, thans ook 

de volle voordelen van die vrijheid te gunnen.20 

Vervolgens schrijft Taverne dat het wederopbouwplan uiteindelijk niet 

door de Kamer van Koophandel of door de Club Rotterdam is 

geformuleerd, maar door de ambtenaren van Rijk en Gemeente. Hij vindt 
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20 Schuyt 2000 (zie noot 20), pp 177-178.

Maquette	  uit	  1951	  van	  het	  Weenagebied.	  Duidelijk	  is	  de	  invloed	  op	  de	  wandwerking	  van	  het	  stationsplein	  en	  
de	  Beukelsdijk	  van	  het	  Groothandelsgebouw	  te	  zien.
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het typerend voor de politieke macht van het Rotterdamse industriële 

bolwerk dat in het Basisplan uit 1946 op essentiële punten de 

radicale voorstellen van een groep bepalende ondernemers wel zijn 

overgenomen. Ondernemers blijken een andere kijk op een moderne stad 

te hebben dan de geografen, architecten en stedenbouwers die 

gelijktijdig aan de stad van de toekomst werken. De ondernemers 

denken minder in termen van vorm maar veeleer in die van macro-

economische planning en programma’s. 

‘Het naoorlogse Rotterdam werd niet zozeer geassocieerd met een 

nieuw – Amerikaans – stadsbeeld, maar veel meer met andere 

organisatievormen en bedrijfeconomische modellen op gebied van 

industrie, zeevaart, dienstverlening en cultuur die tezamen 

geen stadsplattegrond maakten maar het globale netwerk 

markeerden waarin de toekomstige wereldhaven zich zou moeten 

bewegen.’21 

Het Weena vormt samen met de Coolsingel, de Mariniersweg en de Blaak 

de basis van het grid in de binnenstad. Volgens Michelle Provoost 

blijkt uit de Coolsingel (met zijn verspringende rooilijn) en uit het 

ontwerp voor het Weena welke relatie de architectuur en het 

verkeersontwerp volgens het Basisplan dient aan te gaan. 

‘In de hiërarchie van wegen in het centrum behoorde het Weena 

tot de belangrijkste (en breedste) categorie. Met zijn 

imposante profiel kreeg het de allure van de Parijse Champs-

Elysées. De boulevard was niet alleen voor auto’s, trams en 

tweewielers bedoeld, maar ook voor voetgangers. Aan de 

zuidzijde lag een breed trottoir, met kleine paviljoens, 

kiosken en twee rijen bomen. De verkeersstromen werden 

gescheiden en de omgeving was ontworpen op twee snelheden: de 

automobilist werd begeleid door grootschalige vrijstaande 

bouwblokken, de voetganger door kleinschalige paviljoens. 

Bovendien werd bij de kruising met de Westersingel een 

onderdoorgang gemaakt voor het snelle doorgaande verkeer, 

waarmee de ongelijkvloerse kruisingen die Rijkswaterstaat in de 

snelwegen plande, na het Maastunneltracé nu ook in de 

binnenstad werden geïntroduceerd. Hetzelfde gebeurde bij de 

kruising van de Blaak met de Coolsingel. De vormgeving ervan 

maakte gebruik van vrijwel dezelfde tegels, relingen en panelen 

als die van Witteveens Maastunnel.22 
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22 Provoost 1996 (zie noot 16), p.55.



In 1951 is het Groothandelsgebouw van de architect Huig Maaskant het 

eerste bouwwerk dat de maat aangeeft van het toekomstige Weena. Kort 

daarop volgt het postkantoor van Kraaijvanger. Pas aan het begin van 

de jaren 60 verschijnt de volgende bebouwing aan de oostzijde van het 

Weena, het Hiltonhotel (ook ontworpen door Maaskant) bij het Hofplein 

en een blok aan de Delftsestraat door verschillende architecten.
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KRITIEK OP DE EERSTE WEDEROPBOUWGOLF

In 1968 schrijft de Rotterdamse 

hoogleraar in de sociale 

psychologie, Dr R. Wentholt, een 

studie naar de Rotterdamse 

binnenstad. De vragen waarop hij 

antwoord geeft zijn: is er iets 

mis met de Rotterdamse 

binnenstad, is er terecht zoveel 

onbehagen over het herbouwde 

centrum, in welke opzichten 

schiet de Rotterdamse binnenstad 

tekort, waaraan zijn de tekorten 

toe te schrijven en wat valt er 

aan te doen? 

Wentholt baseert zich in zijn 

studie op twee enquêtes onder 

Rotterdammers over hun 

binnenstad, een mondelinge 

steekproefenquête onder honderd 

Rotterdammers en een reeks gesprekken met vijfentwintig Rotterdamse 

notabelen.23 Uit de interviews komt een overwegend negatief oordeel 

over de Rotterdamse binnenstad naar voren. De termen waarmee dat 

negatieve oordeel wordt uitgesproken, zijn  min of meer dezelfde als 

die in de publiciteit rond de Rotterdamse manifestatie ‘Communicatie 

70’ (C70). De vaakst genoemde redenen van het onbehagen met het 

centrum betreffen de ongezelligheid van de sfeer in de binnenstad, de 

onpersoonlijkheid, kaalheid, koudheid, stijfheid, zakelijkheid van 

het uiterlijk, het algehele voorkomen van de binnenstad, de wijdheid 

van de straten, de lelijkheid, plompheid en massiviteit van de 

gebouwen, de lege ruimten, de dode plekken, het gebrek aan 

intimiteit.24 Over de verdichting van de binnenstad schrijft Wentholt 

dat er nog genoeg ruimte voor bebouwing is. Hij geeft de 

kleinschalige architectuur niet als oplossing voor de stad.

‘Het is hierbij niet nodig te vrezen voor hoogbouw van 

grootstedelijke afmetingen (15 a 20 verdiepingen of meer), mits 

de visuele accenten in gezamenlijk stedenbouwkundig verband 
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23 Wentholt, R., De binnenstadsbeleving en Rotterdam, Rotterdam 1968 , p.35.

24 Wentholt 1968 (zie noot 24) p.36.



goed worden geplaatst en deze hoogbouw binnen het geheel van de 

binnenstad wordt geïntegreerd (het Weena bijvoorbeeld roept 

door zijn afmetingen om gebouwen van zeer groot en krachtig 

formaat. De Blaak leidt op verschillende punten aan een te lage 

bebouwing van te geringe kracht en volume. Dit kan nog worden 

hersteld.) Deze hoogbouw komt de bebouwingsdichtheid van het 

centrum ten goede omdat nauwelijks meer in de breedte en wel in 

de hoogte kan worden uitgebreid, terwijl zij ook aan andere 

dimensies van het stadsfunctioneren ten goede kan komen.’25 

Over de relatie met de rivier meent Wentholt dat één van de 

opvallendste tekortkomingen in de ruimtelijke geleding van het 

herbouwde centrum het gebrek aan contact, de volslagen afwezigheid 

van een integratie, met de rivier is. Dit is volgens hem bij de 

stedenbouwkundige vormgeving van de herbouw zeker beoogd, getuige de 

lange open doorkijken vanuit punten van de Coolsingel in de richting 

van de Maas. 

‘Het bereikte effect is echter geenszins een integratie, de 

rivier is niet naar de stad gehaald, het voegt slechts toe aan 

het teveel aan lege, open ruimten, aan kaalheid, 

onherbergzaamheid en winderigheid waar men in Rotterdam toch al 

zoveel last van heeft en versterkt het onbehagen met de 

stad.’26 

Volgens Wentholt moet, om Rotterdam een begin van stedelijke 

intimiteit terug te geven, paradoxaal als dit op het eerste gezicht 

moge klinken, niet lager en minder worden gebouwd, maar meer en veel 

hoger. Lukrake wolkenkrabbers zonder aandacht voor de eisen van de 

nog te behandelen stedelijke vormgevingsprincipes zullen weinig 

helpen.27 Over de functie van pleinen in de stadsgeleding schrijft 

Wentholt het volgende: 

‘Grote verkeerspleinen, die zijn aangelegd uitsluitend ten 

behoeve van het verkeer, kunnen uiteraard niet de functie van 

centrale stadspleinen waaromheen het stedelijke leven zich 

rangschikt vervullen, maar zijn voor de ruimtelijke 

stadsgeleding en daarmee voor de totstandkoming van de vereiste 

centrumdimensies in principe wel degelijk bruikbaar. (…) 

Verkeerspleinen, zoals die in Rotterdam zijn ontstaan, hebben 
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26 Cit. uit: Wentholt 1968 (zie noot 24), p.123.

