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stedenbouwkundige structuren, de elementen in 
de openbare ruimte, als ook de objecten in het 
gebied.  De cultuurhistorisch-ruimtelijke waarden  
en aanbevelingen  komen hier aan de orde. 
Hoofdstuk 4 is van belang voor cultuurhistorici, 
stedenbouwkundigen, bestemmingsplanmakers en 
de welstands- en monumentencommissie.

In hoofdstuk 5 is de toolbox opgenomen. In dit 
hoofdstuk zijn ontwerpaanbevelingen voor de 
toekomstige ontwikkeling van het gebied op-
genomen. Het betreft hier aanbevelingen vanuit 
cultuurhistorische optiek. 
Hoofdstuk 5 is van belang voor diegenen die 
gericht zijn op het verkrijgen van input voor toe-
komstige nieuwe ontwikkelingen in het gebied. 

Als besluit is een literatuurlijst toegevoegd aan het 
rapport.

In deze verkenning bevinden zich - ingeweven in de 
hoofdstukken - een aantal themabladen die zich 
betrekken op onderwerpen die cultuurhistorisch-
ruimtelijk van belang zijn voor het gebied. 
Deze bladen zijn duidelijk herkenbaar aan de 
achtergrondkleur van de pagina’s. 
Wij adviseren de snelle lezer die de cultuur-
historische verkenning raadpleegt in verband 
met concrete (stede-)bouwplannen of andere 
ruimtelijke ontwikkelingen om de hoofdstukken 3, 
4 en 5 te raadplegen. De hoofdstukken 1 en 2 zijn 
meer algemeen van aard. 

De cultuurhistorische verkenning en waardenstelling 
‘Rijnhaven’ heeft de volgende opzet:

In hoofdstuk 1 worden de achtergronden en de 
grondslagen van het cultuurhistorisch onderzoek 
kort uiteengezet: de achtergronden voor de op-
dracht, de uitgangspunten van het onderzoek, de 
doelstellingen, de methoden van waardering en de 
methoden van onderzoek. 

In hoofdstuk 2 is de algemene biografie van de 
Rijnhaven te vinden. De ontstaansgeschiedenis en 
de ontwikkeling van het gebied wordt chronologisch 
beschreven. 
De geschiedenis is ingedeeld in de volgende 
tijdvakken:  
-  Fase 1: voor 1880
-  Fase 2: 1881 - 1893
-  Fase 3: 1893 - 1940
-  Fase 4: 1940 - 1945
-  Fase 5: 1945 - 1985
-  Fase 6: 1985 - 2017
Hoofdstuk 2 is van belang voor de historisch ge-
interesseerde lezer.

In hoofdstuk 3 is de cultuurhistorische hoofd-
karakteristiek van de haven beschreven. 
Hoofdstuk 3 is van belang voor cultuurhistorici, 
stedenbouwkundigen, bestemmingsplanmakers en 
de welstands- en monumentencommissie.
In hoofdstuk 4 zijn de cultuurhistorische bouwstenen 
van het gebied benoemd. Dit betreft zowel de 
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1
de rijnhaven was – aanvankelijk alleen, maar al kort na zijn ontstaan samen met de 
maashaven – het hart van een tot de verbeelding sprekende explosieve bedrijvigheid 
die rotterdam zijn tweede gouden eeuw introk. na de eerste wereldoorlog traden de 
kwakkeljaren in, maar de haven bleef tot aan de tweede wereldoorlog in essentie 
een bruisende, walmende en stampende werkplaats van olie, kolen, staal, teer en 
touw op het water en op de kade die pas door de oorlog kon worden stilgelegd en die 
na de tweede wereldoorlog weer zijn opleving kende.

als nooit tevoren kreeg mechanisatie van werkprocessen de haven in zijn greep en 
dat kostte veel arbeiders hun baan. toch groeide de haven zó snel, dat schepen, 
machines én grote aantallen arbeiders gezamenlijk een uiterst dynamisch, krioelend 
en chaotisch beeld van de haven schiepen. de merkwaardige combinatie van moderne 
machines, installaties, kranen, loodsen, vemen en grote stoomschepen met de 
ambachtelijke, bijna historisch aandoende kleinschaligheid van stukgoed, balen 
en pakketten, kleine boten en honderden krioelende arbeiders op de kades en op 
het water was een futuristisch ogende cocktail, die in de lange lijn van historische 
havenontwikkeling een unieke en eenmalige fase bleek en die ook maar betrekkelijk 
kort heeft geduurd. 
dit bevreemdend industrieel-ambachtelijk concentraat op en aan het water, met al 
zijn geuren, herrie en van-minuut tot-minuut verschuivende aanblikken, riep ook 
al bij veel tijdgenoten, schilders, fotografen en schrijvers een ware euforie en een 
explosie aan vereeuwigingen op doek en papier op. 
naast het droge gegeven dat de haven simpelweg het brood was van velen, werd 
de haven tegelijk als industrieel-monumentaal en romantisch stadslandschap  door 
brede lagen van de bevolking herkend en bewonderd. geen industrielandschap van 
nu roept nog een dergelijke extase en verrukking op.

 1.2 wat zijn

 CultuurhistorisChe waarden?

Onder cultuurhistorische waarden van een gebied 
worden verstaan: de zichtbare en onzichtbare 
(bovengrondse én ondergrondse) historische 
objecten en structuren die bepalend zijn voor de 
afleesbaarheid van de geschiedenis en/of een 
waardevolle bijdrage leveren aan het karakter 
en de identiteit van een gebied. Monumenten 
vertegenwoordigen evidente cultuurhistorische 
waarden, maar ook de historische ‘morfologie’, 
dat wil zeggen de historische vorm van een 
nederzetting of gebied, is van groot belang 
voor het in kaart brengen van het totaal aan 
cultuurhistorische waarden van een gebied. 
Historische dijken, havenbekkens, bruggen, kades, 
stratenpatronen, historische perceelsindelingen en 
straatprofielen, de verhouding tussen onbebouwd 
en bebouwd, de karakteristieke plaatsing van 
gebouwen op het perceel, de architectuur van 
de individuele bebouwing en bijvoorbeeld de 
historische ontsluitingen maken onderdeel uit van 
de cultuurhistorische karakteristieken van een 
omgeving. Ook de monumentale groenstructuren 
alsmede de ondergrondse (archeologische) en 
bovengrondse objecten en structuren vormen 
onderdeel van de cultuurhistorische waarden 
van een gebied. Voor het havengebied betekent 
dit dus ook dat havengerelateerde elementen 
als bijvoorbeeld dukdalven, remmingwerken, 
spoorrails en typerende havengerelateerde 
bestratingen hier deel van uitmaken. De 
ondergrondse structuren vormen overigens geen 
onderdeel van deze studie.

hier willen investeren of die hier willen verblijven. 
Uiteindelijk zijn zíj het die het gebied in eerste 
instantie vorm (moeten) geven en voor wie de 
kennis van wat waardevol en karakteristiek is aan 
het gebied of wat juist niet, van groot belang is.

Een juiste omgang met cultuurhistorie en díe 
ruimtelijke kwaliteiten die geworteld zijn in de 
specifieke geschiedenis van deze bijzondere 
plek, tilt het havengebied uit boven een ‘ruimtelijk 
passende’ omgeving en verschaft geschiedenis en 
identiteit en dus diepgang. Dit verhoogt niet alleen 
de belevingswaarde en het woon- en werkgenot, 
maar ook de economische en recreatieve waarde.

Het gebied waarop het omgevingsplan zich betrekt 
is kleiner dan het door ons geanalyseerde gebied. 
De reden voor deze aanpak is niet toevallig. 
De gemeente heeft - naast de wens een nieuw 
binnenstedelijk gebied te maken - de ambitieuze 
doelstelling op termijn een rondloop om de 
Rijnhaven te bewerkstelligen die – in combinatie 
met een nieuwe inrichting van het gebied - van 
grote stedelijke betekenis zal moeten zijn. 

