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COLOFON LEESWIJZER

De bouwhistorische verkenning naar de Onderzeebootloodsen op het 
RDM-terrein is opgebouwd uit drie niveaus:

a De algemene historische achtergronden van het complex en de 
 context waarbinnen het tot stand is gekomen:
 hoofdstuk 2: Historische achtergronden, stedenbouwkundige context en 

architectuur

b Een beschrijving van het complex zoals het in de periode 1929-nu tot 
stand is gekomen en getransformeerd: 

 hoofdstuk 3: Bouwgeschiedenis en fasering, en een bouwkundige be-
schrijving van het complex

 Het hoofdstuk bestaat uit twee delen: een faseringsbeschrijving (pa-
ragraaf 3.1.2 t/m 3.1.7) en een bouwkundige beschrijving waarin 
aandacht besteed wordt aan de transformaties van het complex 
(paragraaf 3.2 e.v.). De twee delen kunnen apart van elkaar gelezen 
worden. Wij adviseren degenen die voornamelijk geïnteresseerd zijn 
in het bouwkundige deel om de faseringsbeschrijving over te slaan

c Een waardenindicatie waarin de waarde van het complex op onder-
delen wordt weergegeven, en waarin een waardenkaart is opgeno-
men: 

 hoofdstuk 4: Waardenstelling

Wij adviseren de snelle lezer alleen kennis te nemen van hoofdstuk 4. 
Vanuit daar wordt terugverwezen naar informatie in voorgaande hoofd-
stukken. 

In alle hoofdstukken worden de teksten met hedendaagse foto’s en  – waar 
van belang –  historisch fotomateriaal en illustraties van de oorspronkelijke 
bouwtekeningen toegelicht.
Bij de illustraties is veelal een korte bronweergave te vinden.
In de teksten zelf zijn de directe bronnen vermeld. Aan het eind van het 
rapport is een lijst met bronnen opgenomen. 
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1 INLEIDING EN ALGEMENE GEGEVENS

1.1 SITUATIESCHETS EN  DOELSTELLING ONDERZOEK

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam heeft Flexus Architectuur Wel-
stand Cultuurhistorie opdracht gekregen een cultuurhistorische verkenning 
uit te voeren naar het complex van de Onderzeebootloodsen op het RDM-
terrein te Rotterdam-Heijplaat. Dit complex bevindt zich op RDM-west en is 
geleidelijk tot stand gekomen in de periode 1929-1946 als complex voor 
de bouw van onderzeeboten ten behoeve van de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij. Een deel van het complex wordt momenteel verbouwd als in-
dustriehal voor de firma Ampelmann. Een ander deel zal verbouwd worden 
als loods ten behoeve van evenementen. In verband met de herontwikkeling 
bleek het noodzakelijk om de monumentale waarden van het complex te 
inventariseren, waardoor ingrepen op verantwoorde wijze plaats kunnen 
vinden.
 
1.2 ONDERZOEKSMETHODEN

Archiefonderzoek en literatuur
Voor dit onderzoek zijn geraadpleegd:
a. Archief Het Nieuwe Instituut te Rotterdam, geen resultaat
b. Openbare bibliotheek Rotterdam, resultaat:
 - Literatuur over havenarchitectuur in Rotterdam

c. Stadsarchief Rotterdam: Archief 425 Rotterdamsche Droogdok      
 Maatschappij, geen resultaat 
d. Archiefstukken van RDM, in eigendom van Havenbedrijf Rotterdam   
 (gedigitaliseerd en toegezonden door het Havenbedrijf)
 - historisch fotomateriaal
 - Tekeningen verbouwingen (zie bijlage 1 voor een lijst van        

 Bouwtekeningen van het complex: 1929 – 1995)
e. inmetingstekeningen huidige situatie loodsen, verbouwingstekeningen  
 Jagerloods, ABT bouwtechnisch adviesbureau
Wanneer in de tekst van deze rapportage als bron het ‘archief van RDM’ 
benoemd wordt, is sprake van de archiefstukken als genoemd onder d. 

Opname van het complex
Er heeft een opname van het complex plaatsgevonden. De belangrijkste 
bevindingen hiervan zijn opgenomen in de rapportage.

Bij de opname van de Jagerloods bleek dat de hal verbouwd werd en 
dat grote delen van de gevelwanden inmiddels vervangen zijn of worden, 
waardoor de opname zich alleen kon betrekken op de situatie zoals op dat 
moment aanwezig. 

1.3 BELANGRIJKSTE GEGEVENS VAN HET COMPLEX

Adres:   RDM-straat, Rotterdam Heijplaat
Status:    Gewaardeerd als A-gebouw, Cultuurhistorische 
     Verkenning RDM, Rotterdam
Bouwjaar:    1929-1946 (periode van ontstaan)
Opdrachtgever bouw:  Rotterdamse Droogdok Maatschappij
Architect:    Onduidelijk, vermoedelijk is de bouw tot stand   
              gekomen onder supervisie van A.F.M. Stoopman 
Functie (oorspr.):   Industriegebouw
Eigenaar:    Havenbedrijf Rotterdam
Bouwkundige staat:  goed/redelijk/matig
Exterieur:    Op onderdelen gewijzigd
Interieur:    Op onderdelen gewijzigd
Reden bouwhistorische  
verkenning:    Herontwikkeling RDM-west
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Gevels van de onderzeebootloodsen aan de Nieuwe Maaszijde 
<FlexusAWC, 2014>
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De plattegrond van het RDM-terrein

De ontwikkeling van de locatie: situatie 1903 
<Een halve eeuw Droogdok, 1954> 

situatie 1914 <Een halve eeuw Droogdok, 1954> situatie 1923 <Een halve eeuw Droogdok, 1954>

situatie 1933 <Een halve eeuw Droogdok, 1954> situatie 1942 <Een halve eeuw Droogdok, 1954> situatie 1952 <Een halve eeuw Droogdok, 1954> 
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2.1 DE ROTTERDAMSE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ TE HEIJPLAAT

Start
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) was een voorzetting van 
scheepsbouw- en werktuigfabriek ‘Maatschappij De Maas’, een bedrijf dat 
in 1856 was opgericht. De Maas had in Delfshaven een werf, waarvan de 
erfpachtcontracten afliepen en dat weinig uitbreidingsmogelijkheden bood. 
De directie moest derhalve omzien naar een andere locatie. Rijkswaterstaat 
stelde ‘de Heyplaat’ voor, twee naast elkaar gelegen aangeslibde klei- en 
zandplaten aan de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas, tegenover Schie-
dam.

De directie en commissarissen gingen na lang aarzelen op het voorstel in, 
omdat men inzag dat een ruime locatie, mits voorzien van de modernste ma-
chines en dokcapaciteit voor grotere schepen, de meest concurrerende uit-
gangspositie bood. De overgang naar de nieuwe locatie ging gepaard met 
een reorganisatie, een nieuwe directeur én een nieuwe naam. De naamloze 
vennootschap ‘Rotterdamsche Droogdokmaatschappij’ werd op 23 januari 
1902 opgericht, en vestigde zich in 1903 aan de westkant van de Boven-
Heijplaat, op een terrein van 10 hectare groot.

Om plaats te bieden aan drijvende droogdokken die uit Engeland over zee 
naar Rotterdam werden versleept en die bedoeld waren voor de reparatie 
van ijzeren schepen, werd een dokbassin gegraven: de huidige Dokhaven.

Met het zand dat bij het graven van het dokbassin was vrij gekomen, werd 
het werfterrein met 4 meter opgehoogd, zodat ook bij hoogwater de voeten 
droog bleven. Ofschoon het bedrijf zich in eerste instantie richtte op repara-
tie, specialiseerde de RDM zich alras eveneens in ijzeren scheepsnieuwbouw.

Bloei
Westelijk van de Dokhaven werden langshellingen aangelegd, en al in 
1906 werd het eerste schip te water gelaten. De tweeslag van reparatie 
en nieuwbouw bleek een gouden zet: de RDM zou in de vierennegentig jaar 
van haar bestaan tot de verbeelding spreken met de bouw van wat later 
iconen van de scheepvaart zouden worden, zoals onder andere de ‘Nieuw-
Amsterdam’ (1937) en de ‘Rotterdam’ (1958), beiden voor de Rotterdamse 
Holland Amerika Lijn, alsmede de kruiser Hr. Ms. De Zeven Provinciën (1953) 
in opdracht van de Nederlandse staat. Niettemin bleef reparatie de kurk 
waar het bedrijf op dreef, zeker in tijden van recessie.

Het eerste droogdokcomplex groeide al snel uit, en in 1911 werd het RDM-
terrein in westelijke richting uitgebreid met aanvankelijk één en later een 
tweede ijzerwerkersloods. Twee jaar later werd het fabrieksterrein aan de 
zuidzijde vergroot en werd de Dokhaven verder uitgegraven.

Een voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied zeer belang-
rijke beslissing was die tot de aanleg van Tuindorp Heijplaat. Dit hield ver-
band met de wens van de directie haar geschoolde arbeiders in de directe 
nabijheid van de werf te hebben, waarmee deze bij spoedoperaties buiten 
normale werkuren onmiddellijk oproepbaar waren. De RDM liet voor die tijd 
kwalitatief zeer goede woningen ontwerpen in een open verkaveling, waar-
bij ook aandacht geschonken werd aan het groenontwerp, en aan culturele 
en recreatieve voorzieningen.

Tegelijk met de aanleg van het eerste deel van het tuindorp (1914-1918) 
werden op de grens van het woongebied en het fabrieksterrein een nieuw 
hoofdkantoor, een entreegebouw en een schaftlokaal met bibliotheek ge-
bouwd.

2 HISTORISCHE ACHTERGRONDEN EN STEDEN- 
 BOUWKUNDIGE CONTEXT

G
E

S
C

H
I

E
D

E
N

I
S

 
S

T
E

D
E

N
B

O
U

W



10 

Flexus AWC 

Deze zuidelijke muur van gebouwen, waarvan de rooilijn exact de RDM-
terreingrens volgt, vormde hiermee feitelijk de zuidelijke ‘ommuring’ van 
het RDM-complex. Het hoofdkantoor had, gelegen aan de zuidkant van de 
Dokhaven, uitstekend zicht op de werkzaamheden en op de verschillende 
onderdelen van het complex.
Rond het jaar 1918 werd de werf opnieuw uitgebreid met 32 hectare in 
erfpacht aan RDM uitgegeven grond <Schee, Evert van der, Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij, blz 32, Rotterdam, 1998>. Hierdoor kon de Dok-
haven verder worden vergroot en ontstond aan de oostkant van het terrein 
tussen de Dokhaven en de monding van de Waalhaven plek voor een aantal 
nieuwe fabrieksgebouwen die hier in opeenvolgende fasen tot stand kwa-
men, waaronder de Ketelmakerij (1920, het eerste gebouw)en de Grofsme-
derij (1938, het eerste gebouw) en de Gieterij (1929-1930).

Aan de westkant van het terrein kwam extra ruimte doordat de toegang tot 
de Heysehaven werd verlegd, onder andere voor de scheepsbouwloods. 
Later werd ook het zuidelijke deel van de Heysehaven langs de Courzand-
seweg gedempt. Aan het begin en het eind van de jaren twintig werd het 
tuindorp in zuidelijke richting uitgebreid, een noodzakelijkheid in verband 
met de groei van de werf en de toenemende behoefte aan nabije arbeids-
krachten. De zaken gingen voorspoedig en op 14 januari 1925 werd de 
Scheepsbouw Maatschappij Nieuwe Waterweg, opgericht in 1914 en ge-
vestigd schuin tegenover de RDM op de noordelijke oever in Schiedam, 
overgenomen en als zelfstandige vennootschap voortgezet. De RDM kreeg 
zo twee vestigingen, een situatie die tot de sluiting van de vestiging Nieuwe 
Waterweg in 1978 bleef bestaan.

In vervolg hierop kocht de RDM in 1938, samen met overbuurman NV Dok 
en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord, alle aandelen in branchegenoot 
NV Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. van de Rotterdamse za-
kenman D.G. van Beuningen. Dit bedrijf bleef onder eigen naam voortbe-
staan, maar vormde wel een financieel onderdeel van het concern. <http://
nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamsche_Droogdok_Maatschappij>

Eind jaren veertig werd de Heysehaven opnieuw vergroot. Ook hier kwam 

nu een dok te liggen - Dok 8 - geschikt voor de reparatie van zeer grote 
schepen. Ten zuiden van de Heysehaven werd vanaf midden jaren vijftig tot 
begin jaren zestig de laatste uitbreiding van het tuindorp gerealiseerd. Aan 
de Waalhaven-zijde op RDM-oost werd begin jaren vijftig de bestaande 
haven uitgegraven tot Sleepboothaven voor de eigen vloot van de RDM 
en werd extra gebied toegevoegd aan de werf. Daarmee had het gebied 
zijn huidige vorm gekregen <Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-
terrein, 2005>.

Fusies
RDM kreeg het vanaf het midden jaren zestig moeilijk. Vanaf die tijd leg-
den de Nederlandse scheepsbouwwerven het in de concurrentiestrijd met 
het buitenland (toentertijd met name Japan) in toenemende mate af, en de 
andere industriële activiteiten leverden te weinig op om voortbestaan te ga-
randeren. Hoewel RDM in de loop der tijd een sterke positie veroverd had in 
de gespecialiseerde apparatenbouw en mede als gevolg daarvan halver-
wege de jaren zestig al vroeg in aanraking kwam met o.a. opdrachten voor 
de toen opkomende offshore-industrie en de nucleaire industrie, kon men de 
concurrentie uiteindelijk niet aan. In 1965 besloot men tot een fusie met de 
NV Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) en de NV Motorenfabriek 
Thomassen in De Steeg. Op 4 maart 1966 resulteerde dit in het nieuwe be-
drijf Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven NV (RSMS). Op 1 
januari 1971 sloot, onder druk van de Nederlandse overheid, de Verolme 
Verenigde Scheepswerven NV (VVSW) te Rotterdam zich hierbij aan en ont-
stond Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV (RSV). 

Eindfase
Het mocht niet baten. Op 6 april 1983 werd het faillissement over RSV en 
daarmee ook de RDM uitgesproken. Na het faillissement ging het bedrijf 
feitelijk als een door de staat geleide onderneming door. Hoofdzakelijk 
voor de (af)bouw van vier Nederlandse onderzeeboten en enig ander spe-
cialistisch, nucleair en militair werk, werd in 1984 door de overheid “RDM 
Nederland” opgericht. In 1987 werd de naam veranderd in “RDM Techno-
logy”. In 1991 werden de aandelen overgedaan aan de Begemann groep, 
waarna het “RDM Technology Holding” ging heten. De Begemann groep, 
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geleid door J. van den Nieuwenhuizen, verkocht grond en opstallen aan 
een particulier in 1994, waarna de RDM de gebouwen terughuurde die zij 
nodig had. In 1996 stapte van den Nieuwenhuizen uit de Begemann groep 
met medeneming van de Wilton holding waarin o.a. de RDM B.V.’s waren 
ondergebracht. Dit kan worden gezien als het einde van de echte scheeps-
bouwactiviteiten van de RDM.

Het werfterrein met opstallen kwam in 2002 in het bezit van de gemeente 
Rotterdam. Later heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. het terrein uitein-
delijk in eeuwigdurende erfpacht genomen, nadat deze gemeentelijke af-
deling in 2004 zelfstandig werd. <Schee, Evert van der, Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij, Rotterdam 1998, en van: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Rotterdamsche_Droogdok_Maatschappij>

De RDM-werf is nu een locatie in ontwikkeling. De RDM-campus die hier ge-
vestigd is vormde de eerste aanzet tot het omvormen van het gebied. Onder 
het motto Research, Design and Manufacturing wordt het terrein ontwikkeld 
tot een vestigingslocatie en broedplaats voor de creatieve en innovatieve 
maakindustrie en voor nieuwe energiedragers.  

De Dokhaven en de scheepshellingen west
Om een goed inzicht te krijgen in het ruimtelijk functioneren van de werf 
tijdens haar bloeiperiode is het van belang de reparatie- en nieuwbouw-
activiteiten te onderscheiden. De Dokhaven met zijn droogdokken vormde 
het centrum van de reparatieactiviteiten van de werf, en de voor reparatie 
toeleverende functies waren hieromheen gerangschikt. De haven werd in de 
bloeiperiode van de werf, gelijk opgaand met het toenemend belang hier-
van, in fasen vergroot. Dit gebeurde in 1914, 1919, 1921 en 1936-1939, 
tot de huidige afmetingen van ca. 300x350 meter waren bereikt. Uiteinde-
lijk bood hij met een scheluwe zuidelijke kadewand gedurende lange tijd 
plaats aan vier drijvende droogdokken voor de reparatie van schepen. Als 
centrale ‘commandopost’ functioneerde het Dokkantoor, gelegen op een in 
de haven stekend trapeziumvormend emplacement. Alle rondom de Dok-
haven gelegen gebouwen, waaronder de Ketelmakerij en de Grofsmederij 
op RDM-oost , maar ook de Machinefabriek en Koperslagerij op RDM-west 

leverden onderdelen aan voor de reparatie van schepen. De langs de Dok-
haven gelegen kades functioneerden als overslag- en transportruimte. Hier 
bevonden zich ook de kraanbanen die benut werden voor de reparatie-
werkzaamheden. Nadat de capaciteit van de Dokhaven uitgeput was, werd 
uiteindelijk besloten ook de Heysehaven aan de westzijde van het terrein te 
bestemmen voor de reparatie van schepen.

De scheepshellingen voor nieuwbouw bevonden zich vanouds op RDM-west, 
aan de noordkant van het terrein, direct grenzend aan de Nieuwe Maas. 
Het betrof langgerekte scheepshellingen, genummerd 1 t/m 8 (in het laatste 
stadium). De hellingen hadden uiteenlopende lengtes, met aan weerszijden 
kraanbanen. 

Een netwerk van spoorlijnen verbond de gebouwen en de reparatie- en 
nieuwbouwlocaties, waardoor ook elementen die gemaakt waren aan de 
oostkant van de werf de scheepshellingen konden bereiken. 

De onderzeebootloodsen bevinden zich op de locatie van de hellingen 1 
t/m 4  en in feite vormden twee van de loodsen overdekte scheepshellingen.

Stedenbouwkundige hoofdopzet: 2 richtingen
De verdeling in reparatie- en nieuwbouwlocaties heeft geresulteerd in een 
opzet van gebouwen met twee hoofdrichtingen. De oostzijde van de werf 
wordt gekenmerkt door gebouwen die een oost-westoriëntatie kennen. De 
hier aanwezige gebouwen leverden met hun grote gevelopeningen toe aan 
de Dokhaven, en waren hierop georiënteerd. Aan de westzijde van de werf 
is overwegend sprake van een noord-zuidoriëntatie. De hier aanwezige hal-
len waren grotendeels gericht naar de Nieuwe Maas. De Machinehal vormt 
hierop een uitzondering. 
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De plattegrond van het RDM-terrein met hierop de layout van gebouwen en spoorlijnen. Op de noordoostpunt van RDM-west de Onderzeebootloodsen.
<www.shipmotions.nl>
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De RDM-stijl
Uit historisch fotomateriaal blijkt dat de Middenloods van de Onderzee-
bootloodsen in 1929 gebouwd is als het eerste grootschalige eenbeukige 
volume in de zakelijke industriehalstijl op de werf in een vormgeving die la-
ter benoemd is als ‘RDM-stijl’. De loods sloot hiermee aan op oplossingen die 
al elders op de werf bij de gevels van de Machinefabriek toegepast waren. 
De loods vormde wat dit betreft dus geen unicum. Kort na de oplevering van 
de loods kwam al het gebouw van de Gieterij met eenzelfde gevelprincipe 
tot stand, waarna nog vele gebouwen zouden volgen.    

De Middenhal werd gebouwd met een staalconstructie die geleverd werd 
door de Duitse firma Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft Dortmunder 
Union Brueckenbau. Deze leverde onder andere ook de constructie voor het 
gebouw van de Ketelmakerij (1920) <FlexusAWC; bouwhistorische verken-
ning Ketelmakerij Grofsmederij, 2011>. De gevels van de laatste kwamen  
nog in zakelijk-expressionistische vormgeving tot stand naar een ontwerp 
van architectenbureau Baanders uit Amsterdam.

De architectuur van de Middenloods is uitgevoerd in een vormgeving die 
hier in sterke mate van afweek. Er is sprake van de RDM-stijl die de hallen  
uit de latere periode op de werf kenmerkt. Het ontwerp was hierbij niet zo-
zeer gericht op representativiteit en architectonische monumentaliteit, maar 
op gebruikskwaliteit en optimalisering van bouwtechniek. Een zuinig gebruik 
van materialen en constructies speelde hierbij een hoofdrol. Halfsteens met-
selwerkwanden werden verstijfd en gestabiliseerd door de toepassing van 
in het metselwerk opgenomen en met loodmeniekleurige coating behan-
delde staalconstructies. Ofschoon bekend is dat de samenwerking met het 
staalconstructiebedrijf fa. Kloos uit Kinderdijk een niet te onderschatten rol 
gespeeld heeft bij een groot aantal constructies met dit principe op de werf 
<<Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005>, blz 26>, is 
deze eerste grote loods niet met een staalskelet van deze firma tot stand 
gekomen. De keuze voor een Duits staalskelet was overigens geen vreemde 
keuze. Bekend is dat naast de Ketelmakerij ook de Machinefabriek tot stand 
is gekomen met uit Duitsland geïmporteerde staalconstructies. De Dortmun-

der Union was ook geen onbekende in Rotterdam. De firma leverde onder 
andere de staalconstructie voor de Koninginnebrug tussen het Noorderei-
land en Zuid. Deze werd  rond dezelfde tijd als de eerste onderzeeboot-
loods gebouwd <De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1929, no 21, 
25-05-1929: artikel bouw van de brug naar Zuid (Koninginnebrug)>.

Vermoedelijk is A.F.M. Stoopman betrokken geweest bij het ontwerp van 
de loodsen. Bekend is dat de heer Stoopman, vanaf 1911 werkzaam bij 
RDM als chef van de Afdeling gebouwen <MSP-beschrijving IPW-NR: GRT-
5-10G> mede grondlegger is geweest van de pragmatische RDM-vorm-
geving. Zeker van zijn betrokkenheid bij de Onderzeebootloodsen zijn wij 
echter niet. Op geen enkele tekening van de Onderzeebootloodsen in het 
RDM-archief staat zijn naam vermeld. Het lijkt echter voor de hand liggend 
dat hij - gezien zijn functie - een prominente rol gespeeld heeft. 
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Flexus AWC 

Situatie voor 2008, met de vier loodsen waarvan nu nog drie aanwezig zijn. 
De Bergloods, rechtsonder op de foto is niet meer aanwezig.
<Bing Maps>
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2.2 STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE RDM-WEST

RDM-west originele situatie
De Onderzeebootloodsen (het eerste gebouw is uit 1929) bevinden zich 
aan de westkant van het RDM-terrein, op de werflocatie die al in 1902 
verworven werd. De zandplaten werden hier opgehoogd ten behoeve van 
het verkrijgen van droog werkterrein, en de eerste open scheepshellingen 
werden hier aangelegd. Na het verkrijgen van de opdracht tot bouwen 
van onderzeeboten van de zogenaamde K XIV-klasse door het Ministerie 
van Defensie, werd de eerste loods (de Middenloods) in 1929 gebouwd. 
Deze gesloten loods was noodzakelijk omdat de bouw van onderzeeërs 
vroeg om geheimhouding. In de daarop volgende jaren volgden de aanpa-
lende loodsen. De Oostloods kwam in de periode 1936 – 1938 tot stand. 
Hierop volgde de Jagerloods (de Westloods) in 1939. In 1946 werd aan 
de oostkant van het complex nog een loods (de Bergloods) toegevoegd. 
Alle loodsen met uitzondering van de Bergloods waren gesloten uitgevoerd 
en slechts voorzien van bovenraamstroken. De twee loodsen die uiteindelijk 
voor de bouw van de onderzeeboten gebruikt zijn (de Middenloods en de 
Jagerloods) waren voorzien van een grote gevelopening aan de Nieuwe 
Maaszijde om de schepen van de helling af te water te kunnen laten. 

In de originele situatie op RDM-west bevond zich ten zuiden van de loodsen 
de Machinefabriek. Dit gebouw had van origine zeven afdelingen: de Sme-
derij, de Ketelmakerij, de Draaierij, de Bankwerkerij, de Ijzergieterij, de 
Kopergieterij en de Centrale. Hiervan werden meerdere afdelingen in de 
loop der tijd uitgeplaatst. 
Ten westen van de loodsen bevonden zich een groot aantal open scheeps-
hellingen voor de nieuwbouw van schepen.

RDM-west huidige situatie
Het complex van de Onderzeebootloodsen bevindt zich aan de noordkant 
van het westelijk deel van het RDM-terrein. Het complex bestaat tegenwoor-
dig uit drie hoofdonderdelen: de Jagerloods (Westloods), de Middenloods 
en de Oostloods. De Bergloods is niet meer aanwezig. Deze is afgebroken 
na een brand in 2008. Opvallend is dat de Jagerloods een grotere lengte 
heeft dan de andere twee loodsen en zowel aan de noord- als zuidzijde 
uitsteekt ten opzichte van de naastliggende Middenloods. Beide loodsen 
hebben wel een identieke hoogte. De Oostloods, die even lang is als de 
Middenloods, is een stuk lager.

In de huidige situatie bevindt zich ten zuiden van de loodsen een geheel 
nieuwe hal uit 1962, die ten noorden van de Machinefabriek verrees. 

De Jagerloods is momenteel in verbouwing ten behoeve van zijn nieuwe 
functie. 
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Flexus AWC 

De scheepshelllingen op RDM-west kort voor de bouw van de Middenloods <KLM Aerocarto>
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3.1 ORGANISATIE GEBOUW EN BOUWGESCHIEDENIS

3.1.1  Bronnenverantwoording

De oorspronkelijke bouwtekeningen van de loodsen en van de latere ver-
bouwingen zijn in het bezit van het Havenbedrijf en vormen onderdeel van 
de boedel die indertijd overgenomen is bij aankoop van het terrein. Het 
Havenbedrijf heeft het archief waar mogelijk geïnventariseerd en gedigita-
liseerd. Wij hebben beschikking gekregen over de digitale bestanden van 
de tekeningen. De tekeningen bleken incompleet, maar verschaften wel een 
duidelijk beeld van de grootschalige transformaties van het complex. Het 
toegezondene bevatte tekeningen van de afdeling gebouwen van de RDM 
en van staalconstructiebedrijf Kloos. Het betrof werktekeningen die niet pre-
tentieus van aard waren en betrekking hadden op alle fasen in gebruik. He-
laas ontbraken de originele bouwtekeningen van de Midden- en Jagerloods 
en waren de originele bouwtekeningen van de Oostloods incompleet. Ook 
in het Stadsarchief Rotterdam (SAR) bleken geen originele bouwtekeningen 
aanwezig. 

Wij hebben niettemin aan de hand van het fotomateriaal van het Haven-
bedrijf, van KLM Aerocarto, en van de bovenstaande archiefgegevens de 
transformaties van het complex gedurende de periode 1929 – 1995 in 
grote lijnen kunnen analyseren. Zie voor een overzicht van geraadpleegde 
tekeningen onder ‘Bronnen en Literatuur’ op bladzijde 124 en verder. 

3.1.2 Fasering

In het gebruik en de totstandkoming van de Onderzeebootloodsen is op 
hoofdlijnen sprake geweest van vijf fasen: 

 - Fase 1: 1929-1946: Totstandkomingsperiode van de loodsen
 - Fase 2: 1947-1961: Functiewijziging van de oostloodsen: de Bergloods 

wordt bedrijfsschool en de Oostloods wordt plaatwerkerij
 - Fase 3: 1961-1975 (+-): Volledige functiewijziging: de Middenloods 

wordt Koperslagerij, de Jagerloods wordt Onderzeebootloods, de oost-
loodsen worden Pijpenmagazijn en annex van de Koperslagerij.

 - Fase 4: 1975-1995 (+-): Het complex wordt opgedeeld en gebruikt als 
twee grote functionele eenheden: een complex voor de bouw van onder-
zeeboten en een complex als pijpbewerkerswerkplaats

 - Fase 5: 2002 e.v.: Hergebruiksperiode

3 BOUWGESCHIEDENIS,  BOUWKUNDIGE  
 BESCHRIJVING EN ARCHITECTUUR
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Flexus AWC 

De situatie na realisatie van de Middenloods  <KLM Aerocarto>
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3.1.3 FASE 1: 1929-1946 

Totstandkomingsperiode van de loodsen

Gedurende deze fase kwamen de loodsen opeenvolgend tot stand:
 
 - 1929: Middenloods. Functie van de loods: Onderzeebootloods
 - 1936: Oostloods, in 1938 uitgebreid/verlengd. Functie van de loods: 

Bergloods/Pijpenmagazijn 
 - 1939: Westloods (Jagerloods). Functie van de loods: Lasloods
 - 1946: Bergloods. Functie van de loods: Lichtmetaalwerkplaats 

1929: bouw van de Middenloods

De opdracht tot bouw van onderzeeboten van de K XIV-klasse door het 
Nederlandse Ministerie van Defensie vormde de aanzet tot bouw van on-
derzeeboten op de RDM-werf. Hiertoe werd ten westen van de Dokhaven, 
ten noorden van Machinefabriek de huidige Middenloods van het onderzee-
bootloodsencomplex met een afmeting van ca 100 x 28 meter gebouwd. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van een staalconstructie die geleverd werd 
door de Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft Dortmunder Union Bruec-
kenbau <informatie uit redengevende omschrijving MSP IPW – NR: GRT-5-
10 I>. In de hal konden tegelijkertijd drie duikboten gebouwd worden. In 
feite vormde de Onderzeebootloods een overdekte scheepshelling. Door 
de directe ligging aan het water van de Nieuwe Maas konden de onder-
zeeboten van de hellende vloeren in de hal direct te water gelaten worden. 
Westelijk van de Onderzeebootloods waren de overige scheepshellingen 
van de RDM gesitueerd. 

Korte beschrijving:

Ofschoon constructietekeningen ontbreken van de leverancier van de staal-
constructie van de hal en er in het archief geen foto’s te vinden waren van 
of stukken over de bouw, kan, uitgaande van de situatie bij de Ketelmakerij 
die negen jaar eerder tot stand kwam en waarbij ook gebruik gemaakt 

De jaartallen met tot standkoming van de loodsen

werd van een staalconstructie van dezelfde firma, ervan uitgegaan worden 
dat ook hier sprake is geweest van een levering van de constructie in on-
derdelen. Deze werd op de locatie gemonteerd op de in het werk gestorte 
betonnen vloer- en funderingsconstructie. In tegenstelling tot de bouw van 
de Ketelmakerij waarbij ‘los’ ontworpen en ‘los’ gemetselde gevels rondom 
het staalskelet gerealiseerd werden, was er nu sprake van een gevelinvul-
ling met halfsteens metselwerk in stalen gevelliggers en –stijlen. De stalen 
draagconstructie werd direct geïntegreerd hierin opgenomen. Dit overeen-
komstig oplossingen die ook elders op de werf, zoals o.a. bij de Machinefa-
briek toegepast waren. 

De Middenloods was oorspronkelijk aan alle zijden gesloten uitgevoerd in 
verband met een zekere geheimhouding rond de bouw van de onderzeebo-
ten. In de langsgevels bevonden zich bovenraamstroken. De loods had drie 
ingangen. De loods was in de westgevel voorzien van een grote schuifdeur 
en was hier gekoppeld aan hetzelfde bedrijfsspoor als de naastliggende 
scheepshellingen. Tevens bevond zich een grote schuifdeur in de oostgevel 
en een identieke schuifdeur in de zuidgevel (hier aan de zuidoostzijde).
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Luchtfoto Dokhaven met Middenloods, 1934 <Een halve eeuw droogdok, 1954, www.shipmotions.nl>
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De noordgevel van de Middenloods aan de Nieuwe Maas was voorzien van 
drie grote stalen gevelpanelen c.q. ‘kleppen’ ten behoeve van de scheepshel-
ling. Deze konden weggenomen worden bij de tewaterlating van de boten. 
Onder de kleppen waren beschoeiingsplaten geplaatst. Beide kopgevels 
van de loods waren voorzien van hoge bovenlichten, ook hier voorzien van 
strookramen met hierboven te openen stalen luiken met een schuifsysteem. 
De luiken waren noodzakelijk voor de dwarsventilatie van de loods waar 

lasrookdamp afgevoerd diende te worden. Ook het dak was op ventilatie 
ingericht. Ter plaatse van de nok was een doorgaande, vermoedelijk zinken 
ventilatiekap. In het dak waren achttien lichtstraten opgenomen, steeds in 
oost-westrichting. In de hal waren twee kranen aanwezig die het transport 
van zware onderdelen verzorgden, een 5-tons- en een 10-tons electrische 
loopkraan <tekening RDM-archief, 1948>.

De Westgevel van de middenloods. Op een van de hellingen naast de loods de Nieuw Amsterdam in aanbouw <KLM Aerocarto>
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Ongedateerde tekening met  een ‘open’ Oostloods <RDM-archief>
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1936-1938: bouw van de Oostloods

In 1936 volgde de bouw van de Oostloods. Deze werd gebouwd als 
Bergloods c.q. Pijpenmagazijn op de locatie van enkele oudere en kleinere 
loodsen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een staalconstructie van Kloos 
& Zonen’s werkplaatsen uit Kinderdijk. Een ongedateerde tekening van de 
loods in het RDM-archief laat zien dat deze eerst gedacht was als een open 
constructie. Vermoedelijk is de oostgevel van de Oostloods al snel met met-
selwerk dichtgezet. De loods werd uiteindelijk met een afmeting van 80 x 
15 meter gebouwd, zestien traveeën lang. Foto’s van deze ‘gesloten’ situatie 
waren in het RDM-archief aanwezig.