27 Wentholt 1968 (zie noot 24), p.142.



een introductiefunctie tot de binnenstad en bepalen door de 

allure van hun bebouwing mede het visuele karakter van het 

centrum. Het Hofplein in Rotterdam is een geslaagd voorbeeld 

van een verkeersplein met een centrumintroductie en 

afsluitingsfunctie. Het illustreert ook hoezeer de werking van 

een dergelijk plein, dat slechts visueel een bijdrage tot de 

stadsbeleving kan leveren, afhankelijk is van de vormgeving en 

de omringende verticale afgrenzingen. De verticale afgrenzingen 

hoeven bij een verkeersplein niet per se een nagenoeg 

aaneengesloten directe gevelwand op te leveren (zoals het 

Piccadilly Circus in London). Wanneer zij dit laatste niet 

bezitten moeten zij echter altijd door hun hoogte, gecombineerd 

met een gevarieerde dieptewerking een stadssilhouet opleveren, 

een pleinwerking bieden en een visuele samenhang kunnen 

verkrijgen. Het Stationsplein in Rotterdam, dat evenzeer een 

centrumafsluitende functie vervult heeft dit nog niet, ten dele 

omdat de stationsgevel vertikaal t.o.v. de horizontale ruimte 

toch te klein en te pietepeuterig is gebleven, ten dele omdat 

nog te zeer directe omringende hoogbouw ontbreekt. Jammer is 

ook, dat het onbenullige nieuwe Bouwcentrum geen visueel accent 

heeft gelegd van het formaat van het mammoet-scholencomplex 

achter het Hofplein (m.n. het gymnastiektorengebouw) of een 

volume heeft voortgebracht van de distinctie van het 

Shellgebouw. De bebouwing van de nog beschikbare ruimte achter 

de Doelen, dat zelf te veraf ligt en te laag blijft om als 

pleinwand te kunnen dienen, zou hier nu nog corrigerend kunnen 

optreden. Ook de Oostelijke grens van het plein behoeft nog 

vulling. Het nieuwe bosje aan het Weena is een bijzonder 

gelukkige vondst, waar Rotterdam zijn bestuur en 

Stadsontwikkeling terecht erkentelijk voor is. Aan de Westkant 

waar het uitkomt op het Stationsplein, zullen echter de 

stedelijke beslotenheid, de ruimtelijke stadsgeleding en de 

totstandkoming van een bevredigende pleinwerking van het 

stationsplein zelf, zijn gediend met een bebouwing die aan de 

ene kant het Weenabos (dat hierdoor ook aan intimiteit zal 

winnen), aan de andere kant het Stationsplein afsluit en 

duidelijk van elkaar scheidt. Een boeiend visueel accent van 

bebouwing op deze plaats, mits met grote zorg en mede voor deze 

doeleinden ontworpen, zal de gehele omgeving ten goede 

komen.’28 
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Opvallend is dat ondanks de kritiek die Wenholt heeft op het 

Rotterdam in 1968 hij niet pleit voor de kleinschaligheidgedachte, 

die in de jaren zeventig gemeengoed zal worden, maar juist voor meer 

verticaliteit en meer verdichting.
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PLANNEN EN NOTA’S IN DE PERIODE 1970-1980

Plan 2000+ (1969)

In 1969 verschijnt Plan 2000+ dat de mogelijke ontwikkeling van de 

Noordelijke Delta tot na het jaar 2000 schetst. Uitgangspunt is de 

continuering van de groei die in de jaren zestig was opgetreden, 

zowel in de bevolkingsomvang als in de economische ontwikkeling. Men 

verwacht een bijna onbegrensde groei van bevolking, havens en 

bedrijven. Deze projecten worden ondernomen met de ondernemende en 

pragmatische wederopbouwgeest van de jaren vijftig en zestig en zijn 

gericht op productieverhoging en efficiëntie. B&W heeft het plan 

uiteindelijk naast zich neer gelegd.29

Saneringsnota 1969

In datzelfde jaar vindt ook de sanering van de oude woonwijken 

plaats. Als slechtste wijken worden het Rottekwartier, Rubroek en 

Cool aangewezen. Mede om een aantal verkeersdoorbraken mogelijk te 

maken wordt voor deze gebieden een aanzienlijk sloopprogramma 

voorgesteld. Ditzelfde geldt op de zuidoever voor de Oranjeboomstraat 

en de Rosestraat. De Saneringsnota 1969 stuit in de oude wijken op 

hevige kritiek. De nota wordt gezien als een grootscheepse 
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Plan	  2000+	  uit	  1969.



sloopoperatie.30 Door de economische recessie, de inflatie en de 

oliecrisis worden er bij het wederopbouwideaal van de welvarende stad 

opeens vraagtekens gezet. Volgens Michelle Provoost werkten de 

plannen Plan 2000+ en de Saneringsnota 1969, met een sloopprogramma 

van 33.000 woningen, als olie op het vuur. 

‘Wat bleef er over van het democratische ideaal van het 

Basisplan wanneer zo’n honderdduizend mensen verplicht dienden 

te verhuizen als gevolg van saneringsoperaties? Toch ging, 

tegen deze achtergrond van inspraak, milieuacties, autoloze 

zondagen en stadsvernieuwing, een aantal grote bouwprojecten 

gewoon door; de met veel publiciteit omgeven 

democratiseringstendensen manifesteerde zich parallel aan de 

verwoestbare wederopbouwmentaliteit van bouwen en aanleggen. In 

de jaren zeventig werd naast alle verzet tegen grote 

infrastructurele projecten ook de Ruit om Rotterdam voltooid en 

werd er met de bouw van de Willemsbrug begonnen.’31

Manifestatie C70

De vraagtekens die gezet worden bij de plannen Plan 2000+  en de 

Saneringsnota 1969 komen tot uiting in de manifestatie Communicatie 

70 (C70). C70 is de vierde grootschalige feestelijke manifestatie die 

de gemeente Rotterdam op touw zet in de naoorlogse periode. Waren de 

eerdere manifestaties nog loftuitingen naar de techniek en 

wederopbouw, C70 is een poging Rotterdam van het kille, grootschalige 

en ongezellige imago af te helpen.32 Volgens Patricia van Ulzen wordt 

C70 als een succes beschouwd inzake het verhogen van de leefbaarheid 

van de binnenstad. 

‘Eindelijk begon Rotterdam weer gezellig te worden, en niets 

meer voor de hand te liggen dan voortzetting van het beleid van 

kleinschalige, intensievere bebouwing. Wie de loop van de 

geschiedenis niet kent, zou denken dat aan het einde van de 

twintigste eeuw alle wijde straten en open plekken in de stad 

dicht bebouwd zouden zijn en dat de modernistische, 

rechthoekige bouwtrant voorgoed in de ban gedaan zou zijn. Het 

Rotterdam van rond 2000 laat echter een totaal ander beeld 

zien. De recente stedenbouwkundige en architectonische aanpak 
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32 Patricia van Ulzen, Dromen van een Metropool, Rotterdam 2007, p.67.



is meer verwant aan het wederopbouwmodernisme dan aan het 

kleinschaligheidsmotto van C70.’33

Structuurnota 1972

In deze structuurnota wordt ruimtelijke ordening opgevat als de 

beïnvloeding door de overheid van het grondgebruik van de 

samenleving. Er wordt een stadsconcept ontwikkeld dat reageert op de 

problemen van elke grote stad: verkeerscongestie, suburbanisatie, 

bereikbaarheid, voorzieningen, dichtslibbende groene ruimtes e.d. Het 

concept is de visie op een ideale organisatie. In dit concept wordt 

grote nadruk gelegd op zonering: een compact stadscentrum met daarin 

alle stedelijke en gewestelijke voorzieningen en de arbeidsintensieve 

bedrijven, weinig woningen, veel vermaak. Een van de voornaamste 

uitgangspunten is dat de gezelligheid en de sfeer die een 

centrumgebied behoort te hebben minder verband houden met de 

aantallen mensen die er wonen, dan met de mate waarin de gebundelde 

voorzieningen erin slagen om elke dag van de week, en elk uur van de 

dag mensen ertoe te bewegen om uit hun woningen te komen en enige 

tijd in het centrum te verblijven.34 De structuurnota krijgt geen 

vervolg in een structuurplan. De binding met de realiteit en met de 

actuele problemen wordt als onvoldoende beoordeeld. In 1973 wordt de 

procedure rond het structuurplan stilgezet en de Structuurnota 
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34 Haan, H. De & I. Haagsma, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982, Utrecht 1982, p.84.