Aangezien ieder van de vijf zijden van het 
havenbekken gekenmerkt wordt door een eigen 
karakteristiek en dit verschil een nauwe relatie 
heeft met de ruimtelijke, economische en sociale 
ontwikkelingen van de verschillende randen 
en hun achterland, hebben wij deze studie dus 
ruimer opgevat. Dit komt vooral tot uitdrukking in 
hoofdstuk 2, Biografie, maar vindt ook enigszins zijn 
uitwerking in de hoofdstukken 4 en 5. Daarnaast 
spelen vraagstellingen rond toekomstig gebruik 
en invulling van het water. Hoewel het niet meteen 
voor de hand ligt, is cultuurhistorie ook voor de 
watervlakte van de Rijnhaven van groot belang.

1.1 situatiesChets en opgave

Het Projectmanagementbureau van de afdeling 
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam 
heeft het bureau FlexusAWC uit Rotterdam per 
december 2018 opdracht gegeven een onderzoek 
uit voeren naar de cultuurhistorische waarden van 
de Rijnhaven en zijn directe omgeving. Hiermee 
wordt mede invulling gegeven aan het vereiste 
in het Besluit Ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) 
waarin is opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van omgevingsplannen rekening moeten houden 
met cultuurhistorische waarden. Dat kan slechts 
als ter voorbereiding op het omgevingsplan deze 
waarden ook geïnventariseerd en geanalyseerd 
worden.

De onderzoeksresultaten worden in dit rapport 
gepresenteerd en zullen worden gebruikt als 
onderlegger voor het actualiseren van het 
omgevingsplan, voor een aanscherping van het 
erfgoedbeleid met betrekking tot waardevolle 
objecten (historische panden en objecten in de 
openbare ruimte) en voor het uiteenzetten van een 
ontwikkelingsvisie (op onderdelen) in relatie tot 
cultuurhistorie waarbij ook de historische structuren 
in het gebied van belang zijn.

Dit rapport is voor de gemeentelijke diensten 
een werkdocument en zal tevens door de 
gemeenteraad vastgesteld worden en als bijlage 
opgenomen worden in het omgevingsplan.
Deze studie is niet alleen bedoeld voor de 
gemeentelijke diensten. Aangezien de inwoners 
van Rotterdam de eerste belanghebbenden zijn bij 
een woon-, werk- en recreatieve omgeving met een 
hoge ruimtelijke kwaliteit, waaraan cultuurhistorie 
een aanzienlijke bijdrage levert, is deze studie 
eveneens bedoeld voor bewoners en bedrijven in 
en rond de Rijnhaven en voor geïnteresseerden die 
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Op het grootschalig stedenbouwkundig niveau 
kunnen zich daarentegen ruimtelijke structuren 
of constellaties bevinden die voor een groter 
gebied dan het specifieke deelgebied of zelfs 
voor de Rijnhaven als geheel van belang zijn. 
In dit gebied zijn bijvoorbeeld de kaderanden 
van de haven en de relatie tussen de Rijnhaven 
en de Maas van deelgebied overstijgende 
waarde. De onderscheiding welk ruimtelijke 
aspect tot welk schaalniveau behoort is een 
deel van de analyse geweest én vormt een deel 
van het waarderingskader. Een analyse op het 
grootschalige structuurniveau is dan ook van 
groot belang om de historische ontwikkeling en 
ruimtelijke logica van het gehele gebied en van 
de deelgebieden te kunnen benoemen en met 
elkaar in verband te brengen. In hoofdstuk 3 is hier 
aandacht aan besteed, maar ook in hoofdstuk 4 
en 5 is hier aandacht aan besteed.

1.5 grondslag voor 
waardering

De invulling van de Rijnhaven en zijn randen is een 
weerslag van meerdere cultuurperioden en van 
sterke wijzigingen in opvattingen met betrekking 
tot de ruimtelijke en functionele opzet van de 
haven en de stad.

Dit laatste betekent dat niet alleen diversiteit en 
meerlagigheid, maar op de schaalniveaus van de 
deelgebieden langs de randen van de haven ook 
een zekere eenduidigheid en samenhang een rol in 
de ruimtelijke identiteit van de plek spelen. 

Deze ‘gebundelde diversiteit’ is één van de 
karakteristieken van dit gebied, maar tot op 
zekere hoogte ook een basis van cultuurhistorische 
en ruimtelijke waardering. Valt een ingreep 
in het ene gebied volledig op zijn plek, op een 
andere locatie zou deze zich buiten de historische 
ontwikkelingslijnen van het gebied plaatsen.

1.4 methoden van onderzoek

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van 
een combinatie van veldonderzoek (opname 
van de verschillende deelgebieden), historisch-
kartografisch onderzoek, onderzoek naar 
primaire bronnen (historisch fotomateriaal en 
historische gemeentelijke beleidsstukken en 
ruimtelijke plannen), hedendaagse gemeentelijke 
beleidsstukken (omgevingsplan, welstandsnota, 
visiedocumenten) en secundaire literatuur (his-
torische onderzoeken). Er is tevens gebruik gemaakt 
van websites, om ontbrekende informatie op te 
zoeken en in te vullen, waarbij de websites van het 
Stadsarchief Rotterdam en die van de Koninklijke 
Bibliotheek onmisbare bronnen bleken. Voor het 
onderzoek is ook het archief van het Stadsarchief 
Rotterdam geraadpleegd, met het archief van 
Gemeentewerken en het bouwtekeningenarchief. 
Ook is een bezoek gebracht aan het archief van 
het Nieuwe Instituut.

Waar mogelijk, is bij de foto’s en illustraties de 
bron c.q. fotograaf/illustrator opgenomen. Tevens 
zijn enkele interviews afgenomen. Dit betrof 
interviews/gesprekken met:
Dhr. K. Stadhouders, oud-werknemer Havenbedrijf 
Rotterdam
Dhr. B. Sommeijer, oud-werknemer Havenbedrijf 
Rotterdam
Dhr. J. de Haan, oud-binnenvaartschipper en oud-
werknemer Havenbedrijf Rotterdam
Mevr. Y. Carbonaro, bewoner Afrikaanderbuurt

Het overzicht van de geraadpleegde literatuur en 
de overige bronnen is opgenomen in het laatste 
hoofdstuk van dit rapport.

De cultuurhistorische waarden die gedestilleerd 
worden uit deze analyse hebben zowel be-
trekking op waardevolle objecten (gebouwen, 
bouwwerken), maar ook op historische structuren, 
een bepaald stedenbouwkundig patroon bijvoor-
beeld, die uit een voor dit gebied bepalend tijd-
vak stamt. Daarnaast is er ook aandacht voor de 
hoofdkarakteristiek van het gebied.

De karakteristiek die juist kenmerkend is voor 
deze haven ten opzichte van andere Rotterdamse 
havens is benoemd in hoofdstuk 3, waarbij de 
cultuurhistorische hoofdtypering van het gebied 
aan de orde komt.

De bijzondere objecten (monumenten en niet-
monumenten), cultuurhistorisch waardevolle 
elementen en structuren worden afzonderlijk 
beschreven in hoofdstuk 4 en zijn hierin  benoemd 
als cultuurhistorische bouwstenen. Deze bouwstenen 
betrekken zich op de in het gebied aanwezige 
fysieke elementen en de onderliggende ste-
denbouwkundige planuitgangspunten. In hoofd-
stuk 5, Toolbox, dat meer gericht is op de intro-
ductie van nieuwe tijdslagen, zijn vanuit de 
cultuurhistorische optiek een aantal inspirerende 
thema’s benoemd die van belang kunnen zijn voor 
de doorontwikkeling van het gebied. Wij kregen 
vanuit de opdrachtgever de vrijheid input te 
leveren voor het concrete planproces.

1.3 doelstellingen en foCus van 

het onderzoek

Hoewel bepaalde tijdlagen veel prominenter 
aanwezig zijn dan andere, is de cultuurhistorische 
rijkdom van een gebied, en daarmee ook de 
rijkdom van beleving, vaak gelegen in de ervaring 
van een grote tijddiepte of cultuurhistorische 
meerlagigheid. Omdat het hier beschreven gebied 
in meerdere tijdvakken gevormd is worden al die 
tijdlagen behandeld wat betreft hun bijdrage aan 
het ontstaan van de Rijnhaven en omgeving in zijn 
huidige verschijningsvorm.