Korte beschrijving:

De hoofddraagconstructie van het dak van de loods (vakwerkliggers) werd 
opgehangen aan de middenloodsgevel. Uit archieftekeningen blijkt dat hier 
in eerste instantie niet van uitgegaan werd en dat de hal in zijn geheel 
zelfstandig dragend gedacht was. Uiteindelijk is gekozen voor de eerstge-
noemde oplossing. Deze was ongetwijfeld goedkoper. De stalen kolommen 
van de loods werden aan de kadezijde op betonkolommen geplaatst; deze 
weer op een strokenfundering. Reden voor de toepassing van de betonko-
lommen is waarschijnlijk de oorspronkelijk gewenste open situatie van de 
loods geweest, waarin bescherming van de staalconstructie tegen beschadi-
ging bij transport door de gevel van belang was. De begane grondvloer van 
de loods werd gevormd door een in het werk gestorte betonnen vloerplaat. 
De gevels van de loods waren voorzien van een rondgaande horizontale 
bovenraamstrook. Zowel de noord- als zuidgevel was gesloten. In de oost-
gevel bevond zich in het twaalfde travee vanaf de noordzijde een grote 
schuifdeur die toegang verschafte tot de kade aan de Dokhaven. Dit was 
geen onlogische keuze gezien het feit dat het magazijn toeleverde voor de 
reparatiewerkzaamheden die daar plaatsvonden. Het dak van de loods 
(stalen gordingen, houten dakbeschot) was voorzien van één doorgaande 
lichtstraat ter plaatse van de nok van het gebouw, in noord-zuidrichting. 

Tekening zelfstandig dragende constructie Oostloods <RDM archief> 

Te waterlating Nieuw Amsterdam 1937, Oostloods op de voorgrond 
<www.shipmotions.nl> 
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De situatie na realisatie van de Oostloods; rechtsboven een uitsnede uit de foto <KLM Aerocarto>
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In 1938 werd de loods aan de zuidzijde uitgebreid met vier traveeën. De 
aanleiding hiervoor is onduidelijk. Wellicht dat de opdracht uit datzelfde 
jaar voor twee nieuwe onderzeeboten door de Koninklijke Marine hierbij een 
rol gespeeld heeft <jaarverslag RDM, 1937>. De uitbreiding resulteerde 
in een nieuw stuk oostgevel met vier traveeën en een nieuwe kopgevel aan 
de zuidzijde met een grote gevelopening en naastliggende mandeur, zoals 

Tekening met definitief uitgewerkte constructie <RDM archief>

in de huidige situatie qua opzet nog aanwezig. Ook werd de lichtstraat aan 
de zuidzijde verlengd. In de kopgevels aan noord- en zuidzijde waren luiken 
aanwezig die opengezet konden worden voor de dwarsventilatie van de 
loods. In de hal waren twee kranen aanwezig die het transport van zware 
onderdelen verzorgden, een 3-tons- en een 10-tons electrische loopkraan 
<tekening RDM-archief 1948>.
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De situatie op RDM-west na realisatie van de Jagerloods <KLM Aerocarto>
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1939: bouw van de Jagerloods

Het jaarverslag van de RDM uit 1939 vermeldt dat dat jaar een zeer bouw-
rijk jaar was, waarin o.a. de Grofsmederij opgeleverd werd. Ook werd een 
speciale lasloods voorzien van zware electrische loopkranen opgeleverd, 
de Jagerloods, gebouwd aan de westkant van de Middenloods <jaarver-
slag RDM, 1939>. Vermoedelijk heeft de Jagerloods zijn naam te danken 
aan de bouw van twee torpedobootjagers, de Tjerk Hiddes en de Gerard 
Callenburgh die in 1939 gezamenlijk in aanbouw waren op de werf, ver-
moedelijk in de directe nabijheid van de loods. Ook bij de Jagerloods werd 
gebruik gemaakt van een staalconstructie van Kloos & Zonen’s werkplaatsen 
uit Kinderdijk <informatie uit redengevende omschrijving MSP IPW – NR: 
GRT-5-10 I>. 

Korte beschrijving:

De loods werd gebouwd op de locatie van een eerdere scheepshelling. Fei-
telijk was de loods ook een overdekte scheepshelling. Ten behoeve van het 
laswerk werd een verhoogde stalen lasvloer in de loods boven de oostelijke 
helft van de helling gebouwd. Hierdoor was het mogelijk direct naast een in 
aanbouw zijnde boot gespecialiseerd laswerk te verrichten. Een tekening uit 
1956 in het RDM-archief laat zien dat er in de loods ook sprake was van 
een opleiding voor lassers.

De Jagerloods was niettemin in de basis ingericht voor de bouw van twee 
naast elkaar liggende schepen, en was voorzien van een grote gevelope-
ning in de noordgevel voor de tewaterlating. De constructie van de loods 
bouwde voort op die van de Middenloods. De vakwerkliggers die het dak 
droegen waren direct gemonteerd op de portalen van de aanpalende Mid-
denloods en waren aan de westzijde gemonteerd aan de stalen kolommen 
die hier in de gevel stonden. De kraanbaan van de loods was geplaatst op 
een kolommenrij die, gemonteerd aan de kolommen in de westgevel, deze 
extra sterkte en stijfheid verleende. De loods ontleende zijn stabiliteit gro-
tendeels aan de aanpalende Middenloods. Het geheel was geplaatst op 
een met palen onderheide betonconstructie met een betonnen vloerplaat. 
In het dak, dat opgebouwd was uit stalen gordingen en houten dakbeschot, 

bevonden zich 22 lichtstraten in oost-westrichting. Over bijna de volle lengte 
van de hal bevond zich – evenals bij de Middenloods – een (vermoedelijk 
uit zink gevormde) ventilatiekap.

De gevels van de loods waren qua invulling en oplossingen vergelijkbaar 
met de gevels van de Middenloods. Ook hier was sprake van een gesloten 
totaalbeeld met een horizontale raamstrook hoog in de westgevel en raam-
openingen op een lager niveau.
 
De zuidgevel van het gebouw was voorzien van een grote hefdeur die zich 
centraal in de gevel bevond ten behoeve van de toelevering via het be-
drijfsspoor.  In de noordgevel bevond zich een grote gevelopening die voor-
zien was van deurpanelen c.q. kleppen ten behoeve van de twee scheeps-
hellingen. Deze had een andere constructieve opbouw dan de deuren van 
de Middenloods. Ook in deze loods bevond zich hoog in de kopgevel aan 
noord- en zuidzijde een horizontale raamstrook midden in het gevelvlak. 
Aan de noordgevel bevonden zich hierboven stalen schuifluiken, vergelijk-
baar met de situatie bij de Middenloods. In de zuidgevel was alleen sprake 
van een horizontale raamstrook. De gevel van de loods was aan de zuid-
oostzijde ter plaatse van de begane grond afgeschuind. Dit vermoedelijk in 
verband met een goed verloop van de bedrijfsspoorbaan. De afschuining 
is op een aantal tekeningen in het RDM-archief aangetroffen. Foto’s van 
deze hoeksituatie hebben wij in de archieven niet aangetroffen. Het feit dat 
de zich ten zuiden van de loodsen bevindende Koperslagerij dichterbij de 
loodsen stond dan tegenwoordig met de huidige gebouwen het geval is, en 
dat er hierdoor dus slechts beperkte ruimte in de tussenliggende straat aan-
wezig was, lijkt de noodzaak voor de afschuining te bevestigen.
 
De Jagerloods was voorzien van zwaardere kranen dan de Middenloods; 
hier was sprake van twee 25 tons-kranen in plaats van de 5 en 10 tons-
kranen uit de Middenloods. 

De Jagerloods was in eerste instantie slechts via de smalle bestaande schuif-
deuropening verbonden met de eigenlijke Onderzeebootloods (de Midden-
loods).
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Uitsnede uit de foto op de voorgaande pagina <KLM Aerocarto>
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Doorsnedetekening over de Jagerloods - Middenloods - Oostloods - Bergloods, 1948 <RDM-archief>
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Foto waarop alle vier de loodsen zichtbaar zijn. Duidelijk herkenbaar de houten en gemetselde Bergloods <KLM Aerocarto>
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1946: bouw van de Bergloods

Kort na de Tweede wereldoorlog werd in 1946 een loods tegen de Oost-
loods gebouwd. Omdat bouwtekeningen van het gebouw in de archieven 
ontbreken is de exacte gevelarchitectuur van het gebouw onduidelijk. Foto´s 
van kort na de oorlog laten een staal-metselwerkhal zien overeenkomstig 
de naastliggende loodsen met ten zuiden hiervan een houten hal die op dat 
moment als bergloods functioneerde. Een plattegrond uit 1954 in het RDM-
archief geeft deze functie aan. De gemetselde hal ten noorden hiervan 
was volgens dezelfde tekening een lichtmetaalwerkplaats. Beiden waren 
vermoedelijk voorzien van een grote deuropening aan de zuidzijde van het 
volume. We noemen voor de eenvoud in deze bouwhistorische verkenning 
beide hallen (de houten en gemetselde)  ‘Bergloods’.

Korte beschrijving:

Bij de noordelijke loods werd gebruik gemaakt van een staalconstructie van 
Kloos & Zonen’s werkplaatsen uit Kinderdijk <informatie uit redengevende 
omschrijving MSP IPW – NR: GRT-5-10 I>. Een dwarsdoorsnedetekening uit 
1948 die wij aantroffen in het RDM-archief laat zien dat de dakconstructie 
werd gevormd door een eenvoudig stalen vakwerk waarop stalen gordin-
gen en houten dakbeschot toegepast waren <deze tekening bevindt zich op 
de bladzijde 29; met betrekking tot het houten dakbeschot kon vanuit de 
tekening geen uitspraak gedaan worden; de MSP-beschrijving doet dit ech-
ter wel>. De hoofddraagconstructie van het dak van de loods werd aan de 
westzijde opgehangen aan de gevel van de Oostloods en aan de oostzijde 
vermoedelijk aan stalen kolommen die in de gevel opgenomen waren. De 
doorsnedetekening laat zien  dat de loods voorzien was van een strokenfun-
dering. De begane grondvloer werd gevormd door een in het werk gestorte 
betonnen vloerplaat. Historische foto’s laten zien dat de loods niet voorzien 
was van daklichten.

De vormgeving van de gevels van de loods is onduidelijk omdat er geen 
tekeningen van de Bergloods bewaard zijn gebleven, maar deze weken – 
uitgaande van het beschikbare historische fotomateriaal – in principe niet af 

van de vormgeving van de gevels van de Oostloods. Ook hier was sprake 
van stalen gevelstijlen en – liggers. Zeker is dat er in aanvang een door-
gaande horizontale raamstrook aanwezig was ter plaatse van de oost- en 
noordgevel. 
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Foto van de eerste drie door RDM gebouwde onderzeeboten in de Middenloods  <RDM-archief>
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DE  ONDERZEEBOTEN GEBOUWD IN DE LOODSEN TIJDENS FASE 1:  1929 -  1946

De bouw van onderzeeboten van de K XIV-klasse in opdracht van het Mi-
nisterie van Defensie vormde de aanzet tot de bouw van onderzeeboten op 
de RDM-werf. De werf was niet uniek in het bouwen van onderzeeërs en dit 
betrof zeker niet de eerste onderzeeërs die door de Nederlandse Marine 
in gebruik genomen werden. Niettemin zou de werf een naam opbouwen in 
de bouw van geavanceerde onderzeeërs voor de Nederlandse Marine.

In 1906 stelde de Koninklijke Marine de eerste onderzeeboot in dienst 
<100 jaar onderzeeboten, Koninklijke Marine>. Dit was geruime tijd na een 
weifelend bezoek op 16 oktober 1901 aan de onderzeeboot Fulton, een 
vaartuig van de Amerikaanse marine. Aan boord van de Type 7 Holland-
klasse onderzeeër maakten de Nederlanders zes duiken en één torpedolan-
cering mee. De commissieleden waren nog niet overtuigd van het nut van de 
onderzeeboot. De bouw van de eerste Nederlandse marineonderzeeboot, 
de Luctor et Emergo, was in ieder geval niet een marine-initiatief. De Ko-
ninklijke Maatschappij De Schelde kocht op eigen initiatief de ontwerpen 
voor een Type 7P Holland-boot van de Amerikaanse Electric Boat Company, 
waarna op 1 juni 1904 de eerste Nederlandse onderzeeboot, Luctor et 
Emergo (20,4 meter lang, 4,2 meter breed, 10 bemanningsleden) op stapel 
werd gezet. Pas na bewezen kwaliteit besloot de Koninklijke Marine de boot 
in dienst te nemen als ‘Hr.Ms. onderzeesche torpedoboot O1’. Vervolgens 
werden in de periode 1911-1914 vijf nieuwe onderzeeboten in dienst ge-
steld: de O2 t/m O5 en de KI. De laatste boot was speciaal voor de dienst 
in Nederlands-Indië ontworpen. De boten die voor de dienst in Europese 
wateren werden aangeschaft kregen de letter ‘O’ met een Arabisch getal 
erachter. De boten voor de verdediging van Nederlands-Indië werden ge-
financierd vanuit het Ministerie van Koloniën en werden aangeduid met een 
letter ‘K’ (koloniën), gevolgd door een Romeins getal. Het zou pas tot de 
Tweede Wereldoorlog duren voordat de modernere naamgeving, waarbij 
onderzeeboten vernoemd werden naar grote zeeroofdieren, in navolging 
van Britse voorbeelden haar intrede deed.
In 1919 leidde de bouw van de onderzeeboten tot ingebruikname van de 
basis voor onderzeeboten langs de oude Spoorweghaven in Den Helder. 

De Dienst der Onderzeeboten werd in 1912 opgericht. Het in de Eerste 
Wereldoorlog nog veelvuldig gebruikte station voor onderzeeboten in Vlis-
singen werd in 1924 gesloten. De Vlootwet uit 1922 wees de onderzeeboot 
aan als de speerpunt van de maritieme verdediging van Nederlands-Indië, 
en hoewel de wet uiteindelijk niet aangenomen werd bestendigde zij het 
belang van de Nederlandse onderzeebootvloot.

DE K XIV-KLASSE
Ofschoon Maatschappij de Schelde een geduchte concurrent was in de bouw 
van onderzeeboten, verkreeg RDM begin jaren ’30 de opdracht tot bouw 
van drie van de totaal vijf onderzeeboten van de zogenaamde  K XIV-
klasse door het Ministerie van Defensie. De andere twee werden gebouwd 
bij de werf Fijenoord. RDM’s schepen betroffen de:

 - K XIV 1933 (bouwno.167) Kiel gelegd op 31 mei 1930, te water gelaten 
op 11 juli 1932, afgebouwd op 6 juli 1933.

 - K XV 1933 (bouwno.168) Kiel gelegd op 31 mei 1930, te water gelaten 
op 10 december 1932, afgebouwd op 30 december 1933.

 - K XVI 1934 (bouwno.169) Kiel gelegd op 31 mei 1930, te water gelaten 
op 8 april 1933, afgebouwd op 30 januari 1934.

De schepen van de “K XIV”-klasse waren, net als de Hr. Ms. “O 16”, van een 
geheel nieuw ontwerp. Bij deze klasse werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van lastechnieken in plaats van de oude klinknagels. Vanwege deze nieuwe 
technieken kon een grote afname in het gewicht worden verkregen die weer 
ten goede kwam aan de snelheid en het bereik. Daarnaast werd een nieuwe 
motor toegepast, een 8-cilinder in plaats van de vertrouwde 6-cilinder mo-
toren. 
De schepen waren betrouwbare onderzeeërs die tijdens de Tweede We-
reldoorlog hun diensten bewezen in Nederlands-Indië. De K XVI werd hierbij 
in de buurt van Borneo door een torpedo van een Japanse onderzeeboot  
tot zinken gebracht.
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Tewaterlating onderzeeboot Sep, 1938 <wwwrijnmond.jpg>
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De boten hadden een lengte van 73,64 meter, een breedte van 6,51 meter 
en een dieptehoogte van  3,93 meter (vol beladen) en had 38 bemannings-
leden. 

DE SEP
In de jaren 30 volgde de opdracht van de Poolse marine tot bouw van de 
Sep. Dit was een Poolse onderzeeboot van de Orzel-klasse (dit betrof een 
Poolse benaming). Haar zusterschip de “Orzel”  werd rond dezelfde tijd ge-
bouwd bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. Het ontwerp 
(gebaseerd op dat van de Nederlandse O-19 klasse) was van de Neder-
landsche Verenigde Scheepsbouw Bureaux (NeVeSBu) in ‘s-Gravenhage, in 
samenwerking met een team van deskundigen van de Poolse Marine. Polen 
wenste een versterking van haar vloot in verband met de mogelijkheid van 
een Duitse inval.
De kiellegging vond in november 1936 plaats en op 17 oktober 1938 werd 
de Sep te water gelaten. In 1939 werd het schip - dat toen nog niet vol-
ledig afgebouwd was - met het oog op de op handen zijnde Duitse aanval 
op Polen, tijdens een test in de Oslo-fjord, door de Poolse Marine ontvoerd. 
Nadat het geschil voor de rechter was uitgevochten, betaalde de Poolse re-
gering RDM het schip af en kreeg het de onderdelen die nodig waren voor 
het afbouwen van de boot. Op 16 april 1939 vond de formele overdracht 
aan de Poolse Marine plaats. Het schip heeft kort tijdens de Tweede We-
reldoorlog gediend.

De Sep had een lengte van 83,00 meter, een breedte van 6,70 meter en 
een dieptehoogte van 6,40 meter. 

DE O21-KLASSE
Kort na de kiellegging van de Sep volgde de opdracht van de Nederlandse 
Marine voor de bouw van vier onderzeeërs van de O21-klasse. In juni 1937 
werd de order voor een onderzeeër met de naam KXXIII aan RDM definitief. 
Tijdens de bouw werd het schip hernoemd als O23. Opdrachten voor nog 

drie andere onderzeeërs volgen, de O24, O26 en de O27 (de O25 werd 
bij de concurrent Wilton Feijenoord in Rotterdam gebouwd). 

O23 (bouwno.167) Kiel gelegd in oktober 1937, te water gelaten in de-
cember 1939.
O24 (bouwno.168) Kiel gelegd op november 1937, te water gelaten op 
maart 1940.
O26 (bouwno.169) Kiel gelegd op april 1939, te water gelaten op novem-
ber 1940.
O27 (bouwno. 170) Kiel gelegd op augustus 1939, te water gelaten op 
september 1941.

Tijdens de Duitse inval in mei 1940 waren de vier onderzeeboten bij de 
RDM nagenoeg gereed of nog in afbouw: de “O 23”, “O 24”, “O 26” en 
“O 27”. De “O 23” en “O 24” waren al voor het begin van de vijandelijk-
heden naar de Lekhaven overgebracht en gecamoufleerd en ontsnapten zo 
aan de snelle bezetting van de linker Maasoever. ‘s Avonds laat op 13 mei 
vertrokken ze en bereikten nog niet eerder getest en ongewapend na een 
avontuurlijke overtocht Engeland. De twee andere nog niet afgebouwde on-
derzeeboten, de “O 26” en “O 27”, vielen onbeschadigd in Duitse handen 
en werden na afbouw door de RDM als “UD 4” en “UD 5” in Duitse dienst 
gesteld.

De Duitsers legden hiermee de hand op de snuiver, ook wel ‘installatie voor 
getrimd dieselen’ genoemd. Dit is een Nederlandse uitvinding die onder-
zeeboten in staat stelde onder water op dieselmotoren te varen. Het betreft 
een uitschuifbare holle mast van enkele meters lang, die een onder water 
varende onderzeeboot tot vlak boven het zee-oppervlak kan uitsteken om 
lucht aan te zuigen voor de dieselmotoren en om uitlaatgassen af te voeren 
waardoor het ook mogelijk is onder water varend de accu’s op te laden. 
De eerste toepassing hiervan vond plaats op de Nederlandse onderzeebo-
ten, de O 19 en de O 20 in 1939. De Duitsers verbeterden het principe en 
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Bouw O23 en O24, links Sep in aanbouw, 1938 <www.shipmotions.nl>

Proeftocht onderzeeboot K XIV, 1933 <www.shipmotions.nl>

Tekening K XIV-klasse 
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rustten al hun U-boten ermee uit; zij spraken van Schnorchel. Merkwaardig 
genoeg liet de Royal Navy tijdens de Tweede Wereldoorlog de snuivers van 
de naar Engeland uitgeweken Nederlandse onderzeeboten verwijderen. 
Het principe is nog steeds van toepassing bij hedendaagse onderzeeërs.

De onderzeeërs van de O21-klasse die bij RDM gebouwd werden hadden 
een lengte van 77,30 m, een breedte van 6,20 meter en een dieptehoogte 
van 5,90 meter, en konden duiken tot op een diepte van 100 meter. De be-
manningsgrootte was 39 koppen.

Bronnen:
www.dutchsubmarines.com
www.shipmotions.nl
www.marineschepen.nl
www.maritiemdigitaal.nl
www.wikipedia.com

O23 dokt uit bij RDM, 1939 <www.shipmotions.nl>
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Plattegrondtekening uit 1956 van het complex. Hierop zijn de nieuwe functies aangegeven. <RDM-archief>
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3.1.4  FASE 2: 1947-1961  

Functiewijziging van de oosthallen: de Bergloods wordt Bedrijfsschool
en de Oostloods wordt Plaatwerkerij

Niet lang na de bouw van de Bergloods werd in 1947 de schuifdeur tussen 
de Middenloods (Onderzeebootloods) en de Jagerloods vervangen door 
een hefdeur met een naastliggende mandeur (de hefdeur was van belang 
in verband met het afleveren van onderdelen via het bedrijfsspoor). In het-
zelfde jaar werd er een schuifdeur + naastliggende mandeur geplaatst in 
de zuidgevel van de Middenloods. Beide ingrepen vonden vermoedelijk 
plaats om het materiaaltransport richting de Onderzeebootloods te vereen-
voudigen. 

Tussen 1954 en 1956 werd de houten Bergloods gesloopt. Deze kwam op 
een plattegrond van het complex uit 1956 in het RDM-archief niet meer 
voor. Wel zijn op die tekening toiletten/kleedruimtegebouwtjes aangegeven 
die volgens de doorsnedetekening uit 1948 (zie tekening bladzijde 29) al 
op dezelfde locatie aanwezig waren. Deze aanbouwen bleven vermoede-
lijk na sloop van de houten Bergloods gehandhaafd.

In 1956 vond een herplaatsing van functies in de Oostloods en de Bergloods 
plaats. De Oostloods werd Plaatwerkerij en de Bergloods werd Bedrijfs-
school. In datzelfde jaar bleek er voor het transport van grotere onderde-
len voor de bouw van de onderzeeboten een aanpassing noodzakelijk. De 
hefdeur uit 1947 tussen de Middenloods en de Jagerloods die eerst een 
breedte van 1 travee had, werd vervangen door een nog bredere en ho-
gere hefdeur, nu twee traveeën breed (globaal 10,5 meter breed).  

Foto van de constellatie van gebouwvolumes in fase 2 <KLM Aerocarto>
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Tewaterlating Dolfijn, 1959 <www.shipmotions.nl> Tewaterlating Zeehond, 1960 <www.shipmotions.nl>

Bouw Dolfijn, rond 1960; duidelijk zichtbaar het driecilinderprincipe 
<www.shipmotions.nl>
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DE  ONDERZEEBOTEN GEBOUWD IN DE LOODSEN TIJDENS FASE 2:  1947 – 1961

In deze periode werden twee van de vier onderzeeërs die gebouwd zijn 
van de Dolfijnklasse in de Middenloods bij RDM gebouwd. De andere twee 
werden bij Wilton-Feijenoord gebouwd. Het betrof onderzeeboten van 
een specifiek zogeheten ‘drie-cilinder’ onderzeeboottype van de hand van 
hoofdingenieur bij het Ministerie van Marine ir. M.F. Gunning, die werkte voor 
NeVeSBu in Den Haag. Het type kende diverse voordelen ten opzichte van 
de klassieke onderzeeboot met een enkele cilindrische drukhuidconstructie. 
Een groot voordeel was het gegeven dat men op deze wijze met klassieke 
technieken en materiaaldikten ten gevolge van de dubbele cilinder een gro-
tere duikdiepte kon bereiken. In de twee onderste cilinders was de voort-
stuwing ondergebracht terwijl de bovencilinder, die een grotere diameter 
kende, de bemanningsverblijven en de operationele ruimten herbergde. Bij 
de Spantenvloer in de Scheepsbouwloods van RDM werden de afzonder-
lijke secties gebouwd en daarna met twee kranen op een wagen geplaatst 
en naar de Onderzeebootloods (de Middenloods) gebracht voor verdere 
afbouw. De twee schepen die bij RDM gebouwd werden, zijn:

 - Dolfijn 1960 (bouwno.279) Kiel gelegd in december 1954, te water ge-
laten in mei 1959. 

 - Zeehond 1961 (bouwno.280) Kiel gelegd in december 1954, te water 
gelaten in februari 1960.

De onderzeeërs van de Dolfijnklasse hadden een lengte van 79,50 m, een 
breedte van 7,80 meter en een dieptehoogte van 4,80 meter, en konden 
duiken tot op een diepte van 300 meter. De bemanningsgrootte was 67 
koppen.

Bronnen:
www.dutchsubmarines.com
www.shipmotions.nl
www.marineschepen.nl
www.maritiemdigitaal.nl
www.wikipedia.com

Dolfijn in de Dokhaven, 1960 <www.shipmotions.nl>

Schema opbouw onderzeeboot 3-cilinderprincipe 
<www.shipmotions.nl>
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Tekening uit 1963: de Middenloods, Oost- en Bergloods: de Koperslagerij, was- en kleedlokaal en Pijpenmagazijn-west <RDM-archief>
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3.1.5  FASE 3: 1961-1975 (+-)

Volledige functiewijziging: de middenloods wordt Koperslagerij, de 
Jagerloods wordt Onderzeebootloods, de oostloodsen worden Pijpen-
magazijn en annex van de Koperslagerij.

In de periode 1961 - 1966 vond een grote functiewijziging plaats. Aanlei-
ding hiervoor vormde de uitbreiding van de Machinefabriek die zuidelijk 
van het onderzeebootloodsencomplex gelegen was. Deze werd in noord-
waartse richting uitgebreid. De bestaande Koperslagerij die tussen beide 
complexen lag werd hiervoor gesloopt en de Koperslagerij werd hierop 
gevestigd in de oude Onderzeebootloods (de Middenloods). 

Ook de Oostloods en Bergloods werden verbouwd en kregen nieuwe func-
ties. Enerzijds werden zij annex van de Koperslagerij, anderzijds werd hier 
het Pijpenmagazijn gevestigd. De Plaatwerkerij die hier voorheen gevestigd 
was, werd verplaatst naar een nieuwe plek elders op het terrein, aan de 
zuidoostkant van de Scheepsbouwwerkplaats <RDM jaarverslagen>.

De onderzeebootbouw werd verplaatst naar de Jagerloods. Voor de ver-
plaatsing naar deze ruimere loods was vermoedelijk een tweede aanlei-
ding. In 1960 kreeg RDM de order voor de bouw van de eerste onder-
zeeboot van de Zwaardvisklasse (Zwaardvis, bouwno. 320). Vermoedelijk 
behoefde de constructie en wijze van bouwen van deze boten een ruimere 
bouwplaats.  

Middenloods (beschrijving op hoofdlijnen):

De Middenloods werd voor de vestiging van de Koperslagerij deels voor-
zien van een nieuwe vlakke  vloer met stelconplaten en over een diepte van 
5 traveeën voorzien van een nieuwe betonnen balkenroostervloer op beton-
poeren boven de oude scheepshellingen. Deze vloer werd in de noordgevel 
voorzien van een waterkerende betonnen gevelwand onder de bestaande 
gevelkleppen. De gevelkleppen werden hiermee definitief vastgezet. In de 
zuidgevel van het gebouw werd de bestaande schuifdeur vervangen door 

een grote moderne hefdeur. Het interieur werd voorzien van nieuwe ver-
lichting, heteluchtventilatoren en tochtschotten. In het interieur van de Ko-
perslagerij werden zowel aan de oost- als westzijde tussen de staalporta-
len windverbanden aangebracht ter verstijving van de constructie. Aan  de 
spantbenen werden 1-tons armkraantjes aangebracht voor het ophijsen van 
werkstukken. De windverbanden waren noodzakelijk om het kippen van de 
staalconstructie tegen te gaan. Er werden ook verticale verbanden aange-
bracht in de twee zijgevels van de Middenloods <tekeningen RDM-archief, 
1961 en 1962>. 

Tekening met weergave van de nieuwe vloerconstructie in de Middenloods 
<RDM-archief> 
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Tekening uit 1963 met hierop aangegeven de deuropeningen ter plaatse van de Oostloods en Bergloods

Tevens ontstond een andere verhouding tot de Oostloods met de nodige 
wijzigingen in de scheidingswand tot gevolg. In de wand tussen Midden- en 
Oostloods vonden de volgende wijzigingen plaats (wanneer sprake is van 
traveeën in het onderstaande betreft dit de traveeën van de Middenloods) 
<tekeningen RDM-archief, 1963>:

 - in het 4e travee vanaf de noordzijde werd een deuropening geplaatst. 
 - in het 5e t/m 7e en de helft van het 8e travee werd een doorbraak ge-

formeerd in de wand ten behoeve van een werknis van de Koperslagerij. 
Hierboven werd aan de andere zijde van de wand in het Pijpenmagazijn 
een bazenkantoor gebouwd voorzien van gevels en een plafond en een 
trapopgang.

 - in het 9e travee vanaf de noordzijde werd een opening geformeerd ten 
behoeve van de doorvoer van materiaal vanuit het Pijpenmagazijn naar 
de Koperslagerij. 

 - in het 10e travee vanaf de noordzijde werd een deurkozijn met naastlig-
gend loketkozijn geplaatst voor de uitgifte van het gereedschapsmaga-
zijn. 

 - in het 12e travee vanaf de noordzijde werd een deurkozijn geplaatst die 
toegang gaf tot de kleedruimte in de oostloods.

 - het metselwerk werd weggesloopt over 6 traveeën met een hoogte van 
globaal 5 meter (travee 13 t/m 18)

Oostloods en Bergloods (beschrijving op hoofdlijnen):

In de Oostloods en Bergloods vonden eveneens ingrijpende wijzigingen 
plaats <tekeningen RDM-archief, 1961-1965>. De tegen de Oostloods 
aangebouwde toiletten/kleedgebouwtjes werden gesloopt en de Oostloods 
werd opgedeeld in drie secties. De zuidzijde en het middendeel werden bij 
de Koperslagerij getrokken. Hiertoe werd de wand tussen de Oostloods en 
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Tekening 1967, tijdschrijverskantoor <RDM-archief>

Middenloods op deze locatie met een hoogte van ongeveer 5 meter weg-
gesloopt (de eerder genoemde 6 traveeën: travee 13 t/m 18). Het noorde-
lijk deel van de Oostloods werd Pijpenmagazijn. Ook de Bergloods werd 
Pijpenmagazijn. De scheidingswanden tussen de Bergloods en de Oostloods 
werden in verband met het samenvoegen verwijderd (over 7 traveeën: de 
traveeën 1 t/m 8 van de oostloods). De Bergloods werd ingekort van 11 
naar 7 traveeën en voorzien van een nieuwe zuidgevel. De schuifdeur die 
in de oude zuidgevel aanwezig was, werd verplaatst naar de nieuwe zuid-
gevel. 

Ook in de oostgevel van de Oostloods vonden wijzigingen plaats. Het mid-
dendeel van de Oostloods werd voorzien van ondersteunende functies voor 

met name de Koperslagerij. Dit betrof toiletten, kleedruimten en bazen-
kantoren. Ten behoeve van het buitentoilet (een vervanging van de eer-
dere aanbouw met buitentoiletten) en de andere toiletruimte en kleedruimte 
werden gevelopeningen in de gevel aangebracht (deur + raamopeningen). 
Tevens werd de grote gevelopening die oorspronkelijk vanuit de Oostloods 
toegang verschafte naar de nu gesloopte aanbouwen dichtgezet. Ter hoog-
te van het 9e en 10e travee vanuit het noorden gerekend (travee 9-11 van 
de Oostloods) werd in de zijgevel een grote gevelopening met een naastlig-
gende mandeur gemaakt ten behoeve van de toelevering van pijpmateriaal 
uit het Pijpenmagazijn richting de Dokhaven. Zeer waarschijnlijk is het nu (per 
2014) aanwezige stucwerk en schilderwerk op de gevel van de Oostloods 
(en oorspronkelijk de gevel van de Bergloods) uit deze periode, omdat hier-
mee de toen ‘gerepareerde’ buitengevel van het gebouw afgewerkt werd. 

De verbouwing van het middendeel van de Oostloods voor de ondersteu-
nende functies van de Koperslagerij had tot gevolg dat in het interieur aan 
de noordzijde van deze functies als scheidingswand met het Pijpenmagazijn 
een grote vlakvullende scheidingswand geplaatst werd (vlakvullend voor 
wat betreft de doorsnede van de Oostloods). Tevens werd een dragende 
houten plafondconstructie boven de toiletten/kleedruimte en bazenkantoren 
gemaakt die op termijn als vloerveld zou gaan dienen voor nieuwe functies. 
Vermoedelijk werd er op dit moment al een trap naar deze verdieping ge-
plaatst. 

Hiermee waren de verbouwingen nog niet ten einde. In 1967 bleek be-
hoefte aan de inbouw van een tijdschrijverskantoortje dat verhoogd ge-
plaatst werd in het zuidelijk deel van de Oostloods, direct grenzend aan de 
Koperslagerij, en dat voorzien werd van een eigen trapopgang <tekening 
RDM-archief, 1967>.

In 1971 is in tekeningen sprake van een afschrijfvloer in de noordoosthoek 
van de Koperslagerij.  In 1972 werd de bovenverdieping boven het midden-
deel van de Oostloods verbouwd om hier de leerschool voor pijpbewerkers 
te vestigen. Hiertoe werd een wandindeling gemaakt en een nieuwe trapop-
gang geplaatst. Tevens werd bovenop het bazenkantoor in de Koperslagerij 
een uitslagvloer voor koperslagers aangebracht <tekeningen RDM-archief, 
1968-1972>.
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Indelingstekening 1965, was en kleedlokaal Koperslagerij <RDM-archief> 
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Indelingstekening 1969, leerschool pijpbewerken <RDM-archief>  
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Jagerloods, plattegrond en langsdoorsnede 1966, duidelijk zichtbaar de scheepshelling en de locatie van de schuifdeur in de westgevel <RDM-archief> 
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Jagerloods (beschrijving op hoofdlijnen):

Ook de Jagerloods die vanaf globaal 1961 de functie van onderzeeboot-
loods overnam, ontkwam niet aan verbouwingen. Na een aanloop hiertoe in 
een geveltekening uit 1961 werd in 1966 een gevelbelettering in de vorm 
van lichtbakletters met het opschrift ‘Rotterdam Dockyard Company’ hoog 
aan de noordzijde van de loods aangebracht. Hiervoor werd een loopbor-
des uit staal geformeerd ten behoeve van onderhoud <tekeningen RDM-
archief, 1961-1966>. 