Maquette	  van	  de	  Rotterdamse	  haven	  tijdens	  C70.



teruggenomen.35

Sanering en stadsvernieuwing

De herinrichting van de voormalige havengebieden als overlooplocatie 

voor de stadsvernieuwing blijft tot in het begin van de jaren tachtig 

in gebruik. Het boek Stedebouw in Rotterdam. Plannen en opstellen 

1940–1981, een standaardwerk voor de bestudering van de naoorlogse 

stedenbouw van Rotterdam, behandelt dan ook de herinrichting van de 

havengebieden onder het thema ‘sanerings- en 

stadsvernieuwingsplannen’. Toch zijn in dit boek al de eerste tekenen 

van een andere benaderingswijze te ontdekken. Jacques Nycolaas plaats 

in zijn essay ‘Oude havens op de Linker Maasoever’ voor het eerst de 

herinrichting van de voormalige havengebieden in het kader van de 

totale aanpak van de Kop van Zuid. De herinrichting wordt gebruikt om 

het versnipperde woongebied van de Kop van Zuid een zekere mate van 

onderlinge samenhang en een hogere kwaliteit te geven. Hier 

profiteert de herinrichting van de havengebieden direct van de 

stedenbouwkundige kennis die is opgedaan in het werken aan de 

stadsvernieuwingsgebieden. Nycolaas begint zijn essay met de volgende 

vragen: 

‘Hoe is het mogelijk dat er juist in Rotterdam, de 

belangrijkste havenstad ter wereld, havens worden opgedoekt om 

de vrijgekomen ruimte vervolgens te benutten als 

woningbouwlocatie? Op het terrein van Simons in de wijk 

Feijenoord is in de jaren 70 zelfs een complex van de 

allergoedkoopste woningwetbouw verrezen.36 Wordt er in deze 

stad gespot met de macht van de havenbaronnen?’37

Beleidsnota 1975

In deze nota wordt door het college veel aandacht aan de ruimtelijke 

problemen van de stad besteed. De stadsvernieuwing, de 

suburbanisatie, de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad, de 

verkeerscongestie en het slechte functioneren van het openbaar 

vervoer. Er wordt weer gefocust op de stad zelf met het oplossen van 

problemen, de regio wordt losgelaten. Het versterken van de 

woonfunctie van de binnenstad, het bepalen welke functies naast het 

wonen in het centrum thuis horen, het integreren van functies, het 

bevorderen van het openbaar vervoer, het verbeteren van de sfeer in 
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de binnenstad en het vullen van veel open gaten zijn de speerpunten 

in deze nota.38

Nota Herstructurering oude havengebied (1976)

Een deel van de oude havens blijkt niet meer te passen in de 

ontwikkelingen van de stukgoedsector. Dit is de aanleiding voor een 

studie naar het functioneren van het hele havengebied binnen de Ruit. 

Problemen rond de oude havens, ligplaatsen binnenschepen en 

woningnood worden in deze nota besproken. In deze nota krijgt de 

herwaardering van de stad als woongebied al gestalte. Bedrijven die 

niet aan de haven verbonden zijn moeten worden verplaatst, verouderde 

havens moeten geschikt gemaakt worden als woongebied en als 

overloopgebied voor de stadsvernieuwingswijken en als wervend 

woongebied voor de jonge en kapitaalkrachtige gezinnen die de stad in 

grote getale verlaten. De stedenbouwkundige structuur van de stad 

komt ook aan de orde. De rivier moet als essentieel onderdeel van de 

leefomgeving van Rotterdam aan de stad worden teruggegeven. De 

rivieroevers moeten daartoe als recreatiegebied worden ingericht.39
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ONTWIKKELING WEENA EN HOFPLEIN VANAF 1970

De jaren zeventig en daarna de jaren tachtig zijn de perioden van 

veel tijdelijke ingrepen aan het Weena en van plannenmakerij. 

Wethouder J. Worst van Openbare Werken (1967-1970) laat aan de kale 

noordkant van het Weena voor de manifestatie C70 paviljoens en enige 

groenvoorzieningen aanbrengen, die in de inventieve Rotterdamse 

volksmond weldra als ‘het Worstwoud’ bekend staat.40 Door prof. 

Wentholt wordt hij hiervoor in het eerder geciteerde De 

Binnenstadsbeleving en Rotterdam zeer geprezen. ‘Het nieuwe bosje aan 

het Weena is een gelukkige vondst, waar Rotterdam zijn bestuur en 

stadsontwikkeling erkentelijk voor is.’41 Rond 1970 zijn de grote 

infrastructurele bouwwerken bijna voltooid. De laatste losse stukken 

van de Ruit om Rotterdam worden met elkaar verbonden, zodat in 1973 

een ononderbroken circuit berijdbaar is. Daarbinnen zorgt de in 1968 

aangelegde metrolijn voor het openbaar vervoer, met een lijn die van 

Centraal Station midden over het Weena en de Coolsingel naar het 

Zuidplein loopt. Samen dragen deze massavervoerssystemen zorg voor de 

mogelijkheid van een permanente verkeersroulatie, respectievelijk om 

en door de stad. De organisatie achter deze megaoperatie is de 
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Rotterdamse Verkeersdienst, opgericht als een afsplitsing van de 

dienst Stadsontwikkeling in 1968; een teken van verzelfstandiging van 

de verkeersdiscipline en vooral van de enorme toename van de 

werkzaamheden van deze afdeling.42 

Manifestatie ‘Bouwen en Wonen’ (1976)

In 1976 wordt de manifestatie ‘Bouwen en Wonen’ gehouden in het 

voormalige postkantoor aan de Coolsingel met de aanwezige politici 

Van der Louw en Mentink. Van belang is een betoog gehouden door 

architect Jan Hoogstad welke uitgebreid is beschreven door Hilde de 

Haan en Ids Haagsma in Stadsbeeld Rotterdam. Hoogstad meent dat het 

toverwoord de kleinschaligheid is, en dat architecten denken vanuit 

een messiaanse drang de wereld te verbeteren. Volgens Hoogstad is dat 

wel degelijk een belangrijk facet in de architectuur, maar als je het 

tot stijlprincipe verheft dan ben je sektarisch bezig. De 

kleinschalige architectuur is ook grootschalig maar dan opgebouwd uit 

kleinschalige elementen. 

‘Het gekke is, dat dit de oplossing is die politici van 

architecten verwachten en sommige architecten hebben zich maar 

al te graag aangematigd dat ze op die manier de wereld kunnen 
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verbeteren. Het zijn niet in eerste instantie de architecten, 

maar de politici die de boel in goede banen moeten leiden. (…) 

Laat politici maatregelen voor onze gebouwde omgeving nemen 

zodanig dat het uit zichzelf grote groot kan zijn en het 

kleine, beschut en wel, het kleine kan zijn. Pas dan ontstaat 

een diversiteit die een afspiegeling is van de verscheidenheid 

in de maatschappij.’43 

Volgens De Haan en Haagsma staat Hoogstad hier niet alleen in. 

‘Aan het eind van de jaren zeventig valt er een opleving te 

constateren in de belangstelling voor architectuur én in de 

discussie van architecten onderling. Nieuwe opvattingen worden 

van veel kanten aangedragen; waarbij opvalt dat het kleine, het 

al te knusse heeft afgedaan. Hoogbouw is niet langer taboe, 

kloeke woonblokken worden niet geschuwd. Weer lijkt een 

beweging in een bepaalde richting een beweging in tegengestelde 

richting te hebben voorbereid.’44

Door de gemeente Rotterdam wordt in 1977 een ideeënprijsvraag 

uitgeschreven voor het Weena. Voordat de definitieve beslissingen 

omtrent de ruimtelijke inrichting en bestemming worden genomen wil 

men inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van dit gebied dat 

algemeen als probleemgebied wordt ervaren. 