De achtergrond van deze opdracht, het vervlechten 
van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk 
beleid en het borgen ervan in de ruimtelijke 
beleidsinstrumenten, betekent dat in dit onderzoek 
niet alleen de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het gebied wordt beschreven, de specifieke 
groeiprocessen, de planvorming en de ideeën die de 
Rijnhaven hebben gevormd, maar ook de ruimtelijke 
resultante van die geschiedenis, want daartussen 
bevinden zich immers díe fysieke cultuurhistorische 
waarden die in het omgevingsplan en wellicht ook 
nog in andere ruimtelijke instrumenten een plaats 
dienen te krijgen. De ontwikkelingsgeschiedenis 
van dit gebied wordt om die reden doelgericht 
geschreven op het begrijpen van het ruimtelijke 
‘systeem’ van de Rijnhaven en op het efficiënt 
inzetten van deze kennis in het ruimtelijk instru-
mentarium. Dat laatste brengt weer met zich mee 
dat de fysieke cultuurhistorische waarden niet 
alleen maar gewaardeerd worden vanuit hun 
cultuurhistorische ontstaansgronden, maar ook 
vanuit hun ruimtelijke kwaliteiten en bijdragen aan 
het bestaande en mogelijk toekomstig stedelijk 
weefsel.

Ouderdom en de mate waarin bepaalde objecten, 
ruimtelijke vormen en typologieën kenmerkend 
zijn voor een plek spelen een belangrijke rol in 
de waardering. Doorgaans geldt: hoe ouder het 
object, structuur, bouwspoor of archeologische 
artefact, hoe waardevoller. Maar dat wil 
niet zeggen dat minder oude gebouwen of 
structuren niet evenééns zeer waardevol kunnen 
zijn, bijvoorbeeld 20e eeuwse werkplaatsen, 
kantoren, wederopbouwarchitectuur en kunst of 
ingenieurskunstwerken. Hierbij speelt dan vaker 
de esthetiek van het object een rol, de specificiteit 
van de architectuur en typologieën uit die periode, 
de zeldzaamheid, of de constatering dat het 
object of de structuur een prominente rol heeft 
gespeeld in een karakteristieke periode van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied.
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discussies of vormtalen van een historisch tijdvak 
in stedenbouwkundige zin. Onder de historisch-
stedenbouwkundige waarden zijn tevens 
begrepen de stedenbouwkundig-typologische 
waar-den.

- ensemblewaarde: de mate waarin meerdere 
objecten of structuren een sterk samenhangend 
geheel vormen, dat meer is dan een 
stedenbouwkundig samenhangend weefsel;

- zeldzaamheid: de zeldzaamheid of bijzonderheid 
van een structuur of ruimtelijke constellatie in 
het tijdvak van ontstaan of in het heden. De 
zeldzaamheid kan betrekking hebben op één 
of meer van de drie bovengenoemde waarden.

-  gaafheid/herkenbaarheid: de mate waarin 
een structuur of ruimtelijke constellatie in zijn 
oorspronkelijke toestand, of in een voor de 
geschiedenis van de structuur of ruimtelijke 
constellatie van belang zijnde historische fase 
bewaard is gebleven. Deze waarde kan slechts 
als criterium worden ingezet als een of meer 
van de bovenstaande waarden van toepassing 
zijn.

struCtuurniveau:

Voor het bepalen van de cultuurhistorische waarden 
van structuren en ruimtelijke constellaties is van 
belang vast te stellen in hoeverre die structuren en 
ruimtelijke constellaties één of meerdere van de 
volgende waarden vertegenwoordigen:

- historisch-maatschappelijke waarde (ook 
‘algemeen cultuurhistorische waarden’): de mate 
waarin een structuur of ruimtelijke constellatie 
een relatie heeft met een specifieke en voor het 
gebied van belang zijnde historische periode, 
gebeurtenis, beweging of ontwikkeling, of een 
relatie heeft met een bepaalde ontwerper, 
persoon of groep personen. Onder de 
historisch-maatschappelijke waarde is tevens 
begrepen ouderdom als cultuurhistorische 
waarde (naarmate de ouderdom van een 
object toeneemt, neemt doorgaans ook de 
cultuurhistorische waarde toe).

- historisch-stedenbouwkundige waarde: de 
stedenbouwkundige kwaliteit van de structuur 
of ruimtelijke constellatie in relatie tot (de 
opzet van) de historische stedenbouwkundige 
structuur van de omgeving en/ of de mate 
waarin de structuur of ruimtelijke constellatie 
een uitdrukking is van de belangrijke motivaties, 

1.6 Criteria  
CultuurhistorisChe waardering

* De waardering van de cultuurhistorische 
objecten en structuren uit de verschillende 
tijdlagen kan vanzelfsprekend niet anders 
plaatsvinden dan op basis van fysieke elementen 
en structuren die nog altijd aanwezig zijn. 
Voor de aanbevelingen ligt dat anders. Voor 
het geven van aanbevelingen ten aanzien van 
knelpunten in de cultuurhistorische en ruimtelijke 
situatie kan worden geput uit situaties die nu 
niet meer bestaan, indien hieruit oplossingen 
voor hedendaagse ruimtelijke vraagstukken 
gedestilleerd kunnen worden. In hoofdstuk 5 
is hiernaast de vrijheid gebruikt om met een 
cultuurhistorisch geïnspireerd ‘ontwerpend oog’ 
naar de voorliggende ruimtelijke vraagstellingen 
in het gebied te kijken.

-  bouwtechniek. Het object is van belang voor de 
geschiedenis van de architectuur, bouwhistorie 
en/of bouwtechniek;

-  (toegepaste) kunstwerken. Het object is van 
belang vanwege de (toegepaste) en of 
toegevoegde kunstwerken uit een bepaalde 
periode.

1.7 grondslag voor 
aanbevelingen

De basis voor de aanbevelingen in dit rapport 
vormen:

1. De cultuurhistorische waarden op 
gebiedsniveau, objectniveau en het niveau 
van de structuren, elementen en ruimtelijke 
constellaties, zoals op grond van de criteria uit 
de vorige subparagraaf is bepaald

2. De cultuurhistorische waarden in relatie tot hun 
ruimtelijke kwaliteit of impact op de omgeving

3. De huidige ruimtelijke ontwikkelingen en 
ruimtelijke knelpunten indien deze in relatie 
kunnen worden gebracht met nog aanwezige 
of verdwenen cultuurhistorische waarden *

objeCtniveau:

De criteria voor gebouwen en objecten zijn gelijk 
aan die op structuurniveau, behalve dat hier 
architectuurhistorische waarden aan worden 
toegevoegd. Deze kunnen uitgesplitst worden in: 

- ontwerper. Het object is van belang voor het 
oeuvre van een bouwmeester, ingenieur, 
architect, interieur-, tuin- of stedenbouwkundig 
ontwerper, dan weleen beeldend kunstenaar;

-  schoonheid. Het object is van belang
 wegens de hoogwaardige esthetische 

kwaliteiten van het ontwerp;

- detaillering. Het object is van belang vanwege 
het bijzondere materiaalgebruik, detaillering, 
constructiemethode, kleurgebruik en/of de 
ornamentiek;

-  interieur. Het object is van belang vanwege het 
interieur of bepaalde onderdelen daarvan, 
of vanwege de bijzondere samenhang tussen 
exterieur en interieur (onderdelen);

-  bouwstijl. Het object is een goed voorbeeld 
van een bepaalde stijl of bouwtrant - al dan 
niet met plaatselijke variaties;

-  bouwtype. Het object is van belang als 
goed voorbeeld van een functionele en/of 
typologische ontwikkeling;
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voor 1880

het landschap waar nu de rijnhaven ligt is 
eeuwenlang een kalm en rustiek polderlandschap 
geweest, met een klein dorp – katendrecht – dat zich 
in de schaduw van de dijk aan de oevers van de brede 
rivier vleide en waar vandaan eeuwenlang een veer 
naar rotterdam meermaal daags heen en weer ging.

de oevers van de rivier buitendijks werden op deze 
plek beheerst door de natuur en de getijden:
gorzen, rietlanden en uiterwaarden, gras en wilgen 
zijn hier tot aan de aanleg van de rijnhaven bepalend 
geweest.