Jagerloods, gevelreclame en bordes, 1968 <RDM-archief>  Jagerloods, toegangstrap tegen zuidgevel, 1966 <RDM-archief>  

Rond 1966 volgden ook nog andere verbouwingen. De hefdeur die zich in 
de zuidgevel van het gebouw bevond werd naar de westgevel verplaatst, 
om precies te zijn naar het 1e meest zuidelijke travee. Hierbij werd de iets 
naar voren geplaatste entree geformeerd die nu nog aanwezig is. De geve-
lopening in de zuidgevel die achterbleef werd dichtgemetseld. Tevens werd 
een nieuwe grote schuifdeur in het midden van de westgevel geplaatst. Ten 
behoeve van deze gevelopening werd de staalconstructie van de loods op 
deze plaats aangepast. In dezelfde periode werd een trap voor de be-
staande kraanbaan tegen de binnenzijde van de zuidgevel geplaatst <te-
keningen RDM-archief, 1966>.
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Stapelloop Zwaardvis, 1970 <www.maritiemdigitaal.nl>

Stapelloop Zwaardvis, 1970 <www.maritiemdigitaal.nl>

Stapelloop Zwaardvis, 1970
<www.maritiemdigitaal.nl>
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DE  ONDERZEEBOTEN GEBOUWD IN DE LOODSEN TIJDENS FASE 3:  1961 – 1975

In deze periode werden in de Jagerloods bij RDM twee onderzeeërs ge-
bouwd van de Zwaardvisklasse. De twee schepen zijn:

 - Zwaardvis 1960 (bouwno.320) Kiel gelegd in juli 1966, te water gelaten 
in juli 1970. 

 - Tijgerhaai 1961 (bouwno.321) Kiel gelegd in juli 1966, te water gelaten 
in mei 1971.

Hr.Ms. Zwaardvis en Hr.Ms. Tijgerhaai waren afgeleid van de nucleaire on-
derzeeboten van de Amerikaanse Barbelklasse. Dit ontwerp uit de jaren ‘60 
bestond uit één cilinder. Daarmee verliet de marine het eerdere driecilin-
derontwerp. De Barbelklasse had een druppelvormige romp die nagevolgd 
werd in de Zwaardvisklasse. Hiermee waren hogere snelheden en geruis-
lozer varen onder water mogelijk. De onderzeeboten werden uitgerust met 
Mk37 torpedo’s en waren daardoor als eerste van de Nederlandse marine 
uitgerust tegen vijandelijke onderzeeboten. De Zwaardvis en de Tijgerhaai 
zijn tijdens de Koude Oorlog veelvuldig ingezet. Bij het ontwerp van de 
Zwaardvisklasse is veel aandacht besteed aan het comfort van de beman-
ning. In tegenstelling tot andere onderzeeboten uit die tijd zijn de leef- en 
slaapverblijven gescheiden van de werkruimtes. 
De onderzeeërs van de Zwaardvisklasse hadden een lengte van 66,92 m, 
een breedte van 8,40 meter en een dieptehoogte van 7,10 meter, en kon-
den duiken tot op een diepte groter dan 220 meter. De bemanningsgrootte 
was 67 koppen.

Bronnen:
www.dutchsubmarines.com
www.shipmotions.nl
www.marineschepen.nl
www.maritiemdigitaal.nl
www.wikipedia.com

Stapelloop Zwaardvis, 1970 <www.maritiemdigitaal.nl>

Tijgerhaai, datum onbekend <www.shipmotions.nl>
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Overzicht van het complex, met de marine-enclave ten westen van de Jagerloods, 1980 <RDM-archief>
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3.1.6  FASE 4: 1975-1995 (+-) 

Het complex wordt opgedeeld en gebruikt als twee grote functionele
eenheden: bouw van onderzeeboten en de pijpbewerkerswerkplaats/
pijpenmagazijn.

In 1974 werd de Defensienota door het ministerie van Defensie aan de 
kamer aangeboden en in juni 1979 volgde de opdracht tot bouw van een 
onderzeeboot van een nieuw type: de Walrusklasse, met de toezegging dat 
het daarop volgende jaar opdracht verleend zou worden voor de bouw van 
een tweede onderzeeboot. De kiel van de eerste boot, de Walrus, werd in 
1976 gelegd. De RDM, inmiddels sinds 1971 onderdeel van Rijn- Schelde – 
Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV (RSV) was op dat moment 
nog de enige werf die onderzeeboten kon bouwen en was een fusiebedrijf 
dat voor miljarden gesteund werd door de Nederlandse overheid. De Wal-
rusklasse betrof boten van een hoog-technologisch en zeer complex type 
met toepassing van een staallegering (Marel staal) die de nodige expertise 
vereiste. RSV ging in 1983 failliet tijdens de bouw van de onderzeeboten. 
De RDM werd na het RSV-debacle opnieuw opgericht. Een gevolg van het 
faillissement was dat het bedrijf feitelijk als een door de staat geleide on-
derneming doorging, hoofdzakelijk voor de (af)bouw van vier Nederlandse 
onderzeeboten en enig ander specialistisch, nucleair en militair werk. De 
Nederlandse Marine deed hiermee haar intrede op het terrein.

Het onderzeebootloodsencomplex werd al voorafgaande aan deze nieuwe 
situatie opnieuw ingedeeld, vooruitlopend op de kiellegging van de Wal-
rus. Het complex werd in twee duidelijk te onderscheiden hoofdonderdelen 
opgedeeld. Een deel dat gerelateerd was aan de bouw van onderzeeboten 
(marine-gerelateerd) en een deel dat betrokken was op de werf als geheel, 
met de Pijpbewerkerswerkplaats en het Pijpenmagazijn. Beide units werden 
strikt gescheiden.  
Op een tekening uit 1973 in het RDM-archief waarop de verwarmingsunits 
in de hallen aangegeven staan, werd een grote herindeling van de hallen, 
hoe rudimentair ook, al aangegeven. Deze werd in tekeningen uit de jaren 
daarna verder uitgewerkt. Omdat het hier een tekening betreft op een 

tekening van eerdere datum waar onderdelen uit weggeschrapt zijn zou 
dit zeer wel een revisietekening van later datum kunnen zijn. Daarom gaan 
we ervan uit dat de onderstaande verbouwing in de periode 1978 - 1980 
plaatsgevonden heeft. Het overgrote deel van de tekeningen in het archief 
is namelijk uit deze periode. 

De Midden-, Oost- en Bergloods

De Middenloods werd in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte opge-
deeld. Er werd een middenwand geplaatst die de volledige doorsnede van 
de loods dichtzette. Het noorddeel van de Middenloods werd Pijpbewer-
kingswerkplaats. Hier werd een kantoorruimte op een verdieping tegen de 
eerder genoemde middenwand gebouwd (de huidige zogenaamde ‘entre-
sol’) met hieronder vrije ruimte voor de werkplaats. De zuidzijde van de 
Middenloods werd magazijn voor de onderzeebotenbouw. De ruimte werd 
hiertoe in verschillende kleinere berghallen opgedeeld. 

In de Oostloods werd het Pijpenmagazijn gehandhaafd, evenals in de 
Bergloods. Alleen het meest noordelijke deel van het Pijpenmagazijn werd 
afgescheiden en werd expeditie van de Pijpbewerkingswerkplaats in de 
middenloods. Deze expeditieruimte diende ook als doorloop richting kade. 
Het middendeel van de Oostloods werd omgebouwd met als doelstelling 
twee onafhankelijk van elkaar functionerende ‘natte’ functies te realiseren 
die ieder één van de hoofdprogramma’s (Pijpbewerkingswerkplaats en 
bouw onderzeeboten) ondersteunden. De indeling van het middendeel van 
Oostloods wijzigde hiervoor ingrijpend. De twee toiletunits (1 buitentoilet-
groep en 1 binnentoiletgroep) bleven echter gehandhaafd. Er vond een 
herschikking van de kleedruimten en overige ruimten plaats waardoor de 
noordzijde van het middendeel kon functioneren voor de Pijpbewerkings-
werkplaats en de zuidzijde voor de Onderzeebootloods. 

Het meest zuidelijke deel van de Oostloods bleef – zoals in een eerdere 
fase - een annex van de Middenloods, maar werd tijdens deze gebruiksfase 
in de loop der tijd ingedeeld met kleinere ruimten. O.a. in 1981 werd een 
klein kantoortje op de verdieping gebouwd, naast het oude tijdschrijvers-
kantoortje.
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Een van de meest opvallende onderdelen van de verbouwing vormde de 
kantine die op de 1e verdieping van het middendeel van de Oostloods 
gevestigd werd voor de werknemers die werkten aan de onderzeeboten. 
Dit op de locatie van de eerdere leerschool voor pijpbewerkers uit 1972. 
De kantine werd voorzien van een binnentrap die leidde naar een binnen-
gang op de begane grond waarvoor in de oostgevel van de Oostloods een 
deuropening gemaakt werd. Tevens werd in de gevel een deur aangebracht 
voor een naastliggende installatieruimte.

In de oostgevel van de Oostloods vond nóg een grote wijziging plaats. 
Ten behoeve van daglichttoetreding voor de kantine werden in de gevel 
raamopeningen gemaakt onder de originele doorgaande raamstrook in de 
gevel. De oorspronkelijke doorgaande raamstrook werd ter plaatse van 
deze kantinegevel dichtgemetseld in verband met de aansluithoogte van het 
plafond in de kantineruimte. Tegen de gevel werd een buitentrap geplaatst 
en een verdiepingshoog kozijn gemaakt met een deur. De deur verschafte 

Warmte-isolatie van dak en gevel en ingrepen ter plaatse van het dak, Middenloods, 1976 <RDM-archief>

via een overloop op de eerste verdieping van de Expeditie Pijpbewerkings-
werkplaats toegang tot de kantoren van de Pijpbewerkingswerkplaats in de 
Middenloods (de entresol). 

Voorafgaand aan de herindeling werd de Middenloods al in 1976 voorzien 
van warmteisolatie en een nieuw dak. De ventilatiekappen op de nok van 
het dak werden verwijderd en het dak werd hier dichtgezet en aangeheeld. 
De lichtstraten werden hierbij over de nok doorgezet en de kopschotten van 
de lichtstraten geïsoleerd. Ook het volledige dakvlak werd geïsoleerd en 
van nieuwe dakbedekking voorzien. Ook de noordgevel van de loods werd 
geïsoleerd. De gevelkleppen waren volgens tekening op dat moment al aan 
de binnenzijde van isolatiemateriaal voorzien, maar het metselwerkvlak ter 
plaatse van de nok werd wel geïsoleerd. Hierbij werden de strookramen in 
de noordgevel verwijderd en met metselwerk dichtgezet. Vermoedelijk zijn 
toen ook de zich daarboven bevindende luiken verwijderd; de tekeningen 
geven dit echter niet aan. <tekeningen RDM-archief, 1973-1976>
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De Jagerloods

In 1979 vond een aanpassing van het dak van de Jagerloods plaats. Ook 
hier werd de zinken ventilatiekap op de nok verwijderd en werden de 
lichtstraten aangeheeld. Tevens werd een nieuwe stalen nokgording aan-
gebracht en werden ventilatie-units op het dak geplaatst <tekening RDM-
archief, 1979>. 

In de periode 1984 / 1985 werden de gevelkleppen in de Jagerloods ver-
vangen. Voor de kleppen kwamen vier rollende schuifdeuren in de plaats. 
Tekeningen uit deze periode laten zien dat er lang gestudeerd is op de 
aansluiting op de waterlijn en hiertoe werden waterdichte deurpanelen ont-
worpen en aangebracht. Voor het uithijsen hiervan werd een speciaal hijsjuk 
ontworpen. <voor het uithijsen van de deuren en de tewaterlating van een in 
de loods gebouwde onderzeeër, zie http://www.youtube.com/watch?v=s-
Y2NpPX6fc en http://www.youtube.com/watch?v=Je1ePCYGI_Q> <teke-
ningen RDM-archief, 1984-1985>

Jagerloods, nieuwe schuifdeuren, 1985

Jagerloods, overzicht dak en lichtkappen, 1979 <RDM-archief>
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Overzichtstekening kantoren en loodsen, 1992 (oost bevindt zich hier bovenaan de tekening) <RDM-archief>
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Het marinekantoor

Op de locatie ten westen van de Jagerloods ontstond gelijk op met de bouw 
van de Walrusklasse een marine-enclave met een aantal gebouwen. Op een 
tekening uit 1975 in het RDM-archief werd ten westen van de Jagerloods 
voor het eerst een L-vormig kantoorgebouw voor de Marine (het bedrijfs-
bureau Marine) aangegeven. Rond 1979 moet hier een kantoren- en teken-
kamergebouw aan toegevoegd zijn. In 1983 vond een verdere uitbreiding 
plaats met een tijdelijk kantoor in een L-vorm en werd het bestaande kanto-
ren- en tekenkamergebouw verder verlengd. Tekeningen tot aan 1987 laten 
zien dat het complex gebouwen zich steeds verder uitbreidde <tekeningen 
RDM-archief 1975-1987>.

Foto waarop het kantoor van de Marine dat ten westen van de Jagerloods stond nog goed zichtbaar is

De laatste periode

Een plattegrond uit 1990 in het RDM-archief laat zien dat rond dat jaar de 
functie van Pijpenmagazijn niet meer in het meest noordelijke deel van de 
Oostloods en in de Bergloods te vinden was. Deze ruimtes hadden op dat 
moment de functie Marinereparatie. Een plattegrond uit 1992 verschaft een 
zo duidelijk mogelijk overzicht van het functioneren van het complex op dat 
moment <tekeningen RDM-archief 1990 en 1992>. 
Ook het verplaatsen van de bouw en assemblage van onderzeeërs naar het 
complex van de Scheepsbouwloodsen had zijn gevolgen voor de hellingen 
van de Jagerloods. Er werden stalen schotten aangebracht ter vervanging 
van de houten afscheidingen onder de schuifdeurconstructies in de noordge-
vel. De hellingen werden dichtgestort met grond en de vloer werd voorzien 
van een klinkerbestrating. 
De westgevel van het gebouw werd in zijn geheel voorzien van een metalen 
voorzetwand, ter bescherming van het vol op het wind staande metselwerk 
en het in de gevel aanwezige staal. 
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Stapelloop Walrus, 1985 <Nationaal Archief>
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DE  ONDERZEEBOTEN GEBOUWD IN DE LOODSEN TIJDENS FASE 4:  1975 – 1995

Gedurende deze periode zijn vier onderzeeërs bij RDM gebouwd, waarvan 
twee in de Jagerloods en twee in de Scheepsbouwloods (buiten het complex 
van loodsen dat onderwerp van deze bouwhistorische verkenning vormt). In 
juni 1979 werd als gevolg van de Defensienota van 1974 door het minis-
terie van Defensie aan RDM opdracht verleend voor de bouw van een on-
derzeeboot van een nieuw type: de Walrusklasse. RDM was op dat moment 
nog de enige werf die onderzeeboten kon bouwen. De boten zouden de 
Zwaardvisklasse moeten gaan vervangen. Tezelfdertijd werd de toezeg-
ging gedaan dat het daarop volgend jaar opdracht verleend zou worden 
voor de bouw van een tweede onderzeeboot. Het moesten zeer moderne 
boten worden , die sprekend op de uit 1972 daterende “Zwaardvis” en 
“Tijgerhaai” zouden lijken, maar die door toepassing van het nieuwe Franse 
Marel staal veel dieper konden duiken dan de conventioneel voortgestuwde 
boten tot dusver vermochten. Dit was van belang om onder de tempera-
tuurlagen in het zeegebied tussen Ijsland en Schotland te kunnen opereren, 
waar ook de Russen voeren. Dus moest de buitenste schil van de boot (de 
drukhuid) bestand zijn tegen enorme waterdruk.

De spantensecties van de eerste twee boten werden in de Scheepsbouw-
werkplaats gebouwd en gekoppeld, en met de sectiewagen naar de On-
derzeebootloods (de Jagerloods) getransporteerd voor de kiellegging. De 
afgebouwde boten in de Jagerloods waren:

 - Walrus 1990 (bouwno.348) Kiel gelegd in oktober 1979, te water gela-
ten in oktober 1985.

 - Zeeleeuw 1990 (bouwno.349) Kiel gelegd in september 1981, te water 
gelaten in juni 1987.

De latere twee onderzeeërs werden in de Scheepsbouwloodsen gebouwd 
en zijn met de scheepslift van RDM in het water gezet, dit waren:

 - Dolfijn (bouwno.352) Kiel gelegd in juni 1986, te water gelaten in april 
1990. 

 - Bruinvis (bouwno.353) Kiel gelegd in april 1988, te water gelaten in mei 
1992.

De bouw van de eerste boten kwam met veel vertragingen tot stand. Dit 
had te maken met wijziging in techniek en ontwerp, maar ook de situatie 
rond de RDM droeg niet bij tot een snelle bouw. RDM was onderdeel van 
scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme, een fusiebedrijf dat voor miljar-
den gesteund werd door de overheid. Maar RSV ging in 1983 failliet tijdens 
de bouw van de Walrusklasse. De RDM werd na het RSV-debacle, opnieuw 
opgericht, maar deze periode leverde veel vertraging op. 

In 1983 werd de tweede serie van twee onderzeeboten besteld. Deze be-
stelling was naar voren gehaald om de RDM te redden. Opvallend genoeg 
was het ontwerp ook op dat moment nog niet gereed. Alsof de problemen 
niet groot genoeg waren, brak op 14 augustus 1986 brand uit aan boord 
van de in aanbouw zijnde Walrus. De schade was aanzienlijk en leverde 
opnieuw vertraging op. 
De brand was wel het dieptepunt van de bouw. In de periode daarna wer-
den de projectdoelstellingen wél gehaald.

De onderzeeërs van de Walrusklasse hebben een lengte van 67,73 meter, 
een breedte van 8,40 meter en een dieptehoogte van 6,60 meter, en kunnen 
duiken tot op een diepte groter dan 300 meter, maar waarschijnlijk zelfs 
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Walrus kort voor de tewaterlating, ernaast de Zeeleeuw in aanbouw, Jagerloods 1985 <Nationaal Archief>
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dieper dan 400 meter. De bemanningsgrootte is 49 koppen. Alle vier de 
boten zijn nog operationeel en vormen de belangrijkste eenheden van de 
Nederlandse marine, die niet alleen diep duikt met de boten, maar juist ook 
bekend staat om haar expertise bij operaties in water met een zeer geringe 
diepte. De onderzeeboten zijn het zwaarste wapen van de Nederlandse 
defensie. Tegelijkertijd is er van deze boten weinig bekend want veel aan 
de Nederlandse onderzeeboten en hun missies is geheim. 

Bronnen:
Nieuws van de RDM, jan/feb/mar 1979
www.dutchsubmarines.com
www.shipmotions.nl
www.marineschepen.nl
www.maritiemdigitaal.nl
www.wikipedia.com

Onderzeeboot van de Walrusklasse op het land <www.shipmotions.nl>
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Het zuidelijk gedeelte van de Middenloods, nog voor het weghalen van het onderste gedeelte van de middenwand       <van Asch, C>
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3.1.7  FASE 5: 2002 e.v.

Hergebruiksperiode

Met de overdracht van het RDM-terrein aan de gemeente Rotterdam in 
2002 en in een latere fase aan het Havenbedrijf vielen ook de onderzee-
bootloodsen toe aan deze organisatie. De loodsen werden beschouwd als 
ondersteunende gebouwen voor de RDM-campus en werden ingezet om een 
breed publiek in contact te brengen met de haven en om de kwaliteit en be-
leving van het havengebied te versterken. De loodsen werden heringericht 
ten behoeve van exposities van Museum Boymans van Beuningen en andere 
vormen van cultureel-recreatief gebruik. Hiertoe vonden – in grote lijnen - 
de volgende ingrepen plaats:

Infernopolis, expositie Joep van Lieshout, 2010 <van Asch, C> brand Bergloods 2008, <web>

 - op verschillende locaties werden in de gebouwen nieuwe vluchtdeuren 
geplaatst

 - de lichtstraten van alle hallen werden voorzien van nieuw glas. De licht-
straten op de Middenloods werden vervangen en van rookluiken voorzien

 - de binnenwanden en vloeren van de functies die hierin gebouwd waren 
tijdens de periode 1960 – 1995 (gebruiksfases 3 en 4) in het interieur in 
de oostloods werden met uitzondering van het kantoor van de Pijpbewer-
kerswerkplaats (de entresol) en de middenwand volledig gesloopt

 - in de oostloods werd een toiletcontainer geplaatst

In 2008 brak brand uit in de Bergloods. Deze werd geblust, maar het ge-
bouw bleek niet handhaafbaar. De zeven noordelijkste traveeën van de 
oostgevel van de Oostloods werden hierop dichtgezet met metselwerk. 
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Het onderzeebotencomplex, toen nog inclusief de bergloods in zijn context op RDM West <Bing Maps>
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3.2 BESCHRIJVING COMPLEX

3.2.1 Hoofdopzet gebouwmassa

Het complex heeft een uit verschillende bouwvolumes samengesteld karak-
ter. Het bestaat uit drie loodsen: de Jagerloods, de Middenloods en de 
Oostloods. De langgerekte volumes sluiten alle drie aan de noordzijde aan 
op het water van de Nieuwe Maas. Voor de Jagerloods en de Middenloods 
was dit een noodzaak omdat dit van oorsprong overbouwde scheepshellin-
gen zijn. De Oostloods had in eerste instantie een toeleverende functie aan 
de reparatiekade langs de Dokhaven. 

Voor het gebruik in de originele situatie en de gebruiksveranderingen die 
hierna plaatsgevonden hebben, zie paragraaf 3.1.2. t/m 3.1.7 In de huidi-
ge situatie wordt geen van de loodsen meer voor de scheepsbouw gebruikt. 

De Jagerloods werd tijdens de opname ten behoeve van dit onderzoek in-
grijpend verbouwd. De loods wordt ingericht als montagehal. Er worden in-
grijpende wijzigingen in vloer-, gevel- en dak aangebracht. Er wordt tevens 
een kantoor met vier verdiepingen in de hal gebouwd. Zowel de Midden-
loods als de Oostloods waren tijdens de opname niet in gebruik en stonden 
leeg.
 
De oorspronkelijke gebouwvorm van zowel de Jagerloods, de Middenloods 
en de Oostloods is voor het overgrote deel nog aanwezig. De architectuur 
van de Jagerloods is zeker niet intact te noemen omdat de ingrepen die hier 
inmiddels plaatsgevonden hebben het merendeel van de oorspronkelijke 
gevels hebben doen verdwijnen. Voor de Middenloods en de Oostloods ligt 
dit anders. Hier zijn de historische gevels grotendeels nog aanwezig en his-
torisch afleesbaar ofschoon ook hier – zeker voor wat betreft de oostgevel 
van de oostloods – vele gevelwijzigingen plaatsgevonden hebben. In ver-
band met het grote verschil in historische staat van de gebouwen, is ervoor 
gekozen de onderdelen van het gebouwencomplex apart te behandelen. 
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De gezamelijk loodsen in schematische weergave, incusief de  niet meer aan-
wezige Bergloods. De onderkant van het schema is de oostzijde van het com-
plex.
In het gebruik en de totstandkoming van de Onderzeebootloodsen is op hoofd-
lijnen sprake geweest van vijf fasen: 

 - Fase 1: 1929-1946: Totstandkomingsperiode van de loodsen
 - Fase 2: 1947-1961: Functiewijziging van de oostloodsen: de Bergloods 

wordt bedrijfsschool en de Oostloods wordt plaatwerkerij
 - Fase 3: 1961-1975 (+-): Volledige functiewijziging: de Middenloods wordt 

Koperslagerij, de Jagerloods wordt Onderzeebootloods, de oostloodsen 
worden Pijpenmagazijn en annex van de Koperslagerij.

 - Fase 4: 1975-1995 (+-): Het complex wordt opgedeeld en gebruikt als 
twee grote functionele eenheden: een complex voor de bouw van onderzee-
boten en een complex als pijpbewerkerswerkplaats

 - Fase 5: 2002 e.v.: Hergebruiksperiode 3
.
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Gevelaanzicht Middenloods noordgevel <ABT, 2014>

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

Gevelaanzicht Middenloods zuidgevel <ABT, 2014>

Dwarsdoorsnede Middenloods, kijkrichting noordgevel Dwarsdoorsnede Middenloods, kijkrichting entresolgebouw
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3.2.2 De Middenloods

3.2.2.1 Hoofdmaatvoering van de Middenloods

De oudste hal, de Middenloods, gebouwd in 1929 heeft een beukbreedte 
van ca. 26 meter, een traveemaat van 6 meter en een nokhoogte van ca . 
22,5 meter. De hal heeft een lengte van ca. 100 meter en bestaat uit 1 beuk 
van 18 traveeën.

De loods vormde aanvankelijk een stedenbouwkundig opvallend object. Niet 
alleen de afwijkende hoofdrichting ten opzichte van de zuidelijker gelegen 
Machinehal, maar ook de grote maatvoering van het solitaire object en het 
eenvoudige, ten opzichte van de omgeving afwijkende en krachtige balk-
vormige volume droegen hieraan bij. Het gebouw was weliswaar afgedekt 
met een zadeldak, maar deze was sterk afgeplat en toonde zich beperkt 
ter plaatse van de kopgevel waardoor het volume toch voornamelijk mono-
litisch oogde. Het sterk afplatten van het schuine dak was mogelijk gedaan 
om deze eenvoudig te kunnen betreden voor onderhoud. Ook het gesloten 
karakter van de loods verbijzonderde het gebouw.

Voor historische tekeningen en een uitgebreide beschrijving van de originele 
situatie en de transformaties, zie paragraaf 3.1.2. t/m 3.1.7.
Voor tekeningen van de situatie zoals aangetroffen bij de opname, zie hier-
na.
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Plattegrond Middenloods dak <ABT, 2014>

Plattegrond Middenloods begane grond <ABT, 2014>
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Langsdoorsnede Middenloods, kijkrichting Jagerloods <ABT, 2014>

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

Gevelaanzicht Midden- en Oostloods oostgevel <ABT, 2014>
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De Middenloods, niet lang na oplevering <KLM Aerocarto>
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3.2.2.2 Gevels Middenloods: originele situatie (fase 1)

Gevels Middenloods:

De gevels van de Middenloods uit 1929 werden gekenmerkt door de toe-
passing van stalen stijlen, kolommen en regels in loodmeniekleur geschilderd 
en ingevuld met halfsteens metselwerk. Een type vormgeving die later als 
‘RDM-stijl’ getypeerd is. Dit type architectuur werd vooral gedicteerd door 
pragmatische en utilitaire overwegingen en toont de geïntegreerde metho-
de van bouwen uit de periode van het Interbellum en de periode kort na de 
Tweede Wereldoorlog. De integratie van de hoofddraagconstructie (staal-
portalen) in de zijgevels van de gebouwen is hiervan een voorbeeld. Niet 
alleen utilitaire overwegingen speelden echter een rol. Het metselwerk werd 
hier weliswaar uitgevoerd met een gesinterde vormbaksteen, een steen die 
in de jaren ’20 en ’30 van de 20ste eeuw zeker geen eerste keuze steen 
was, maar het voegwerk werd wel gesneden uitgevoerd. Dit is een esthe-
tische keuze die in eerste instantie niet bij industriehallen zou worden ver-
wacht. Kennelijk verlangde het bouwbureau van RDM een enigszins strak 
uiterlijk. 

Gevels middenloods: beschrijving op hoofdlijnen:

De gevelwanden van Middenloods waren weinig gearticuleerd en tussen de 
wanden onderling was maar in beperkte mate sprake van contrast. De enige 
gevelwand die een uitzondering hierop vormde was de noordgevel: hier was 
een grote gevelopening aangebracht ten behoeve van de scheepshellingen. 

In de gevelopstand van het gebouw was geen sprake van een ‘optische’ 
plint; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grofsmederij en delen van de 
Machinefabriek, waar zich ten gevolge van de aanwezigheid van verticale 
raamstroken een enigszins herkenbare plint aftekent. In de gevels van de 
Middenloods waren de ramen daarentegen hoog geplaatst om de ‘gehei-
me’ bouw van de onderzeeboten aan het oog te onttrekken. In de oost- en 
westgevel van de Middenloods vormden de hoog geplaatste horizontale 
strookramen de enige opvallende elementen. Aan de zuidgevel op de kop 

Zuidgevel Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

Zuidgevel Middenloods, 
de locatie van oorspronkelijke schuifdeur 
is nog goed afleesbaar, 2014 
<FlexusAWC>

Zuidgevel Middenloods, 
horizontaal strookraam en ventilatieluik, 
2014 
<FlexusAWC>
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Oostgevel Middenloods, detail horizontale strookramen, 2013 <ABT> Noordgevel Middenloods, detail helling en gevelwand, 2014 <FlexusAWC>

Oostgevel Middenloods, 2013 <ABT> Noordgevel Middenloods en Oostloods, 2014 <FlexusAWC>
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waren tevens horizontale strookramen aanwezig, met hierboven een ven-
tilatieopening voorzien van schuifluiken. Ook de gevelbeëindiging aan de 
noordzijde van de loods was voorzien van deze oplossing. De hal was op 
de begane grond alleen op drie plaatsen geopend en daar voorzien van 
grote schuifdeuren. Deze bevonden zich tussen as 119 en 120 in de westge-
vel, in de uiterste noordoosthoek van de zuidgevel en tussen as 118 en 119 
in de oostgevel. De gevelconstructie was daar – waar noodzakelijk – met 
constructieve voorzieningen versterkt. Op de locatie van de oorspronkelijke 
opening in de noordoosthoek van de zuidgevel is dat nu nog zichtbaar. De 
versterkende vakwerkschoren zijn hier nog in de gevel te vinden. 

In de noordgevel bevond zich een grote gevelopening met drie gevelklep-
pen die de drie scheepshellingen in de loods toegang verleenden tot de 
Nieuwe Maas. Ook hier was het metselwerk ter weerszijden van en boven 
de gevelopening voorzien van een staalconstructie met vakwerkschoren om 
het bovenliggende metselwerk en dak te dragen. 

Per stalen gevelklep waren acht boven elkaar gemonteerde staalplaten ge-
klonken op de stalen achterconstructie (voor meer informatie hierover, zie 
beschrijving interieur). De drie kleppen vonden hun aanslag tegen twee ver-
ticale ‘draag’stijlen en de staalomrandingen van de gevelopening. De klep-
pen waren van binnenuit geplaatst en moeten op enigerlei wijze vastgezet 
zijn in de gevelopening. Bij opname bleek dit niet meer goed te herleiden. 
Onder de kleppen was een draagconstructie aanwezig van verticale sta-
len pijlers die de erboven geplaatste verticale ‘draag’stijlen droeg. Deze 
staalconstructie was geschoord bevestigd aan de achterliggende betonnen 
scheepshelling. Tussen deze pijlers bevonden zich vermoedelijk tevens af-
geschoorde stalen raamwerken voorzien van een houten beplanking. Deze 
raamwerken konden weggehaald worden bij de tewaterlating van een boot 
(historisch fotomateriaal en de nu nog aanwezige staalconstructie voor de 
gevel lijken dit te bevestigen). 

Noordgevel Middenloods, geveltop met dichtgezette gevelwand, 
2013 <ABT>
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Dakconstructie Middenloods detail, 2014 <FlexusAWC>Dakconstructie en kraanbaan Middenloods, 2014 <FlexusAWC>

Zuidgevel Middenloods interieur, 2014 <FlexusAWC> Noordgevel Middenloods, interieur, 2014 <FlexusAWC>
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3.2.2.3 Constructieve opzet en dak: originele situatie (fase 1)

De loods werd gebouwd met een staalconstructie die geleverd werd door 
de Duitse firma Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft Dortmunder Union 
Brueckenbau <informatie uit redengevende omschrijving MSP IPW – NR: 
GRT-5-10 I>. De vloerconstructie van de loods bestond uit een in het werk 
gestorte, doorgaande gewapend-betonplaat voorzien van verstijvingsrib-
ben. Deze betonplaat vormde voor een deel een betonnen bak met een 
helling richting het waterniveau van de Nieuwe Maas. Of de hal onderheid 
werd, is onduidelijk <de doorsnedetekening uit 1949 aangetroffen in het 
RDM-archief geeft dit niet aan>. De staalconstructie, bestaande uit por-
taalspanten op een hart-op-hart afstand van ca 5,50 meter, werd hierop 
geplaatst. 

De kolommen van de spanten werden opgebouwd uit stalen hoekprofielen 
en een volwandige lijfplaat, waarbij de elementen geklonken aan elkaar 
bevestigd werden. De lijfplaten waren op regelmatige afstand voorzien 
van horizontale verstijvingsstrippen en de flensen waren voor wat betreft 
het hogere deel van de kolommen opgedikt met opgeklinkt platstaal. De 
kolommen hadden een in lijfhoogte verlopende I-vormige doorsnede (vol-
gens de momentenlijn). Het liggende gedeelte van het portaal bestond uit V-
vakwerkliggers die voorzien waren van verticalen. Ook hier was sprake van 
een geklonken constructie, in dit geval opgebouwd uit platstaal, hoekprofie-
len en stafstalen elementen. De aansluiting van de kolom en ligger van het 
spant was specifiek in verband met het hier doorlopende lijfplaatdetail. De 
V-vakwerkliggers waren ter plaatse van de verticale stijlen in de vakwerken 
met elkaar verbonden. Stalen trekstangen en koppelregels verzorgden hier 
de horizontale krachtverdeling in de constructie en het dakvlak als geheel.