Ongeveer 70 ideeën worden ingezonden. Voor de beoordeling hiervan is 
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Om	  zijn	  argumenten	  kracht	  bij	  te	  zetten	  gebruikte	  Jan	  Hoogstad	  twee	  vrachtwagens	  als	  metafoor	  voor	  de	  
grootschalige	  en	  kleinschalige	  architectuur.



een jury samengesteld die in haar eindrapport in oktober 1977 

concludeert dat men geen van de inzendingen geschikt acht om 

uitgewerkt te worden. Men adviseert de gemeente het resultaat van de 

prijsvraag te zien als studiemateriaal en zich verder te bezinnen op 

de vraag hoe in een oplossing voor dit stuk stad kan worden 

voorzien.45 Er wordt een gedeelde eerste prijs uitgereikt aan de 

architecten Martien Jansen en Cornelis van de Ven en aan architect Jo 

Coenen en kunstenaar/fotograaf Paul de Nooyer. Een klein decennium 

later doet Coenen overigens weer mee aan een prijsvraag aan het 

Weena, namelijk het nieuwe hoofdkantoor voor Nationale Nederlanden 

dat uiteindelijk gebouwd wordt naar het ontwerp van de Friese 

architect Abe Bonnemma. Het motto van Coenen luidt ‘Charons Veer’ en 

hij ontwerpt twee bouwblokken ten noorden en ten zuiden van het Weena 

die één gebouwencomplex vormen waarin stedelijke en regionale 

voorzieningen en woningen een plaats krijgen. Waar de belangrijkste 

relaties tussen noord en zuid bestaan, worden de blokken door middel 

van twee bruggen met elkaar verbonden. Via centrale 

voetgangersstraten en de twee bruggen wordt een ononderbroken 
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voetgangersverbinding tussen station en de Lijnbaan gelegd.  Jansen 

en Van de Ven blijven met hun ontwerp onder het motto ‘Stoa’ dichter 

bij het Basisplan van Van Traa.

‘Eigenlijk gaat het hier om het maken van een aantal 

correcties, hoewel er misschien de pretentie aankleeft alsof je 

een stuk stad organiseert; het wil eerder de visie leveren op 

het herstel van een stedelijke samenhang, daar waar zich een 

chaotisch en onoverzichtelijk ruimtegebrek dreigt te 

ontwikkelen. Bij dit plan hebben we nagestreefd naar de 

herkenbaarheid van de stedelijke ruimte zelf, door middel van 

een zo neutraal mogelijke begrenzing van het Weena en het 

Stationsplein. Aangezien het Basisplan van 1946, waarvoor o.a. 

C. van Traa en R. Fledderus zich sterk hebben ingezet, deze 

herkenbaarheid als structuurbepalend erkende, hebben we geen 

aanleiding gezien hiervan af te wijken. Sterker nog, we zijn 

ervan overtuigd, dat de fysieke infrastructuur van het Weena en 

zijn omgeving zodanig door de uitvoering van dit Basisplan is 

bepaald, dat hoe men het ook bekijkt, er geen andere weg is, 

dan het Basisplan hier te voltooien. Het stedenbouwkundig 

ontwerp beoogt een architectuur, die de stedenlijke 

wezenskernmerken van het Weena en het Stationsplein, namelijk 

die van Stadsboulevard en Stadsplein, blootlegt. Het concept is 

gericht op de problemen van de schaal van de stedenlijke ruimte 
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en de oriëntatie daarin. Zo is de hoogte van de bouwvolumen 

aangepast aan de breedte van de stedenlijke ruimte en is de 

travée-maat van de collonade een voortzetting van die van het 

Groothandelsgebouw en is gedimensioneerd vanuit de 

waarnemingseisen op de schaal van de voetganger. De 

dimensionering van de reuze-orde van het stadsblok is het 

gevolg van de oriëntering van de voetganger op grote afstand 

enerzijds en van het snelverkeer op het Weena anderzijds.46 

Mede door het instorten van de woningmarkt ontstaat de paradoxale 

situatie dat in de Rotterdamse binnenstad vele appartementen 

leegstaan. Naast het Weena ligt in deze periode ook de Oude Haven nog 

braak en is het Schouwburgplein nog altijd een gapend gat. Door De 

Haan en Haagsma wordt de wens uitsproken: ‘Wie weet is er dan toch 

nog hoop voor het Weena. Komt het er ooit nog eens van dat het toch 

een gezellige boulevard wordt, met woningen, winkels, terrasjes en 

een wandelpromenade.’47

In datzelfde jaar wordt ook gedacht aan een recreatiegebied in de 

stad. Een stuurgroep en een werkgroep houden zich bezig met het 

opstellen en uitwerken van de recreatieve- en/of woningbouwplannen 

voor de locaties Weena, Müllerpier, Parkhaven en DWL-terrein. De 

stuurgroep Recreatieprojecten meent dat Rotterdam een tekort heeft 

aan stedelijke recreatieve voorzieningen. De stad moet 

aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen. Leo van Atten, lid 

van de ARP/CDA, komt met een parkplan voor het Weena. Hij heeft een 

soort Tivoli aan het Weena voor ogen. Dit vermaakcentrum wordt 

ontworpen met een vergelijkbaar karakter als het ‘Tivoli’ in 

Kopenhagen, namelijk een ontspanningspark van relatief kleine 

oppervlakte in het hart van de stad. Kleinschalige attracties en 

gebaseerd op een geraffineerde verweving van recreatieve, culturele, 

parkachtige vermaakelementen en horeca. Door de centrale ligging zal 

het park ook samen en in wisselwerking met de binnenstad functioneren 

als ontmoetingsplaats voor de eigen bewoners en de regio. Ruimtelijk 

is het park te beschouwen als een introvert gebeuren in het 

binnengebied van een groot bouwblok, waarvan de grotendeels bebouwde 

randen een functie hebben naar het park, naar de stad of naar beide 

zijden. Het grotendeels overbouwen van de verkeersweg is noodzakelijk 

om een eenheid van voldoende oppervlakte te realiseren. Een permanent 

pretpark, een natuurpark, kleinere theaters, expositieruimtes en 
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horeca zijn de functies die in het vermaakcentrum Weena-Tivoli moeten 

worden opgenomen.48 

Leo van Atten blikt in 1997 terug op het Tivoli-plan:

‘Nog steeds vragen toeristen wanneer zij het Centraal Station 

uitkomen waar het centrum precies is, dus mijn Tivoli-plan was 

zo gek nog niet. Je moet weten dat ik in de jaren zeventig 

diverse malen in Kopenhagen ben geweest. Het Tivoli daar, recht 

tegenover het station, sprak mij enorm aan. In Berlijn hebben 

ze vlak bij het station een dierentuin, ook heel aardig. Het 

Tivoli dat ik aan het Weena voor ogen had, was een beschaafd 

pretcentrum, met af en toe variété en salonmuziek. 

Stadsontwikkeling had een heel leuk plan getekend, waarbij de 

oost-westdoorgaansroute onder het vermaakcentrum liep, een 

soort tunneltracé. Linthorst, toen nog raadslid, geloofde in 

mijn plan, vooral omdat mijn Tivoli-ideeën kleinschalig waren 

bedoeld. In de jaren zeventig had de PvdA nog het idee “small 

is beautiful”.’49

In 1978 wordt er serieus gesproken over de ondertunnelingsplannen van 

het Weena. Al in 1965 schrijft Blijstra in de publicatie Rotterdam; 

stad in beweging over een overkoepeling of ondertunneling van het 

Weena om een betere verbinding tussen het station en het winkelgebied 

tot stand te brengen. 

‘Aan het deel van het Weena tussen Stationsplein en Hofplein is 

de noordzijde nog open. Er bestond en bestaat nog steeds een 

neiging om met de bebouwing van dit terrein zeer voorzichtig te 

zijn. Ir. C. van Traa zou er de voorkeur aan geven hier eens 

soort promenade met enige hogere bebouwing aan oost- en 

westzijde met bomen aan te leggen, eventueel in afwachting van 

een definitieve oplossing. De promenade, hoe aantrekkelijk ook, 

is wellicht te ver van het winkelcentrum gelegen om veel te 

worden gebruikt; men zou hier echter aan een overkoepeling of 

ondertunneling van het Weena kunnen denken (eventueel 

gecombineerd met winkels) om een betere verbinding tussen 

station en bussenstation enerzijds en het winkelcentrum tot 

stand te brengen. Dit zal aan de oostzijde geschieden, maar 

wellicht zal op den duur aan een intensievere ondertunneling 

gedacht moeten worden. Bij het Pompenburg, daar waar de 
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spoorweg deze kruist, wordt gedacht aan een situatie, die 