deze kleine, landelijke idylle in het zicht van de grote 
stad aan de overzijde werd al vanaf het begin van de 
19e eeuw geleidelijk aan meegetrokken in de steeds 
veeleisender wereld om haar heen. al vanaf het begin 
van de 19e eeuw nam katendrecht een belangrijke 
schakelfunctie op zich, met de aanleg - vanaf het veer 
- van de dordtse straatweg, de eerste etappe van de 
weg naar antwerpen. later in die eeuw ontwikkelde 
katendrecht zich vanwege zijn landschappelijke 
kwaliteiten als recreatieoord voor rotterdammers, 
waar enkele rijken hun buitenhuis hadden en de 
watersporters hun roei- en zeilvereniging. de opening 
van de nieuwe waterweg en de aanleg van de 
konings-, spoorweg- en binnenhaven in de jaren ’70 
van de 19e eeuw vormden de aankondiging van het 
einde van katendrecht als landelijke gemeenschap en 
het begin van de stormachtige ontwikkeling van de 
wereldhaven.

van dijken kwamen te liggen en zich ontwikkelden 
langs het dijklichaam.
Buiten de rivierdijk, en dan vooral ten noorden van 
de Hilledijk tussen Katendrecht en het Zwanegat, 
(de riviergeul die het eiland Fijenoord scheidde 
van de Hillepolder) lagen gorzen, buitendijkse al 
dan niet met kaden bedijkte gronden die alleen 
bij zeer hoog water onderliepen en als weiland 
dienden. Daar weer buiten staken natte rietlanden 
zeer diep de rivier in. De huidige Rijnhaven ligt 
grotendeels op de locatie van deze Katendrechtse 
gorzen en rietlanden. In de 17e t/m de 19e eeuw 
werden de buitendijkse gorzen, ontstaan tegen 
de Varkenoordse en Hillepolder, in fasen middels 
kades ingepolderd. Deze werden in stroken 
begreppeld en benut voor landbouw.

uit de 16e eeuw staat aangetekend, in de 17e en 
18e eeuw ook als ‘het Tolhuys’ werd aangeduid. 
Dit tolhuis lag waarschijnlijk aan de rivier bij de 
veerdam.
Door het patroon van inpoldering en bedijking 
kwam het dorp te liggen op het snijpunt aan de 
rivier waar de Hilledijk, de Katendrechtsedijk (de 
oost-west lopende rivierdijk richting Charlois), en de 
noord-zuid lopende Charloise Zeedijk, bij elkaar 
kwamen. Dit is kenmerkend voor de nederzettingen 
op het eiland IJsselmonde, die vaak op kruisingen 
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fASE 1: VOOR 1880

bUITENLEVEN AAN dE RIVIER

katendreCht

De Rijnhaven ligt op het eiland IJsselmonde, op 
het oude grondgebied van Katendrecht, een klein 
dorp aan de rivier de Maas dat zijn kern had 
ter plaatse van de huidige Tolhuisstraat. Tot in de 
jaren ’70 van de 19e eeuw beperkte de stedelijke 
ontwikkeling van Rotterdam zich tot de Rechter 
Maasoever. Het eiland IJsselmonde op de andere 
oever maakte gedurende het grootste deel van 
de 19e eeuw geen deel uit van de gemeente 
Rotterdam. 
Het gebied kent een lange periode van bedijkingen. 
Na een periode met eerste bedijkingen in de 9e 

en 10e eeuw, werden – na de grote stormvloed 
van 1373 - vanaf 1460 grote delen weer 
herbedijkt, waaronder de polders rondom het 
dorp Katendrecht, hoewel Verschoor vermoedt 
dat de polder Katendrecht, tussen Charlois en 
het dorp Katendrecht zelfs ouder is dan 1410.  
De Hillepolder in de directe nabijheid werd pas 
bedijkt in 1529 met de Hilledijk als rivierdijk.

Wanneer het dorp Katendrecht is ontstaan is niet 
geheel duidelijk. Het ambacht Katendrecht werd in
ieder geval al in 1199 genoemd. Het gehucht of 
dorp is ontstaan precies op een punt in de rivier 
waar zich een vaargeul in combinatie met een 
ondiepte (‘drecht’) bevond. Op 6 juli 1323 werd in 
een oorkonde het veer bij Katendrecht al genoemd. 
Daar bouwde de heer van Putten ook een tolhuis, 
reden waarom het gehucht, dat al op een kaart 

KAART 1850

Katendrechtse veerhaven G.Groenewegen, 1874, SAR
linkerpagina: Topografische militaire kaart Zuid Holland 1850-1864
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Katendrecht werd in de Franse tijd een belangrijke 
schakel van het rijksnetwerk van straatwegen. Van 
het Tolhuis aan de veerdam liep altijd al de Oude 
Weg naar Dordt bovenop de Charloise Zeedijk, 
de oostelijke dijk van de polder Katendrecht. 
Deze weg werd reeds vermeld in de oorkonde 
van 1323. De weg werd onder keizer Napoleon 
bestraat en is sindsdien de straatweg op Dordt of 
Dordtsestraatweg gaan heten. Het was het begin 
van de belangrijke route naar Antwerpen.  

reCreatie

Terwijl het dorp aan het begin van de 19e eeuw 
nog maar tussen de 50 en 60 huizen en rond 
de 500 inwoners telde, waren het rond 1860 al 
225 huizen en rond de 1100 inwoners. Dankzij 
de veerpont, die al sinds 1599 door Rotterdam 

geen kerk wel een veer

Het kleine lintvormige dijkdorp Katendrecht had 
geen kerk; de bewoners kerkten in Charlois. Het 
dorp strekte zich naar het zuiden uit langs de 
Charloise Zeedijk en maakte – zo zien we op de 
kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw – 
langs het water van de Maas een scherpe bocht 
waarna het lint met dorpsbebouwing een kort stuk 
zijn weg vervolgde langs de Katendrechtse dijk.
Zo’n 50 meter ten westen van deze bocht in de 
zeedijk stak een veerdam de Maas in, waar het 
veer naar Rotterdam aanlandde. Een haventje bij 
het veer was er toen nog nauwelijks. De Hilledijk 
takte vanuit het oosten aan op de Charloise 
Zeedijk, ca. 200 meter ten zuiden van de bocht. 
Hier bevond zich ook wat bebouwing.
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werd geëxploiteerd, had Katendrecht zich ont-
wikkeld als een pleisterplaats met een tolhuis, 
herbergen en logementen voor reizigers van 
en naar Rotterdam. Mede door de rijkdom van 
het nabije Rotterdam groeide het dorp snel en 
ontwikkelde zich zelfs tot een oord van recreatie. 
Meerdere rijke Rotterdammers bouwden hier 
hun buitenhuis in de polder met veelzeggende 
namen als Ons Genoegen, Buitenzorg en Veld-
zicht, met name richting het zuiden, langs de 
Dordtsestraatweg. Zelfs de nu nog bestaande 
Roei en- en Zeilvereniging De Maas vestigde 
zich in Katendrecht, pal naast de Veerhaven, die 
begin jaren ’80 van de 19e eeuw was aangelegd 
als insteekhaven in de tegelijkertijd opgehoogde 
gronden buiten de Katendrechtsedijk. 

annexatie

De grote stad aan de overzijde van de rivier 
had niettemin andere plannen en kende al een 
lange geschiedenis wat betreft toe-eigening 
van gronden op de zuidoever van de Maas. 
Katendrecht en de bijhorende Katendrechtse en 
Hillepolder waren weliswaar gedurende eeuwen 
een eigen ambacht (ambacht is een bestuurlijke 
eenheid), maar kwamen via een geleidelijk proces 
in 1766 geheel in Rotterdamse handen. Dit was 
echter niet voor lange duur, want begin 19e eeuw 
werd het gebied ingedeeld met zelfstandige 
gemeentes. Uiteindelijk werd Katendrecht in 1874 
niettemin samengevoegd bij Charlois en viel het 
gebied van de Hillegorzen aan de gemeente 
Rotterdam. In 1894 werd Charlois met Katendrecht 
geannexeerd door Rotterdam, ten behoeve van de 
havenuitbreidingen op de zuidoever. De plannen 
voor de aanleg van de Rijnhaven op de locatie 
van de bekade Hillegorzen vormden - begin jaren 
’80 – het begin van het einde van het dorpje 
Katendrecht. 