De ondersteuningsconstructie van het dak werd gevormd door stalen gor-
dingen hart-op-hart circa 2 à 2,5 meter. Het type dakbedekking dat toe-
gepast werd is onduidelijk. Vanuit de tekeningen en historische foto’s is dit 
moeilijk te herleiden. Mogelijk werd deze in eerste instantie gevormd door 
een dikwandige stalen golfplaatbedekking. Hoe lang deze dakbedekking 
toegepast geweest is, is onduidelijk <overweging hierbij is dat in een door- Kolom spant Middenloods, 2014 <FlexusAWC>
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Stabiliteitsverband oostwand Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

Stabiliteitsverband westwand Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

Zuidgevel Middenloods, detail interieur, 2014 
<FlexusAWC>
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snedetekening uit 1948 een hart-op-hart maatvoering van 2 à 2,5 meter 
aangegeven wordt (evenals in de huidige situatie aanwezig), in tegenstel-
ling tot de dakvlakken van Oost- en Jagerloods, waar sprake is van een veel 
kortere hart-op-hart afstand van de gordingen. Van de Oostloods is bekend 
dat deze voorzien was en is van houten dakbeschot. De Jagerloods was 
voorzien van dakbeschot van 28mm houtdikte op stalen gordingen hart- op-
hart 1,10 meter. Aanvullende aanwijzing betreft een tekening in het RDM-
archief uit 1976 waarop een dakrenovatie van de middenloods uitgete-
kend is, waarop aangegeven staat: ‘bestaande gebitumineerde golfplaten 
vervangen door nieuwe’. Mogelijk was sprake van golfplaten met een hoge 
golf, het zogenaamde liggerblik, waarvan de golfhoogte groter is dan de 
halve golfbreedte. Deze konden grotere maten overspannen. Golfplaten 
waren in de handel verkrijgbaar met een breedte van 0,45 – 0,9 meter 
en een lengte van 3 à 4 meter met een maximum van ongeveer 6 meter. 
<Oosterhof, J. e.a., Bouwtechniek in Nederland, blz 61, Delftse Universitaire 
Pers, 1988>>. Het dak was voorzien van 9 zadeldakvormige lichtstraten 
in dwarsrichting, voorzien van een zinken afwerking en een ijzeren patent-
roedensysteem gevuld met draadglas. In de daknok was een (vermoedelijk 
uitgetimmerde en) met zink beklede ontluchtingskap gemaakt. 

Ten behoeve van de stabiliteit van de loods bevonden zich in het travee 
tussen as 102 en as 103 zowel aan de oost- als westzijde stalen stabiliteits-
schoren. Deze bevonden zich ook in het travee tussen as 119 en as 120 
aan de westzijde van het gebouw. De stalen regels die in de gevels van de 
loods de halfsteens metselwerkvlakken droegen, waren opgehangen aan de 
spantbenen en waren door middel van stalen strippen nog extra hieraan ge-
zekerd. De noord- en zuidgevel waren aan de binnenzijde voorzien van een 
horizontaal windverband middels een vakwerkligger met schoren en stijlen. 
Het windverband aan de noordgevelzijde was met een stalen trek- en druk-
stangconstructie opgehangen aan het in de gevel geïntegreerde verticale 
stalen vakwerk boven de grote gevelopening aldaar. De horizontale wind-
verbanden in noord- en zuidgevel functioneerden tevens als bordes voor de 
kraanbaanmachinist die hier via trappen kon komen. 

Windverband noordgevel, Middenloods, 2014 <FlexusAWC>

Kraan ter plaatse van zuidgevel, Middenloods, 2014 <FlexusAWC>
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Detail tussenkolom noordwand Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

Binnenzijde gevelklep noordwand Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>
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De volwandige I-profiel bovenloopkraanbanen waren door middel van con-
soles aan de portaalkolommen bevestigd. Ook deze waren opgenomen in 
een vakwerkconstructie ten behoeve van horizontale krachtafdracht en ge-
koppeld aan een van de stalen regels in het gevelvlak. De loods was voor-
zien van twee electrische loopkranen: een van 10 ton aan de zuidzijde en 
een van 5 ton aan de noordzijde. 
De grote gevelopening in de noordgevel was voorzien van twee verticaal 
geplaatste zogenaamde ‘onderspande’ stalen vakwerkstijlen. Deze vormden 
mede de aanslag voor de drie gevelkleppen. De twee verticaal geplaatste 
‘onderspande’ vakwerken waren elk geplaatst op een onderconstructie met 
een stalen pijler. Deze was afgeschoord op de betonnen scheepshelling. 
De gevelkleppen waren voorzien van een stalen randkader dat aan de 
boven- en onderzijde verbijzonderd was door een in horizontale doorsnede 
verlopend profiel. Ze waren voorzien van een raamwerk van twee verticale 
en één horizontale ‘onderspannen’ vakwerkligger waarop een raamwerk 
van stalen regels als achterconstructie voor de beplating van de klep aan-
gebracht was. Deze beplating bestond uit een staalbeplating in acht hori-
zontale boven elkaar bevestigde stroken. 

3.2.2.4 Plattegronden, interieur: originele situatie (fase 1)

De plattegrondopzet van de loods was in eerste instantie zeer eenvoudig 
<de eerste plattegrond uit het RDM-archief die hier inzicht in verschaft 
dateert uit 1956>. Over een lengte van circa 70 meter bevond zich in het 
meest noordelijke deel van de hal de scheepshelling met een afschot van 1: 
17,6. Dit over een breedte van circa 23 meter. Het andere deel van de hal 
aan de zuidzijde met een lengte van circa 30 meter en breedte van circa 
23 meter had een vlakke vloer en bevond zich op Peil. 

Het peilniveau van de begane grondvloer in de loods betrof 3600mm + 
N.A.P. De loods had vermoedelijk een met zand-cement afgewerkte vloer. 
De afwerking van de binnenzijde van de gevels zal niet wezenlijk anders 
geweest zijn dan zoals we deze nu aantreffen: vertind met een specielaag. 
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Dakrand en lichtstraten tpv de zuidgevel, Middenloods, 2013 <ABT>
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Horizontale verstijvingsschoren Middenloods, 2014 <FlexusAWC>

Middenwand Middenloods interieur zuidzijde, 2014 <FlexusAWC> Middenwand Middenloods, interieur noordzijde, 2014 <FlexusAWC>
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3.2.2.5 Wijzigingen Middenloods

Gevelwanden: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen): (voor overzicht wijzigingen bui-
tengevel, zie faseringstekening op blz 99) (voor overzicht wijziging wanden 
in het interieur, zie foto’s op blz 84 en 85)

• (fase 1) De zijgevels van de Middenloods zijn voor het overgrote deel 
geen buitengevel meer. De Oostloods (1936-1938) en Jagerloods 
(1939) hebben het originele bouwvolume grotendeels ingebouwd. De 
volledige westgevel is met de bouw van de Jagerloods een binnenge-
vel geworden. De oostgevel is nog slechts deels als buitengevel zicht-
baar. In het onderstaande zijn ten behoeve van de eenduidigheid ook 
de ingrepen in de oorspronkelijke gevelwanden opgenomen die zich 
nu in het interieur van de loodsen bevinden. 

- (fase 2 + fase 3) De zuidgevel is voorzien van een grote gevelopening 
op de begane grond. Deze bevindt zich in het hart van de zuidgevel. 
De gevelopening inclusief de naastliggende mandeur werd al in 1947 
aangebracht. De originele schuifdeur die zich aan de oostkant van 
de zuidgevel bevond werd toen verwijderd en de deuropening werd 
dichtgemetseld (deze reparatie in het metselwerk is nog steeds aflees-
baar). De hefdeur die zich nu bevindt ter plaatse van de grote gevel-
opening uit 1947 stamt uit 1961, het moment waarop de Middenloods 
Koperslagerij werd (fase 3). 

- (fase 2) De hefdeuropening die zich in de wand tussen de Middenloods 
en de Jagerloods bevindt tussen as 118 en 120 (en die tijdens onze 
opname juist dichtgezet werd) stamt uit 1956. De hefdeur uit 1947 
tussen de Middenloods en de Jagerloods die eerst een breedte van 
1 travee had, werd toen vervangen door een nog bredere en hogere 
hefdeur, nu twee traveeën breed (10760mm breed en 5055mm hoog). 
De vervangende hefdeur uit 1956 bevindt zich nog in de Jagerloods.

- (fase 3) De gevelkleppen in de noordgevel zijn nu vastgezette elemen-
ten. Deze zijn vastgezet in de periode 1961 – 1962 toen de Midden-
loods de functie Koperslagerij ging huisvesten. Waarschijnlijk is in deze 
periode ook de deur in de meest oostelijke gevelklep aangebracht. In 
dezelfde periode zijn de raamwerken met houten beplanking onder 
de gevelkleppen verwijderd. Er werd toen een waterkerende beton-
nen gevelwand gemaakt onder de bestaande gevelkleppen. 

- (fase 3) Een deel van de gevelopeningen in de oostgevel van de Mid-
denloods, nu scheidingswand tussen Middenloods en Oostloods stamt uit 
dezelfde periode begin jaren ‘60. Het betreft de volgende openingen:
o De doorbraken tussen as 109 en 112 (en de helft van het 8e travee 

volgens tekening, maar dit is waarschijnlijk niet uitgevoerd; bij opname 
bleken hiervan geen sporen). Deze wandopeningen werden gemaakt 
ten behoeve van een werknis van de Koperslagerij. Hierboven werd 
aan de andere zijde van de wand in de Oostloods een bazenkantoor 
gebouwd met eigen binnengevels en plafondconstructie en een trapop-
gang. Het in de Oostloods nog resterende stucwerk getuigt hiervan. 
De wandopeningen zijn overigens een periode dichtgemetseld geweest 
met kalkzandsteen dat na 2002 weer is weggebroken. In deze periode 
zijn ook de roldeuren daar geplaatst. 

o Tussen as 111 en 112 werd een deurkozijn met naastliggend loketko-
zijn geplaatst voor de uitgifte van het gereedschapsmagazijn. Deze is 
nog steeds aanwezig.

o Tussen as 114 en 120 zijn de wanden weggesloopt met een hoogte 
van globaal 5 meter om de Oostloods en Middenloods hier samen te 
voegen. 

- (fase 4) De opening in de oostgevel van de Middenloods tussen as 110 en 
111 is het gevolg van een vergroting rond 1975 van een eerdere, begin 
jaren ’60 (fase 3) aangebrachte doorgang. De wandopening werd ver-
breed om de doorgang tussen de Expeditie Pijpbewerkingswerkplaats en 
de Pijpbewerkingswerkplaats zelf te optimaliseren. 

- (fase 4) Ook werden rond 1975 de doorgangen tussen as 112 en 114 
aangebracht. Dit ten behoeve van een goede maatvoering van het in de 
oosthal ingebouwde kleedlokaal. 

- (fase 4) Ook de ingebouwde staalconstructie voor de wand tussen as 112 
en 116 stamt uit deze periode rond 1975.

- (fase 4) De noordgevel van de Middenloods werd in 1976 aan de bin-
nenzijde voorzien van warmteisolatie. De gevelkleppen waren volgens 
een tekening die wij in het archief van RDM aantroffen op dat moment 
al aan de binnenzijde van warmteisolatiemateriaal voorzien (dit is nu 
nog aanwezig), maar het metselwerkvlak ter plaatse van de nok werd 
wel geïsoleerd (met glaswol en Heratekta beplating). Hierbij werden de 
strookramen in de noordgevel verwijderd en met metselwerk dichtgezet. 
De tekeningen in het RDM-archief geven niet aan dat de zich daarboven 
bevindende luiken toen zijn verwijderd. 
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Doorbraken in oostwand Middenloods,; doorzicht naar Oostloods, 
2014 
<FlexusAWC>

Entresolgebouwtjes, interieur noordzijde Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

kraan, interieur zuidzijde Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>

kraan, interieur noordzijde Middenloods, 2014 
<FlexusAWC>
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- (fase 4) Ofschoon de tekeningen in het RDM-archief dit niet aangeven, 
lijkt het gezien de staat van het metselwerk, dat rond 1976 ook de schuif-
luiken in de gevelnok van de noordgevel zijn verwijderd en met halfsteens 
metselwerk zijn dichtgezet. 

- (vermoedelijk opening aangebracht en gesloten in fase 4): in de westge-
vel is een deuropening tussen as 111 en 112 aanwezig geweest; hier is 
nu een volledig dichtgemetselde travee aanwezig.

- (vermoedelijk opening aangebracht en gesloten in fase 4): in de westge-
vel is een deuropening tussen as 112 en 113 aanwezig geweest; deze 
opening is nu dichtgemetseld

- (vermoedelijk opening aangebracht en gesloten in fase 4): in de westge-
vel is tussen 110 en 111 een grote wandopening aanwezig geweest; hier 
is nu een kalkzandsteeninvulling over twee lagen hoog aanwezig. 

- (fase 5) De mandeur in het kleine kozijn in de zuidgevel is in 2012 ge-
verfd en weer gangbaar gemaakt.

- (fase 5) De brandtrap langs de oostgevel werd in 2011-2012 geplaatst. 
Hier waren eerst steekladders aanwezig en zijn als vervanging kooilad-
ders geplaatst.

- (fase 5) In verband met de brand in 2008 in de Bergloods zijn ramen in 
de oostgevel vervangen, inclusief staalprofielen daar. Het houten dakbe-
schot van de Oostloods is toen ook aan de bovenzijde verstevigd met een 
multiplex plaat 

- (onduidelijk) De datering van de deuropeningen in de oostwand tussen as 
102 en 103 en tussen as 104 en 105 kon, uitgaande van het beschikbare 
tekeningen, niet achterhaald worden. 

- (onduidelijk) De raamstrook in de westgevel van de loods (nu de schei-
dingswand tussen Middenloods en Jagerloods) is dichtgezet. De exacte 
datering wanneer dit gebeurd is, kon uitgaande van de beschikbare te-
keningen niet achterhaald worden. 

Constructieve opzet en dak: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):

- (fase 3) De betonnen balkenroostervloer op betonpoeren boven de origi-
nele scheepshellingen (over een diepte van 5 traveeën, de meest noorde-
lijke traveeën van de loods tussen as 102 en 107) is rond 1961 – 1962 
aangebracht ten behoeve van de huisvesting van de Koperslagerij. De 
vloer werd voorzien van twee vloerluiken. Tevens werd de loods voorzien 
van een nieuwe vlakke vloer met stelconplaten (tussen as 107 en 114). 

- (fase 3) De windverbanden/verstijvingsschoren in het interieur van de 
Middenloods (toen Koperslagerij) zijn in 1961/1962 zowel aan de oost- 
als westzijde tussen de staalportalen aangebracht ter verstijving van de 
constructie. Dit was noodzakelijk omdat aan de spantbenen 1-tons arm-
kraantjes werden aangebracht voor het ophijsen van werkstukken. De 
schoren waren noodzakelijk om het kippen van de staalconstructie tegen 
te gaan. 

- (fase 4) Het dakvlak van de Middenloods stamt uit 1976. Voorafgaande 
aan de herinrichting als Pijpbewerkerswerkplaats werd de Middenloods 
toen voorzien van een nieuw dak. De originele stalen gordingen en stalen 
vakwerkliggers bleven hierbij gehandhaafd. De randdetails van het dak 
zijn toen deels aangepast. Aan de zuidgevel bleven deze vermoedelijk 
gehandhaafd en werden voorzien van een nieuwe afwerkingskap. Het 
volledige dakvlak werd geïsoleerd en van dakbedekking voorzien. 

- (fase 5) De lichtstraten van de Middenloods zijn rond 2011 – 2012 aan-
gebracht. De originele lichtstraten werden toen vervangen in verband met 
de veiligheid in de hal die een meer publieke functie kreeg. De lichtstra-
ten zijn toen voorzien van draadglas en rookluiken. 

Plattegronden/interieur: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):

- (fase 4 en 5) De grote middenwand die de Middenloods in tweeën deelt 
is gebouwd in de periode 1978-1980, ten behoeve van de afscheiding 
van de Pijpbewerkingswerkplaats van de rest van de loods die als maga-
zijn voor de onderzeebotenbouw ging functioneren. De onderzijde van de 
wand is opengebroken in 2010 (fase 5) ten behoeve van de tentoonstel-
lingsfunctie. 

- (fase 4 en 5) Het entresolgebouw is uit de periode 1978-1980 en vormde 
het kantoorgebouwtje van de Pijpbewerkerswerkplaats. Het betreft een 
ingebouwde verdieping (3565 + Peil) met hierop een vloerveld (6480 + 
Peil)). Onder de entresol bleef vrije ruimte over voor de werkplaats. De 
wandindeling in het entresolgebouwtje is nu niet meer aanwezig. Deze is 
in de periode na 2002 (fase 5) gesloopt. Zowel in de Middenloods als 
in de Oostloods zijn in 2011 nieuwe stalen trappen aangebracht om het 
verdiepingsniveau te kunnen bereiken. 

NB. Er zijn nog twee originele kranen in de loods aanwezig. 
   Hiernaar heeft geen nader onderzoek plaatsgevonden.
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Middenloods, interieur oostgevel, secties 2014 <FlexusAWC>

Middenloods, interieur westgevel, secties 2014 <FlexusAWC>
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as110 as108 as108 as107 as105 as105 as104 as103 as102

as115as113as112as111as110as109

as116as115 as117 as118 as119 as120
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Gevelaanzicht Oostloods zuidgevel <ABT, 2014>

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

Gevelaanzicht Oostloods noordgevel <ABT, 2014>
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3.2.3 De Oostloods 

3.2.3.1 Hoofdmaatvoering Oostloods

De Oostloods werd in 1936 gebouwd en had op dat moment 16 traveeën. 
In 1938 werden hier aan de zuidzijde nog 4 traveeën aan toegevoegd. De 

loods had een beukbreedte van circa 15 (15110mm) meter, een traveemaat 
van 5 meter en was circa 11,5 meter hoog. De hal verkreeg uiteindelijk bijna 
een identieke lengte als de Middenloods (circa 100 meter).

Voor historische tekeningen en een uitgebreide beschrijving van de originele 
situatie en transformaties, zie paragraaf 3.1.2 t/m 3.1.7. Voor tekeningen 
van de situatie zoals aangetroffen bij de opname, zie deze en navolgende 
bladzijden.

Dwarsdoorsnede Oostloods richting noordgevel <ABT, 2014> Dwarsdoorsnede Oostloods richting zuidgevel <ABT, 2014>
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Plattegrond Oostloods dak <ABT, 2014>

Plattegrond Oostloods begane grond <ABT, 2014>
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Langsdoorsnede Oostloods, kijkrichting Middenloods <ABT, 2014>

ONDERZEEBOOTLOODS

ONDERZEEBOOTLOODS

Gevelaanzicht Midden- en Oostloods oostgevel <ABT, 2014>
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3.2.3.2 Gevels oostloods: originele situatie (fase 1)   

De Oostloods werd als annex van de veel grotere naastgelegen Midden-
loods gebouwd. De gevels van de loods uit 1936-38 sloten in hun uitgangs-
punten hierbij aan en weken niet of nauwelijks af van de Middenloods. Ook 
hier was sprake van een basis met een rasterwerk van metselwerk en staal-
binten met een zich in de zijgevel van het gebouw tonende draagconstructie. 
Ook hier was gesinterde baksteen en gesneden voegwerk toegepast (of 
de kleurstelling van de baksteen identiek was als de steen die toegepast 
is bij de middenloods was tijdens de opname moeilijk te achterhalen). Ook 
dit gebouw werd afgedekt met een zadeldak, dat zich ter plaatse van de 
kopgevels weinig nadrukkelijk toonde (het dak had een iets grotere hel-
lingshoek). Ook hier was qua architectonische intentie - voor zover je daar-
van kunt spreken - geen groot verschil tussen kopgevels en langsgevel. De 
noordgevel was hier zelfs gesloten, in tegenstelling tot de Middenloods met 
haar grote gevelopening.
 
In de geveltop aan de noord- en zuidzijde bevond zich evenals bij de Mid-
denloods een ventilatieopening aan beide zijden, voorzien van een sta-
len luik. In tegenstelling tot de Middenloods was hier sprake van tuimelend 
scharnierende luiken. Het enige opvallende verschil met de buurman voor 
wat betreft de gevel vormde – afgezien van de afmetingen - het rondgaan-
de strookraam en het basement van de stalen draagconstructie in de gevel. 
De staalconstructie was op betonkolommen geplaatst, vermoedelijk omdat 
de loods in eerste instantie als open opslagloods gedacht was. De bescher-
ming van de staalconstructie tegen beschadiging bij transport door de gevel 
was dus van belang. Vermoedelijk is pas tijdens een latere fase besloten de 
gevel toch dicht te zetten met metselwerk. 

De Oostloods was op de begane grond rond 1938 alleen op twee loca-
ties voorzien van gevelopeningen. Deze bevonden zich in de oostgevel ter 
plaatse van het 12e travee vanaf de noordzijde (tussen as 12 en 13) en 
een gevelopening en zijdeurtje in de kopgevel aan de zuidzijde (zoals in de 
huidige situatie nog aanwezig is). 

Zuidgevel Oostloods, 2014 <FlexusAWC>

Schoongemaakt metselwerk, Oostloods, 2014 <FlexusAWC>
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Oostgevel Oostloods, strookraam tpv traveeen uit 1938, 2014 <FlexusAWC>

Noordgevel Oostloods, 2014 <FlexusAWC> Noordgevel Oostloods, ventilatieluiken, 2013 <ABT>

Oostgevel Oostloods, betonkolommen met hierop 
staalkolommen, 2014 <FlexusAWC>
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3.2.3.3 Constructieve opzet en dak: originele situatie (fase 1)

De hoofddraagconstructie van de loods werd gevormd door een staalcon-
structie van de firma Kloos & Zonen uit Kinderdijk. Wij troffen deze naam 
aan op de constructietekeningen in het RDM-archief. De vloerconstructie van 
de hal werd gevormd door een in het werk gestorte gewapend betonnen 
vloerplaat. De betonkolommen werden volgens een in het RDM-archief aan-
getroffen doorsnedetekening uit 1948 gestort op een fundatie met een stro-
kenfundering. 

De hoofddraagconstructie van het dak van de loods werd gevormd door 
samengestelde stalen vakwerkliggers, hart-op-hart circa 5 meter. Het was 
een variant op het zogenaamde V-spant (ook wel Hollands spant genaamd), 
hier voorzien van verticale wandstaven; in dit geval was de ligger voorzien 
van 1 extra verticale stijl. Deze horizontale liggers werden aan de westzijde 
ondersteund door stalen consoles die gemonteerd waren op de spantbe-
nen van de Middenloods. Archieftekeningen in het RDM-archief toonden 
aan dat hier niet steeds van uitgegaan is en dat de hal ook in zijn geheel 
zelfstandig dragend gedacht geweest is. Niettemin is toch gekozen voor de 
aanleunoplossing, vermoedelijk in verband met de lagere kostprijs. Aan de 
oostzijde werd de dakconstructie ondersteund door verticale stalen draag-
kolommen (samengestelde en zogenaamde ́ onderspannen´ vakwerkliggers) 
geplaatst op de eerder genoemde betonnen pijlers. De stalen gevelstijlen 
in de noord- en zuidgevel (niet samengesteld, maar hier voorzien van een 
continue profieldoorsnede) werden op identieke betonkolommen geplaatst. 

De vakwerkliggers van het dak van de Oostloods waren aan de bovenzijde 
voorzien van driehoekige stalen opbouwen die een over de nok doorgaande 
lichtstraatconstructie ondersteunden. De lichtstraatconstructie was voorzien 
van een zinken afwerking en een stalen patentroedensysteem gevuld met 
draadglas, een oplossing overeenkomstig toegepast bij de Middenloods. In 
verband met de opslagfunctie van de loods was hier echter – in tegenstel-
ling tot de Middenloods – niet voorzien in speciale ontluchtingskappen in het 
dakvlak. De vakwerkliggers in het dak waren op een groot aantal locaties 
diagonaal geschoord ten behoeve van de krachtenoverdracht en het verstij-

Dakconstructie Oostloods, gezien naar het noorden, 2014 
<FlexusAWC>

Dakconstructie Oostloods, gezien naar het zuiden, 2014 
<FlexusAWC>
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Flexus AWC 

Oostloods, dakrand en gootdetails, 2013 <ABT, FlexusAWC>

Interieur Oostloods, betonkolommen en stalen gevelstijlen, 
2014  <FlexusAWC>

Detail
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ven van de dakconstructie. De Oostloods als geheel ontleende hiermee zijn 
stabiliteit aan de Middenloods. Het dakvlak van de Oostloods was opge-
bouwd uit houten gordingen en dakbeschot uit houten delen. 

In de loods waren oorspronkelijk twee kranen aanwezig, één van 10 ton aan 
de noordzijde en één van 3 ton aan de zuidzijde. De volwandige kraan-
baanliggers (I-profiel) werden aan de oostzijde gedragen door de onder-
spanningsconstructie van de stalen gevelstijlen. Aan de westzijde waren de 
kraanbaanliggers door middel van consoles aan de naastgelegen portaal-
spanten van de Middenloods bevestigd. Ten behoeve van het stabiliseren 
van de kolommen van de Middenloods – waarschijnlijk noodzakelijk in ver-
band met de horizontale krachten die optreden bij het stoppen van de 
kraan – werden op meerdere plaatsen op de kolommen van de Midden-
loods schoorconstructies aangebracht.

3.2.3.4 Plattegronden, interieur: originele situatie (fase 1)

De plattegrondopzet van de loods was vermoedelijk - de eerste platte-
grond uit het RDM-archief die hier inzicht in verschafte dateert uit 1956 - in 
eerste instantie zeer eenvoudig. De hal was niet of nauwelijks ingedeeld met 
wanden en vormde één geheel. De hal zal in eerste instantie gefunctioneerd 
hebben als een zelfstandige eenheid die ontsloten werd aan de zuidkant.

Het peilniveau van de vloeren in de hal betrof 3600mm + N.A.P. De loods 
had vermoedelijk een met zand-cement afgewerkte vloer. Er was waar-
schijnlijk geen sprake van een afwerking aan de binnenzijde van de gevels. 

Oostloods, lichtstraat, 2014 <FlexusAWC>

Oostloods, kraan, tpv zuidzijde van de loods, 2014 <FlexusAWC>
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Flexus AWC 

Interieur Oostloods, zicht op doorbraken westwand, 2014 <FlexusAWC>

Interieur Oostloods, zicht op roldeur en toiletcontainer, 2014 
<FlexusAWC>

Interieur Oostloods, zicht op trap naar entresol, 2014 <FlexusAWC>
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3.2.3.5 Wijzigingen Oostloods

Gevelwanden: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen) (voor overzicht wijzigingen buiten-
gevel, zie faseringstekening op blz 99):

- Zie voor alle doorbraken in de westwand van de Oostloods (de oorspron-
kelijke gevel van de Middenloods en de huidige binnenwand): Midden-
loods.

- (fase 3) De kozijnen in de oostgevel tussen as 14 en 15 en as 15 en 16 en 
de kleine vierkante kozijnen tussen as 12 en as 15 zijn rond 1963 - 1965 
aangebracht ten behoeve van een buitentoilet en een toilet- en kleed-
ruimte voor de Koperslagerij. 

- (fase 3) De grote gevelopening in de oostgevel die oorspronkelijk vanuit 
de Oostloods toegang verschafte naar de kade werd in dezelfde peri-
ode dichtgezet. Ook werden oorspronkelijk tegen de Oostloods aange-
bouwde toiletten/kleedgebouwtjes gesloopt.  

- (fase 3) Zeer waarschijnlijk is het nu (per 2014) aanwezige stucwerk en 
schilderwerk op de gevel van de Oostloods (en oorspronkelijk de gevel 
van de Bergloods) uit dezelfde periode, omdat hiermee de toen ‘gerepa-
reerde’ buitengevel van het gebouw afgewerkt werd.

- (fase 3) De grote gevelopening met de naastliggende mandeur in de 
oostgevel tussen as 9 en 11 werd rond 1963 - 1965 gemaakt ten behoe-
ve van de toelevering van pijpmateriaal uit het Pijpenmagazijn richting 
de Dokhaven. De constructie in de gevels werd toen ook aangepast.

-  (fase 4) De in de oostgevel aanwezige strook ramen tussen as 12 en as 
17 zijn aangebracht ten behoeve van daglichttoetreding voor de in de 
Oostloods rond 1979 gebouwde kantine. De oorspronkelijke doorgaande 
raamstrook die zich hier bevond werd gesloopt en de gevel werd op 
deze hoogte dichtgemetseld. 

- (fase 4) De buitentrap tegen de gevel inclusief het verdiepingshoge kozijn 
met deur werd in dezelfde periode geplaatst. Deze verschafte toegang 
tot een overloop die via de Oostloods toegang verleende tot het kantoor 
van de Pijpbewerkingswerkplaats in de Middenloods (de huidige entre-
sol). 

- (fase 4) De mandeuren in de assen 16 – 17  en 18 – 19 zijn in dezelfde 
periode gerealiseerd. Deze vormden de toegangen naar een gang en 
een installatieruimte. 

- (fase 4) vermoedelijk stamt de roldeur in de gevelopening tussen as 9 en 
11 uit dezelfde periode

- (fase 5) Het gevelmetselwerk onder de raamstroken in de gevel tussen de 
assen 1 en 9 en de penant naast de grote gevelopening tussen de assen 
9 en 10 is daar aangebracht na de brand in de aangebouwde Bergloods 
in 2008. 

- (fase 5) De mandeuren in de kozijnen in de oostgevel op de begane 
grond werden in 2008 vervangen.

- (fase 5) De roldeur in de oorspronkelijke gevelopening in de zuidgevel is 
geplaatst in 2010 a 2011. De oorspronkelijke historische deur (fase 1) is 
nog steeds aanwezig. Deze is erboven geplaatst. 

Constructieve opzet en dak: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):

- (fase 5) Het glas in de lichtstraten van de Oostloods werd in 2010 ver-
vangen. De lichtstraatconstructie zelf bleef hierbij gehandhaafd.

- (onduidelijk) De dakranden van de Oostloods op de kop zijn voorzien 
van een nieuwe afdekkingskap; het in onduidelijk of het gootdetail ter 
plaatse van de oostgevel origineel is ; deze sluit echter nauw aan bij de 
verdere vormgeving van de loods. 

Plattegronden, interieur: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):

- (fase 5) Alle ingebouwde wanden en vloeren in de Oostloods werden in 
2010 gesloopt ten behoeve van de tentoonstellingsfunctie.

- (fase 5) Er werden in 2011 een trap en bordes geplaatst in de Oostloods 
die toegang verschafte tot de verdieping van de entresol in de Midden-
loods. 

- (fase 5) in 2010 werd in de Oostloods een toiletcontainer geplaatst. 
NB. Er is nog 1 kraan in het interieur aanwezig. Hiernaar heeft geen nader  

  onderzoek plaatsgevonden.
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Flexus AWC 

Oostloods, oostgevel, vroegere kantinegevel, 2014 <FlexusAWC>

Oostloods, oostgevel, buitentrap, 2014 <FlexusAWC>

Oostloods, oostgevel, dichtgezette wand, 2014 <FlexusAWC>

Oostloods, oostgevel, grote gevelopening, 2014 <FlexusAWC>
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FASERINGSTEKENING GEVELS MIDDEN- EN OOSTLOODS, 2014 
<FlexusAWC>
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Flexus AWC 

Dwarsdoorsnede Jagerloods B-B, kijkrichting noord, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>Gevelaanzicht Jagerloods zuidgevel, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>

Gevelaanzicht Jagerloods noordgevel, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>Gevelaanzicht Jagerloods oostgevel, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>
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3.2.4 De Jagerloods 

3.2.4.1 Hoofdmaatvoering Jagerloods

De westelijke langshal, de Jagerloods, gebouwd in 1939, had dezelfde 
schaal als de Middenloods. Er was sprake van een beukbreedte van circa 
27 meter, een traveemaat van circa 5,5 meter (5560mm) en een nokhoog-
te van circa 22,5 meter. De loods had voor het overgrote deel dezelfde 
traveemaat als de naastliggende middenloods. De Jagerloods was echter 
langer: circa 123,5 meter. Er waren 22 traveeën, 4 traveeën meer dan de 
Middenloods. De Jagerloods stak aan de noordzijde 2 traveeën, en aan 
de zuidzijde 2 traveeën uit ten opzichte van de buurman. Men anticipeerde 
ongetwijfeld op de bouw van langere schepen. Aan de noordzijde resul-
teerde dit in een uitbouw in de rivier en aan de zuidzijde in een afschuining. 
De bedrijfsspoorlijn vanaf het terrein west naar de Dokhaven noodzaakte 
ertoe een hoek van het gebouw af te schuinen. 

Voor historische tekeningen en een uitgebreide beschrijving van de originele 
situatie en transformaties, zie paragraaf 3.1.2. t/m 3.1.7. Voor tekeningen 
van de situatie zoals aanwezig voor de verbouwing uit 2013/2014, zie 
deze en navolgende bladzijden. B
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Flexus AWC 

Plattegrond Jagerloods dak, situatie voor verbouwing <ABT, 2014> De hier getoonde tekeningen geven niet de situatie weer zoals gezien tij-
dens onze opname, maar betreft de situatie voor de verbouwing uit 2014

Plattegrond Jagerloods begane grond, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>
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Langsdoorsnede Jagerloods, kijkrichting Middenloods, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>

Gevelaanzicht Jagerloods westgevel, situatie voor verbouwing <ABT, 2014>
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Flexus AWC 

Jagerloods, oorspronkelijke situatie zuidgevel, uitsnede uit grotere 
luchtfoto <KLM Aerocarto>

Jagerloods, oorspronkelijke situatie noordgevel, uitsnede uit grotere 
luchtfoto <KLM Aerocarto>
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3.2.4.2 Gevels Jagerloods: originele situatie (fase 1)

De gevels van de Jagerloods sloten zeer nauw aan bij die van de Mid-
denloods. Veel principes en oplossingen werden uit de oudere Middenloods 
overgenomen. De eenvoudige hoofdvorm van de loods, de geslotenheid 
en functionele opzet, de toepassing van de grote gevelopening met ge-
velkleppen aan de rivierzijde en de principeopbouw van de gevels met 
de stalen draagstructuur en halfsteens metselwerkinvullingen, de lichtstraten 
en dakontluchtingskap waren identiek. Ook de toepassing van horizontale 
stalen strookramen in de westgevel en in de kopgevels kwam overeen. 

Een uitzondering hierop vormde de eerder genoemde afschuining in de 
plattegrond aan de zuidoostzijde van het gebouw (hier was tot op zekere 
hoogte een hoek uit het gebouw genomen; de exacte hoogte is vanuit de 
beschikbare tekeningen en historisch fotomateriaal niet meer af te leiden). 