precies omgekeerd is aan de huidige. De spoorweg immers zal op 

den duur omlaag gaan naar de tunnel onder de Maas door en het 

Pompenburg zal dan moeten rijzen, hetgeen overigens een 

“vergezicht” op het Hofplein en Weena op zou leveren, dat 

typisch grootstedelijk zou kunnen zijn.’50

In november 1978 wordt de ketenfilosofie verlaten en daarmee de 

samenhang tussen Weena, DWL-terrein, Parkhaven en Müllerpier. Weer 

speelt de vraag wat met het Weena te doen. Op 3 juli 1979 worden 

doelstellingen en randvoorwaarden voor het gebied in de commissie RO 

vastgesteld. Het gaat om de intensivering van het grondgebruik, 

verbetering van de noord-zuid relaties en inrichting van het Weena 

als stedelijk woongebied. In 1980 wordt voor de verdere ontwikkeling 

door Stadsontwikkeling een viertal stedenbouwkundige modellen 

ontwikkeld. Het plaatmodel (verhoogd voetgangersgebied, en verkeer op 

de begane grond) , het plaat/tunnelmodel (voetgangersgebied half 

verhoogd, verkeer half verdiept), het tunnelmodel (voetgangersgebied 

op de begane grond en het verkeer door een tunnel verdiept) en het 

boulevardmodel(versmald Weena door middel van bebouwing langs de 

verkeersweg, de voetgangersroutes langs deze bebouwing wordt met 

beveiligde oversteekplaatsen bewerktstelligd). Daarbij adviseert de 

commissie met de grootst mogelijke meerderheid voor de verdere 

ontwikkeling van het plaatmodel. Dit in tegenstelling tot de dienst 
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Stadsontwikkeling die voorkeur geeft aan het boulevardmodel.51 De 

dienst Stadsontwikkeling en andere betrokken diensten wordt verzocht 

de diverse aspecten verbonden aan de realisering van het plaatmodel 

nader te onderzoeken alvorens over te gaan tot de definitieve 

modelkeuze en het daaruit voortvloeiende stedenbouwkundige plan. De 

ambtelijke werkgroep publiceert in april 1980 de resultaten van hun 

bevindingen in hun rapportage Weena-plaatmodel. Uit deze studie 

blijkt dat het model wel voldoet aan de gestelde doelstelling maar 

dat aan dit model een aantal negatieve aspecten verbonden zijn. Het 

model levert geen extra woningen op en de bouw van sociale woningbouw 

zou erdoor vertraagd worden. Het aanbod aan vierkante meters 

centrumvoorzieningen overstijgt de vraag ruimschoots.52 

Om te komen tot een weloverwogen keuze voor de optimale 

bebouwingsvorm van het Weena onderzoekt een team, bestaande uit de 

dienst Stadsontwikkeling en drie externe adviseurs (Weeber, Hoogstad 

en Heijdenrijk) opnieuw mogelijke  varianten naast het reeds 

uitgewerkte plaatmodel.

In het tunnel/plaatmodel gaat men er vanuit dat een plaat 

ongedwongen, via overzichtelijke stappen door voetgangers kan worden 

genomen. Men heeft hier zicht op het volgende vloerniveau. De 

winkelstraten Karel Doormanstraat en Lijnbaan worden over het Weena 

heen doorgetrokken voor voetgangers. Aan de stations- en 

Lijnbaanzijde  worden deze straten aan elkaar gekoppeld door twee 
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oost-west lopende voetgangersroutes. Een centraal gesitueerd 

voetgangersplein bevindt zich boven de drukke verkeersweg. Daaromheen 

heeft men beschutte passages langs verschillende attractieve 

voorzieningen ontworpen. Vanaf deze op plaathoogte gelegen passages 

lopen voetgangersroutes geleidelijk af naar het Stationsplein, 

Hofplein, Karel Doormanstraat en Lijnbaan. Het stadspatroon wordt aan 

de noordzijde van het Weena visueel beëindigd door hoge 

wandbebouwing, die het meest intensief is in het verlengde van de 

Karel Doormanstraat en de Lijnbaan.

Het gridmodel is een noordelijke uitbreiding van de aan de zuidzijde 

aanwezige structuur. Karel Doormanstraat en Lijnbaan worden zonder 

ingewikkelde kunstgrepen doorgetrokken. Het Weena wordt teruggebracht 

tot een straat van ca. 30 meter breedte. Het Stationsplein wordt 

negentig graden gedraaid, zodat het aansluit op de verlengde Karel 

Doormanstraat en Lijnbaan. Het autoverkeer wordt gesplitst: het oost-

west verkeer rijdt via Delftsestraat en Stationsplein; het west-oost 

verkeer via het versmalde Weena. Als gevolg van deze veranderde 

verkeerssituatie wordt de Hofpleinfontein verplaatst naar het 

voetgangersgebied vóór het Hilton. Het oude Stationsplein kan bebouwd 

worden met specifieke voorzieningen, terwijl langs het spoor ruimte 

is voor hoogbouw. Benadrukt wordt dat de nieuwbouw aan het Weena een 

begane grondlaag met centrumvoorzieningen heeft met daarboven 

woonlagen. Deze woningen krijgen op deze manier een drukke voorgevel 

aan de straatkant en een rustige achtergevel aan de binnenhoven. De 

ontsluiting van de woning ligt aan de straat. De gemiddelde 
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bebouwingshoogte is negen woonlagen.53

In het boulevardmodel blijft de ruimtelijke continuïteit van de 

stedelijke hoofdstructuur gehandhaafd. Autoverkeer en trambaan kunnen 

blijven liggen. Om een barrière werking op de boulevard in de noord-

zuid routes te voorkomen wordt het Weena aanzienlijk versmald. Aan de 

noordzijde van het Weena is de nieuwe gevelwand zonder veel problemen 

te realiseren, maar aan de zuidzijde vormen de reeds aanwezige 

bebouwingen een probleem. Als variant voor de zuidzijde wordt een 

groenaanleg à la Jardin des Plantes in Parijs gegeven. De Karel 

Doormanstraat en de Lijnbaan worden ook in deze variant visueel 

begrensd door hoogbouw gesitueerd in hun assen. De mogelijkheid wordt 

gegeven deze straten te verlengen, waardoor het gebied ten noorden 

van de boulevard beter ontsloten wordt.54 

Na het vergelijken van de modellen aan de hand van toetsingscriteria 

kiest het team unaniem voor het Boulevardmodel. Stadsontwikkeling, in 

samenwerking met architect Heijdenrijk, werkt het Boulevardmodel 

verder uit. Deze studie loopt vooruit op de in 1985 te presenteren 

structuurschets van de binnenstad, een bijstelling van het Basisplan 

van Van Traa. Het plan beoogt de ‘leegte, kilte en barrière werking’ 

van het Weena op te heffen door het realiseren van een stadsdeel met 

een boulevard karakter. Het plan voorziet in elementen met een 

centrale functie en het uitvoeren van een binnenstadswoongebied. 

Daarbij wordt grotendeels de onder- en bovengrondse infrastructuur 

gehandhaafd. Het Weena blijft een centrum gerichte verzamelweg met 

daartussen de bestaande trambaan aan de noord- en zuidzijde begrensd 

door identieke hoge wanden aansluitend op het Hofplein en 

Stationsplein. Het Weena wordt een ‘groene’ straat door het aanleggen 

van vijf bomenrijen. De boulevard staat in verbinding met het centrum 

door middel van twee dwarsstraten: de Lijnbaan waarbij de aansluiting 

gesymboliseerd is door een toren en de Karel Doormanstraat waarbij de 

aansluiting gekenmerkt wordt door een overbouwing. De route 

binnendoor heeft een openbaar of een semi-openbaar karakter, 

gedeeltelijk in de recreatieve sfeer. De bouwblokken zijn in het 

algemeen als volgt opgebouwd: één of twee kelderlagen met op de 

begane grond en entresol bijzondere voorzieningen waarboven zich 

kantoren en woningen bevinden. De massa en daarmee het bouwvolume is 

voornamelijk afgeleid van de omringende bebouwing. Als bouwhoogte is 

de ca. 39 meter van het Hilton aangehouden. De twee uitzonderingen 
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zijn de woontoren die de 

Shellhoogte van ongeveer 

100 meter krijgt en de 

hoektoren Kruisplein-

Stationsplein die rond de 

60 meter hoog wordt naar 

het tegenover gesitueerde 

Bouwcentrum. Het 

bestaande stadspatroon 

wordt voortgezet en zorgt 

zo voor straten 

waartussen bouwblokken 

met een bloklengte van 

ongeveer 70 tot 120 meter 

zijn gesitueerd.55 De 

architect Jan Hoogstad 

uit stevige kritiek op 

dit idee in het 

tijdschrift ‘Plan’ uit 

1980.