prentbriefkaart Veerhaven 1900, SAR
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In Rotterdam werd gedurende de tweede helft van 
de 19e eeuw geleidelijk afscheid genomen van 
de traditie van de koopman-reder, die goederen 
aan- en verkocht en deze overeenkomstig 
de stapelhandelprincipes opsloeg onder zijn 
woning of in nabijgelegen pakhuizen, maar 
die tevens voor het transport zorgde met eigen 
schepen. Rotterdam maakte de transitie van 
stapel-koopmansstad naar gemechaniseerde 
transito- en stukgoedhavenstad in verschillende 
stappen door, en de Rijnhaven speelde hierin 
een cruciale rol. Deze haven werd oorspronkelijk 
aangelegd als winterberging voor rijnschepen, 
maar werd al tijdens de aanleg getransformeerd 
tot transito-zeehaven met de mogelijkheid – bij 
gebleken vraag – ook grootschalige overslag 
van stukgoed te faciliteren. Daarbij werd de 
toepassing van de nieuwste technieken niet 
geschuwd. De intelligentie en durf van de 
directeur gemeentewerken G.J. de Jongh en zijn 
adjunct H.A. Van Ysselsteyn waren hierbij van 
niet te overschatten betekenis.

voorspel

De ontwikkeling van de Rotterdamse havens tot een 
modern financieel-industrieel complex aan het eind 
van de 19e eeuw, vond globaal vanaf halverwege 
de 19e eeuw langs geleidelijke lijnen plaats. 
De directe koppeling van scheepvaart en handel 
verviel. Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 liep het 
aantal schepen van koopman-reders sterk terug. 
Rotterdam had behoefte aan moderne reders die 
het rederijbedrijf niet zagen als een verlengstuk 
van de handel, maar als een vervoersbedrijf. De 
vrije vervoersmarkt werd dominant en zelfs op 
de koloniën werd dit mogelijk. Ook de schepen 
veranderden. Stoomschepen verdrongen geleidelijk 
de zeilschepen en de industriële revolutie en de 
groeiende vraag naar ertsen, kolen, graan en 
allerlei stukgoederen in het Duitse achterland joeg 
de Rotterdamse rijnhandel aan. Dit drukte zich in 
1859 al uit in diverse grote Rijnsleepondernemingen, 
zoals de Nederlandse Stoomboot Reederij, de 
Neder-Rijnsche Stoomsleepvaart-Maatschappij, 
de Keulse Stoomsleep Maatschappij, de Mainzer 
Speel- en Zeilbeurt, etc. 

In het kielzog van de vrijmaking van de handel 
kwamen nieuwe typen ondernemers op, waaronder 
de commissiehandelaar, de expediteur, de 
cargadoor en de stoomvaartreder. Deze moderne 
ondernemers hadden geen boodschap aan 
vlagprotectie en tariefbarrières en richtten zich in 
toenemende mate op die gebieden in de wereld 
waar de binding met het moederland minder 
sterk was en waar expansiemogelijkheden lagen. 

Begin jaren ‘70 onderging de infrastructuur van 
Rotterdam – gestimuleerd door deze ontwikkelingen 
- ingrijpende wijzigingen, een metamorfose die na 
veel discussies werd bereikt. Na aanloopproblemen 
beschikte de Maasstad over de Nieuwe 
Waterweg (1872), moderne spoorverbindingen 
naar Duitsland en België, een spoorbrug (1872) 
over de rivier en verkeersbruggen naar Zuid over 
Maas en Koningshaven (1876, 1878). De laatste 
haven deed - als noodzakelijke scheepvaartroute 
voor schepen die de vaste Willemsbrug niet 
konden passeren - het Noordereiland ontstaan. 
Deze infrastructuur joeg de havenontwikkelingen 
sterk aan, al zou het tot 1890 duren voordat de 
sluisvrije waterweg naar zee voldoende op diepte 
was om ook de allergrootste zeeschepen van die 
tijd toe te kunnen laten tot de haven. 

De noodzaak tot aanleg van nieuwe havens was 
in Rotterdam al in de jaren ’60 onderwerp van 
discussie. Nadat de gemeenteraad in 1868 na 

Minder koloniale producten en meer agrarische en 
industriële goederen gingen deel uitmaken van het 
totale handels- en scheepvaartvolume . De nieuwe 
lichting Rotterdamse ondernemers zette de Kamer 
van Koophandel onder druk ter bevordering 
van de doorvoerstrategie en modernisering van 
de infrastructuur van de stad. Na eerst een tijd 
tegengestribbeld te hebben ging deze in de jaren 
’60 – ’70 om. 
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fase 2 1881 – 1893: 

EEN GROOTS EN INVENTIEf wERKfASE 2: 1881 - 1893

KAART 1881

Topografische kaart 1881(topotijdreis) , Kadaster
Plan uitbreiding RHV havens Feijenoord, 1874, Stadsarchief
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Raad stelde dat havengeld een heffing was en 
geen belasting. Een heffing mocht alleen worden 
geïnd als de gemeente een tegenprestatie 
leverde en hier was op de rivier geen sprake 
van omdat daar geen gebruik werd gemaakt 
van gemeentelijke voorzieningen. De zeeschepen 
en rijnschepen weken vervolgens zo mogelijk uit 
naar de Maas. De rivier leende zich bij uitstek 
voor ‘op stroom’ lossen en werd geleidelijk aan 
een overslagplaats, waar deinende zeeschepen 
aan meerboeien vastlagen om - met vaak twee 
rijnschepen langszij - van hun lading te worden 
verlost. Dit lossen op stroom was booming business 
omdat de lading steeds meer geen hoogwaardig 
stukgoed betrof voor pakhuizen, maar transito-
goederen, halffabricaten en grondstoffen voor de 
opkomende industrieën in het Duitse en overzeese 

kades waren voor die tijd erg modern: de RHV 
beschikte over stoom en hydrauliek voor haar 
kranen.

De exploitatie van de RHV-terreinen bleek 
echter tegen te vallen. De havens lagen tamelijk 
geïsoleerd ten opzichte van het centrum en waren 
smal en lang, waardoor vanaf de rivier indraaien 
voor de steeds grotere stoomschepen lastig bleek. 
De monding van de havens was bovendien met 
bruggen voor het landverkeer voorzien, wat 
oponthoud gaf. Hiernaast moest er, naast het 
havengeld dat de scheepsmaatschappijen de stad 
betaalden, een extra heffing aan de particuliere 
RHV betaald worden. Op de rivier was havengeld 
door een uitspraak van de Hoge Raad in 1872 
niet vereist en hier was ruimte genoeg. De Hoge 

heftige debatten ingestemd had met plannen van 
stadsarchitect van der Tak om de nog landelijke 
zuidoever tot ontwikkeling te brengen, lukte het 
niet om het politieke draagvlak te verkrijgen voor 
de financiering van de grootschalige havenaanleg. 
Door uitgifte van aandelen lukte het politicus en 
havenondernemer Lodewijk Pincoffs wel. Zijn 
Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) speelde 
de hoofdrol in de aanleg van het eerste grote 
havencomplex van Rotterdam op Zuid. De gronden 
werden door middel van een erfpachtconstructie 
door de gemeente uitgegeven en het complex 
werd tussen 1874 en 1897 gerealiseerd op het 
voormalige eiland Feijenoord. Achter een ommuring 
verrees een  havencomplex met twee havens, de 
Binnenhaven en Entrepothaven, exclusief bestemd 
voor opslag en overslag, voor verwerking van 
goederen en voor doorvoer. Hier werden haven 
en stad voor het eerst in de geschiedenis van de  
Maasstad van elkaar gescheiden. Ten zuiden van 
het complex kwam tussen 1873 en 1879 op kosten 
van het Rijk de Spoorweghaven tot stand met 
daarnaast een groot rangeerterrein voor treinen 
ten behoeve van transport naar het achterland en 
België. 