In de geveltop van de zuidgevel ontbraken ook de schuifluiken. De reden 
voor het ontbreken van de ventilatievoorziening op deze locatie is onbe-
kend. Een aanzienlijke afwijking ten opzichte van de Middenloods werd 
gevormd door de grote gevelopening in het hart van de zuidgevel. Deze 
toegang was voorzien van een grote en hoge hefdeur; dit in tegenstelling tot 
de Middenloods waar sprake was van schuifdeuren <voor de Oostloods is 
hierover geen exacte duidelijkheid, maar dit was vermoedelijk ook daar het 
geval>. Door deze deur vond de toelevering via het bedrijfsspoor plaats. 

3.2.4.3 Constructieve opzet en dak: originele situatie (fase 1)

De hoofddraagconstructie van de loods werd gevormd door een staalcon-
structie van de firma Kloos & Zonen uit Kinderdijk <informatie uit redenge-
vende omschrijving MSP IPW – NR: GRT-5-10 I>.

De vloerconstructie van de loods werd gevormd door een in het werk gestor-
te doorgaande gewapend betonplaat voorzien van verstijvingsribben. Deze 
betonplaat vormde voor een deel een betonnen bak met een helling richting 
het waterniveau van de Nieuwe Maas. De hal werd vermoedelijk onderheid 

Jagerloods, zuidgevel, 2013, nog duidelijk zichtbaar de locatie van 
de oorspronkelijke gevelopeningen <ABT>
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Flexus AWC 

Interieur Jagerloods, zicht op zuidge-
vel, 2013 <ABT>

Interieur Jagerloods, zicht op deuren noordgevel, 2013 <ABT> Interieur Jagerloods, zicht op dakspanten en westgevel, 2013 <ABT>

Interieur Jagerloods, zicht op noord-
gevel en muur Middenloods, 2013 
<ABT>

Interieur Jagerloods, westgevel kolom-
men kraanbaan, 2013 <ABT>

Interieur Jagerloods, versterkte con-
structie westgevel, 2013 <ABT>

De hier getoonde foto’s 
geven niet de situatie 
weer zoals gezien tijdens 
onze opname, maar be-
treft de situatie voor de 
verbouwing uit 2014
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<de doorsnedetekening uit 1949 aangetroffen in het RDM-archief geeft dit 
in ieder geval aan>. 

De hoofddraagconstructie van het dak van de hal werd gevormd door sa-
mengestelde stalen V-vakwerkliggers voorzien van verticalen. De liggers 
waren hart-op-hart circa 5,50 meter uit elkaar geplaatst. Er was sprake van 
een geklonken constructie, opgebouwd uit platstaal, hoekprofielen en staf-
staal. De vakwerkliggers waren aan de westzijde direct op de volwandige 
kolommen gemonteerd die opgenomen waren in de gevelconstructie. Aan 
de oostzijde waren de vakwerken direct gemonteerd op de portaalspanten 
van de Middenloods.

De ondersteuningsconstructie van het dakvlak zelf werd gevormd door sta-
len gordingen circa 1,10 meter hart-op-hart, waarop houten dakbeschot 
(28 mm dik) vastgezet was. Het platte dak was in de dwarsrichting voorzien 
van elf zadeldakvormige lichtstraten voorzien van een zinken afwerking 
en een ijzeren patentroedensysteem gevuld met draadglas. De lichtstraten 
waren ter plaatse van de daknok onderbroken door een (vermoedelijk uit-
getimmerde en) met zink beklede doorgaande ontluchtingskap.

De volwandige I-profiel bovenloopkraanbanen werden gedragen door ko-
lommen met een I-profieldoorsnede. Deze waren aan de westzijde met de 
gevelkolommen en aan de oostzijde met de portaalkolommen van de Mid-
denloods verbonden, middels horizontale en – plaatselijk - diagonale hoek-
profielen op regelmatige afstand. Door deze koppeling was sprake van 
een samenwerkende constructie. In de kraanbaankolommen aan de mid-
denloodszijde waren op regelmatige afstand op globaal 1/3 hoogte van 
de kolommen schoren aangebracht als extra verstijving van de construc-
tie. Hiernaast waren ter weerszijden van de hal in de kraanbaanconstructie 
twee grote schoren aangebracht, o.a. bedoeld om de horizontale kracht die 
het stoppen van de kraan tot gevolg had op te nemen. De Jagerloods was 
voorzien van twee electrische loopkranen: elk 25 tons <doorsnedetekening 
RDM-archief 1956>.
De Jagerloods ontleende zijn stabiliteit grotendeels aan de belendende 
Middenloods. Om horizontale windbelasting op te nemen was de noordge-
vel aan de binnenzijde voorzien van een horizontaal windverband middels 

Interieur Jagerloods, lichtstraat, 
2013 <ABT>

Interieur Jagerloods, lichtstraat, 
kraan en dakconstructie, 2013 
<ABT>
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Flexus AWC 

Tekening nieuwe schuifdeurconstructie in noordgevel Jagerloods, 1985 <RDM-archief>
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Tekening bestaande situatie ter plaatse van gevelkleppen noordgevel, 1985 (deze situatie is toen gewijzigd) <RDM-archief> 
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Flexus AWC 

Interieur Jagerloods, zicht op schuifdeuren, 2013 <ABT>

Interieur Jagerloods, zicht op windverband noordgevel, 2014 
<FlexusAWC>

Interieur Jagerloods, zicht op galerij langs scheidingswand met mid-
denloods, 2013 <ABT>
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een vakwerkligger. Deze samengestelde stalen constructie die niet van scho-
ren maar alleen van horizontale stijlen voorzien was, was met een trekstang-
constructie opgehangen aan het in de gevel geïntegreerde verticale stalen 
vakwerk boven de grote gevelopening aldaar. Aan de binnenzijde van de 
zuidgevel was een vergelijkbaar horizontaal windverband aanwezig als bij 
de noordgevel. Een in de gevel geïntegreerd vakwerk ontbrak daar en 
was ook niet noodzakelijk in verband met de gesloten constructie. Zowel 
het horizontale vakwerk aan de zuid- als aan de noordzijde functioneerde 
tevens als bordes voor de kraanbaanmachinist die hier via laddertrappen 
kon komen.

De vormgeving van de gevelkleppen en de zich hiertussen en hieronder 
bevindende constructie was op basis van de beschikbare foto’s en de teke-
ningen in het RDM-archief enigszins te herleiden. Deze constructie week af 
van de oplossingen in de Middenloods. Er was waarschijnlijk (foto’s en een 
opmetingstekening van de bestaande toestand uit 1985 lijken dit te sug-
gereren) sprake van een groter aantal gevelkleppen in de noordgevel dan 
bij de Middenloods aanwezig was,  vier kleppen per scheepshelling, totaal 
acht stuks. Een keuze die mogelijk te maken had met de transporteerbaar-
heid van de elementen. 

3.2.4.4 Plattegronden, interieur: originele situatie (fase 1)

De plattegrondopzet van de hal was in eerste instantie zeer eenvoudig <de 
eerste plattegrond uit het RDM-archief die hier inzicht in verschaft stamt 
uit 1956>. Over een lengte van circa 83 meter bevond zich in het meest 
noordelijke deel van de hal de scheepshelling met een afschot van 1: 21,7, 
over bijna de volle breedte van de hal. Het andere deel van de hal aan de 
zuidzijde met een lengte van circa 40 meter had een vlakke vloer en bevond 
zich op Peil (volgens tekening 3600mm + N.A.P.). 

Het peilniveau van de vloeren in de hal was 3600mm + N.A.P. De loods had 
vermoedelijk een met zand-cement afgewerkte vloer. De afwerking van de 
binnenwanden was identiek aan de situatie bij de Middenloods: deze was 
vertind met een specielaag. 
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Jagerloods, westgevel, nieuwe metalen gevel, 2014 <FlexusAWC>

Jagerloods westgevel, nieuwe metalen gevel, 2014 <FlexusAWC>

Jagerloods, westgevel, nieuwe gemetselde gemetselde plint op origi-
neel betonnen basement, in het basement nog houten schotten aanwe-
zig, 2014 <FlexusAWC>

Jagerloods, oostgevel, nieuw metsel-
werk gevel, 2014 <FlexusAWC>
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3.2.4.5 Wijzigingen Jagerloods

De Jagerloods werd op het moment van opname ingrijpend verbouwd. De 
loods had voor de verbouwing een industriële functie en zal deze ook toe-
komstig behouden. Bij de verbouwing (fase 5) zijn een groot aantal origi-
nele elementen en constructies verwijderd. Kort opgesomd betreft dit de 
volgende onderdelen: 
- De volledige metselwerk gevelwandinvullingen aan de noord-, oost-, 

west- en zuidzijde van de loods
- De entree-hefdeur tussen as 119 en as 121
- De volledige dakconstructie van de loods inclusief de lichtstraten en 

dakventilatoren en de originele gordingen.
- De stalen trappen ten behoeve van de kraanmachinist tegen de bin-

nenzijde van de zuidgevel
- De originele kraan en kraanbaan
- De nog resterende onderdelen van het lasplatform dat ooit in de hal 

gestaan heeft.
- De stalen bordessen van de grote schuifdeuren in de noordgevel (deze 

stamden uit 1984/1985)
- Twee kleine deuropeningen in de oostwand/scheidingswand met de 

middenloods; deze zijn dichtgezet
In grote lijnen resteren van de oorspronkelijke hal nog slechts de volgende 

onderdelen:
- de volledige stalen hoofddraagconstructie (stijlen/kolommen/vak-

werkliggers), inclusief de kraanbaanondersteuningsconstructie; in de 
hoofddraagconstructie heeft tussen as 107 en 109 in de westgevel 
van de loods een aanpassing plaatsgevonden in verband met een hier 
geformeerde grote nieuwe gevelopening

- de grote schuifdeuren in de noordgevel (deze stammen uit 1984/1985)
- de hellingen en de oorspronkelijke betonconstructie; deze bevinden 

zich onder de nieuwe vloerconstructie

Van de wijzigingen uit eerdere periodes zijn de volgende nog herkenbaar 
aanwezig:

Gevelwanden: Wijzigingen op hoofdlijnen vóór 2013 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen) (de huidige verbouwing is niet mee-
genomen omdat deze in relatie tot monumentwaarde niet van belang is):

- Zie voor alle doorbraken in de oostwand van de Jagerloods (de oor-
spronkelijke westgevel van de Middenloods en de huidige binnenwand): 
onder Middenloods.

-  (fase 2) Een belangrijke doorbraak hier betreft de hefdeur die zich nu 
bevindt tussen de Jagerloods en de Middenloods tussen as 118 en as 
120. Deze dateert uit 1956. De hefdeur uit 1947 tussen de Middenloods 
en de Jagerloods die eerst een breedte van 1 travee had, werd toen ver-
vangen door een nog bredere en hogere hefdeur, twee traveeën breed 
(10760mm breed) en 5055mm hoog. De deur is nu hoger geplaatst. De 
wandopening is dichtgemetseld.

- (fase 3) De aanpassing in de staalconstructie van de westgevel tussen as 
119 en 121 is het gevolg van het in 1966 verplaatsen van de hefdeur die 
zich oorspronkelijk in de noordgevel van het gebouw bevond naar deze 
locatie. In deze periode werd ook besloten om de gevel op deze locatie 
te voorzien van een uitbouw. De originele hefdeur is niet meer aanwezig. 

- (fase 3) De aanpassing in de gevelconstructie aan de westzijde van de 
hal tussen as 113 en 115 is het gevolg van een nieuwe grote schuifdeur-
opening (deze was aangegeven op een tekening uit 1966 in het RDM-
archief). De oorspronkelijke deuren zijn niet meer aanwezig.

- (fase 3) Het loopbordes uit staal aan de noordgevel werd in 1966 aan-
gebracht ten behoeve van onderhoud aan een gevelbelettering die in de-
zelfde periode op de noordgevel geplaatst werd. Dit waren lichtbaklet-
ters met het opschrift ‘Rotterdam Dockyard Company’. Het is onduidelijk 
wanneer deze reclame verwijderd is. Zeker is dat deze verwijderd is voor 
2002. 

- (fase 4) De vier grote schuifdeuren in de noordgevel stammen uit de pe-
riode 1984/1985. Deze vervingen de kleppen die zich hier bevonden. 
Ook de stalen schotten onder de deuren stammen uit deze periode. 

- (fase 4) De westgevel van het gebouw werd toen in zijn geheel voorzien 
van een metalen voorzetwand ter bescherming van het metselwerk en het 
in de gevel aanwezige staal. Deze gevel is niet meer aanwezig.
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Interieur Jagerloods, doorkijk richting zuidgevel, 2014 <FlexusAWC>

Ïnterieur Jagerloods, zuidgevel met kantoor in aanbouw, 2014 
<FlexusAWC>

Interieur Jagerloods, nieuwe dakconstructie, 2014 <FlexusAWC>

Interieur Jagerloods, noordgevel met schuifdeuren, 2014 
<FlexusAWC>
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- (onduidelijk) de hoekafschuining van het oostelijk gedeelte van de zuid-
gevel van de loods is op een zekere datum verwijderd en hier is de gevel 
doorgezet. Een exacte datering hiervoor kon vanuit het beschikbare ar-
chiefmateriaal niet achterhaald worden. Wel is de afschuining nog aan-
wezig op tekeningen uit 1963. Op tekeningen uit 1980 is deze niet meer 
aanwezig. 

Constructieve opzet en dak: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):

- (fase 4) De scheepshellingen zijn nog aanwezig onder de huidige nieuwe 
vloer. Deze werden in de periode 1984/1985 dichtgestort met grond 
en de vloer werd voorzien van een klinkerbestrating. De onderconstruc-
tie is niettemin middels houten schotten nog enigszins verbonden met de 
Nieuwe Maas.

Interieur Jagerloods, westgevel, con-
structie verdwenen gevelopening tussen 
as 113-115, 2014 <FlexusAWC>

Interieur Jagerloods, detail 
constructie westgevel, 2014 
<FlexusAWC>

Plattegronden, interieur: Wijzigingen op hoofdlijnen 
(beperkt tot nu nog aanwezige elementen):
In de plattegrondopzet van de loods is de originele situatie niet meer her-
kenbaar aanwezig.

Interieur Jagerloods, westgevel, 
nieuwe gevelopening verbouwing 
2013-2014, 2014 <FlexusAWC>

Interieur Jagerloods, oostgevel, 
2014 <FlexusAWC>
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Plattegrond Jagerloods dak, nieuwe toestand <ABT, 2014> De hier getoonde tekeningen geven de situatie weer zoals deze zal zijn na 
de verbouwing uit 2014

Plattegrond Jagerloods begane grond, nieuwe toestand <ABT, 2014>
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Dwarsdoorsnede Jagerloods, kijkrichting zuid, nieuwe toestand <ABT, 2014> Dwarsdoorsnede Jagerloods, kantoor, nieuwe toestand <ABT, 2014>

Dwarsdoorsnede Jagerloods, kijkrichting noord,nieuwe toestand <ABT, 2014>
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Langsdoorsnede Jagerloods, nieuwe toestand <ABT, 2014>

Gevelaanzicht Jagerloods westgevel, nieuwe toestand <ABT, 2014>
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Gevelaanzicht Jagerloods zuidgevel, nieuwe toestand <ABT, 2014>

Gevelaanzicht Jagerloods noordgevel, nieuwe toestand <ABT, 2014>Gevelaanzicht Jagerloods oostgevel, nieuwe toestand <ABT, 2014>
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4.1 WAARDENINDICATIE

Categorie 1: hoge monumentale waarde: behoud is noodzakelijk
Categorie 2: positieve monumentale waarde: behoud is wenselijk
Categorie 3: indifferente waarde

Een hoge monument- c.q. cultuurhistorische waarde wordt toegekend 
aan die gebouwdelen, - elementen of karakteristieken die de belangrijkste 
grondslag vormen van het monumentale gebouw en die, in de meeste ge-
vallen, het meest gezichtsbepalend zijn voor het gebouw. Het gaat hier om 
originele gebouwelementen en karakteristieken of om elementen die later 
zijn toegevoegd en een waardevol onderdeel van de bouwhistorie van het 
gebouw zijn geworden of een grote cultuur- of kunsthistorische waarde ver-
tegenwoordigen.

Elementen of gebouwdelen met een hoge monumentwaarde dienen behou-
den te blijven in de toestand waarin zij worden aangetroffen of te worden 
hersteld naar een meer monumentwaardige toestand. Ingrijpen in deze ge-
bouwdelen dient te worden vermeden en indien toch noodzakelijk met zeer 
grote zorg voor het behoud van de monumentale waarden plaats te vinden.

Een positieve monument- c.q. cultuurhistorische waarde wordt toegekend 
aan die gebouwdelen, -elementen of karakteristieken die een ondersteu-
nende rol hebben in de monumentale waarden van het gebouw. Zij bepalen 
het beeld niet (in hoge mate), maar ondersteunen en completeren het. Het 
gaat hier om originele gebouwelementen en karakteristieken of om elemen-
ten die later zijn toegevoegd en een onderdeel van de bouwhistorie van 
het gebouw zijn geworden, een zekere cultuur- of kunsthistorische waarde 
vertegenwoordigen of goed bij het karakter of de bouwgeschiedenis van 
het gebouw passen. Ook recente toevoegingen kunnen een positieve monu-
mentwaarde hebben.

Gebouwelementen of karakteristieken met een positieve monumentwaarde 
dienen bij voorkeur behouden te blijven in de toestand waarin zij worden 
aangetroffen of te worden hersteld naar een meer monumentwaardige toe-
stand, maar ingrijpen en wijzigen van deze gebouwdelen is mogelijk, mits 
goed overwogen en met aandacht voor de monumentale waarden.

De indifferente monument- c.q. cultuurhistorische waarde wordt toege-
kend aan die gebouwdelen, -elementen of karakteristieken die geen of een 
ondergeschikte rol spelen in de monumentale waarden van het gebouw. 
Vaak gaat het hierbij om latere toevoegingen die zich ofwel neutraal ver-
houden tot het gebouw, ofwel de monumentale waarden verstoren. 

Gebouwelementen of karakteristieken met een indifferente monumentwaar-
de kunnen zonder ingrijpende gevolgen voor de monumentale waarden van 
het gebouw worden gewijzigd of verwijderd. Verstorende elementen wor-
den bij voorkeur verwijderd of, indien noodzakelijk, vervangen door ele-
menten die de monumentale waarden van het gebouw ondersteunen.

4.2 DE REEDS GEMAAKTE CULTUURHISTORISCHE WAARDERINGEN 
VOOR HET COMPLEX VAN DE ONDERZEEBOOTLOODSEN

Er zijn meerdere cultuurhistorische verkenningen uitgevoerd voor de RDM-
werf en voor RDM-west. Het betreft de volgende documenten:

- Monumenten Selectie Project RDM werf, uitgevoerd door het Gemeen- 
 telijk Bureau Monumenten Rotterdam, eind jaren ‘90.
- Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, in opdracht van Ontwik- 
 kelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV, uitgevoerd door  
 Crimson architectural historians, 2005
- Concept toelichting aanwijzing Beschermd Stadsgezicht Heijplaat/ 
 RDM (2014) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De veelvoud aan rapportages maakt duidelijk dat het schrijven van een 
nauwkeurige waardering voor de onderzeebootloodsen niet plaatsvindt in 
een vacuüm.

4 WAARDENSTELLING
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Wij achtten het van belang de beschrijvingen en waarderingen uit de bo-
venstaande verkenningen door te nemen om een beeld te krijgen van de 
cultuurhistorische randvoorwaarden voor de locatie van RDM-west en de 
onderzeebootloodsen. Een samenvatting van de informatie uit deze docu-
menten is te vinden in bijlage 1.

Bij het samenvatten van deze informatie is gebruik gemaakt van de binnen 
cultuurhistorische verkenningen gebruikelijke structuur in beoordelingsaspec-
ten:
Cultuurhistorische waarde in brede zin: 
- deze wordt bepaald door de mate waarin het gebouw/complex een 

treffende uitdrukking vormt van een stedelijke, economische of sociale 
ontwikkeling. 

Cultuurhistorische waarde in enge zin: 
- deze wordt bepaald door de mate waarin een gebouw binnen een com-

plex van gebouwen de ontwikkelingsgang representeert, danwel verha-
lend is betreffende de functie/gebruiker (‘ het verhaal van RDM’). 

Stedenbouwkundige waarde: 
- deze wordt bepaald door de beeldbepalendheid van het gebouw/com-

plex, de samenhang met andere delen van het complex, de ensemble-
waarde. 

Architectuurhistorische waarde: 
- deze wordt bepaald door de stijl of bouwwijze, constructie, materiaalge-

bruik, detaillering, ornamentiek van een gebouw, door de betekenis van 
een gebouw voor het oeuvre van de architect, en/of door de uniciteit of 
curiositeit van het gebouw. 

Bouwhistorische waarde: 
- deze wordt bepaald door de mate waarin een gebouw iets vertelt over 

de ontwikkeling van bouwwijzen, constructies, maar ook door de wijze 
waarop een representatief complex in de tijd tot stand gekomen is.

Aanvullend worden ook de volgende beoordelingsaspecten behandeld:
Gaafheid: 
- intactheid van gebouw/complex. 
Zeldzaamheid: 
- de mate van voorkomen van dit type gebouw c.q. architectuur. 

Zetten we de waarderingen uit de drie reeds gemaakte cultuurhistorische 
verkenningen concluderend op een rij, dan resulteert dit voor de onderzee-
bootloodsen in het volgende samenvattende resultaat: 
Cultuurhistorische waarde in brede zin: 
-  Het omvangrijke RDM-complex is van groot belang als voorbeeld van 

een industrieel erfgoed-complex dat voor een groot deel nog intact is. 
De utilitaire gebouwen hebben een kenmerkende industriële vormgeving, 
veelal bestaande uit ijzer- en staalconstructies met gemetselde vulmuren 
<concept aanwijzingstekst BSG RDM-Heijplaat, 2014>

-  Het RDM-complex weerspiegelt de vooraanstaande positie van de RDM 
in de nationale scheeps- en machinebouwindustrie tussen 1902 en 1980 
<concept aanwijzingstekst BSG RDM-Heijplaat, 2014>.

Cultuurhistorische waarde in enge zin: 
- De onderzeebootloodsen wordt gewaardeerd als beeldbepalend histo-

risch-functioneel onderdeel van het scheepswerf- en droogdokcomplex 
van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. <tekst MSP>

Stedenbouwkundige waarde: 
-  Het complex is markant gesitueerd in de Noordwesthoek van de Dokha-

ven en de Nieuwe Maas <tekst MSP>
-  De loodsen hebben een situationele en ensemblewaarde <tekst MSP>
-  Het complex wordt gekenmerkt door een beeldbepalende ligging aan 

de Maas en de Dokhaven <Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-
terrein, 2005>

Architectuurhistorische waarde: 
-  De loodsen hebben een culturele en industrieel-historische waarde <Crim-

son, Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005>.
-  Algemeen: kenmerkend zijn de met metselwerk opgevulde ijzer- en staal-

constructies van de fabriekshallen op de werf <concept aanwijzingstekst 
BSG RDM-Heijplaat, 2014>

Bouwhistorische waarde: 
- Het complex heeft een bouwhistorische waarde (niet nader gespecifi-

ceerd) <tekst MSP>.
-  De loodsen hebben een industrieel-archeologische waarde <tekst MSP>
-  De kranen in het interieur representeren een waarde <Crimson, Cultuur-

historische Verkenning RDM-terrein, 2005>.
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Gaafheid en zeldzaamheid: 
-  Wordt voor wat betreft de onderzeebootloodsen niet specifiek op inge-

gaan, maar het RDM-complex in zijn geheel is niet gaaf <Crimson, Cul-
tuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005>.

De cultuurhistorische waarde van de onderzeebootloodsen als complex is 
hiermee in deze eerdere verkenningen expliciet hoog gewaardeerd.

4.3 UITGANGSPUNTEN VOOR DE WAARDERING

Alvorens in te gaan op de waarderingen per complexonderdeel (Midden-
loods, Oostloods, Jagerloods) formuleren wij expliciet de uitgangspunten 
die wij hierbij hanteren. Dit blijkt zeker noodzakelijk omdat in de verschil-
lende planbeoordelende gremia verschillen van mening bestonden over de 
omgang met het gebouwencomplex van de onderzeebootloodsen. In het 
licht van verdere hergebruiksvraagstellingen lijkt daarom een duidelijk ka-
der voor cultuurhistorische waardering van belang.
De eerder uitgevoerde cultuurhistorische onderzoeken en waardenstellingen 
formuleerden hieromtrent al randvoorwaarden.

De cultuurhistorische verkenning RDM werf van Crimson Architectural Histo-
rians (2005) waardeerde vele gebouwen rondom de Dokhaven, waaronder 
de onderzeebootloodsen als A-gebouw en formuleerde als uitgangspunt: 
behouden of restaureren in hun authentieke of huidige staat. Verder werd 
voor deze objecten van nationaal belang aangegeven dat er zorgvuldig 
mee moest worden omgegaan en dat de herbestemming allereerst afge-
stemd moest worden op het behoud van het gebouw en het architectonische 
beeld ervan <Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005, 
blz 82>.

Crimson stelde verder dat in de gebouwen uit de periode vanaf de jaren 
’30 sprake is geweest van een ultieme pragmatiek <Crimson, Cultuurhisto-
rische Verkenning RDM-terrein, 2005, blz 35>. Zij gaven verder aan dat 
de schaal van de gebouwen en terreinen simpelweg te groot lijkt om deze 

eenvoudig tot monument te verklaren en de toekomstige gebruiker aan de-
zelfde regels te houden die ook gelden voor brugwachtershuisjes, kerken 
en negentiende eeuwse pakhuizen. Zij wezen er hiernaast ook op dat de 
locatie nog steeds voor een groot deel in gebruik is, hetgeen een bijzondere 
uitdaging vormt voor stedenbouwkundigen, architecten en monumentenzor-
gers <Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005, blz 105>.

Verder gaven zij aan voor de werf als geheel te kiezen voor een resoluut 
modernistische monumentenbenadering, waarbij ervoor gekozen wordt het 
geheel niet op een traditionalistische manier terug te restaureren naar een 
staat die die van het verleden benadert, en niet op een contextuele ma-
nier te streven naar een staat waarin de nieuwste ontwikkelingen moeten 
lijken op hetgeen wat er al is. Zij stelden: juist de veranderende tijden wor-
den zichtbaar gemaakt door het onderstrepen van verschillen en contrasten 
<Crimson, Cultuurhistorische Verkenning RDM-terrein, 2005, blz 109>. 

De concept aanwijzingstekst voor het Beschermd Stadsgezicht Heijplaat/
RDM (2014) benoemt in relatie tot de gebouwen/architectuur op de werf 
twee waarden die van belang zijn:
-  architectuurhistorisch: De utilitaire gebouwen hebben een kenmerkende in-

dustriële vormgeving, veelal bestaande uit ijzer- en staalconstructies met 
gemetselde vulmuren; en de representatieve expressionistische stijl van 
het hoofdkantoor en de facilitaire gebouwen.

-  gaafheid: voorbeeld van een industrieel erfgoed-complex dat voor een 
groot deel nog intact is.

De concept aanwijzingstekst geeft niet aan uit te gaan van een resoluut mo-
dernistische monumentenbenadering. Daarentegen beperkt zij zich tot wat 
er al is, en wordt er vooral gewezen op de kenmerkende industriële vorm-
geving van ijzer- en staalconstructies opgevuld met metselwerk (de RDM-
stijl). Een oplossing die op de werf overwegend stamt uit de periode van het 
Interbellum.

FlexusAWC constateert dat de concept aanwijzingstekst voor het Beschermd 
Stadsgezicht Heijplaat/RDM (2014)  en de cultuurhistorische verkenning 
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RDM werf van Crimson Architectural Historians (2005) andere uitgangspun-
ten hanteren, wat niet verbaast omdat de concept aanwijzingstekst van de 
RCE zich betrekt op de te beschermen waarden terwijl Crimson naast het 
waarderen van onderdelen van de werf een toekomstvisie voor de werf 
tracht te schetsen. Het verschil in toonzetting – hoe begrijpelijk ook van-
uit beide posities bezien – kan in de dagelijkse praktijk en omgang met 
de gebouwen problematisch zijn omdat dit onduidelijkheid schept over wat 
nu precies wél beschermd moet worden, en wat niet. Deze onduidelijkheid 
wordt des te groter in een juridische en bestuurlijke context waarbinnen de 
status van de A-gebouwen op de werf onduidelijk is.

Argumenten dat de gebouwen in RDM-stijl vooral hun waarde ontlenen aan 
hun functioneren, en dat het hier ultieme pragmatiek betreft en er altijd 
op een pragmatische manier met de gebouwen op de werf omgegaan is, 
verhouden zich moeizaam tot het gegeven waarin A-gebouwen als cultuur-
historische objecten van nationaal belang gezien worden. De discussie rond 
de  onderzeebootloodsen wordt nog extra bemoeilijkt omdat de vele trans-
formaties die de gebouwen in de tijd ondergaan hebben de vraag oproept 
of het zichtbaar houden hiervan van belang is voor de cultuurhistorische 
waarde van de gebouwen. Indien bevestigend beantwoord, dient zich dan 
onmiddellijk de vraag aan: wat moet dan hierin de scheidslijn in de tijd zijn?

Om uit deze kluwen van argumenten te geraken, hebben wij voor onszelf 
een grondslag voor de cultuurhistorische waardering van de loodsen op-
gesteld, waarin wij alle voorgaande argumenten een vanzelfsprekende en 
meer genuanceerde plek geven.

Uitgaande van het feit dat bij de cultuurhistorische waardering van ge-
bouwde objecten altijd de beoordelingsaspecten ´beeld´ (hoofdvorm, ar-
chitectuur, materialisering, detaillering), ´structuur´ (ruimtelijke structuur, con-
structieve opzet) en ´functie´ (gebruik en functionele ontwikkeling in de tijd) 
de revue passeren, constateren wij dat bij industrieloodsen als deze het 
aspect ´functie´ een vanzelfsprekend nadrukkelijke wegingswaarde in de 
beoordeling heeft. Ook aan de functionele ontwikkeling op de werf, de 
verplaatsing van functies en transformaties van de loodsen kan niet voorbij 

worden gegaan, zeker niet bezien vanuit industrieel-archeologisch oogpunt 
en de ontwikkeling van de RDM-werf zelf. Niettemin is een toetsing vanuit 
een functionele optiek alléén hier zeker niet aan de orde. Hiervoor zijn de 
volgende argumenten van toepassing:

Functioneren zeker niet de enige waarde:  
Vanzelfsprekend ontleent een fabriekshal mede haar waarde aan het func-
tioneren, maar juist de plaatsing op de RDM-werf verleent aan de lood-
sen, aan hun fysieke structuur en aan hun architectuur een waarde die 
de functionele praktijk overstijgt. De concept-aanwijzing tot Beschermd 
Stadsgezicht van het gebied geeft dit al aan door te verwijzen naar de 
architectuur. Ook Crimson stelt dat herbestemming van A-gebouwen (onder-
zeebootloodsen zijn dit) allereerst afgestemd moet worden op behoud van 
het gebouw en het architectonisch beeld ervan. 

Zeldzaamheidswaarde, het verhaal van RDM: 
De architectuur in RDM-stijl kwam tot stand tijdens de bloeiperiode van de 
werf  (de periode van het Interbellum tot begin jaren ’60) en vormt nu nog 
– tezamen met de zakelijk-expressionistische architectuur – voor een duide-
lijk herkenbaar gebied waarin deze bloeiperiode in één oogopslag af te 
lezen is. In feite vormt de architectuur van de gebouwen hierin de leidende 
waarde omdat veel andere bedrijfsartefacten zoals rails, steigers, kranen 
verdwenen zijn. Daarom is instandhouding van deze kenmerkende (ge-
vel)architectuur noodzakelijk. Dit is des te dringender omdat rondom de 
Dokhaven – het centrum van het gebied - al een A-gebouw in RDM-stijl 
verdwenen is (de Gieterij).

Pragmatiek in aanvang is een te beperkte constatering: 
De stelling dat de gebouwen in RDM-stijl gekenmerkt werden door een ui-
terste pragmatiek gaat voorbij aan het feit dat - zeker voor het overgrote 
deel van de A-gebouwen in deze stijl – het bouwsysteem in ieder geval een 
zelfstandige en zeer krachtige architectuurtaal tot gevolg had, met een niet 
geringe esthetische werking. Het zou een aanvullend onderzoek vergen om 
met zekerheid te kunnen bepalen of en hoe er met architectonische motie-
ven is gestuurd in het ontwerp van deze hallen, maar met zó’n overtuigende 
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KLEUREN WAARDEN:
Hoge monumentwaarde = blauw
Positieve monumentwaarde = groen
Indifferente monumentwaarde = geelMONUMENTALE WAARDEN GEBOUWEN VAN MIDDEN- EN OOSTLOODS EN JAGERLOODS

(OP OBJECTNIVEAU (GEBOUW ALS GEHEEL), 2014 <FlexusAWC>
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gevelcompositie (o.a. symmetrische composities, en verfijnde afwerking op 
detailniveau (gesneden voegwerk)) zou hoe dan ook het esthetisch resultaat 
zwaar moeten wegen. Een zorgvuldige omgang met de loodsen in RDM-
stijl waarbij de vormgevingsprincipes - ook hun initiële gevelcomposi-
tie - een uitgangspunt zou moeten zijn ligt dus voor de hand. Dit hoeft 
eigentijdse toevoegingen niet in de weg te staan, maar vraagt wel om een 
zorgvuldige afweging.