‘Het versterkte SO-team 

heeft een boulevardmodel 

aangeboden. Het aanbieden 

aan de bestuurderen gebeurt in zo’n geval met de nodige 

architectenverhalen, en men associeert het voorgelegde plan al 

snel met de bekende voorbeelden. Of het visioen in dit geval 

terecht is moet worden betwijfeld. Om een boulevard te laten 
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55 Barbieri 1981 (zie noot 30), pp 32-33.

Boulevardmodel	  van	  Hoogstad.

Pagina	  uit	  het	  tijdschrift	  Plan	  uit	  1980	  met	  de	  referenties	  van	  
Hoogstad.



aanslaan zullen tal van maatregelen moeten worden genomen. (…) 

De kritische evaluatie van het aan de raadscommissie aangeboden 

plan maakt het volgende duidelijk:

- De gaterigheid van de binnenstad blijft bestaan: hectaren 

spoorwegemplacement, een stationsplein vol bussen en trams, een 

immens schouwburgplein. De maten van deze pleinen zijn 

overgedimensioneerd (…).

- De dichtheid van de wijk Cool wordt niet opgevoerd.
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Plan	  voor	  het	  Weena	  van	  dienst	  Stadsontwikkeling	  uit	  1981.



- De relatie met de Provenierswijk wordt niet gelegd.

- De zichtrelatie Henegouwerplein – Pompenburg wordt niet 

gelegd.

- De relatie Kruiskade en Binnenweg wordt nauwelijks verbeterd.

- Het profiel van het Weena blijft te breed.

- Van de aanwezige zichtrelatie station-stadhuis wordt geen 

gebruik gemaakt.

- Het aantal woningen in de stationswijk is te laag.

- Bij de totstandkoming van dit plan is teveel geluisterd naar 

wat functioneel als eis gesteld werd door de 

verkeersdeskundigen; te weinig is gelet op wat ruimtelijk nog 

aanvaardbaar is.

Zolang er geen wetenschappelijke grond bestaat voor de 

ruimtelijke vormgeving zullen architecten het blijven verliezen 

van hun exactere hulpwetenschappers.56   

Bij vergelijking van de schetsen van Jan Hoogstad met het plan van Jo 

Coenen uit 1977 zijn veel overeenkomsten te ontdekken. In de 

tekeningen van Hoogstad wordt de boulevard geflankeerd door een reeks 

kleine binnenhoven. Als typologisch voorbeeld voert hij hiervoor de 

Champs Elysées op. Ook geeft hij een begin van een architectonische 

uitwerking van de ‘opdikking’; deze wordt bewerkstelligd door een 

reeks eenheden met een T-vormige plattegrond. Het lijkt of hij het 

problematische karakter van deze oplossingen wil aangeven door ook 

een variant op te nemen waarbij de rooilijnverplaatsing achterwege 

blijft en vervangen wordt door een brede groenaanplant, opnieuw naar 

een Parijs model; de Jardin des Plantes. In het definitieve plan is 

de reeks hoven vervangen door een passage, met winkels aan beide 

zijden. Deze winkelgalerij begint op de plaats waar nu het hertenkamp 

is en loopt oostwaarts.

In 1986 wordt Riek Bakker directeur Stadsontwikkeling. In een 

interview in het vormgevingstijdschrift ‘Items’ van april 1988 zegt 

zij het volgende over het Weena: 

‘We gaan het Weena nu volbouwen. Van voor naar achter, 

helemaal. Acht jaar geleden, toen die plannen werden 

gepresenteerd, tikte iedereen tegen zijn hoofd. Veel te 

ambitieus. Maar nu gaat het gebeuren. (…) Wat je hier doet, is 

echte stedenbouw bedrijven. Functionele eenheden worden op een 

logische manier met elkaar verbonden. En als het systeem maar 
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goed genoeg is, dan verdraagt het ook de rommelgebieden, die 

volgens mij, in een stad thuishoren.’57

Peter Bulthuis schrijft in 1987 dat het Weena dan nog een ontbrekende 

schakel in de bestaande ruimtelijke structuur van Lijnbaankwartier en 

Coolsingel is, maar dat deze wordt ontwikkeld tot een echte 

Rotterdamse boulevard met een breedte van 60 meter, die goed op deze 

structuur aansluit. Het Lijnbaankwartier komt aan het Weena te liggen 

door een vijfde Lijnbaanflat. De gevelrij aan de zuidzijde van het 

Weena wordt gespiegeld door een gevelrij aan de noordzijde. Zo’n 

spiegeleffect is in 1987 al bereikt bij het Hofplein, met het 

woongebouw van Cees Dam tegenover het Hilton-hotel, dat in hoogte 

zorgvuldig is afgestemd op de Coolsingelbebouwing. De gedachte is om 

hiermee de Coolsingel over het Hofplein heen te tillen, richting 

Schiekade. Door de Weenaboulevard, waarvan de maatvoering ongeveer 

dezelfde is als die van andere boulevards, ontstaat een grotere 

samenhang in het stadsbeeld. Bulthuis meent dat op het nieuwe Weena 

veel aandacht is voor voetgangers door ruime boombeplanting en 

arcades waaraan winkels zijn gesitueerd. Achter de boulevardwand, aan 

beide zijden van het Weena, is het mogelijk om in de zogenaamde 

‘tweede linie’ de locaties door hoogbouw optimaal te benutten. Dit 

geeft een bij uitstek grootstedelijke, welkome dimensie aan de 

stadsruimte, en wordt een belangrijk kenmerkend element voor het 

nieuwe Rotterdam.58

In 1987 verschijnen in opdracht van het Rotterdamse gemeentebestuur 

twee nota’s die algemeen worden beschouwd als een keerpunt in de 

beleidsmatige aanpak van de stad. De nota met de titel Vernieuwing 

van Rotterdam, is geschreven onder directe verantwoordelijkheid van 

het college van burgemeesters en wethouders. De nota Nieuw Rotterdam 

is opgesteld door een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie 

Sociaal-Economische Vernieuwing Rotterdam onder leiding van W. 

Albeda. In de nota van de burgemeester en wethouders is voor het 

eerst sprake van de ontwikkeling van de Kop van Zuid. Voor zowel het 

stadscentrum als de haven wezen deze nota’s op de noodzaak in te 

haken op nieuwe, wereldwijde ontwikkelingen: de haven moest van 

grootschalige overslaghaven omgevormd worden tot een hightech 

logistiek knooppunt, en het centrum van de stad moest inspelen op de 

groei van de zakelijke dienstverlening, die in heel West-Europa de 

industrie aan het verdringen was. Omschakeling van productoriëntatie 
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57 Onbekend, uit: Items, april 1988

58 Peter Bulthuis, Leven in de stad; Rotterdam op weg naar het jaar 2000, Rotterdam 1987, p.46.
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Het	  naoorlogse	  station	  Hofplein	  ontworpen	  door	  Sybold	  van	  Ravensteyn.

Het	  Hofpleinstation	  in	  de	  verdrukking	  door	  de	  in	  1976	  opgeleverde	  Shelltoren.
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Het	  Binnenstadsplan	  uit	  1985.

Het gebiedsconcept voor de toekomst van het Stationskwartier
Weena   Glocal City District

Door Concire in opdracht van dS+V en OBR gemeente Rotterdam | juli 2007

Het	  gebiedsconcept	  voor	  de	  toekomst	  van	  het	  stationskwartier.



naar levering van diensten werd gezien als een oplossing voor de hoge 

werkeloosheid die Rotterdam plaagde: omstreeks 50.000 personen op een 

totale bevolking van ruim 570.000. Van die 50.000 waren er maar 

liefst 30.000 langdurig werkloos.59 In tegenstelling tot de 

manifestatie C70, die ook bedoeld was om de stad aantrekkelijker te 

maken, wordt bij deze nota’s over Rotterdam gesproken als metropool. 