De inrichtingen van de RHV-havens oogden 
modern, volgens principes die men aan 
vergelijkbare Engelse havens en de haven van 
Hamburg ontleende. Het koopmanshuis met 
pakhuis had plaatsgemaakt voor een voor die 
tijd kolossale entrepotvoorziening (pakhuis de 
Vijf Werelddelen). Daarnaast verschenen langs 
de havens lange en lage ‘sheds’, opslagloodsen 
voor allerhande stukgoederen. Deze waren het 
antwoord op de ongeregelde situatie op de Rechter 
Maasoever waar de talrijke vaste stoombootlijnen 
bij de Boompjes en Willemskade hun alleen door 
dekzeilen beschermde goederen op de publieke 
kade opsloegen. Ook de hefwerktuigen op de 

achterland. Deze behoefden geen (tijdelijke) 
opslag. De rechthoekige insteekhavens op 
Feijenoord met hun lange kades en hun sheds, die 
juist ingericht waren voor het in- en uitladen van 
stukgoed, waren daar niet op ingericht. 
De RHV ging door malversaties van Pincoffs failliet 
en na liquidatie nam de gemeente de exploitatie 
van de handelsinrichtingen in december 1882 over. 
De RHV-havens en terreinen ontwikkelden zich tot 
ligplaats voor zeilschepen en als vestigingsplaats 
voor moderne trafieken, industriële bedrijvigheid. 
De stad beperkte zich tot verhuur van de terreinen 
en inrichtingen en liet ‘het overige aan de vrijen 
handel’ over, dat wil zeggen de scheepsbehandeling 
en de opslag van goederen. Zo ontstond een 
pragmatisch, marktgericht systeem met private 
actoren en een ‘Gemeentelijke Handelsinrichting’ 
die als verhuurder en toezichthouder op de 
haventerreinen een sturende en begeleidende 
rol kreeg. De gemeenteraad besloot hierop 

voortaan de ontwikkeling van de havens in ei-
gen hand te houden, en hiermee ontstond met 
inzet van de Handelsinrichting een systeem dat 
lange tijd – in verschillende binnengemeentelijke 
organisatievormen - zou gaan functioneren en van 
betekenis zou blijken te zijn bij de exploitatie van 
nieuwe havens.

transito

De explosieve groei van het transito-overslag op 
de Maas werd geleidelijk aan nijpend. Dit drukte 
zich uit in een tweetal vraagstukken: waarheen met 
de in aantal en diepgang toenemende zeeschepen, 
en waar naartoe met de rijnschepen tijdens de 
winterperiode. De laatste waren in de jaren ‘70 
van de 19e eeuw nog in het nadeel ten opzichte van 
de spoorwegen voor wat betreft het vervoer naar 
Duitsland. De relatief slecht bevaarbare rivieren 
(vooral vanwege de wisselende waterstanden) 
legden het af tegen de goede spoorverbindingen. 
Maar in de jaren ‘80 sloeg de balans definitief om in 
het voordeel van de rijnvaart. De bevaarbaarheid 
van de rivieren nam toe en de rijnvaartbedrijven 
zetten steeds modernere en grotere schepen in. 
Deze waren in het voordeel omdat de eenvoudig 
overlaadbare bulkgoederen een steeds groter 
deel van de verscheepte ladingen uitmaakten. 
Ofschoon robuust, waren de rijnschepen echter niet 
bestand tegen het kruiende ijs op de rivier tijdens 
de strenge winter. 

De Havenmeester, verantwoordelijk voor het 
functioneren van de havens en ligplaatsen op de 
rivier, en de Kamer van Koophandel wezen het 
stadsbestuur herhaaldelijk op de problemen. Zij 
benoemden de gevaarlijk drukke situatie op het 
water en wezen op de economische kansen van 
de groeiende transito-activiteiten richting het 
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Ruhrgebied. Rotterdam concurreerde hierop met 
de havens van Antwerpen en Hamburg. Daarbij 
was de ligtijd van schepen bepalend: snelheid 
tegen de laagste kosten was daarbij de norm. 
Ook bleef men hameren op de noodzaak van 
een winterberging voor de rijnvaartschepen. Het 
antwoord werd het open beschutte havenbassin, 
de Rijnhaven, die de opmaat zou vormen voor de 
grootse transitohavens van Zuid.
Gerrit Johannes de Jongh, die van 1879 tot 1910 
een daadkrachtig directeur van Gemeentewerken 
zou blijken te zijn, trad gaande de discussies aan. 
Hij introduceerde met de Rijnhaven een nieuw type 
haven: 30 hectare groot en ruim, met een diepte 
van 7 meter en met ligplaatsen op het water ten 
behoeve van de transito-overslag. De introductie 
van dukdalven (duc d’alven zoals de Jongh hen 
in het Nederlands van die tijd benoemde) in de 
haven garandeerde een vast en overzichtelijke 
organisatie. De noodzakelijke manoeuvreerruimte 
voor zeeschepen en rijnschepen bij de ingang van 
de haven werd gegarandeerd door een brede 
invaaropening schuin op de Maas waardoor 
eenvoudig vanaf de rivier naar binnen gedraaid 
kon worden. 

randvoorwaarden en hoofdkeuzes

De opzet van de Rijnhaven was – terugkijkend 
– een glasheldere oplossing voor de gestelde 
problemen, maar de route naar realisatie was 
lang, vol onzekerheden en valkuilen. Technisch 
inzicht en politiek balanceerwerk was noodzakelijk 
en ‘brutale Gerrit’ die geleidelijk zijn ideeën 
ontwikkelde speelde het – waar mogelijk – slim. 
Dit gebeurde – blijkt uit de brieven die het college 
van B en W bereikten – vermoedelijk vaak in nauw 
overleg met de nieuwe lichting havenzakenlieden 
die de Kamer van Koophandel domineerde.Rijnhaven  transito haven 1933, fotograaf onbekend, collectie Spaanestad photo 

portret G.J. de Jongh, Collectie mw. A.E.M. Landheer-Roelants, 
Den Haag
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haven van deze omvang vormden In het liberale 
politieke klimaat van de Rotterdamse stadspolitiek 
een majeur punt. De publieke middelen die 
toentertijd door slechts een deel van de bevolking 
opgebracht werden waren beperkt en de absolute 
noodzaak voor investeringen moest dan ook 
aangetoond worden. De Jongh onderbouwde zijn 
voorstellen steeds nadrukkelijk met concrete cijfers 
(en aandrang vanuit Kamer van Koophandel) en 
zette noodzakelijkerwijs in op een gefaseerde 
uitvoering. 

Dit laatste kwam hem ook goed uit omdat de 
aanleg van een 30 hectare grote haven, ongekend 
in die tijd, grote technische vragen stelde voor 
wat betreft de uitvoering van de baggerwerken 
(hij benoemde in 1888 bijvoorbeeld 725.000m3 
grond) en de locaties waar de overtollige 
grond gestort kon worden. Daarnaast moest het 
technische probleem van aanleg van kadewanden 
bij een zo grote diepte van 7 meter ook nog 
opgelost worden. 

planvorming

de introductie van een plan; vervolgens 
gesteggel 

De eerste aanloop naar de Rijnhaven betrof slechts 
de introductie van een plan. In 1881, twee jaar na 
zijn aantreden, presenteerde De Jongh een Nat Dok 
als vluchthaven voor schepen op de locatie tussen 
de Katendrechtse Veerdam en de Spoorweghaven 
in de Buiten-Hillepolder. Ofschoon tekeningen 
van het plan in het Stadsarchief Rotterdam niet 
meer aanwezig zijn, laten tekeningen uit 1883 en 
1884 al zien dat de contouren van de Rijnhaven 
hier zich in aftekenden. De Jongh voorzag een 
gefaseerde uitvoering. Eerst zou het oostelijk deel 

jaar 1886 maar moeizaam van de grond. Ook de 
protesten van het gemeentebestuur van Delfshaven 
tegen nieuwe havens op de noordoever die ervoor 
zou zorgen dat het scheepvaartverkeer haar eigen 
haven zou passeren maakte het er op voorhand 
niet beter op. 
Ook spoorvervoer vormde een belangrijke af-
weging. Op de noordoever was de koppeling 
van goederenspoorlijnen aan de haven niet 
aanwezig en moeilijk te verwezenlijken. Op de 
zuidoever daarentegen was met de aanleg van 
het Spoorweghavenemplacement al een basis 
aanwezig voor de koppeling van spoorweg en 
haven. De Jongh stelde: ‘kunnen de spoorwagons 
direct vóór de schepen komen, dan worden de 
overladingskosten en de sleeplonen uitgewonnen 
en lijden de goederen minder’ Een duidelijke 
pré: de afstand tussen spooremplacement en de 
Rijnhavenlocatie was slechts beperkt. 