Pragmatische transformaties, maar wel in één architectuurtaal: 
Vanzelfsprekend is er lange tijd op een pragmatische manier omgegaan 
met de gebouwen in RDM-stijl. Deze zijn echter lange tijd getransformeerd 
op een wijze waarin de principes van functionele fabrieksgebouwen uit het 
Interbellum, opgebouwd uit staal en metselwerk, opnieuw toegepast wer-
den. Metselwerk gevelinvullingen werden opnieuw aangebracht, nieuwe ge-
velopeningen omrand met staal. Uitbreidingen werden vaak gerealiseerd, 
gebruik makend van identieke constructieve principes als de oorspronkelijke 
gebouwen. De pragmatiek was dus tijdens de bloeiperiode van de werf 
weliswaar overal aanwezig, maar de transformaties in gebouwen in RDM-
stijl vonden over het algemeen plaats in eenzelfde architectuurtaal. Pas 
vanaf globaal het begin van de jaren ’60, na de bloeiperiode van de werf 
werd een uitgesproken andere architectuur op de werf geïntroduceerd met 
betonnen en plaatstalen industriegebouwen. Uitgaande van dit gegeven 
ligt het voor de hand de transformaties in architectuur van de loodsen in 
RDM-stijl op de werf niet in eerste instantie cultuurhistorisch te waarde-
ren vanuit hun pragmatiek, maar juist vanuit het gegeven dat de prag-
matische oplossingen lange tijd plaatsvonden met een eenduidige mate-
riaaltoepassing, waarbij tevens aangesloten werd op de vormgeving en 
constructieprincipes van de oorspronkelijke hallen. Dit argument is des te 
dwingender omdat de hallen in RDM-stijl zich juist op basis van dit principe 
cultuurhistorisch onderscheiden van andere gebouwen op de werf (en niet 
op basis van hun pragmatiek: hieraan voldoen vele andere industriegebou-
wen met een geringe cultuurhistorische waarde namelijk ook).  

4.4 DE CULTUURHISTORISCHE WAARDERING VAN 
 DE COMPLEXONDERDELEN

De waarderingen in het MSP, in de cultuurhistorische verkenning van Crim-
son en in de concept aanwijzingstekst voor het Beschermd Stadsgezicht zijn 
vanuit de aard van deze onderzoeken weinig specifiek toegeschreven op 
de gebouwen zelf. Hiernaast worden de onderzeebootloodsen in de teksten 
als één complex benoemd, worden de complexonderdelen niet apart ge-
waardeerd en zijn er in de waardering voor het complex maar een beperkt 
aantal waarden concreet uitgewerkt/benoemd.

Om voor de toekomstige hergebruiksmogelijkheden van de locatie op RDM-
west cultuurhistorische randvoorwaarden op te stellen, hebben wij een aan-
vullende waardering gemaakt voor de verschillende complexonderdelen 
van de onderzeebootloodsen: 
- de Middenloods (1929)
- de Oostloods (1936-1938)
- de Jagerloods (1939)

Deze vindt plaats in de paragrafen 4.4.1  (de Middenloods), paragraaf 
4.4.2 (de Oostloods) en paragraaf 4.4.3. (de Jagerloods). 
Voor een waardering op het niveau van de elementen waar de loodsen uit 
opgebouwd zijn, zie de daaropvolgende paragrafen.

4.4.1 Aanvullende waardering Middenloods (1929)

Cultuurhistorische waarde in brede zin:
- De loods huisvestte de bouw van onderzeeboten. Dit was een voor de 

RDM-werf prestigieus type opdracht, en voor Rotterdam en Nederland 
bijzondere vorm van scheepsbouw. 

Cultuurhistorische waarde in enge zin:
- De loods vormde een zelfstandig functionerend en herkenbaar element 

op de werf met een al in aanvang duidelijk te benoemen eigen functie 
(Onderzeebootloods).
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- De loods representeert de ontwikkelingsgang van de RDM en had zeker 
tijdens de periode van het Interbellum tot in de jaren ’60, de bloeiperi-
ode van de werf, een uitgesproken specifieke bedrijfsfunctie (overdekte 
scheepshelling voor de bouw van onderzeeboten). 

Stedenbouwkundige waarde:
- De loods vormt een onderdeel van het complex van onderzeebootloodsen 

dat tezamen een herkenbare hoeksteen vormt aan de westzijde van de 
Dokhaven. Het complex verzorgt in grote mate de herkenbaarheid van 
RDM vanaf de rivier. 

- De loods heeft ensemblewaarde in relatie tot de overige loodsen van het 
onderzeebootloodsencomplex en andere gebouwen met RDM-stijlarchi-
tectuur op het RDM-terrein. Dit specifiek rond de Dokhaven. Het gebouw 
vormt met haar oostgevel een wand aan die haven die als centrum van 
het RDM-terrein functioneert en heeft hiermee tevens een specifieke situ-
ationele waarde.

Architectuurhistorische waarde:
- De loods is een representatieve industriehal uit het eind van de jaren 20 

van de 20ste eeuw met het type detaillering dat later benoemd is als 
‘RDM-stijl’, waarin met metselwerk opgevulde ijzer- en staalconstructies 
het gevelbeeld bepalen.

- Het gebouw vormde de eerste loods met grote afmetingen en eenduidige 
hoofdvorm van dit type. Of de loods onder leiding van architect A.F.M. 
Stoopman, vanaf 1911 werkzaam als chef van de Afdeling gebouwen 
van RDM <MSP-beschrijving IPW-NR: GRT-5-10G> gerealiseerd is, kon 
vanuit de beschikbare archiefgegevens niet met zekerheid bevestigd 
worden.

Bouwhistorische waarde:
- De bouwhistorische waarde van de draagconstructie van de loods is 

hoog. Zij is tot stand gekomen met uit Duitsland geïmporteerde onder-
delen, van aanzienlijke ouderdom en met een opbouw die tegenwoordig 
niet gebruikelijk meer is. Ten behoeve van een uitspraak over de concrete 
bouwhistorische waarde in relatie tot andere hallen uit die periode en de 
zeldzaamheidswaarde zou nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Gaafheid:
- De loods is redelijk gaaf. In de loop der tijd hebben aanpassingen plaats-

gevonden, maar de ruimtelijkheid van de hal en de essentie van het oor-
spronkelijk gebruik met haar grote gevelopening aan de Nieuwe Maas is 
nog steeds zeer goed afleesbaar.

Zeldzaamheid:
- De loods is zeldzaam. Het betreft een overdekte betonnen scheepshel-

ling (ofschoon afgedekt) met een specifieke geschiedenis van onderzee-
bootbouw. Hiernaast vormde de Middenloods de eerste grote hal in een 
eenduidige hoofdvorm in RDM-stijl (1929). Een ander argument voor 
zeldzaamheid vormt het feit dat industriehallen uit de periode van het 
Interbellum in toenemende mate verdwijnen; dit ook op de RDM-werf (zie 
de Gieterij, een als A-gebouw geklasseerd object).

Het gebouw van de Middenloods (1929) heeft hiermee een als gebouwd 
object een hoge monumentwaarde. 

Met betrekking tot de waardering van gevelelementen van de loods, zie 
paragraaf 4.4.5.
Met betrekking tot de waardering van de overige elementen van de loods, 
zie paragraaf 4.4.6.

4.4.2 Aanvullende waardering Oostloods (1936-38)

Cultuurhistorische waarde in enge zin:
- De loods vormde een zelfstandig functionerend en herkenbaar element 

op de werf met een al in aanvang duidelijk te benoemen eigen functie 
(Bergloods).

- De loods representeert de ontwikkelingsgang van de RDM en stamt uit de 
bloeiperiode van de werf (het Interbellum tot in de jaren ’60).

Stedenbouwkundige waarde:
- Het gebouw vormt een onderdeel van het complex van onderzeeboot-

loodsen dat tezamen een herkenbare hoeksteen vormt aan de westzijde 
van de Dokhaven. Het complex verzorgt in grote mate de herkenbaar-
heid van RDM vanaf de rivier. 
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- Het gebouw heeft ensemblewaarde in relatie tot de overige loodsen van 
het onderzeebootloodsencomplex en andere gebouwen met RDM-stijlar-
chitectuur op het RDM-terrein. Dit specifiek rond de Dokhaven. Het ge-
bouw vormt met haar oostgevel een wand aan die haven die als centrum 
van het RDM-terrein functioneert en heeft hiermee tevens een specifieke 
situationele waarde.

Architectuurhistorische waarde:
- Het gebouw is een representatieve industriehal uit de tweede helft van de 

jaren ’30 van de 20ste eeuw met het type detaillering dat later benoemd 
is als ‘RDM-stijl’, waarin met metselwerk opgevulde ijzer- en staalconstruc-
ties het gevelbeeld bepalen.

- Het gebouw vormde een annex van de Middenloods, met oorspronke-
lijk een geheel eigen functie. Of de loods onder leiding van architect A.F.M. 
Stoopman, vanaf 1911 werkzaam als chef van de Afdeling gebouwen van 
RDM <MSP-beschrijving IPW-NR: GRT-5-10G> gerealiseerd is, kon vanuit 
de beschikbare archiefgegevens niet met zekerheid bevestigd worden. 
Bouwhistorische waarde:
- De bouwhistorische waarde van de hoofddraagconstructie van het ge-

bouw is vermoedelijk hoog. Zij is specifiek in haar uitwerking (zie de op-
lossing van de lichtkap, de gevelstijlen en de plaatsing op betonkolom-
men) met een opbouw die tegenwoordig niet gebruikelijk meer is. Ten 
behoeve van een uitspraak over de concrete bouwhistorische waarde in 
relatie tot andere hallen uit die periode en de zeldzaamheidswaarde 
zou nader onderzoek moeten plaatsvinden. Bekend is wel dat de toe-
passing van V-vakwerkliggers op zich niet bijzonder is. Deze werden na 
1925 voor zadeldaken veel toegepast. Een interessant gegeven is dat 
we kunnen constateren dat de bouw met constructies van de firma Kloos 
& Zonen uit Kinderdijk plaatsvond  vóór de bouw van het gebouw van de 
Grofsmederij. De laatste is volgens de Cultuurhistorische Verkenning RDM 
van Crimson architectural historians, de redengevende omschrijving van 
de Grofsmederij In het MSP en de bouwhistorische verkenning Ketelma-
kerij/Grofsmederij van FlexusAWC de eerste samenwerking tussen A.F.M. 
Stoopman en constructiebedrijf F. Kloos & Zonen. Voortschrijdend inzicht 
in combinatie met nader onderzoek (bijvoorbeeld in eventuele archieven 
van de firma Kloos) zou zeer wel aan kunnen tonen dat bij de Oostloods 
echter sprake was van een eerdere samenwerking. 

Gaafheid:
- De loods is redelijk gaaf. In de loop der tijd hebben vele aanpassingen 

plaatsgevonden, maar de ruimtelijkheid van de hal is nog steeds goed 
afleesbaar.

Zeldzaamheid:
- - Hierover doen wij geen uitspraak; nader onderzoek zou hier antwoord 

op kunnen geven. Het in toenemende mate verdwijnen van industriehallen 
uit de periode van het Interbellum doet vermoeden dat hier sprake is van 
een zeldzaamheidswaarde. Het verdwijnen van loodsen uit het Interbel-
lum op de RDM-werf zelf die ook als A-gebouw geklasseerd waren (de 
Gieterij) versterkt dit vermoeden temeer.

Het gebouw van de Oostloods heeft hiermee een hoge monumentwaar-
de. 

Met betrekking tot de waardering van gevelelementen van de loods, zie 
paragraaf 4.4.5.
Met betrekking tot de waardering van de overige elementen van de loods, 
zie paragraaf 4.4.6.

4.4.3 Aanvullende waardering Jagerloods (1939)

Cultuurhistorische waarde in brede zin:
- De loods huisvestte de bouw van onderzeeboten. Dit was een voor de 

RDM-werf prestigieus type opdracht, en voor Rotterdam en Nederland 
bijzondere vorm van scheepsbouw. 

Cultuurhistorische waarde in enge zin:
- De loods vormde een zelfstandig functionerend en herkenbaar element 

op de werf met een al in aanvang duidelijk te benoemen eigen functie. 
Hiermee representeert de loods een duidelijk ontwikkelingsmoment in de 
groei van de werf tijdens haar bloeiperiode (jaren van het Interbellum tot 
in de jaren ’60).

- Het gebouw representeert de ontwikkelingsgang van de RDM en stamt uit 
de bloeiperiode van de werf en had in vervolg hierop zeker tijdens de 
periode van de jaren ’60 tot in de jaren ’90 nog een uitgesproken speci-
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fieke functie binnen het bedrijf (overdekte scheepshelling voor de bouw 
van onderzeeboten).

Stedenbouwkundige waarde:
- Het gebouw vormt een onderdeel van het complex van onderzeeboot-

loodsen dat tezamen een herkenbare hoeksteen vormt aan de westzijde 
van de Dokhaven. Het complex verzorgt in grote mate de herkenbaar-
heid van RDM vanaf de rivier. 

- Het gebouw heeft ensemblewaarde in relatie tot de overige loodsen van 
het onderzeebootloodsencomplex en andere gebouwen met RDM-stijlar-
chitectuur op het RDM-terrein. 

Architectuurhistorische waarde:
- Het gebouw is een representatieve industriehal uit het eind van de jaren 

‘30 van de 20ste eeuw met het type detaillering dat later benoemd is als 
‘RDM-stijl’, waarin met metselwerk opgevulde ijzer- en staalconstructies 
het gevelbeeld bepalen.

- Het gebouw vormde een grotere replica van de Middenloods, met tech-
nische verbeteringen (afwijkende hoofddraagconstructie en dakconstruc-
tie, kraanbaan, oplossing gevelkleppen noordgevel). Of de loods onder 
leiding van architect A.F.M. Stoopman, vanaf 1911 werkzaam als chef 
van de Afdeling gebouwen van RDM <MSP-beschrijving IPW-NR: GRT-
5-10G> gerealiseerd is, kon vanuit de beschikbare archiefgegevens niet 
met zekerheid bevestigd worden. 

Bouwhistorische waarde:
- De bouwhistorische waarde van de hoofddraagconstructie van het ge-

bouw is vermoedelijk hoog. Er is sprake van een opbouw (kraanbaan en 
hoofddraagconstructie min of meer gescheiden maar niettemin ook ge-
koppeld) die tegenwoordig niet gebruikelijk meer is. De toepassing van 
V-vakwerkliggers is op zich niet bijzonder. Deze werden na 1925 voor 
zadeldaken veel toegepast. Ten behoeve van een uitspraak over de con-
crete bouwhistorische waarde in relatie tot andere hallen uit die periode 
en de zeldzaamheidswaarde zou nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Gaafheid:
- Het complex is niet gaaf. Tijdens de verbouwing uit 2013/2014 zijn alle 

gevels vervangen. Hetzelfde geldt voor de dakconstructie van het ge-
bouw, inclusief de lichtstraten. In de loop van de tijd hebben ingrijpende 

aanpassingen plaatsgevonden (zie bijvoorbeeld de bouw van het kantoor 
dat per 2013/2014 plaatsvindt), maar de ruimtelijkheid van de hal en 
de essentie van het oorspronkelijk gebruik met haar grote gevelopening 
aan de Nieuwe Maas is nog steeds zeer goed afleesbaar.

Zeldzaamheid:
- De loods is zeldzaam. Het betreft een overdekte betonnen scheepshel-

ling (ofschoon afgedekt) met een specifieke geschiedenis van onderzee-
bootbouw. Een ander argument voor zeldzaamheid vormt het feit dat 
industriehallen uit de periode van het Interbellum in toenemende mate 
verdwijnen; dit ook op de RDM-werf (zie de Gieterij, een als A-gebouw 
geklasseerd object).

Het gebouw van de Jagerloods (1939) heeft hiermee een hoge monu-
mentwaarde. 

Met betrekking tot de waardering van de elementen van de loods, zie pa-
ragraaf 4.4.7.
 

4.4.4 Uitgangspunten voor de waardering op elementniveau

Naast een waardering op complexniveau en per gebouw bleek in verband 
met de concrete verbouwingsplannen behoefte te bestaan aan een cultuur-
historische waardering op elementniveau.  
Ons bureau hanteert als uitgangspunt dat de gebouwelementen van de 
loodsen (alle onroerende en roerende onderdelen van de Middenloods, 
Oostloods en Jagerloods) uit de periode van fase 1 en 2  (periode 1929 – 
1961) een hoge monumentwaarde hebben. 

Hiervoor zijn de volgende argumenten van toepassing:
- De loodsen zijn in essentie industriegebouwen uit de periode van het Inter-

bellum. De loodsen waren in deze periode in hun meest authentieke staat. 
Het architectonisch concept, de architectonische en technische principes uit 
die tijd worden het meest benadrukt door de gebouwelementen uit deze 
periode.
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- De loodsen vormen de neerslag van de glorieperiode van RDM (deze 
duurde globaal tot het begin van de jaren ’60, dus gebruiksfase 1 en 2 
van de loodsen). De elementen uit deze periode tonen die glorieperiode 
in zijn meest expliciete vorm.

- De gebouwelementen waren tijdens het Interbellum toegesneden op het 
oorspronkelijk gebruik van de loodsen: de bouw van onderzeeërs, een 
prestigieus onderdeel van het opdrachtenpakket van de werf en een ac-
tiviteit van nationaal belang. Dit belang wordt onderstreept door het feit 
dat het complex zijn naamgeving nog steeds ontleent aan deze activiteit. 
De gebouwelementen (scheepshellingen, gevelkleppen) die gerelateerd 
waren aan de bouw van onderzeeërs hebben een hoge cultuurhistorische 
waarde omdat zij de authenticiteit en karakteristiek van de loodsen in 
hoge mate ondersteunen. Het zijn bovendien de meest ‘verhalende’ ele-
menten die juist opvallen door hun ongebruikelijke maatvoering en vorm-
geving. 

Bij het vaststellen van een positieve monumentwaarde voor elementen in de 
gebouwen kan niet voorbij gegaan worden aan het feit dat de loodsen in de 
vijftig jaar na 1961 (fase 3 t/m 5) aanzienlijke functiewisselingen en ruimte-
lijke transformaties ondergaan hebben. Hiermee dient de vraagstelling met 
betrekking tot het zichtbaar houden van deze ‘tijdslagen’ zich aan. Het wel 
of niet zichtbaar houden van transformaties in de tijd en de periodisering 
die hierin van belang geacht wordt, vormt terecht een aanhoudend discours 
binnen de cultuurhistorische discipline. Vanzelfsprekend is het zichtbaar hou-
den van elementen die de geschiedenis van een gebouwencomplex vertellen 
een valide uitgangspunt. Het verleent een gebouw of een locatie een zekere 
tijddiepte, kan een verrijkende ervaring met zich mee brengen en kan een 
wetenschappelijke waarde representeren. Voetstoots ervan uitgaan dat alle 
wijzigingen een waarde representeren is echter niet houdbaar. Niet alle ge-
bruiksfasen of transformaties zijn immers altijd evenwaardig. 

Daarom spelen bij de beoordeling van de cultuurhistorische waarde van 
elementen in een complex die het gevolg zijn van historische ingrepen/trans-
formaties altijd – met in achtneming van de meer algemene beoordelingsa-
specten die te vinden zijn in paragraaf 4.2 - de volgende toetsende vragen 
een rol:

Zichtbaar houden van de ‘tijdslagen’ in de gebouwen:
o Gebruiksfase: vormt de gebruiksfase waarin de elementen toegevoegd 

zijn een uitgesproken belangrijk moment in het functioneren van het com-
plex c.q. locatie, en vormen de elementen een belangrijk onderdeel uit 
die gebruiksfase?

o Totaalbeeld/architectonische kwaliteit: hoe verhouden de architectoni-
sche kwaliteiten van de ingreep zich tot die van het geheel?

o Anciënniteit: wat is de ouderdom van het oorspronkelijke gebouw en wat 
is de ouderdom van de opeenvolgende ingrepen, en welke waarde wordt 
er maatschappelijk c.q. wetenschappelijk gehecht aan deze ouderdom?

o ‘Zeggingskracht’ van de historische ingreep c.q. transformatie: 
  -  ‘begrijpelijke afleesbaarheid’ : is de logica van de ingreep 
   visueel nog herkenbaar?
  - ‘tijdsgebonden architectonische waarde’: is de architectuur van 
   de ingreep zeer representatief voor een specifieke 
   stijlperiode?
  - ‘verhalende betekenis’: representeert de ingreep in zichzelf 
   een bijzonder/uitzonderlijk verhaal? 
o Wetenschappelijke waarde: in hoeverre was de ingreep in zijn tijd sterk 

vernieuwend of zeer specifiek voor de technische/organisatorische mo-
gelijkheden van dat moment, of vertellen de ingrepen een belangrijke 
ontwikkelingsgeschiedenis?

o Toekomstwaarde: in hoeverre heeft de historische ingreep een gebruiks-
waarde voor de toekomst?

De wijze waarop de bovenstaande vragen worden beantwoord bepaalt 
de cultuurhistorische waarde van de betreffende transformaties/elemen-
ten.
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MONUMENTALE WAARDEN GEVELS MIDDEN- EN OOSTLOODS, 2014 
<FlexusAWC>

KLEUREN WAARDEN:
Hoge monumentwaarde = blauw
Positieve monumentwaarde = groen
Indifferente monumentwaarde = geel
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4.4.5 Middenloods en Oostloods: waardering gevelelementen

Voor een overzicht van de gevelelementen in de Middenloods en hun fasering, 
zie paragraaf 3.2.2.1 t/m 3.2.2.5. en de tekening op blz 99.

Voor een overzicht van de gevelelementen in de Oostloods en hun fasering, zie 
paragraaf 3.2.3.1 t/m 3.2.3.5. en de tekening op blz 99. 

Hoge monumentwaarde
De gevelelementen uit de eerste fasen van gebruik (fase 1 en 2) hebben 
een hoge monumentwaarde. Dit betreft roerende en onroerende elementen, 
alsmede aanpassingen in constructies en gevelopeningen tijdens die fasen. 
Deze elementen verwijzen naar het oorspronkelijk gebruik van de loodsen.

Positieve monumentwaarde
Zoals in paragraaf 4.3 genoemd, vonden veel – soms ingrijpende - trans-
formaties in de bloeiperiode van de werf (Interbellum tot begin jaren ’60) 
plaats, gebruik makend van de vormgevingsmiddelen van de RDM-stijl. Ook 
bij de onderzeebootloodsen was dit het geval. Ook gedurende de RDM-
periode na 1961 (fase 3 + 4) bleef de toepassing van dit principe bij de 
gevels van de onderzeebootloodsen van toepassing, ofschoon de nieuw-
bouwvolumes op de werf een andere architectuur kregen. Wij constateren 
dat de geveltransformaties uit gebruiksfasen 3 en 4, die gebruik maken van 
de RDM-architectuurtaal niet als verstorende onderdelen van de gebouwen 
gewaarmerkt hoeven te worden. 

Daarom hebben de elementen uit de fasen 3 t/m 5 (voor de midden- en 
oostloods is fase 5 meegenomen in de beoordeling) een positieve monu-
mentwaarde voor zover zij ondersteunend zijn. Ondersteunend betekent: 
gemotiveerd vanuit functionele eisen (het betreft immers industriegebouwen) 
en gebruik makend van de materialen en technische oplossingen die ken-
merkend waren voor de gevels van de loodsen, zoals deze tot stand ge-
komen zijn tijdens het Interbellum en de periode tot 1961. Een verstoring 
van de oorspronkelijke gevelcompositie vormt hierbij geen criterium voor de 
waardering voor zover de oorspronkelijke hoofdfunctie (overdekte scheeps-

helling voor onderzeebootbouw) hiermee niet onleesbaar geworden is en 
de afleesbaarheid van de oorspronkelijke gevelcompositie hierdoor niet on-
mogelijk geworden is.

Handvaten voor nadere afweging:
Er is wel sprake van een zekere differentiatie binnen de categorie elemen-
ten die in dit onderzoek een positieve monumentwaarde hebben gekregen, 
enerzijds meer richting hoge monumentwaarde, anderzijds meer richting in-
differente monumentwaarde. 
Bij de beoordeling van de cultuurhistorische waarde van elementen in een 
complex die het gevolg zijn van historische ingrepen/transformaties spelen 
de afwegingen zoals benoemd in paragraaf 4.4.4, onder ‘Zichtbaar houden 
van de ‘tijdslagen’ in de gebouwen’  een rol. 

Deze afwegingen concreet toegepast op de gevelelementen in de Midden- 
en Oostloods met positieve monumentwaarde uit de fasen 3 t/m 5, leiden 
tot de volgende conclusies:
o Gebruiksfase: voor wat betreft de Midden- en Oostloods behoren de 

fasen 3 t/m 5 niet tot de bloeiperiode van het bedrijf. Tevens was er 
geen sprake meer van de bouw van onderzeeboten in de Middenloods. 
Bovendien waren het gebruiksperiodes van ieder slechts beperkte duur 
(niet langer dan twintig jaar), met een type van gebruik die veel eerder 
generiek was dan de oorspronkelijk specifieke functie (generieke functies 
zoals Koperslagerij en Pijpbewerkerswerkplaats die in iedere hal plaats 
konden vinden en die daadwerkelijk ook als functie verschoven zijn naar 
andere hallen, versus de bouw van onderzeeboten op overdekte scheeps-
hellingen, een locatiespecifieke functie). Niettemin is vanuit industrieel-ar-
cheologisch standpunt een zekere waardering voor elementen uit deze 
periode van belang. Dit kan slechts van geval tot geval beoordeeld wor-
den. 

o Totaalbeeld/architectonische kwaliteit: dit kan slechts van geval tot geval 
beoordeeld worden.

o Anciënniteit: voor de meeste elementen geldt dat zij van betrekkelijk re-
cente datum zijn, zeker de elementen uit fase 4 en 5 (1975-nu). Voor de 
elementen uit fase 3 (1961-1975) speelt anciënniteit daarentegen wel 
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een rol in de beoordeling omdat deze periode voor een gedeelte nog 
overeenkomt met een tijdsfase die in zijn algemeenheid nog binnen het 
gangbare werkdomein van de Nederlandse monumentenzorg valt (deze 
loopt tot 1965). Hier moet wel de kanttekening bij gemaakt worden dat 
veel cultuurhistorische onderzoeken zich ook betrekken op de tijdsperi-
ode na dit jaartal en de concept aanwijzingstekst voor het beschermd 
stadsgezicht het jaartal 1980 noemt als eindpunt van de vooraanstaande 
positie van de RDM in de nationale scheeps- en machinebouwindustrie. 

o Zeggingskracht van de ingreep. 
 -  ‘begrijpelijke afleesbaarheid’ : is de logica van de ingreep 
  visueel nog herkenbaar? Kernvraag bij de gevels is: bevindt 
  zich in het interieur nog een zodanige indeling dat de 
  functionaliteit van de gevelingreep nog altijd vanzelfsprekend 
  en te begrijpen is (dit is een vanzelfsprekend toetsingscriterium 
  bij ingrepen in industriegebouwen van recente datum). We 
  kunnen stellen dat zeker voor de oostgevel van de Oostloods 
  gesteld kan worden dat de logica van de geveltransformaties 
  uit de fasen 3 en 4 (RDM-periode) voor het overgrote deel van 
  de ingrepen niet meer afleesbaar is ten gevolge van het 
  verwijderen van interieurelementen in de loods tijdens fase 5.
 -  ‘tijdgebonden architectonische waarde’: is de architectuur van 
  de ingreep zeer representatief voor een specifieke 
  stijlperiode? Dit speelt bij de onderzeebootloodsen voor de 
  ingrepen in de gevels uit de fasen 3 t/m 5 niet of nauwelijks 
  een rol; ze sluiten immers vaak aan op de vormgeving uit het 
  Interbellum. 
 -  ‘verhalende betekenis’: representeert de ingreep in zichzelf 
  een bijzonder/uitzonderlijk verhaal? Dit is voor zover wij 
  hebben kunnen constateren voor geen van de ingrepen het 
  geval. 
o Wetenschappelijke waarde: in hoeverre was de ingreep in zijn tijd sterk 

vernieuwend of zeer specifiek voor de technische/organisatorische mo-
gelijkheden van dat moment, of vertellen de ingrepen een belangrijke 
ontwikkelingsgeschiedenis? Een wetenschappelijke waarde in de eerste 
betekenis is niet van toepassing op de aangetroffen geveltransformaties. 

De wetenschappelijke waarde in de tweede betekenis is wel van toepas-
sing, en is met deze verkenning gedocumenteerd.

o Toekomstwaarde: in hoeverre heeft de ingreep een gebruikswaarde voor 
de toekomst? Dit kan slechts van geval tot geval beoordeeld worden. 
Mogelijk kunnen elementen die hun begrijpelijke afleesbaarheid verloren 
hebben hiermee een nieuwe betekenis krijgen.

Wij concluderen uit de bovenstaande afwegingen dat de uitdrukking van 
de gebruiksfasen het meest nadrukkelijke argument voor waardering vormt, 
maar dat deze tegelijkertijd niet meer begrijpelijk afleesbaar is. Zonder de 
kennis uit de paragrafen 3.1.1 t/m 3.1.7 van deze verkenning is voor deze 
nog jonge en betrekkelijk ondergeschikte ingrepen immers niet meer te be-
noemen wat hun functionele nut of betekenis was. We kunnen deze ingrepen 
nu enkel nog waarnemen als niet direct te definiëren fysieke tekens van het 
transformatieproces in de tijd. Alleen ter plaatse van de grootschalige en-
trees met naastliggende kleine mandeuren is nog sprake van een enigszins 
herkenbare of te duiden functionele betekenis. Deze elementen hebben dan 
ook een hogere waardering dan de overige elementen met positieve monu-
mentwaarde in de gevel. Dit zijn:
- Middenloods, zuidgevel: de grote hefdeur (fase 3) ter plaatse van de 

hoofdentree in de zuidgevel (de gevelopening hier is uit fase 2 en heeft 
een hoge monumentwaarde)

- Oostloods, oostgevel: de grote gevelopening en mandeur tussen as 9 en as 
11 en tussen as 11 en as 12 (fase 3). 

Indifferente monumentwaarde
Elementen die tijdens de fasen 3 t/m 5 aangebracht zijn en die de functies 
van de loodsen tijdens de bloeiperiode (fase 1 en 2) – in welke zin ook 
– minder afleesbaar gemaakt hebben, zijn eerder verstorend en hebben 
een indifferente monumentwaarde. Ook als indifferent beoordeeld zijn die 
elementen die zich neutraal verhouden tot de monumentwaarde van het ge-
bouw. Het betreft de volgende elementen: 
-  Middenloods: de betonnen vloerconstructie en waterkerende betonnen 

gevelwand onder de gevelkleppen (fase 3) hebben de oorspronkelijke 
functionaliteit van het gebouw minder afleesbaar gemaakt en zijn daar-
mee verstorend.



B O U W H I S T O R I S C H E  V E R K E N N I N G  O N D E R Z E E B O O T L O O D S E N  R D M - T E R R E I N  H E I J P L A A T  R O T T E R D A M

133 

- Middenloods:  dichtgezette gevelvlakken in de noordgevel van de Mid-
denloods (fase 4): deze elementen maken de oorspronkelijke functiona-
liteit van het gebouw minder afleesbaar, zijn met de keuze van metsel-
werksteen en type voegwerk verstorend voor de monumentwaarde van 
het gebouw en leggen geen relatie met de essenties van de oorspronke-
lijke architectuur.

-  Oostloods: stucwerk en schilderwerk ter plaatse van de gevels (fase 3): 
deze elementen vormen latere toevoegingen, verwijzen niet naar een 
specifieke functie van de loodsen en leggen geen relatie met de essen-
ties van de oorspronkelijke architectuur. Ze verhouden zich neutraal tot 
de monumentwaarde van het gebouw: het zijn in relatie tot het totale 
geveloppervlak van het complex beperkte oppervlakken en reversibele 
ingrepen. 

-  Oostloods, oostgevel: de dichtgezette gevelvlakken in de oostgevel van 
de Oostloods, na brand en sloop van de Bergloods (2008) (fase 5): deze 
elementen zijn met de keuze van metselwerksteen en type voegwerk ver-
storend voor de monumentwaarde van het gebouw en leggen geen rela-
tie met de essenties van de oorspronkelijke architectuur.

-  Middenloods, Oostloods: later toegevoegde brandtrappen (fase 5): deze 
verhouden zich neutraal tot de monumentwaarde van het gebouw, het zijn 
reversibele ingrepen.

4.4.6 Middenloods en Oostloods: waardering constructie, dak en interi-
eur 

Voor een overzicht van de elementen in de Middenloods en hun fasering, zie 
paragraaf 3.2.2.1 t/m 3.2.2.5. 

Voor een overzicht van de elementen in de Oostloods en hun fasering, zie pa-
ragraaf 3.2.3.1 t/m 3.2.3.5. 

Voor de beoordeling van elementen in het interieur en de constructie van 
de loodsen is het uitgangspunt min of meer identiek aan het gestelde in de 
vorige paragraaf. Hier geldt:

Hoge monumentwaarde
De elementen uit de eerste fasen van gebruik (fase 1 en 2) hebben een hoge 
monumentwaarde. Dit betreft roerende en onroerende elementen, alsmede 
aanpassingen in constructies en wandopeningen tijdens die fasen. Deze ele-
menten verwijzen naar het oorspronkelijk gebruik van de loodsen.