Het rapport van B&W formuleert het volgende: ’Rotterdam heeft als 

enige Nederlandse stad het beeld gekregen van een stad met een 

internationaal getint modern uiterlijk. Dat karakter kan nog 

aanzienlijk worden versterkt (…).’60 Houdt men zich voor 1987 nog 

bezig met de spreiding van groei in het regionale vlak, vanaf 1987 

leggen de beleidsadviezen veel meer de nadruk op de steden zelf. De 

steden worden weer gezien als belangrijke ontwikkelingspolen, met de 

nadruk op concentratie van activiteiten als voorwaarde voor die 

ontwikkeling. De beleidskoers van 1987 is nog breder; het zoeklicht 

richt zich niet alleen meer op de individuele stad, maar op dicht 

bijeen gelegen steden, die als een complex te beschouwen zijn. De 

Randstad is in beeld. Dit is begrijpelijk en noodzakelijk omdat de 

internationale en nationale economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen van dien aard zijn, dat grote inspanningen nodig zijn 

om de positie van Nederland in dit kader te behouden en te 

versterken. Er zal dus gezocht moeten worden naar kansrijke plekken, 

plekken die een meerwaarde kunnen ontlenen aan het feit, dat ze deel 

uitmaken van een groter complex en dit complex ondersteunen. Patricia 

van Ulzen beschrijft dat een fundamenteel punt waarin de in 1987 door 

de gemeente voorgestelde aanpak afwijkt van de aanpak sinds 1970 is 

de belangstelling voor het totaalbeeld van de stad. De jaren zeventig 

kenmerken zich niet alleen door kleinschalige architectuur, maar ook 

door een blik op de stad die inzoomde op deelaspecten. Volgens Van 

Ulzen is de herwaardering van Rotterdam als een metropolitaine stad, 

zoals die in de twee gemeentelijke nota’s tot uitdrukking komt, 

voorbereid door Rotterdams creatieve klasse. De sectie architectuur 

van de Rotterdamse Kunststichting vraagt op een theoretisch niveau 

aandacht voor het totaalbeeld van de stad. Zoals het futurisme in het 

interbellum het raamwerk vormde waardoor de grootstedelijke aspecten 

van Rotterdam positief gewaardeerd kunnen worden.61
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60 Straasheijm, W. & S. Buijs (1987), Vernieuwing van Rotterdam, Rotterdam: Gemeente Rotterdam, college van burgemeesters 
en wethouders,  p.23.

61 van Ulzen 2006 (zie noot 33), p.128.



Recente ontwikkelingen

Het Rijk wijst het station van 

Rotterdam en het omliggende 

gebied in 1997 aan als één van 

de Nieuwe Sleutelprojecten. In 

opdracht van de gemeente 

Rotterdam wordt de gehele 

stationsomgeving ingrijpend 

getransformeerd tot nieuwe 

entree van de stad. Het station 

van Van Ravensteyn wordt, net 

als zijn ontwerp voor het 

Hofpleinstation, gesloopt en 

maakt zo plaats voor een nieuwe 

‘OV Terminal’. Er moet een 

betere verbinding gemaakt worden 

met de binnenstad door 

vergroting van de ondertunneling 

van het Weena. De herinrichting 

van het Kruisplein en de 

stationsomgeving moeten worden 

verrijkt met de ontwikkeling van 

kantoren en voorzieningen. 

‘Bezien in het licht van de 

sterke economische positie van 

Rotterdam, de aanwezige 

voorzieningen en de goede 

bereikbaarheid op alle 

schaalniveaus, zullen deze 

veranderingen optimaal kunnen 

profiteren van de aansluiting op 

het netwerk van hoge 

snelheidslijnen (HSL) in 2007.’62

BVR krijgt de opdracht een 

studie te doen naar mogelijke 

herstructurering van het tegenover het station gelegen 

kantorencomplex Weenapoint. Dit gebouwenensemble, met momenteel ruim 

40.000 m2 kantooroppervlak, is volgens BVR, mede als gevolg van de 

historische ruimtelijke ontwikkelingen rondom het Centraal Station en 

de voormalige Diergaarde, uiterst ongelukkig gepositioneerd in het 
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62 http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html, 12-12-2008.

Ruimtelijk	  ontwikkelingsscenario	  voor	  het	  
Weenapoint	  door	  BVR	  in	  2004

http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html
http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html


stedelijk weefsel. Voor het gebouwenensemble Weenapoint zijn daarom 

nieuwe opgaven en ambities geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in 

een stedenbouwkundig ontwerp voor een ‘nieuw’ Weenapoint.

BVR heeft drie ruimtelijke modellen onderzocht. 

 ‘Het eerste model tracht zoveel mogelijk bestaande gebouwen te 

 sparen door één complex van gebouwen toe te voegen. Het model 

 maakt inzichtelijk dat een grootschalige herstructurering nodig 

 is om de kwaliteit van de locatie optimaal te benutten. Het 

 levert onvoldoende programma op. Het tweede model gaat ervan 

 uit dat vanuit de Weenaboulevard een ‘binnenstraat’ in het 

 ensemble  wordt opgenomen zodat een nieuwe  (voetgangers)

verbinding naar het Schouwburgplein mogelijk  wordt. Dit model 

levert door de nieuwe positionering van het 

 tentoonstellingsgebouw van het voormalige Bouwcentrum een grote 

 meerwaarde voor de stad op. Het derde model gaat uit van een 

 blokkenpatroon in een formele gridstructuur. Dit levert een 

 transparante opzet met mogelijkheden voor verdere verbindingen 

 met de omgeving op.’63 

Weena|Glocal City District

In ‘Weena|Glocal City District’, het in 2007 verschenen concept voor 

het stationsgebied, vinden we een van-onder-op-aanpak. De gebruikers 

worden ‘stakeholders’ genoemd. Het concept laat alle overwegingen van 

formele aard achter zich en vertrekt vanuit het intrigerende idee dat 

in het stationskwartier de wereld en Rotterdam elkaar tegenkomen: 

global en local. Rotterdam is de eerste HSL-halte van de Randstad. 

Dat biedt kansen en mogelijkheden. Rotterdam kan zich aan de wereld 
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Het	  Weena	  en	  Stationsgebied	  in	  2007.
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tonen. De deels al aanwezige multinationale bedrijven kunnen 

gebruikmaken van lokale kennis en creativiteit, lokale bedrijven 

komen in contact met internationaal publiek, enzovoorts. Het concept 

formuleert de belangrijkste elementen van het concept, het programma 

voor het stationsgebied, de ambitie, de ontwikkelingsstrategie en de 

agenda voor de komende tijd. De stakeholders, waaronder de grote 

bedrijven in het stationskwartier en de gemeente, hebben het concept 

ondertekend. Zij spreken daarmee hun commitment uit om gezamenlijk te 

onderzoeken hoe dit concept is uit te werken tot een realistische 

businesscase.64

Zo’n vroeg commitment van de belangrijkste betrokkenen is bijzonder, 

temeer daar er geen enkel ruimtelijk beeld bij het concept hoort. Het 

concept doet uitspraken over ambitie en programma, maar nauwelijks 

uitspraken over de vorm die het stationskwartier zou moeten krijgen. 

Het architectenbureau Maxwan levert geabstraheerde afbeeldingen die 

weinig vertellen over de architectuur. Volumestudies, 

bewegingsstromen en functieverdeling zijn de opvallende elementen in 

hun presentaties. Opvallend is een voetgangersverbinding over de 

Schiekade, die het achter het voormalige Shellgebouw gelegen gebied 
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Stationskwartier’, Concire i.o.v. dS+V en OBR Gemeente Rotterdam, Rotterdam 2007.

Functieverdeling	  voor	  het	  nieuwe	  stationsgebied.



moet verbinden met het ‘Central Disctrict’. Hiervoor moet het 

bestaande jaren 60 blok voor wijken.  Er staat geen enkele plankaart 

in het concept. Het concept voor het Stationskwartier lijkt meer op 

het testen van de mogelijke lancering van een nieuw product.
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Het	  Delftseplein	  door	  Maxwan.

Het	  masterplan	  voor	  het	  stationsgebied	  door	  Maxwan.	  (2007)
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Ontwerp	  van	  Maxwan	  voor	  het	  gebied	  achter	  het	  voormalige	  Shellgebouw	  dat	  bij	  het	  stationsgebied	  
getrokken	  moet	  worden	  (2007).



CONCLUSIE

Het Hofplein was al geruime tijd voor het bombardement het onderwerp 

van een stedenbouwkundige discussie in Rotterdam. Verschillende 

architecten bogen zich over de vraag hoe een plein te ontwerpen dat 

én een verkeersplein moet zijn én een amusementsplein. Er ontstonden 

diverse opvattingen. Het bombardement gaf nieuwe ruimtelijke 

mogelijkheden en werkte als olie op het vuur voor het discours. Het 

hoogtepunt vond plaats in 1942 tussen de architecten Oud en 

Witteveen. De kern van de discussie verplaatste zich naar de vraag óf 

dit plein een dwingende vormgeving moest krijgen. Hiermee ging het 

Hofplein deel uitmaken van het verkeersnetwerk van stad en de regio. 

Het plein werd niet meer als een autonome ruimte gekwalificeerd. 