Naast afwegingen betreffende de locatie speel-
den natuurlijk ook financiële overwegingen een 
belangrijke rol. De grote investeringskosten van een 

Enkele keuzes en strategieën bleken door-
slaggevend. Voordat we de planvorming zelf 
bespreken lijkt het nuttig deze kort te benoemen. 
Een belangrijke vraagstelling betreft de loca-
tiekeuze. Waarop was deze gebaseerd? Voor 
eenieder die de Rotterdamse situatie in het laatste 
kwart van de 19e eeuw niet kent roept dit de vraag 
op waarom de haven niet op Noord gerealiseerd 
is. Het antwoord hierop was in de discussies 
tussen stadsbouwmeester, raadscommissie Plaat-
selijke Werken, gemeenteraad en college van 
B&W niet aanstonds scherp en duidelijk, maar 
grondeigendom moet hierin een beslissende rol 
gespeeld hebben. De gemeente Rotterdam had 
tussen de Katendrechtse Veerdam en de terreinen 
van de RHV gronden in eigendom op land dat 
al in 1870 geannexeerd was van de gemeente 
Katendrecht. Bovendien speelde op de noordoever 
de behoefte aan grote stadsuitbreiding (havens + 
woonwijken). Deze kwamen - hoewel de Jongh hier 
wel plannen voor maakte en deze op Rotterdams 
politiek niveau bediscussieerd werden - door het 
uitblijven van de annexatie van Delfshaven tot het 

strekdam op de linker Maasoever aan te leggen 
en de daarachter liggende grond op te hogen. 
Dit kon gecombineerd worden met uitdieping van 
de rivier ter plaatse. Hij wees daarbij op het feit 
dat de zeeschepen al snel een diepgang groter 
dan 6 meter zouden hebben en kades met deze 
diepte in Rotterdam ontbraken. Hij wees – naast 
baggermogelijkheden op de rechter oever bij het 
Park – op de mogelijkheid hiervoor de linkeroever 
te gebruiken, juist vóór het eventueel te maken 
Rijnhavendok bij de strekdam. Vergunnning 
bij de minister van Waterstaat was hiervoor 
aangevraagd en inmiddels verkregen.

De winst was mager. De Commissie voor Plaatselijke 
Werken stelde de Rijnhavenplannen weer uit. 
Discussies rond de annexatie van Delfshaven 

van het Dok uitgevoerd worden, waarna men aan 
westelijke zijde - bij gebleken noodzaak –zou 
kunnen doorgraven. Het Dok was niet voorzien 
van kadewanden. De lastig te realiseren en dure 
kades waren voor schepen die op het water losten 
en laadden niet benodigd. Wel wilde de Jongh 
de oevers vast voorzien van taluds en rijswerken. 
Daaroverheen kon – bij gebleken noodzaak – 
alsnog later een kademuur gebouwd worden. Het 
plan bevatte nog traditionele elementen: er was 
sprake van draaibruggen bij de havenmonden. 
Ook was de eerste fase nog voorzien van een 
havenmond min of meer haaks op de rivier. Tot 
uitvoering van het voorontwerp kwam het niet. 
Ook de aanleg van een rijzendam, een eerste 
uit te voeren werk, waarvoor met steigers en 
boeien voorlopig extra ligplaatsen in de Maas 
gelegd konden worden, kwam er niet van. Tegen 
de zin van de Jongh in werd het geld besteed 
aan de gemeentelijke overname van de havens 
en terreinen van de RHV. De gemeente betaalde 
daar eind 1882 4 miljoen gulden voor en 
daarmee waren de financiële middelen besteed. 
De raadscommissie voor Plaatselijke Werken 
geloofde dat met overname van de RHV-havens 
voldoende ligplaatsen gegarandeerd waren. Dit 
zou door de groeiende transitohandel een foute 
oplossing voor het gestelde probleem blijken te 
zijn, wat de Jongh op dat moment al betoogde.

Binnen twee jaar volgde een reactie van de Kamer 
van Koophandel. Juni 1884 ging een brief naar 
het stadsbestuur waarin aangedrongen werd niet 
te wachten met de aanleg van het Natte Dok. Dit 
ten behoeve van winterberging van rijnschepen en 
de houthandel. De Jongh haakte in september van 
dat jaar aan en verwees naar het plan uit 1881. 
Hij drong aan op spoed. Mocht de gemeenteraad 
niet besluiten het Rijnhavenplan uit te voeren, 
dan hoopte hij dat men in ieder geval besloot de 
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en havenplannen die de Jongh daar op de 
rechteroever gepresenteerd had, traineerden de 
beslissing. Een kleine voorzet wilde de commissie 
wel geven. Men ging akkoord met aanleg van 
de strekdam. Deze werd in 1885 aangelegd 
en vormde feitelijk voorbereidend werk voor 
de aanleg van de latere Princessekade (huidige 
Wilhelminapier). 

Plattergrond Ontworpen Werken aan de Linker Maasoever 1883 G.H. de Jongh, archief Gemeentewerken Rotterdam

Plan Nat Dok aan de linker Maasoever 1884 G.H. de Jongh, archief Gemeentewerken Rotterdam
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van het Deliplein op Katendrecht – beiden al 
Rotterdams grondgebied – werden in hun contouren 
gepresenteerd. De koppeling van huisvesting van 
havenarbeiders aan hun werkterrein, de haven, 
was hiermee gezekerd. 

Er was nu bovendien sprake van een plan dat 
nadrukkelijker uitging van havengebruik door 
zeeschepen. Het plan had een havenmonding 
schuin op rivier. Er was geen sprake van een 
brug op deze plek maar veerponten zouden de 
mogelijkheid bieden om sleperswagens tussen de 
Rijnhavenoevers over te zetten. In het ontwerp 
konden 16 zeeschepen midden op het water aan 
dukdalven een ligplaats krijgen. Er was langs de 
kades in de Rijnhaven en langs de Princessekade 
ruimte voor 11 tot 16 transatlantische schepen. 
Aan de handelsterreinen waar voorlopig geen 
kade voorzien werd was nog eens plaats voor 
8 schepen. De dure kades zouden daar pas 
aangelegd worden bij gebleken behoefte. De 
Jongh koos voor het gebruik van dukdalven als 
aanlegpunten op het water omdat dit goedkoper 
was dan gebruik van boeien. Dukdalven leverden 
door hun vaste positie extra ruimte op en de 
schepen konden daardoor eenvoudiger keren. 

De Jongh’s ontwerp voor de inrichting van de 
handelsterreinen met sheds (opslagloodsen) was 
gebaseerd op de kennis die hij tijdens zijn Europese 
studiereizen had opgedaan. Hij hield daarbij voor 
het terrein dat benodigd was voor de sheds geen 
grotere diepte aan dan ongeveer 35 meter. Voor 
de landtong van Princessekade en omgeving hield 
hij langs beide kades stroken aan van 35 meter 
ten behoeve van de sheds en kade met daarachter 
wegen met een breedte van 25 meter. De 
resterende ruimte hiertussen, die een gemiddelde 
breedte van 35 meter had zou geschikt zijn voor 
het bouwen van twee rijen woonhuizen, kantoren 

Charlois, dat uiteindelijk in 1895 aan de stad 
toegevoegd zou worden. 