Positieve monumentwaarde

Grondslag voor de waardering:
Een waardering van de interieurelementen zou plaats kunnen vinden op 
basis van dezelfde uitgangspunten zoals gehanteerd in de voorgaande 
paragraaf. Hiermee zouden alle elementen uit de fasen 3 t/m 5, indien 
niet verstorend, met een positieve monumentwaarde gewaardeerd worden. 
Niettemin vindt de waardering plaats op een iets aangepaste grondslag 
dan die voor de elementen in de gevel. Hiervoor zijn de volgende redenen:
Monumentenbenadering: 
zoals Crimson terecht opmerkt is de schaal van de gebouwen op de RDM-
werf dermate groot dat een ‘traditionele’ monumentenbenadering niet op-
portuun is. Deze constatering is ons inziens vooral van toepassing op in-
dustriële gebouwen met een sterk functionele en organisatorisch-technisch 
geïnspireerde layout, en dan meer op het interieur dan op het exterieur van 
de hallen. Juist het interieur is functioneel en organisatorisch-technisch van 
opzet, en minder formeel dan de gevels, het was bovendien onderhevig aan 
een dynamischer transformatieproces, en dit met betrekking tot vele kleine 
gebruikselementen. Een waardering op architectonische gronden tot op een 
gedetailleerd niveau (zoals bij de gevel wel van toepassing is) ligt in het 
interieur van industriegebouwen hierdoor veel minder voor de hand.
Interne versus stedenbouwkundige implicaties: 
Het exterieur van de loodsen heeft nadrukkelijker invloed op de steden-
bouwkundige omgeving (het toekomstig beschermd stadsgezicht) dan het 
interieur van de gebouwen. Dat betekent eveneens een andere weging van 
het interieur ten opzichte van het exterieur.
Exploitatie: 
bij herbestemming van industrieel erfgoed is het van belang nieuwe func-
ties inpasbaar te maken in gebouwen met een voorheen volledig andere 
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bestemming en met een vaak specifiek op de historische functie ontworpen 
opzet. Dit vraagt om een meer flexibele benadering bij transformaties van 
deze objecten ten opzichte van de traditionele monumentenzorg. Bij de her-
ijking van de monumentenzorg stuurt ook het Rijk aan op een dergelijke 
flexibele benadering. Aangezien deze herbestemming vooral ín het gebouw 
zal plaatsvinden is het voor de realisatie van de herbestemming in ieder ge-
val van zeer groot belang om juist in het interieur meer op hoofdlijnen aan 
te sturen op cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Fasering: 
de fasering in het interieur van de loodsen is minder afleesbaar dan die in 
de gevels, waar vaak nog sprake is van eenmalige, duidelijk aanwijsbare 
ingrepen/elementen. In het interieur is sprake geweest van grootschaliger 
functieveranderingen en wijziging van indeling en zijn transformaties vaak 
‘overschreven’ door navolgende transformaties. De afleesbaarheid van de 
oorspronkelijke indeling en gebruik, de wanddoorbraken en nog op de wan-
den resterende afwerking van ooit aanwezige vertrekken wordt daarmee 
nog extra bemoeilijkt. Alleen de grootschalige elementen van een gebruiks-
fase, met een nog begrijpelijke afleesbaarheid vertellen een begrijpelijk 
verhaal en kunnen een betekenis hebben binnen dit grootschalige complex.

Het afwegingskader:
Dit brengt ons tot het volgende afwegingskader:

Bij de beoordeling van de cultuurhistorische waarde van elementen in het 
interieur van het complex die het gevolg zijn van historische ingrepen/trans-
formaties uit de fasen 3 t/m 5 spelen de afwegingen zoals benoemd in 
paragraaf 4.3, onder ‘Zichtbaar houden van de ‘tijdslagen’ in de gebouwen’  
vanzelfsprekend een rol.
Hiernaast geldt voor de grootschalige elementen uit de fasen 3 t/m 5 de af-
weging dat deze een positieve monumentwaarde hebben voor zover zij on-
dersteunend zijn. Ondersteunend betekent: gemotiveerd vanuit functionele 
eisen (het betreft hier immers van oorsprong industriegebouwen) en gebruik 
makend van de materialen en technische oplossingen die kenmerkend waren 
voor de  binnengevels en – wanden, het dak, de vloer en de constructie zoals 
deze tot stand gekomen zijn tijdens het Interbellum en de periode tot 1961, 

alsmede de roerende zaken die een onderdeel vormden van de loodsen. 
Een verstoring van de oorspronkelijke functionele opzet van de loodsen vormt 
hierbij geen criterium voor zover de oorspronkelijke hoofdfunctie (overdekte 
scheepshelling voor onderzeebootbouw) hiermee niet onleesbaar geworden 
is.

De waardering:
Het betreft de volgende elementen met een positieve monumentwaarde:

In de Middenloods: 
-  de horizontale windverbanden/verstijvingsschoren (fase 3) tussen de 

staalportalen
-  de middenwand inclusief het entresolgebouwtje (fase 4). Deze elemen-

ten hebben nog voldoende afmetingen en ruimtelijke zeggingskracht en 
herinneren aan een duidelijk af te bakenen gebruiksperiode. Bovendien 
representeren ze een mogelijk toekomstige gebruikswaarde. 

-  de lichtstraten en het gesloten dakvlak (de lichtstraten zijn tijdens fase 5 
vervangen; het gesloten dakvlak tijdens fase 4): de lichtstraten sluiten in 
hun vormgeving en karakteristiek aan bij de oorspronkelijke situatie met 
lichtstraten voorzien van dunne patentprofielen. Voor het gesloten deel 
van het dakvlak is het aansluiten op de oorspronkelijke situatie niet meer 
te beoordelen (hiervan waren geen foto’s in de archieven te vinden), maar 
deze voegt zich vanzelfsprekend in het (technisch) beeld van het gebouw. 
Het dakvlak als geheel heeft hiermee een positieve monumentwaarde. 

- een aantal grote wandopeningen met een langere geschiedenis waarin 
deze geopend waren:

 - de wandopeningen in de oostgevel van de Middenloods tussen as   
  109 en as 112 (fase 3)
 - de wandopeningen in de oostgevel van de Middenloods tussen as   
  114 en 120 (fase 3)
Voor deze wandopeningen maken wij wel de kanttekening dat de zeg-
gingskracht van de ingreep/transformatie hier geringer is dan bij de ove-
rige positief gewaardeerde elementen. De begrijpelijke afleesbaarheid is 
hier geringer ten gevolge van de sloop van de interieurinvullingen in de 
Oostloods tijdens fase 5. Van een tijdsgebonden architectonische waarde of 
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verhalende betekenis is ook niet of nauwelijks sprake meer. 

In de Oostloods:
- de aanpassingen in de draagconstructie van de hal ten behoeve van de 

gevelopening tussen as 9 en as 11 (fase 3). 

Indifferente monumentwaarde

In de Middenloods: 
-  alle overige onderdelen als genoemd in paragraaf 3.2.2.5 onder ‘Con-

structieve opzet en dak, wijzigingen op hoofdlijnen’ en ‘Plattegronden/
interieur, wijzigingen op hoofdlijnen’, onder fase 3 t/m 5 

-  De tijdens fase 3 ingebrachte nieuwe vloerconstructie die de oorspron-
kelijke scheepshelling afdekt is een indifferente en verstorende ingreep 
omdat deze de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie van de 
loods (scheepshelling ten behoeve van de bouw van onderzeeboten) te-
niet gedaan heeft.

In de Oostloods: 
-  alle overige onderdelen als genoemd in paragraaf 3.2.3.5 onder ‘Con-

structieve opzet en dak, wijzigingen op hoofdlijnen’ en ‘Plattegronden/
interieur, wijzigingen op hoofdlijnen’, onder fase 3 t/m 5. 

4.4.7  Beoordeling van de gevelelementen en overige elementen: Jager-
loods

Voor een overzicht van de elementen in de Jagerloods en hun fasering, zie pa-
ragraaf 3.2.4.1 t/m 3.2.4.5. 

De Jagerloods vormt een uitzondering op de aanpalende loodsen omdat 
hier –zeker in de afgelopen twee jaar – een grote transformatie plaatsge-
vonden heeft en nog steeds plaats vindt met een groot verlies aan historisch 
materiaal tot gevolg. 

De Jagerloods vormt op de twee aanpalende loodsen eveneens een uitzon-
dering, omdat juist hier in de periode ná 1961, tijdens fase 3 en 4 de bouw 
van onderzeeboten plaatsvond en de hal hiermee een hoofdrol kreeg in het 
loodsencomplex. De nog aanwezige enorme schuifdeuren in de noordgevel 
getuigen van de technische innovaties die in de hal aangebracht werden, 
speciaal voor deze functie. 

Hoge monumentwaarde

Vanzelfsprekend geldt ook hier dat de elementen uit de eerste fasen van 
gebruik (fase 1 en 2) een hoge monumentwaarde hebben. Dit betreft roe-
rende en onroerende elementen en aanpassingen in constructies en wand-
openingen tijdens die fasen. Deze elementen verwijzen naar het oorspron-
kelijke gebruik van de loods.

Aanvullende waardering:

De Jagerloods heeft voor wat betreft de onderzeebootbouw een speci-
fieke, eigen geschiedenis. Pas tijdens de fasen 3 en 4 was sprake van een 
plaatsing van deze specifieke functie in de hal. Deze functieverplaatsing 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal verbouwingen en ingrepen in 
de loods die daarmee ook - gezien de bijzondere functie - als waardevol 
te benoemen zijn. 
Daarom hebben ook de volgende elementen een hoge monumentwaarde:
- alle nu nog aanwezige elementen als genoemd in paragraaf 3.2.4.5 on-

der ‘Gevelwanden, Constructieve opzet en dak, wijzigingen op hoofd-
lijnen’, onder fase 3 t/m 4. Hiervan uitgezonderd is de vloerconstructie 
en keerwand die de oorspronkelijke scheepshelling afdekt. Deze tijdens 
fase 4 en 5 ingebrachte nieuwe vloerconstructie en het grondpakket die 
de oorspronkelijke scheepshelling afdekt, is een verstorend element om-
dat deze de afleesbaarheid van de oorspronkelijke functie van de loods 
(scheepshelling ten behoeve van de bouw van onderzeeboten) teniet ge-
daan heeft.
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Positieve en indifferente monumentwaarde

Er zijn geen elementen met een positieve of indifferente monumentwaarde 
gewaardeerd. Er zijn bij de recente verbouwing vele onderdelen verwijderd 
uit de hallen. Vele andere onderdelen zijn van zo’n recente datum dat wij 
deze niet gewaardeerd hebben (zie hieronder).

Niet gewaardeerd

De elementen die stammen uit fase 5 (huidige verbouwing) zijn niet gewaar-
deerd. Hierbij tekenen wij wel aan dat bij eventueel toekomstige vervan-
ging of wijziging van deze elementen, of een nieuwe verbouwing van het 
bouwvolume de mate van aansluiting bij het oorspronkelijk beeld zoals dit 
in 1939 aanwezig was (hoofdvorm van het gebouw, positie, vorm, gevelar-
chitectuur, plaatsing van daklichten, etc) een uitdrukkelijk punt van toetsing 
dient te zijn. 

4.5 ADVIES AANGAANDE EEN RESTAURATIEVISIE VOOR HET COM-
PLEX VAN DE ONDERZEEBOOTLOODSEN

In verband met de huidige verbouwingsplannen, maar ook met het oog op 
toekomstige ingrepen, is een visie op de restauratie van de Midden- en 
Oostloods van groot belang. Dit is des te prangender omdat in de Jager-
loods veel authentieke elementen verdwenen zijn en zowel het Havenbedrijf 
als de gemeentelijke dienst Monumentenzorg ervan doordrongen zijn dat 
de originele elementen in de andere twee loodsen een zorgvuldiger behan-
deling verdienen. Tegelijkertijd speelt de problematiek van een onzekere 
exploitatie op de achtergrond een rol bij het ontwikkelen van de plannen 
met de loodsen. Cultuurhistorische waarden en de functionele praktijk van 
alledag staan soms haaks op elkaar.
Ons bureau is niet de partij die de restauratievisie voor de gebouwen op-
stelt. Wij willen de plannenmakers en planbeoordelaars niettemin een aan-
tal handreikingen geven die de discussie over de aanpak van de gebouwen 
kan structureren.

Hoge monumentwaarde
Wij bevelen aan voor het historisch materiaal en de historische gebouwele-
menten met een hoge monumentwaarde uit te gaan van een restauratieve 
aanpak. Behoud van het historisch materiaal is hier van groot belang. Ver-
storingen kunnen slechts op nauwkeurig gedefinieerde gronden en met een 
dwingende noodzaak plaatsvinden.

Positieve monumentwaarde
Voor de omgang met de latere transformaties en elementen (periodes 3 t/m 
5) met een positieve monumentwaarde adviseren wij een ontspannen om-
gang. Het betreft transformaties die zich niet betrekken op de bloeiperiode 
van de werf. Het zichtbaar willen houden van alle faseringen in gebruik (hoe 
abstract ook) is ook geen optie omdat eerdere transformaties in/aan de 
loodsen (ook die in de gevel) dit grotendeels onmogelijk gemaakt hebben. 
Hierdoor is de concrete afleesbaarheid van de fasering niet meer mogelijk 
*.

Een dwingend streven naar het zichtbaar houden van alle ‘gebruikslagen’ 
is naar onze mening dus niet aan de orde voor deze cultuurhistorisch waar-
devolle gebouwen. Het krampachtig restaureren van weinig ‘verhalende’ 
onderdelen zou zelfs afleiden van de werkelijke hoofdzaak: loodsen met 
een interessante geschiedenis van onderzeebootbouw, en met een architec-
tonische karakteristiek die representatief is voor de industriebouw uit het 
Interbellum. Een ontspannen omgang met de ingrepen na 1961 hoeft echter 
ook niet te betekenen dat er krampachtig teruggerestaureerd moet worden 
naar de originele staat. Juist de visuele afleesbaarheid van het feit dat de 
loodsen met de tijd aangepast zijn, verschaft hen een interessante gebruiks-
karakteristiek die de tijdelijkheid en de bedrijvigheid van de RDM-werf tot 
uitdrukking brengt. Een evenwichtige ondergeschikte verhouding van deze 
‘gebruikstekenen uit de tijd’ tot de oorspronkelijke situatie is hierbij echter 
wel van belang.
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Nieuwe toevoegingen
Wij adviseren voor de introductie van nieuwe elementen in het complex van 
de onderzeebootloodsen: 
- Extra zorgvuldigheid bij de restauratie en bij de vormgeving van nieuwe 

elementen in relatie tot het bestaande, dit zeker in het exterieur van de 
gebouwen. Hierbij spelen de volgende overwegingen:

 o het verdwijnen van andere complexen (de Gieterij op RDM-Oost 
  (tevens A-gebouw)) met architectuur in RDM-stijl op de werf. Een al 
  sterke nadruk op grote afwijkende nieuwe elementen in de gevels 
  van het complex van de onderzeebootloodsen met een ‘lappendeken’ 
  tot gevolg ligt daarmee niet voor de hand. 
 o de ingrijpende wijziging van de westgevel van de Jagerloods zet de 
  coherentie van het complex al onder druk 
 o Op termijn zullen meerdere nieuwbouwvolumes op de werf 
  toegevoegd worden met een eigentijdse architectuurtaal. 
- Uitgangspunt voor kleinere nieuwe elementen kan zeer wel de vormgeving 

van de originele elementen in RDM-stijl en detaillering zijn, waardoor de 
coherentie van het Onderzeebootloodsencomplex en van het RDM-terrein 
als geheel gewaarborgd blijft. Deze nieuwe elementen kunnen – hoewel 
op visueel niveau conform - op detailniveau hun eigentijdsheid uitdrukken. 

- Nieuwe ‘afwijkende’ ingrepen met een eigen specifieke vormtaal alleen 
toepassen voor grote onderdelen van het programma, en dit alleen mits 
architectonisch van hoog niveau, uitgesproken in relatie tot nieuw pro-
gramma en inspelend op de symboolwaarde van het complex (loods voor 
bouw van onderzeeboten).  

*  Wij hebben in deze bouwhistorische verkenning de fasering zo nauwkeurig 
mogelijk beschreven, waarmee in ieder geval op een grootschalig industri-
eel-archeologisch niveau de verschillende gebruiksfasen ten behoeve van 
wetenschappelijke analyse vastgelegd zijn.
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MONUMENTENZORG ROTTERDAM (dS+V)

Redengevende omschrijving MSP IPW – NR: GRT-5-10 

Redengevende omschrijving MSP IPW-NR: GRT-5-10G 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Concept Aanwijzingstekst ten behoe-
ve van het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Heijplaat, februari 2012

Crimson architectural historians, RDM, Cultuurhistorische verkenning RDM, 
Rotterdam, Rotterdam, 2005

FlexusAWC; bouwhistorische verkenning Ketelmakerij Grofsmederij, Rotter-
dam, 2011

BOUWVERGUNNINGENDOSSIERS/WERKTEKENINGEN

Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651

Hier bleken geen van belang zijnde bouwvergunningsdossiers aanwezig

OVERIGE DOSSIERS

Archief RDM (stukken digitaal toegezonden)

- luchtfoto’s locatie: KLM Aerocarto
- verschillende tekeningen Middenloods, Oostloods, Jagerloods en Bergloods; 

voor een volledig overzicht hiervan, zie navolgend: 

BRONNEN EN LITERATUUR 1929
1010 TEK BWK 31-3-03 helling onderzeeboten uitlopers 1929

1931
1010 TEK BWK 9280 onderzeebootloods plan uitbreiding tijdelijk kantoor 
op terrein ozb 1931

1936
1010 TEK BWK 31-4-06 Koperslagerij lage baai vh bergloods naast onder-
zeebootloods 1936
1010 TEK BWK bi-3-5584 pijpenmagazijn west vrije ruimte kraan in ber-
gloods 1936

1938
1010 TEK BWK 18003 onderzeebootloods 10 tons loopkraan 1938
1010 TEK BWK 18002 onderzeebootloods totaaltekening 10 tons loopkraan 
1938
1010 TEK BWK 16931 onderzeebootloods tandwielen voor 10 tons loopkraan 
1938
1010 TEK BWK 16932 onderzeebootloods hijschtrommel met tandwielen v 
10 tons loopkraan 1938
1010 TEK BWK 16936 onderzeebootloods loopkat voor 10 tons loopkr 1938
1010 TEK BWK 16937 onderzeebootloods tandwielkast voor hijschmotor 10 
tons kraan 1938
1010 TEK BWK 16938 onderzeebootloods tandwielkast v rijbeweging loop-
kat 10 tons kraan 1938
1010 TEK BWK 16953 onderzeebootloods kopliggers voor 10 tonskraan 1938
1010 TEK BWK 16955-1 onderzeebootloods details vd knooppunten vd 
hoofdliggers 10 tons kraanb 1938
1010 TEK BWK 16955-2 onderzeebootloods details vd knooppunten vd 
hoofdliggers 10 tons kraan 1938
1010 TEK BWK 16955-3 onderzeebootloods details vd knooppunten vd 
hoofdliggers 10 tons kraan 1938
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1946
1010 TEK BWK 23510 Bankwerkerij en koperslagerij hefdeur ertussendag-
maat 4m x 3,5m bankwerkerij 1946
1010 TEK BWK 23516 Bankwerkerij en koperslagerij details hefdeur bank-
werkerij 1946

1947
1010 TEK BWK 3464-2 Pijpenmagazijn OZB loopkatbalken en traverse in 
pijpenloods loopkatbalken en traverse 1947
1010 TEK BWK 15-5-04 Meerpaal OZB proefdraai 1947
1010 TEK BWK 15-5-03 Meerpaal OZB bolder voor meerpaal 1947
1010 TEK BWK 3434-1 onderzeebootloods hefdeur 1947
1010 TEK BWK 3434-2 onderzeebootloods schuifdeur met mandeur 1947
1010 TEK BWK 3434-3 onderzeebootloods hefdeur en schuifdeur in onder-
zeebotenloods mandeur 1947

1948
1010 TEK BWK 31-2-03 Lasloods-OZB loods plaatwerkerij-bergloods, licht-
metaalwerkplaats dwarsdoorsnede 1948
1010 TEK BWK 31-2-03 onderzeebtlds dwrsdsn lasloods-onderzbtloods, 
plaatwerkrij, bergloods, lichtmetlwrkplts 1948

1949
1010 TEK BWK 25130 Koperslagerij  plattegrond 1949
1010 TEK BWK 25130 Koperslagerij  plattegrond 1949

1951
1010 TEK BWK 27510 Koperslagerij details hefdeur oostgevel 1951
1010 TEK BWK 27511 Koperslagerij samenstelling hefdeur oostgevel 1951

1954
1010 TEK BWK 27561 Koperslagerij elektrische krachtinstallatie elektra
1010 TEK BWK 27562 Hellingloodsen OZB elektrische krachtinstallatie ele-
ktra 1954

1010 TEK BWK 27573 Hellingloodsen OZB elektrische installatie 1954 elek-
tra
1010 TEK BWK 27573 Hellingloodsen OZB elektrische installatie 440V(=) & 
110V(=) elektra 1954 elektra
1010 TEK BWK 27572 Koperslagerij elektrische installatie 110-440V= 1954
1010 TEK BWK 40-1-1 Pijpenmagazijn OZB plang pijpenmagazijn onderhoud 
electrici+½ns en magazijn 1954
1010 TEK BWK 40-1-2 Pijpenmagzn OZB plan pijpenmagzn onderhd 
electrici+½ns magazn palenplan en betnfundties 1954
1010 TEK BWK 40-1-2 Pijpenmagzn OZB plan pijpenmagzn onderhd 
electrici+½ns magzn palenpln en betonfundties 1954
1010 TEK BWK 40-1-3 Pijpenmagazijn OZB plan pijpenmagazijn pnderhoud 
electrici+½ns en magazijnen palen 1954

1956
1010 TEK BWK 32575 onderzeebootloods en lasloods details hefdeur 1956
1010 TEK BWK 32575 onderzeebootloods details hefdeur tussen ozb loods 
en lasloods 1956
1010 TEK BWK 4767-1 onderzeebtlds diversen vrzieningen vr hefdeur naast 
o.z.b.loods benodigd materiaal 1956
1010 TEK BWK 32575 onderzeebootloods en lasloods hefdeur 1956
1010 TEK BWK 32575a onderzeebootloods hefdeur tussen ozb lods en las-
loods 1956
1010 TEK BWK 31-2-14 Lasloods helling 4 OZB loods plattegrond en doorsned-
en 1956

1960
1010 TEK BWK bi-1551 Pijpenmagazijn OZB leirol voor pijpenstelling 1960
1010 TEK BWK 4800-36 onderzeebootloods doorsnede onderzeebotenloods 
1960

1961
1010 TEK BWK 5376-4 Koperslagerij armkraantjes. plan (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 5376-3 Koperslagerij armkraantjes. onderstoel 1961
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1010 TEK BWK 5346-8 Koperslagerij nieuwe koperslagerij ophanging voor 
luchtverhitters in oostgevel 1961
1010 TEK BWK 5346-7 Koperslagerij nieuwe koperslagerij ophanging voor 
luchtverhitters in zuidgevel 1961
1010 TEK BWK 5346-6 Koperslagerij nieuwe koperslagerij ophanging voor 
luchtverhitter in noordgevel 1961
1010 TEK BWK 5346-5 Koperslagerij nieuwe koperslagerij ophangingen voor 
luchtverhitters 1961
1010 TEK BWK  bi-1898 Koperslagerij kastje met gezekrede contactdozen 
1961
1010 TEK BWK 31-9-01 onderzeebootloods horizontale vloer 1961
1010 TEK BWK 31-9-02 Koperslagerij harsput in nieuwe koperslagerij 1961
1010 TEK BWK 5346-1 Koperslagerij inrichten nw koperslagerij gewezen 
onderzeebootloods, hefdeur in zuidgevel hefdeurkolommen 1961
1010 TEK BWK bi-1838 Koperslagerij opstelling hetelucht ventilator 1961
1010 TEK BWK 5300-15 Koperslagerij tochtschotten 1961
1010 TEK BWK 5376-1 Koperslagerij OZB loods 1 tons armkraantjes 1961
1010 TEK BWK 5376-2 Koperslagerij voorzieningen voor 1 tons armkraantjes 
1010 TEK BWK bi-1867 Koperslagerij verwarming koperslagerij plaatsing 
pompen en pijpen in de stomerij 1961
1010 TEK BWK bi-1736 nieuwe koperslagerij pijpenmagazijn en OZB loods 
verlichting 1961
1010 TEK BWK bi-1827 Koperslagerij details hefdeur 1961
1010 TEK BWK bi-1910 Koperslagerij verwarming ophanging plafond 
luchtverhitters plaatwerkerij 1961
1010 TEK BWK 31-2-05 Jagerloods neonletters op noordgevel 1961
1010 TEK BWK 5359-1 Jagerloods lichtreclame op jagerloods stalen raam 
1961
1010 TEK BWK 5359-2 Jagerloods lichtreklame op jagerloods, stalen raam 
1961

1962
1010 TEK BWK bi-1-2290 Koperslagerij krachtinstallatie koperslagerij pi-
jpenmagazijn en ozb loods 1962

1963
1010 TEK BWK 31-7-04 Jagerloods 2e uitloper voor jagerloods plan 1963
1010 TEK BWK 5622-1 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
letten. staalconstructie 1963
1010 TEK BWK 5622-2 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
letten. raamkozijnen in bestaande gevel 1963
1010 TEK BWK 5622-3 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
letten. bestel tek. stalen deur 1963
1010 TEK BWK bi-1-1746 Koperslagerij indeling koperslagerij, was en kleed-
lokaal en pijpenmagazijn west 1963
1010 TEK BWK 31-4-13 Pijpenmagazijn OZB nieuwe kopgevel voor pijpen-
mag W 1963

1965
1010 5836-8 Koperslagerij kantr, was en kleedlokl en toil besteltek voor 
dbbel beplate dr met loket westgev 1965
1010 TEK BWK bi-2962 Koperslagerij verlichting voor werkbank autogeen 
lassen 1965
1010 TEK BWK 31-4-66 Koperslagerij uitlegtafels en bureau’s bestemd voor 
kantoor koperslagerij 1965
1010 TEK BWK bi-1-2897A Koperslagerij lichtinstallatie kantoor was en 
kleedlokaal en toiletten 1965
1010 TEK BWK bi-3-2898 Koperslagerij plafondverdeling kantoor kop-
erslagerij met juiste plaats lichtarmaturen 1965
1010 TEK BWK bi-3-2898 Koperslagerij plafondverdeling kantoor kop-
erslagerij met juiste plaats lichtarmaturen 1965
1010 TEK BWK 31-4-59 Koperslagerij kantoor met was en kleedlokaal 1965
1010 TEK BWK 31-4-60 Koperslagerij kantoor met was en kleedlokaal kop-
erslagerij 1965
1010 TEK BWK 31-4-61 Koperslagerij kantoor was en kleedlokaal kop-
erslagerij 1965
1010 TEK BWK 31-4-62 Koperslagerij kantoor was en kleedlokaal balklaag 
dak 1965
1010 TEK BWK 31-4-64 Koperslagerij kantoor was en kleedlokaal en toi-
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letten incl riolering bgg 1965
1010 TEK BWK 31-4-65 Koperslagerij  plafondverdeling kantoor koperslagerij 
1965
1010 TEK BWK 05836-9 Koperslagerij westgevel stalendeur 1965
1010 TEK BWK 5836-1 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. scheidingswand 1965
1010 TEK BWK 5836-2 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. fundatie  1965
1010 TEK BWK 5836-3 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. balklaag op +3508 1965
1010 TEK BWK 5836-4 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. balklaag op +3508 (vervolg) 1965
1010 TEK BWK 5836-5 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. stalenramen in westgevel 1965
1010 TEK BWK 5836-6 Koperslgrij kantr, was en kleedlokl en toiletttn. 
wijzgng en verlngng stalen rm zuidgevel 1965
1010 TEK BWK 5836-7 Koperslagerij kantoor, was en kleedlokaal en toi-
lettten. kolommen 1965
1010 TEK BWK 5919-1G Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-
gevel. nieuwe situatie westgevel 1965

1966
1010 TEK BWK 5920-4 kantoor pijpenmagazijn naast Koperslagerij gelei-
ding schuifdeur 1966
1010 TEK BWK 5920-2 kantoor pijpenmagazijn naast Koperslagerij stijlen 
regels en vloerbalken 1966
1010 TEK BWK bi-2-3048 Koperslagerij verlichting kantoor pijpenmagazijn 
1966
1010 TEK BWK 5920-3 kantoor pijpenmagazijn naast Koperslagerij trap met 
bordes op +2750  1966
1010 TEK BWK 5919-10 Jagerloods verpltsng hefdr van Z- naar W-gevel. 
detail pltsing deuren en contr. gewicht 1966
1010 TEK BWK 5919-9 Jagerlds verpltsing hefdr van ZnaarWgevel. verbrd-
ing best. hefdren en verzw. contra gew. 1966

1010 TEK BWK 5919-8 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-gevel. 
bewegingswerk bordessen 1966
1010 TEK BWK 5919-5 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-gevel. 
afdeling plaat en hefdeurkolommen 1966
1010 TEK BWK 5919-4 Jagerloods verpltsng hefdr van Z- naar W-gevel. 
opvngliggr tussen best stijlen 1966
1010 TEK BWK 5919-3 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-gevel. 
plaatsing fundatie ankers 1966
1010 TEK BWK bi-3-3048 Pijpenmagazijn OZB juiste plaats verlichtingsar-
maturen in kantoor pijpenmag. 1966
1010 TEK BWK 5920-5 pijpenmagazijn west voorzieningen voor ophanging 
en geleiding dubbele deur 1966
1010 TEK BWK 5920-6 kantoor pijpenmagazijn naast Koperslagerij trap met 
bordes op +5385 1966
1010 TEK BWK 29-14-4 Jagerloods bordes naast jagerloods plan 1966
1010 TEK BWK 31-2-07 Jagerloods verplaatsen hefdeur poer en goot west-
gevel 1966
1010 TEK BWK 31-2-08 Jagerloods trap tegen zuidgevel 1966
1010 TEK BWK 31-7-06 Jagerloods plattegrond en langsdoorsnede 1966
1010 TEK BWK 5300-1a Jagerloods trap in jagerloods trap met bordes tot 
+11497 1966
1010 TEK BWK 5300-3a Jagerloods toegangstrap in jagerloods overzicht 
trappen 1966
1010 TEK BWK 5300-20 Jagerloods trap in jagerloods trap van +11670 tot 
kraanbanen 1966
1010 TEK BWK 5919-6 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-gevel. 
kolommen 1966
1010 TEK BWK 5919-7 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-gevel. 
regelwerk wanden 1966
1010 TEK BWK 5919-11 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-
gevel. overzicht bewegingswerk bordessen staaldraden 1966
1010 TEK BWK 5919-12 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-
gevel. afdichting bestaande kopwand 1966
1010 TEK BWK 5919-13 Jagerloods verplaatsing hefdeur van Z- naar W-
gevel. ladders naast hefdeur 1966
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1967
1010 TEK BWK bi-2-3203 onderzeebootloods hijshaken voor onderzeeboot-
spanten 1967
1010 TEK BWK bi-3-3318 Koperslagerij elektrische installatie tijdschrijvers 
kantoor 1967
1010 TEK BWK 7118-1 onderzeebootloods wijziging lichtreclame in noord-
gevel. bevestiging stalenraam aan beugels 1967

1968
1010 TEK BWK 15-6-02 OZB-loods loopbordes naar elektrische kasten er-
naast 1968
1010 TEK BWK 31-2-15 onderzeebootloods loopbordes bij neonletters aan 
de noordgevel 1968
1010 TEK BWK 15-6-01 OZB-loods loopbrug naar steiger ernaast 1968
1010 TEK BWK 16-6-03 OZB-loods galg ernaast plan 1 1968

1969
1010 TEK BWK 31-4-71 leerschool pijpbewerkerswrkplts OZB trap voor toe-
gang naar de leerschl pijpbewerkers 1969
1010 TEK BWK 31-4-70 Koperslagerij panelen voor scheidingswanden 1969
1010 TEK BWK 31-3-09 onderzeebtlds te maken hoekplnken voor te heien 
damwnd om uitlprs van de onderzbtnlds 1969
1010 TEK BWK 31-3-08 onderzeebootloods doorsneden van de uitlopers 
1969
1010 TEK BWK 1-3609 Pijpenmagazijn OZB W-installatie CV pijpen Magazijn 
oost en andere Magazijn oost 1969
1010 TEK BWK 31-4-69 Koperslagerij plan voor een leerschool pijpbewerk-
en 1969
1010 TEK BWK 31-3-07 onderzeebootloods uitlopers aan de noordzijde 1969
1971
1010 TEK BWK 31-9-06 Koperslagerij afschrijfvloer in de noordoosthoek 
staalconstructie 1971

1972
1010 TEK BWK bi-1-4001A leerschool pijpbewerkerswerkplaats OZB elek-
trische installatie 1972
1010 TEK BWK bi-3-4038 Koperslagerij kelderverlichting 1972
1010 TEK BWK bi-3-4038A Koperslagerij kelderverlichting 1972

1973
1010 TEK BWK bi-3-4166 Koperslagerij plaatsing van 3 luchtdeuren met 
ophang konstructie boven dezur zuidgevel 1973
1010 TEK BWK bi-4-5679 Koperslagerij 440 v batterij koperslagerij 1973
1010 TEK BWK bi-2-4168 Koperslagerij lasdamp afzuiging voor de lassers in 
de zw hoek 1973
1010 TEK BWK bi-1-1832 Koperslagerij pijpen voor verwarming en opstel-
ling luchtverhitter 1973
1010 TEK BWK bi-1-1832-A Koperslagerij pijpen voor verwarming en opstel-
ling luchtverhitter 1973

1974
1010 TEK BWK bi-3-5743 onderzeebootloods vrije ruimte profiel voor sec-
tiewagen naar en van OZB loods 1974
1010 TEK BWK bi-3-6167 onderzeebootloods afschermplaat tbv grondarma-
turen 1974
1010 TEK BWK bi-3-6167 onderzeebootloods afschermplaat tbv grondarma-
turen (2) 1974
1010 TEK BWK bi-3-5756 onderzeebootloods persleiding voor multicyclonen 
spuitcabine onderzeebootloods 1974
1010 TEK BWK bi-3-5742 OZB-loods tijdprogramma verfspuitcabine 1974
1010 TEK BWK bi-2-5761 OZB-loods div. bouwk vrznngen vr multicyclonen 
en verwrmng units spuitcabine 1974
1010 TEK BWK bi-2-5757 OZB-loods afzuigkoker voor multicyclonen spuit-
cabine 1974
1010 TEK BWK bi-1-5716 Onderzeebootloods verfspuitafdeling opstelling 
verw. units en afzuigrichting 1974
1010 TEK BWK bi-1-5754A westgevel spuitcabine OZB-loods verankering 
persleiding multicyclonen 1974
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1975
1010 TEK BWK bi-2-6368  Jagerloods luchtleidingen in koperslagerij 1975
1010 TEK BWK bi-1-4093 koperslagerij jagerloods kraanb.7,4 en 8 hell.7 en 
terrein luchtleidingen 1975
1010 TEK BWK bi-1-4093 Koperslagerij luchtleidingen 1975
1010 TEK BWK bi-1-4135 Koperslagerij acet en zuurstofleidingen 1975
1010 TEK BWK bi-1-4135 Koperslagerij idem als 10223 1975
1010 TEK BWK bi-1-4135 koperslagerij jagerloods kraanb.7,4 en 8 hell.7 en 
terrein acetyleen en zuurstofleidingen 1975
1010 TEK BWK bi-1-4135 Koperslgrij acet en zuurstof leidngn in koperslgrij 
jagerlds kraanb 7,4 en 8 hell 7 en terrein 1975
1010 TEK BWK bi-1-4146 jagerlood, koperslagerij, helling 7 en terr. aard-
gasleidingen (2) 1975
1010 TEK BWK bi-1-4146 jagerlood, koperslagerij, helling 7 en terr. aard-
gasleidingen 1975
1010 TEK BWK bi-1-4146 Jagerloods aardgasleidingen (2) 1975
1010 TEK BWK bi-1-4146 Jagerloods aardgasleidingen (3) 1975
1010 TEK BWK bi-1-4146 Jagerloods aardgasleidingen 1975
1010 TEK BWK 31-2-06 Jagerloods perspexramen 1965
1010 TEK BWK 31-2-09 Jagerloods plan verplaatsing hefdeur 1965