Cornelis van Traa propageerde deze opvatting als een principiële 

koerswijziging in de stedenbouw. Hij luisterde goed naar Rotterdamse 

ondernemers als Cees van der Leeuw en ontwierp een verkeersrotonde 

zonder de architectuur in te vullen. Het verkeer kon door de ruimte 

van het bombardement gescheiden worden van de vermaak-functie, die 

een plek zou krijgen in het aan te leggen Stadhuisplein. Witteveen 

greep na de oorlog de kans om een vloeiend systeem van parkways te 

ontwerpen waarin het Weena een ondergeschikte rol had. Van Traa 

rationaliseerde het verkeer en ambieerde een optimalisering van de 

grondopbrengst. Hierbinnen hield hij ruimte op het Weena over als 

reserve voor latere ontwikkelingen. Hoewel men Van Traa’s plan later 

interpreteerde als een demonstratie van moderne stedenbouwkundige 

opvattingen, juist door het achterwege laten van het bepalen van 

bestemmingen en architectonische bepalingen, was er feitelijk sprake 

van een noodgreep. In de ontwikkeling van de reeks Hofpleinplannen is 

dit een radicale breuk die op een terugval lijkt naar de 

stedenbouwkundige praktijk van voor de jaren twintig. Typerend voor 

de politieke macht van de Rotterdamse industriëlen was dat in het 

Basisplan uit 1946 op essentiële punten de radicale voorstellen van 

sommige ondernemers wel zijn overgenomen. Ondernemers blijken een 

andere kijk op een moderne stad te hebben dan de geografen, 

architecten en stedenbouwers die gelijktijdig aan de stad van de 

toekomst werken. Zij denken nauwelijks in termen van vorm maar 

veeleer in die van macro-economische planning en programma’s. Het 

plan-Van Traa is niet zonder meer de logische uitkomst van de 

ruimtelijke verzelfstandiging van het verkeersknooppunt die bepalend 

was voor de vooroorlogse ontwerpen. Een andere belangrijke factor in 

de ontwikkelingen is de ruit om Rotterdam wat het paradepaadje van 

Rijkswaterstaat werd. Het Hofplein en zo ook het Weena werden in een 
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groter verband geplaatst. Het Hofplein werd de toegang tot de stad en 

het Weena de belangrijke oost-west verbinding. 

Wanneer stedenbouw wordt omschreven als het vinden van een verhouding 

tussen wat wordt vastgelegd en wat wordt overgelaten aan 

opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten, dan is inzicht in de 

mate waarin de dingen zich laten vastleggen een eerste eis aan iedere 

stedenbouwer. Het ziet er naar uit dat ontwerpen als die van Berlage 

en Witteveen en tegenwoordig die van Maxwan en BVR niet bestand zijn 

tegen de beslissingen van ontwikkelaars, financiers en de invullende 

architecten. Ruim voor de oorlog ging men bij de oplossingen voor het 

Hofpleinvraagstuk uit van het architectonische ontwerp. De kracht van 

de infrastructuur op het ontwerp werd dwingender na de oorlog. Met 

als hoogtepunt het Basisplan van Van Traa waar de architectuur 

volledig werd losgelaten. Voor de oorlog werd er nog gewerkt vanuit 

de vorm naar de inhoud, vanaf 1940 werd dat proces omgekeerd. 

De jaren zeventig kenmerken zich door een onvrede over de zakelijke 

grootstedelijke architectuur van de wederopbouw. Dit komt vooral tot 

uiting tijdens de manifestatie C70. Kleinschaligheid is al spoedig 

het toverwoord en de grote boulevards als het Weena en de Coolsingel 

worden volgebouwd met paviljoens. Toch lijkt dit een tijdelijke on-

Rotterdamse aanpak te zijn. Architecten als Carel Weeber, Jan 

Hoogstad en Rem Koolhaas gaan tegen deze ‘nieuwe truttigheid’ in. 

Vanaf de jaren tachtig worden er weer plannen gepresenteerd die het 

grootstedelijke karakter van Rotterdam uitdragen. De nieuwste plannen 

voor het Weena en Hofplein tonen diezelfde verschijnselen als bij het 

Hofpleinvraagstuk vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog. Bij Glocal 

City District zorgen de betrokken partijen eerst voor de marketing 

alvorens er over de architectuur gesproken wordt. In 1968 publiceerde 

de sociaal-psycholoog Wentholt een scherpe analyse van de Rotterdamse 

binnenstad waarin de beleving centraal staat. Ruim veertig jaar later 

is de discussie over architectuur opnieuw verschoven naar dit 

werkterrein. Bij Glocal City District wordt over het gebied gesproken 

in de vorm van voetgangersstromen, verbindingen en functies. Net als 

na de Tweede Wereldoorlog zijn het krachten van buitenaf die invloed 

hebben op het Weenagebied. De komst van de HSL, de uitbreiding van de 

metro naar Den Haag (Randstadrail), het Weena als onderdeel van de 

Randstad en de komst en/of vertrek van grote multinationals. Hoewel 

het Weena en Hofplein als typisch Rotterdams worden beschouwd kunnen 

de ontwikkelingen niet los worden gezien van landelijke en Europese 

invloeden.
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De plannen worden spectaculair gepresenteerd om bedrijven en 

particulieren te enthousiasmeren. Net als na de Tweede Wereldoorlog 

worden bestemmingen en architectonische bepalingen achterwege 

gelaten. Al ruim honderd jaar ambieert de stad grootstedelijke 

ambities rond het Weena en Hofplein met de jaren zeventig als de 

uitzondering op de regel.

59



Gebruikte literatuur:

Marlite Halbertma en Patricia van Ulzen, Interbellum Rotterdam; Kunst 

en cultuur 1918-1940, Rotterdam 2001.

K. Bosma, Verleidelijk stadsbeeld: Ontwerpen voor stedelijke 

vernieuwing, Rotterdam 1990.

Cor Wagenaar, Welvaartsstad in wording, Rotterdam 1992.

Martin Aarts, Vijftig jaar wederopbouw Rotterdam, Rotterdam 1995.

Peter Bulthuis, Onvoorzien Rotterdam, Rotterdam 1994.

Herman van Bergeijk, Jan Wils, Rotterdam 2007.

Michelle Provoost, Asfalt: automobiliteit in de Rotterdamse 

stedebouw, Rotterdam 1996.

C. van Traa, Het Nieuwe Hart van Rotterdam, Rotterdam 1946.

Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit, Den Haag 

2000.

Patricia van Ulzen, Dromen van een Metropool, Rotterdam 2007.

Haan, H. De & I. Haagsma, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982, Utrecht 

1982.

Hans van Dijk , ‘Stedebouw als probleemschepping’, in: Wonen TABK, 

nr. 21, 1982, p.17 .

Jan Hoogstad, het weena, in: Plan, nr. 12, 1980, p.49

Umberto Barbieri, ea. ,Stedebouw in Rotterdam, Rotterdam 1981.

Onbekend, uit: Items, april 1988

Joris Boddaert, Weena, Rotterdam 1997.

Martien Jansen, ingezonden: keurmeesters hebben gelijk: stationsplein 

en weena zijn inderdaad niet af. In: Wonen TABK nr. 1-1-1980.

60



Joris Boddaert ‘Weena? Weergaloos…’, uit: Weena, jaargang 1, nummer 2 

– juli 1997.

R. Blijstra, Rotterdam; stad in beweging,  Rotterdam 1965.

Albeda, W., W.S.P. Fortuyn et al. (1987), Nieuw Rotterdam: een 

opdracht voor alle Rotterdammers, Rotterdam: Adviescommissie Sociaal-

Economische Vernieuwing Rotterdam, p.VI en 69; Wiardi Beckman 

Stichting (1988), De grote steden, hun stadsgewesten en het compacte-

stadsbeleid, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting.

Straasheijm, W. & S. Buijs (1987), Vernieuwing van Rotterdam, 

Rotterdam: Gemeente Rotterdam, college van burgemeesters en 

wethouders.

 ‘Weena Glocal City District. Het gebiedsconcept voor de toekomst van 

het Stationskwartier’, Concire i.o.v. dS+V en OBR Gemeente Rotterdam, 

Rotterdam 2007.

http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-

point.html, 12-12-2008

Voornaamste plekken bronnen:

- Archief NAi

- Gemeente Archief Rotterdam

- Centrale Bibliotheek Rotterdam

- dS+V

61

http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html
http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html
http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html
http://www.bvr.nl/index.php/gedocumenteerd/479-rotterdam-weena-point.html