1976
1010 TEK BWK bi-2-6674 Bazenkantoor, koperslagerij en was en kleedlokaal 
warmwater voorziening 1976
1010 TEK BWK 31-9-07 Pijpbewerkerswerkplaats OZB dakoverzicht en 
doorsnede 1976
1010 TEK BWK 15-5-02 Meerpaal OZB BN middenoplegging en oplegging aan 
meerpaal BN van brug naar BN 1976
1978
B_1010 TEK BWK 31-13-08 Pijpbewerkerswerkplaats OZB bestaande toe-
stand 1978

1979
1010 TEK BWK bi-3-7652 Koperslgrij plantek van een bovenloopkraan - cap. 
1 ton boven de persvloer(onder de kantoren) 1979
1010 TEK BWK bi-1-7638 Koperslgrij vrpltsing v harsoven, afzgkp en schrstn 
incl hysbalk nr nw hoek vd koperslgrij 1979
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods regelkast luchtunits 6 tm 16 1979
1010 TEK BWK bi-4-7750 Koperslagerij was & kleedlokaal, kantine, kantoor 
rdm verdeelbatt verdieping lv2 1979
1010 TEK BWK bi-3-7677 kantoorgebouw OZB enclave licht en krachtverde-
ling 1979
1010 TEK BWK bi-3-7635C OZB enclave kabelplan 1979
1010 TEK BWK bi-3-7635c onderzeebootloods kabelplan ozb enclave 1979
1010 TEK BWK bi-2-7648b onderzeebootloods lichtinstallatie 1979
1010 TEK BWK bi-2-7648B onderzeebootloods lichtinstallatie 1979 (2)
1010 TEK BWK bi-2-7648 onderzeebootloods lichtinstallatie 1979
1010 TEK BWK bi-1-7639 onderzeebootloods hitteschild vd loopkat loop-
kranen 1979
1010 TEK BWK bi-1-7629 onderzeebootlds verpltsn en wijzngen vd bestnde 
lasdmpinstalvdkopersl(in ozb-loods) 1979
1010 TEK BWK bi-1-7628a onderzeebootloods krachtnet van de onderzee-
botenloods 1979
1010 TEK BWK bi-1-7628 onderzeebootloods krachtnet 1979
1010 TEK BWK bi-1-7628 onderzeebootloods krachtnet (2) 1979
1010 TEK BWK 79144 kantoren tbv bouw onderzeeboten Bliksemafleiderin-
stallatie 1979
1010 TEK BWK 31-13-03 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor kolommen 
1979
1010 TEK BWK 31-13-02 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor ankerplan 
1979
1010 TEK BWK 31-12-23 onderzeebootloods kantoorgebouw marine en rdm 
fundatiebalk tbv schuifpoort 1979
1010 TEK BWK 31-12-21 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten situatie riolering 1979
1010 TEK BWK 31-12-13 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten geveldoorsneden 1979
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1010 TEK BWK 31-12-11 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten overzicht details 20 tm 30 kozijnen 1979
1010 TEK BWK 31-12-10 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten horizontale kozijndetails 1 tm 19 1979
1010 TEK BWK 31-12-05 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten fundering bovenwapening 1979
1010 TEK BWK 31-12-04 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten fundering onderwapening 1979
1010 TEK BWK 31-12-02 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten staalkonstruktie 1979
1010 TEK BWK 31-13-01 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor overzicht 
staalkonstruktie pos nrs 1979
1010 TEK BWK 31-13-04 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor liggers pos 
l1 tm l21 1979
1010 TEK BWK 31-13-05 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor liggers pos 
l5 l22 tm l36 1979
1010 TEK BWK 31-13-06 Pijpbewerkerswerkplaats OZB kantoor trap 1979
1010 TEK BWK bi-2-7749 onderzeebootloods verlichtingsinstallatie 1979
1010 TEK BWK bi-2-7749 OZB enclave & Koperslgrij verlichtings install verd 
was & kleedlokalen kantine en kantoren 1979
1010 TEK BWK bi-2-7749 OZB enclave & Koperslgrij verlichtingsinst bgg was 
& kleedlokalen kantine en kantoren 1979
1010 TEK BWK 31-12-30 onderzeebootloods kantoorgebouw marine en rdm 
situatie 1979
1010 TEK BWK bi-3-7631 Koperslagerij opstelling en aansluiting ata bat-
terijen 1979
1010 TEK BWK bi-1-7651 Pijpbewerkerswerkplaats OZB en pijpen en marine 
magazijn lichtinstallatie 1979
1010 TEK BWK bi-1-7651b Pijpbewerkerswerkplaats OZB lichtinstallatie 
1979
1010 TEK BWK 31-13-07 Pijpbewerkerswerkplaats OZB buitentrap naar kan-
tine 1979
1010 TEK BWK 31-13-08a Pijpbewerkerswerkplaats OZB trap naar kantine 
1979

1010 TEK BWK 31-13-09 Pijpbewerkerswerkplaats OZB aanpassing staalcon-
str vloer kantine 1979
1010 TEK BWK 31-2-20 onderzeebootloods overzicht dak en lichtkappen 
1979
1010 TEK BWK 31-2-21 onderzeebootloods openingen tbv dakventilatieu-
nits 1979
1010 TEK BWK 31-12-01 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten bestektekening 1979
1010 TEK BWK 31-12-12 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten overzicht kzoijnmerken 1979
1010 TEK BWK 31-12-14 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten plafond + verlichting 1979
1010 TEK BWK 31-12-15 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten toiletruimten 1979
1010 TEK BWK 31-12-19 onderzeebootloods voorstel indeling plafonds 1979
1010 TEK BWK 31-13-11 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten staalkonstruktie 1979
1010 TEK BWK 31-14-01 onderzeebootloods portiersloge tbv vouw onder-
zeeboten bestektekening 1979
1010 TEK BWK bi-2-7895 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten 1979
1010 TEK BWK bi-2-7895 kantoren tbv bouw onderzeeboten kantroen tbv 
bouw onderzeeboten 1979

1980
1010 TEK BWK bi-37692A OZB enclave elektrische installatie portiersloge 
1980
1010 TEK BWK bi-3-7752 onderzeebootloods en oude koperslagerij elektr. 
aansluiting voor hefdeur elektra 1980
1010 TEK BWK bi-3-7690 Koperslagerij geluiddmper incl. voorlpstuk en uit-
blsstuk vr ventilator lasdmpafzuig 1980
1010 TEK BWK bi-3-7751 OZB enclave was & kleedlokl kantine kantr RDM 
verdeelbatterij tbv keukenapp elektra 1980
1010 TEK BWK b-10370 onderzeebootloods was kleedlokaal, kantine kan-
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toor rdm verdeelbatt tbv keukenapp 1980
1010 TEK BWK 31-13-10 Pijpbewerkerswerkplaats OZB schema trapbomen 
buitentrap naar kantine 1980
1010 TEK BWK bi-3-7903 onderzeebtlds, koperslagerij, kantine, was en 
kleedlokl en bazenkantr luchtunit mt wrmttrgwinning 1980
1010 TEK BWK 31-4-79 Koperslagerij uitbreiding kantoor koperslagerij tpv 
ozb magazijn 1980
1010 TEK BWK bi-2-7741 OZB-loods - zuid plaatsing van een nieuwe engelk-
ing kraancabin kraan 375.61 1980
1010 TEK BWK bi-2-7830 kantoren Koperslagerij pijpenmag. en kantine W-
installatie CV 1e verdieping 1980
1010 TEK BWK bi-2-7831 kantoren kopersl. pijpenmag. O.Z.B loods W-in-
stallatie CV bgg 1980
1010 TEK BWK 4-3-07A helling7 OZBlds pijpbwrkrswrkplts pijpnmg hellng-
krnn steigrkrnn kantrmarinesectie 3 1980
1010 TEK BWK bi-2-7829 Koperslgrij opstllng ketels-boilers en verdlstk 
stookplt kantr was kleedlok. kantine koperslgrij 1980
1010 TEK BWK 31-12-17 onderzeebootloods uitbreiding kantoren bestek-
tekening 1980

1981
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods kantoor ozb fase II schakelkast-
luchtbehandeling 1981
1010 TEK BWK bi-3-7838 O.Z.B. enclave wijziging luik op spanenputdeksel 
1981
1010 TEK BWK bi-2-7896 onderzeebootloods kantoor onderzeebootloods 
fase 2 1981
1010 TEK BWK 31-4-78 onderzeebootloods kantoorruimte incl lamellen gor-
dijn doorgang 1981
1010 TEK BWK bi-2-7749e onderzeebootloods verlichtinginstallatie bg 1981
1010 TEK BWK 31-12-24 onderzeebootloods terrein 1981
1010 TEK BWK bi-2-7853 kantoor marine naast O.Z.B. loods verwarming en 
ventilatie 1981

1982
1010 TEK BWK bi-1-8057 Koperslagerij verrijdbarre hijsstelling cap 1 ton 
tbv reparatie koperslagers 1982
1010 TEK BWK bi-3-8029 Koperslagerij o-gevel en kantoor OZB lds-enclave 
luchttvr kokers vr stookplts 1982
1010 TEK BWK bi-28124 onderzeebootloods alternatieven voor plaatsing 
kraancabine in OZB-bovenloopkraan 375.61 1982

1983
1010 TEK BWK 31-12-26 onderzeebootloods nieuw te bouwen tijdelijk kan-
toor op terrein ozd 1983
1010 TEK BWK 31-12-29 onderzeebtlds voorstl verlngng comb kantoor tijdlk 
v riepschoten houwens duikbootbouw 1983

1984
1010 TEK BWK bi-2-8269A onderzeebootloods hijsjuk voor het lichten vd 
deuren ad noordwand 1984
1010 TEK BWK 31-15-13 onderzeebootloods vervanging afsluiting onderzee-
bootloods 1984
1010 TEK BWK 31-15-19 onderzeebootloods vervanging afsluiting onderzee-
botenloods voorstel constructie 1984
1985
1010 TEK BWK bi-4-8281 Koperslagerij lichtpaal tbv werktafels koperslagers 
1985
1010 TEK BWK 31-2-35 onderzeebootloods vervanging schotbalken con-
structieve opzet met details 1985
1010 TEK BWK 31-12-30 onderzeebootloods kantoren marine enclave 1985
1010 TEK BWK 31-15-01 onderzeebootloods schuifdeur in noordwand van 
onderzeebotenloods algemeen plan en details 1985
1010 TEK BWK 31-15-14 onderzeebootloods vervanging afsluiting onderzee-
botenloods overzicht te maken betonwerk 1985
1010 TEK BWK 31-15-16 onderzeebootloods vervanging afsluiting onderzee-
botenloods waterkerende luiken + schoorkonstructie 1985
1010 TEK BWK 31-15-17 onderzeebootloods vervanging afsluiting onderzee-
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botenloods schuifdeuren 1985
1010 TEK BWK 31-15-18  onderzeebootloods vervanging afsluiting onder-
zeebotenloods inmeettekening tbv waterkerende luiken 1985
1010 TEK BWK 31-15-15 onderzeebootloods vervanging afsluiting onder-
zeebotenloods bestaande toestand 1985

1986
1010 TEK BWK 31-2-31 onderzeebootloods  afsluiting stroomgat stramien E 
besteks, beton en bordestekening 1986
1010 TEK BWK 31-2-30 onderzeebootloods afsluiting stroomgat stramien E 
besteks en staaltek 1986
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods deurpaneel beveiligingskast ozb an-
clave 1986
1010 TEK BWK bi-2-7615 onderzeebootloods ptt + cowx aansluitingen kan-
toren o.z.b. enclave 1986
1010 TEK BWK 31-02-32 onderzeebootloods voorstel tochtsluis materiaalu-
itgifte 1986
1010 TEK BWK 31-02-33 onderzeebootloods situatietekening tbv aanduid-
ing tochtsluis 1986

1987
1010 TEK BWK 31-02-34 onderzeebootloods voorstel bordes 1987
1010 TEK BWK 31-12-36 onderzeebootloods plan uitbreiding tijdelijke kan-
toor op terrein ozd 1987

1989
1010 TEK BWK onb. onderzeebootloods voorzieningen bouwplaatsen tbv 
ozb 1989
1010 TEK BWK onb. onderzeebootloods voorzieningen bouwplaatsen tbv 
ozb 1989
1990
1010 TEK BWK bi-3-8489 kantoren OZB enclave hoofverdeler coax 1990
1010 TEK BWK 31-16-01 Onderzeebootloods + pijpbewerkingswerkplaats + 
magazijnen plattegrond indeling bg 1990
1010 TEK BWK 31-16-02 Onderzeebootloods + pijpbwrkngswrkplts + maga-
zijnen plgr indelng verdpngen 1990

1010 TEK BWK 31-16-07 Onderzeebootloods + pijpbwrkngswrkplts + mag-
znn  plgrd indlng verdng sleutels 1990
1010 TEK BWK 31-12-34 onderzeebootloods plattegrond kantoren tbv bouw 
onderzeeboten 1990

1991
1010 TEK BWK 31-16-04 Koperslagerij bouw damestoilet 1991

1992
1010 TEK BWK 31-16-05 Onderzbtlds + pijpbwrkngswrkplts + magznn over-
zichtstek loodsen en kantrn 1992
1010 TEK BWK 31-16-06 Onderzbtlds + pijpbwrkngswrkplts + magznn over-
zichtstek loodsn en kantrn sltls 1992

1993
1010 TEK BWK 31-9-020 Koperslagerij dak van o.z.b en koperslagerij 1993

1995
1010 TEK BWK 31-12-035 onderzeebootloods voormalig enclave 1 ozb loods 
plattegrond kantoren 1995
1010 TEK BWK bi-2-7615 OZB loods & albatros communicatie installatie 
kantroor albatros voormalig kantoor enclave 1995

2001
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods blocking arrangement 2001
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods detail aft post. Ondersteuningsblok-
ken onderzeeboot 2001

Onbekend
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods opstelling personeel tbv ontruiming-
sprocedure (jaar onbekend)
1010 TEK BWK bi-2-8514 onderzeebootloods ventilatie en verwarming (jaar 
onbekend)
1010 TEK BWK 5376-5 Koperslagerij voorstel console’s 1 ton arm. kr (jaar 
onbekend)
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1010 TEK BWK onb onderzeebootloods opstelling personeel tbv ontruiming-
sprocedure (jaar onbekend)
1010 TEK BWK bi-3-8593 Koperslagerij kastaanzicht noordzijde (jaar on-
bekend)
1010 TEK BWK 31-12-20 onderzeebootloods ketelhuis W-installatie CV  kan-
toor (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-12-16 onderzeebootloods kantoor tbv onderzeeboten-
loods detials staalconstr (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-12-03 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzee-
boten fundering (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 5346-2 Koperslagerij inrchtn nw koperslgrij gewzen onder-
zeebtlds, opvngconstr vr hefdeur (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 7824,31 Pijpbewerkerswerkplaats OZB wijziging kantoor + 
aanzicht (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 24682 Koperslagerij koperslagerij (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-4-75 Koperslagerij wijziging lage baai koperslagerij per-
soneels accomodatie (verdieping) (jaar onbekend)
1010 bi-1-4135 Koperslgrij aceteen, zrstof leidngn koperslgrij jagerlds 
kraanbn 7,4,8 hell 7 en terrein (jr onbknd)
1010 TEK BWK 31-12-09 onderzeebootloods kantoor tbv bouw onderzeebo-
ten situatie (jaar onbekend)
1010 TEK BWK onb onderzeebootloods overzicht, plattegrond onderzee-
bootloods en omg (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-9-11 onderzeebootloods [indeling pijpenmagazijn]  (jaar 
onbekend)
1010 TEK BWK 53-05 onderzeebootloods sleuteltekening pijpbewerker-
swerkpl en magazijn o.z.b. (jaar onbekend)
1010 TEK BWK bi-2-6973 kantoren Koperslagerij pijpenmagazijn W-instal-
latie CV vanaf warmte wisselaar (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-13-12 onderzeebootloods kantoren tbv bouw onderzebo-
ten fundering (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-4-01 onderzeebootloods plan voor bergloods op het ter-
rein (jaar onbekend)_hal oostzijde
1010 TEK BWK 24682 Koperslagerij koperslagerij (jaar onbekend)
1010 TEK BWK 31-4-01 onderzeebootloods plan voor bergloods op het ter-
rein (jaar onbekend)
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BIJLAGE 1:  DE EERDER GEMAAKTE CULTUURHIS-
TORISCHE VERKENNINGEN VOOR RDM-WEST EN 
DE ONDERZEEBOOTLOODSEN

In het onderstaande is een uitsnede gemaakt uit drie cultuurhistorische ver-
kenningen voor wat betreft het RDM-terrein als geheel en het complex van 
de onderzeebootloodsen. De hieronder staande teksten streven vanzelfspre-
kend geen volledige weergave van de documenten na. Daarvoor verwijzen 
wij naar het origineel.
De tekst bevat steeds een uitsnede uit de beschrijvingen en brengt de waar-
deringen gesystematiseerd in beeld, waarbij de waarderingsaspecten zoals 
opgenomen onder paragraaf 4.2. zoveel mogelijk als leidraad aangehou-
den worden.

Monumenten Select ie  Project  RDM-werf,  (ui tgevo-
erd door het  Gemeentel i jk  Bureau Monumenten 
Rot terdam, eind jaren 90) 

Beschrijving van de Onderzeebootloodsen
In de MSP-rapportage is een beschrijving en waardering opgenomen van 
de Onderzeebootloodsen.

Waardenstelling Onderzeebootloodsen
Het MSP is summier in de waarderende tekst van het complex, en waardeert 
slechts op de volgende aspecten:
Cultuurhistorische waarde van het complex in enge zin: de Onderzee-
bootloodsen wordt gewaardeerd als beeldbepalend, historisch functioneel 
onderdeel van het scheepswerf- en droogdokcomplex van de Rotterdam-
sche Droogdok Maatschappij.
Stedenbouwkundige waarde: het complex is markant gesitueerd in de 
noordwesthoek van de Dokhaven en de Nieuwe Maas.
Aanvullend wordt aangegeven dat het complex van algemeen belang is 
vanwege de bouwhistorische, industrieel-archeologische, situationele en 

ensemblewaarde. Op deze kwaliteiten wordt verder niet ingegaan. 

Het MSP is algemeen in haar waardering van de Onderzeebootloodsen, wat 
niet verwondert, gezien het grootschalige onderzoek dat de gemeentelijke 
dienst in die periode in het kader van het MSP in korte tijd diende uit te 
voeren. 
Het benoemt verder drie electrische loopkranen die van belang zijn in het 
complex:
- Figee (1937) tien ton
- Twee Figee loopkranen (1939) dertig ton

Cultuurhis tor ische Verkenning RDM ter r re in ( in 
opdracht  van het  Projectbureau Stadshavens Rot-
terdam, ui tgevoerd door Cr imson,  2005)

De cultuurhistorische verkenning van het RDM-terrein, uitgevoerd door Crim-
son architectural historians in opdracht van het projectbureau Stadshavens 
Rotterdam had de intentie de cultuurhistorische kwaliteiten van de werf 
nauwkeuriger te omschrijven.
De beschrijving van de RDM-werf is dan ook uitgebreider dan de voor-
gaande twee rapportages en gaat dieper in op de problematiek van her-
gebruik in een dynamische omgeving, met handhaving van cultuurhistorische 
waarden.

Beschrijving van de werf
Crimson benadrukt dat het complex van de RDM, Tuindorp Heijplaat en het 
Quarantaineterrein tezamen een van de twaalf gebieden van de Cultuurhis-
torische Hoofdstructuur van Zuid Holland vormt in de gemeente Rotterdam 
met een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Naast historisch Delfshaven 
en het Scheepvaartkwartier is het het enige havengebied met een zo hoge 
waardering. Als uitwerking hiervan speelt voor het gehele gebied de aan-
wijzing tot Beschermd Stads- en Dorpsgezicht, een op dit moment nog lo-
pende procedure. Voor een deel van de gebouwen en terreinen loopt een 
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aanwijzing als rijksmonument. Er is een Raadsbesluit genomen om de beslis-
sing over deze gebouwen aan te houden totdat de uitkomsten van de Ont-
wikkelingsvisie voor het gebied en de Cultuurhistorische Verkenning voor het 
RDM-terrein duidelijk zijn.
De cultuurhistorische verkenning benoemt drie hoofdcategorieën wat betreft 
architectuurstijl op de werf: de zakelijk-expressionistische architectuur, de 
hallen die monumentaal zijn door hun gekozen staalconstructie en vormge-
ving van de bakstenen huid, en de moderne industriehallen waarbij aan de 
buitenzijde geen constructie meer zichtbaar is (met toepassing van betonnen 
wanden (jaren 50), of plaatmateriaal (jaren 60)).

Crimson heeft terecht kritiek op de beschrijvende teksten van het Monumen-
ten Selectie Project. Zij vindt het terecht aanvechtbaar dat de werf intact 
zou zijn, en stelt: ‘De conclusie dat een deel van de gebouwen grote archi-
tectuur- en bouwhistorische waarde heeft lijkt gerechtvaardigd, en ook 
dat er sprake is van een bijzonder gebouwenensemble met een grote 
situationele en stedenbouwkundige waarde. De stelling dat het scheeps-
werf- en droogdokcomplex nog grotendeels intact is, is echter aanvecht-
baar. Zoals gezegd zijn de meeste inrichtingselementen verdwenen, net als 
het grootste deel van de fabrieksinventaris. Wat resteert is een reeks grote 
en kleine, karakteristieke, maar niet unieke hallen, die een interessant ver-
haal vertellen over de Rotterdamse scheepsbouw in de twintigste eeuw. He-
laas zijn de hallen op enkele bovenloopkranen na leeg, en liggen ze met 
een zekere willekeur over het terrein verspreid; door het ontbreken van es-
sentiële elementen, met name hellingen, kraanbanen en dokken, is de manier 
waarop de hallen werden gebruikt bovendien amper te herkennen’ <RDM 
Crimson, blz 29>. 

Niettemin wordt geconstateerd dat van de grote scheepswerf- en droog-
dokcomplexen in de Rotterdamse regio de RDM als enige relatief intact 
gebleven. Men stelt: ‘In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het com-
plex van de RDM vooral door de omvang van gebouwen en terreinen in 
combinatie met hun ligging een uniek voorbeeld is van een twintigste eeuwse 
scheepswerf. Bij het onderzoek naar behoud van het complex dient dan ook 
de waardering voor afzonderlijke bouwdelen en voor waardevolle constel-

laties van gebouwen en ruimtes centraal te staan, en niet het behoud van het 
complex als geheel’ <RDM Crimson, blz 30>.
Vervolgens wordt bij de beschrijving van de kantoren/poortgebouw/kan-
tinegebouw/dokloods/sjouwersloods en centraal magazijn C-F op de werf 
aangegeven dat bij de gebouwen die tot stand gekomen zijn vanaf de 
jaren ‘30 de architectonische uitdrukkingsvormen ingewisseld werden 
voor de ultieme pragmatiek. Voor de daar beschreven gebouwen wordt 
gesteld ´Dat de gebouwen in sommige gevallen ingrijpend zijn veranderd 
gedurende de loop van hun bestaan vertelt iets over de zeer pragmatische 
benadering van de gebouwen door de RDM en is daarmee te beschouwen 
als een cultuurhistorische kwaliteit’ <RDM Crimson, blz 35>.

Waardenstelling van de werf
De cultuurhistorische verkenning introduceert een waardering van de RDM 
gebouwen, waarbij de categorieën A, B en C-gebouwen benoemd worden.
De verkenning stelt: ´A-gebouwen zijn objecten van nationaal belang die 
behoren tot de kern van het RDM-complex, een belangrijk verhaal vertellen 
over RDM, over de werking, de groei en de uitstraling van het bedrijf. A-
gebouwen zijn een staalkaart van de RDM en de architectuur die in de loop
van de twintigste eeuw op het terrein tot stand is gebracht door verschil-
lende architecten met verschillende constructies en typologieën. Het centrum 
waaromheen de reeks A-gebouwen gegroepeerd liggen is de Dokhaven. 
Hoewel dit geen ‘gebouw’ is, is het behoud en het herstel van de functiona-
liteit van deze haven van wezenlijk belang om de historische en ruimtelijke 
betekenis van RDM tot uiting te brengen. Het voorstel van de verkenning 
is om de A-gebouwen te beschouwen als ‘klassieke’ monumenten in de 
zin dat ze behouden of gerestaureerd moeten worden in hun authentieke 
of huidige staat, dat er zorgvuldig mee moet worden omgegaan en dat 
herbestemming allereerst afgestemd moet worden op het behoud van 
het gebouw en het architectonische beeld ervan. A-gebouwen dienen ook 
na herontwikkeling van het Waalhavengebied behouden te blijven’ <RDM 
Crimson, blz 82>.

Voor C-gebouwen (gebouwen zonder architectuurhistorische betekenis) en 
B-gebouwen (gebouwen die hogelijk bijdragen tot de ensemblewaarde van 
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het complex en bovendien enige architectonische waarde bezitten) gelden 
bovenstaande criteria niet, of minder. Niet toevallig liggen een groot aantal 
A-gebouwen rond de Dokhaven die Crimson terecht als het natuurlijke cen-
trum van de werf beschouwt <RDM Crimson, blz 109>.

Het complex van de Onderzeebootloodsen als geheel wordt geklasseerd 
als A-gebouw. 

Beschrijving Onderzeebootloodsen
De cultuurhistorische verkenning bevat ook een summiere beschrijving van 
de Onderzeebootloodsen die een samenvatting is van de tekst uit het MSP. 
Verder wordt aangegeven dat de loodsen nog twee vooroorlogse boven-
loopkranen bevatten. 

Waardering Onderzeebootloodsen
De waardering behandelt de volgende aspecten:
Stedenbouwkundige waarde: beeldbepalende ligging aan de Maas en de 
Dokhaven
Architectuurhistorische waarde: de loodsen hebben een culturele en indu-
strieel-historische waarde
Bouwhistorische waarde: de kranen in het interieur

In het hoofdstuk ‘De toekomst van RDM’ worden een aantal uitspraken ge-
daan die de monumentenbenadering benoemen die volgens Crimson op de 
werf van toepassing zou moeten zijn.

‘Cultuurhistorisch, ofwel monumentenzorgtechnisch, tenslotte dwingt het RDM 
terrein ons om de huidige regels, wetten en intuïties van instrumenten als het 
Monumenten Inventarisatie Project, de monumentenstatus en de daarbij be-
horende consequenties nader tegen het licht te houden. Deze gebouwen en 
terreinen lijken simpelweg te groot om ze eenvoudig tot monument te verkla-
ren en vervolgens de toekomstige gebruiker aan dezelfde regels te houden 
die ook gelden voor brugwachtershuisjes, kerken en negentiende eeuwse 
pakhuizen. Anderzijds komt men bij deze terreinen cultuurhistorische waar-
den en relicten (hellingen, spoorlijnen, pieren en kades) tegen die niet direct 

binnen het normale bereik liggen van de Monumentenzorg. Naast de schaal 
en de afstand speelt er nog een ander aspect mee dat dit terrein tot een 
bijzondere uitdaging maakt aan stedenbouwkundigen, architecten en monu-
mentenzorgers: het is nog steeds voor een groot deel in gebruik. In enclaves 
van bedrijvigheid binnen deze enclave van toekomstige stedelijkheid binnen 
de haven, staan nog steeds containers opgesteld, rijden vrachtwagens en 
worden nog schepen afgebouwd <RDM Crimson, blz 105>.

‘De monumentenbenadering voor het RDM terrein die wij hebben gekozen 
is niet nieuw, maar wel resoluut modernistisch. Dat wil zeggen dat het ge-
heel niet op een traditionalistische manier wordt teruggerestaureerd naar 
een staat die die van het verleden benadert, of dat op een contextuele 
manier wordt gestreefd naar een staat waarin de nieuwste ontwikkelingen 
moeten lijken op hetgeen wat er al is. Juist de veranderende tijden wor-
den zichtbaar gemaakt door het onderstrepen van verschillen en contrasten. 
Daarnaast willen we gebruik maken van het industriële en architectonische 
erfgoed op dit terrein om de stedenbouw en architectuur van Rotterdam een 
broodnodige impuls te geven <RDM Crimson, blz 109>.

Concept  Aanwijzingstekst  ten behoeve van het 
Beschermd Stads-  en Dorpsgezicht  Hei jplaa t  (RCE, 
februar i  2012

De aanwijzingstekst ten behoeve van het Beschermd Stads- en Dorpsge-
zicht Heijplaat is geschreven als een onderbouwing van de voordracht tot 
aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht van Heijplaat en RDM. 
Het Quarantaineterrein valt hierbuiten omdat dit complex al de status van 
Rijksmonument bezit.

Waardenstelling van de werf
De tekst benoemt de uniciteit van het beschermde gezicht Heijplaat als een 
nog vrij gave combinatie van havenbedrijf en tuindorp (‘company en compa-
nytown’) in een monumentale havensetting, waarbij de relatief geïsoleerde 
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ligging tussen de havenbekkens bijdraagt aan een hoge belevingswaarde. 
Verder benoemt de tekst o.a. dat er op de werf vrijwel constant sprake was 
van activiteiten ten behoeve van sanering, uitbreiding, verbouw en nieuw-
bouw om de allround combinatie van bedrijfsfuncties – karakteristiek voor 
dit type grootschalige scheepswerven – in optimale conditie te houden. 
Verder wordt er aangegeven dat het werfterrein met de gebouwen en lood-
sen na de definitieve sluiting van de RDM in de jaren 1990 in 2002 als ont-
wikkelingslocatie in bezit kwam van het Havenbedrijf Rotterdam. Hoewel de 
meeste karakteristieke elementen als droogdokken, kranen, rails, hellingen 
en kade-inrichting inmiddels zijn verwijderd of aangepast, vormt het werf-
terrein volgens de aanwijzingstekst nog een herkenbare en gevarieerde 
afspiegeling van de RDM-bedrijfsgeschiedenis en van de karakteristieke 
historisch-functionele samenhang van havenbekkens, dokpieren, terreinstruc-
tuur en gebouwenpark.

Bij de nadere typering van te beschermen waarden wordt het navolgende 
gesteld: 
Het scheepswerf- en droogdokcomplex van de RDM is van groot belang 
vanwege de nog goed zichtbare functionele samenhang van het werfterrein, 
met centraal daarin de Dokhaven, oostelijk de Sleepboothaven en westelijk 
de Heijsehaven en de daaraan gelegen grootschalige werkplaatsen, als-
mede de zuidelijk van de voormalige langshellingen gelegen scheepsbouw-
loods en het sorteerterrein. Daarnaast ook de representatieve gevelwand 
van facilitaire gebouwen aan de Heijplaatstraat, opgetrokken in zakelijk 
expressionistische stijl. 
Deze gevelwand (‘de muur’) is zowel buffer als verbinding - in de vorm van 
poortgebouwen – tussen tuindorp en werf en vormt de overgang tussen de 
grootschalige bedrijfsgebouwen op het werfterrein en de pittoreske klein-
schaligheid van het tuindorp.
Het omvangrijke RDM-complex is van groot belang als voorbeeld van een 
industrieel erfgoed-complex dat voor een groot deel nog intact is. De uti-
litaire gebouwen hebben een kenmerkende industriële vormgeving, veelal 
bestaande uit ijzer- en staalconstructies met gemetselde vulmuren; de faci-
litaire gebouwen zijn opgetrokken in een representatieve, zakelijk expres-
sionistische stijl, met veel detaillering.  

Het complex weerspiegelt de vooraanstaande positie van de RDM in de 
nationale scheeps- en machinebouwindustrie tussen 1902 en 1980.
Daarnaast is het complex van belang vanwege de innige band met het 
naastgelegen tuindorp, dat economisch, sociaal en cultureel van het be-
drijf afhankelijk was. De prominente ligging aan de Nieuwe Maas heeft 
een belangrijke beeldbepalende waarde.

In de definitief waarderende tekst wordt aangegeven dat het Stadsgezicht 
Heijplaat bestaat uit een zeldzame combinatie van twee  belangrijke histo-
rische ensembles -  het scheepswerf- en droogdokcomplex van de voormali-
ge Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) en het tuindorp Heijplaat. 
Samen vormen zij een aaneengesloten gebied. Met name de ruimtelijk- en 
functioneel-historische verbondenheid tussen werf en tuindorp is kenmerkend. 
Het stadsgezicht vormt een bijzondere enclave in het uitgestrekte havenge-
bied van Rotterdam en is representatief voor de 20e-eeuwse ontwikkeling 
van Rotterdam als wereldhaven. 
Het stadsgezicht Heijplaat is van algemeen belang vanwege de hoge ste-
denbouwkundige, architectuurhistorische en sociaal- en cultuurhistorische 
waarden die zij vertegenwoordigt.   

Met betrekking tot de werf wordt het volgende gesteld:
Het scheepswerf- en droogdokcomplex van de voormalige RDM is een gaaf 
voorbeeld van een grootschalig scheeps- en machinebouwbedrijf uit het 
industriële tijdperk met een hoge industrieel-archeologische, sociaal-  en 
cultuurhistorische waarde.
Kenmerkend zijn de met metselwerk opgevulde ijzer- en staalconstruc-
ties van de fabriekshallen en de representatieve expressionistische stijl 
van het hoofdkantoor en de facilitaire gebouwen, alsmede de promi-
nente ligging aan de Nieuwe Maas.

We kunnen constateren dat de cultuurhistorische waarde in algemene zin, 
de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde 
hiermee kort benoemd zijn.
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