Op 10 februari 1887 legden B en W een pakket 
voorstellen aan de raad voor: een berghaven 
voor rijnschepen van 30 ha, uitdieping van de 
Binnen- en Entrepothaven van de Gemeenteljike 
Handelsinrichtingen voor het faciliteren van 
schepen met grotere diepgang en een berghaven 
voor petroleumschepen. De eerste twee voorstellen 
werden op 29 maart 1887 bij acclamatie 
aangenomen. Het enige discussiepunt vormde 
de berghaven voor petroleumschepen. Nog in 
datzelfde jaar werd gestart met de aanleg van 
de Rijnhaven. Men ging daarbij uit van een diepte 
van 3 meter onder Rotterpeil. Een diepte die 
voldoende was voor de binnenvaart.

een concreet uitgewerkt en gewijzigd 
plan;  de aanleg tweede fase

Al een jaar later, midden 1888, stuurde De 
Jongh de Commissie voor Plaatselijke Werken 
een rapport dat voorzien was van uitgebreide 
plantekeningen: het pleidooi voor aanleg van de 
tweede fase. De eerste fase was bedoeld om 
ruimte te hebben voor berging van Rijnschepen in 
de winter, maar De Jongh constateerde nu dat veel 
meer benodigd was. 
Hij presenteerde een ontwerp met een nauwkeurig 
uitgewerkte plankaart dat zich niet alleen uitsprak 
over de havenkom maar ook over de inrichting 
langs haar randen. 

De gemeentelijke grenzen van Rotterdam waren 
bepalend voor de contouren van het plan. De 
aanzetten met bebouwing van het gebied dat wij 
nu als Hillekop kennen en de directe omgeving 

naar de eerste fase van aanleg; 
strekdam wordt haven

Vlak voor de jaarwisseling van 1886 toen de 
annexatie van Delfshaven een feit was, kwam 
de Kamer van Koophandel terug op haar adres 
van 1884. Naast wensen voor de noordoever, 
benoemde zij opnieuw het plan voor het Nat Dok. 
De Kamer wees erop dat de linkeroever vooral 
geschikt was voor de berging van rijnschepen 
en de transatlantische stoomvaartlijnen. Verder 
constateerde zij voor wat betreft de havenplannen 
op de noordoever, het door ontbreken van 
voldoende sheds c.q. loodsen Rotterdam maar niet 
in staat was de voor de havengroei noodzakelijke 
lijndiensten aan zich te binden. 

De Jongh verwees in 1887 naar zijn eerdere plannen 
met de mogelijkheid tot gefaseerde aanleg (eerst 
10 ha, vervolgens vergroting tot totaal 30 ha), 3 
mtr diep. Verder benoemde hij het voordeel van 
een havenmond schuin op de stroomrichting van de 
rivier waardoor op eenvoudige wijze naar binnen 
gevaren kon worden. Hij benoemde nadrukkelijk 
de mogelijkheid van transito in relatie tot de haven 
en benoemde hier als eerste dat dit paste bij 
de functionele opvatting dat beide Maasoevers 
andere havens behoefden. De rechteroever 
wilde hij reserveren voor de tradervaart, de 
kleinhandelsvaart die vooral de lijndienst tussen 
Europese havens verzorgde, en de linker voor de 
transitohandel. Deze uitgangspunten zouden de 
verschillende opzet van de nieuwe havenbekkens 
op beide oevers gaan bepalen.  
De politieke en zakelijke discussies dat jaar 
werden verder sterk bepaald door discussies over 
de noodzaak tot aanleg van een petroleumhaven 
op Zuid in de nabijheid van de berghaven. Hierbij 
richtten de ogen zich op het nog te annexeren 
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Plan Rijnhaven na hare voltooiing 1888 G.H. de Jongh, archief Gemeentewerken Rotterdam
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gelet had. Hij plande vanaf de brug over de 
Spoorweghaven langs de Parallelweg, langs de 
Hilledijk en vervolgens vóórlangs de kom van 
Katendrecht  een hoofdweg van 40 meter breed. 
Deze weg zou met 3 a 4 rijen bomen beplant en 
voorzien worden van zowel de nodige verhoogde 
wandelpaden als van een ruiterpad. Bovendien 
ontwierp hij op enkele plaatsen plantsoentjes. 
Verder voorzag het plan in spooraansluitingen 
voor alle handelsterreinen.  

De Jongh stelde voor om onmiddellijk over 
te gaan tot uitdieping van de Maas voor de 
Princessekade. Ook de Rijnhaven (inclusief het 
deel dat al uitgegraven was) wenste hij op een 
diepte van 7 meter onder Rottepeil. Het werk aan 
de Rijnhaven moest met spoed gebeuren, omdat 
ander schepen met meer diepgang van 6 meter 
niet in Rotterdam aan de kade konden aanleggen. 
De Jongh stelde hierop een gefaseerde uitvoering 
van het baggerwerk voor met aanleg van een 
duidelijke voorhaven en twee bergingskanalen. 
Deze voorzichtigheid was ingegeven door gezond 
verstand. 30 hectare uitgraven tot op deze 
diepte was geen sinecure. Niet alleen was er 
onvoldoende baggermaterieel beschikbaar; ook 
moest men goed nadenken over wat de stad met 
de grond aanmoest en waar deze te storten. Er 
was weliswaar sprake van het storten van grond 
op de landtong van de Princessekade en tegen 
de Hilledijk ten behoeve van de handelsterreinen 
aldaar, maar dit was niet voldoende. De Jongh 
presenteerde aanvullende plannen om de grond 
te storten in de Sint Jansbuitenpolder en de polder 
Kortenoord en Hoogenoord. 
Het was een ambitieus plan, maar voor de Kamer 
van Koophandel niet ambitieus genoeg. Deze 
reageerde met de mededeling dat zij het plan te 
voorzichtig vond. Zij wees erop dat zij de berghaven 
liever voor een groter deel dan voorgesteld 

of pakhuizen. Hiermee was voor dit deel van het 
plan sprake van een pierenhaven zoals in andere 
Europese steden ook gerealiseerd werd. 

Dat er bij dit plan met zijn transito-havenlayout 
toch sprake was van een optionele mogelijkheid 
pakhuizen te realiseren verbaasde niet. Ofschoon 
de Jongh er in zijn planverklaring niet uitgebreid 
op inging, stelden ook de economische en 
organisatorische ontwikkelingen op het land hun 
eisen. Met het verlaten van het stapelmarktprincipe 
was de ontwikkeling van het veembedrijf op gang 
gekomen. Veembedrijven hielden zich bezig met 
de opslag, bewaring en bewerking van goederen. 
De koopman kon voor opslag gebruik maken van 
deze firma’s waarvan een enkele zich al vanaf 
het begin van de 19e eeuw in Rotterdam had 
gevestigd, zoals Pakhuis Meesteren van de Thee 
(1818). Pakhuismeesteren kreeg in het derde 
kwart van de 19de eeuw concurrentie van andere 

firma’s die opslagfaciliteiten zochten aan diep 
vaarwater, waar goederen vanuit stoomschepen 
direct in moderne pakhuizen konden worden 
opgeslagen. Na voltooiing van de Nieuwe 
Waterweg in 1872 oefende Rotterdam vooral 
grote aantrekkingskracht uit op Veembedrijven 
uit de hoofdstad, zoals Vriesseveem en 
Blaauwhoedenveem (1882). Eerst maakten zij nog 
gebruik van de pakhuizen van de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen op Feijenoord, maar die 
had te weinig capaciteit. De Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen konden bovendien niet aan 
de vraag naar meer opslagruimte aan diep water 
voldoen. Hiermee lag een derde duidelijke vraag 
op tafel. Ook de schaalvergroting op de wal 
stelde zijn eisen en de Jongh hield ook hiermee 
rekening in zijn plan.

De Jongh meldde dat hij bij het plan van de 
Rijnhaven zoveel mogelijk op de welstand 

aangelegd wenste. Ook wenste zij de bouw van 
een kademuur zo snel mogelijk gerealiseerd 
zien; dit met name ten behoeve van ligplaatsen 
van de Nederlandsch Amerikaanse Stoomvaart 
Maatschappij (latere Holland Amerika Lijn) Deze 
door de ondernemers Otto Reuchlin en Antoine 
Plate opgerichte rederij groeide op dat moment 
snel en voer met stoomschepen met landverhuizers 
en vracht op de Verenigde Staten. Het bedrijf 
werd o.a. ondersteund door de initiatiefrijke 
bankier en assurantiemakelaar Marten Mees 
en was de trots van de stad Rotterdam. Ook de 
schepen van de lijndiensten van de Rotterdamse 
Lloyd , een in 1883 opgerichte rederij die via 
het zojuist geopende Suezkanaal op Indië voer, 
hadden onvoldoende ligplaatsen.
De Jongh was minder gelukkig met dit pleidooi 
omdat baggercapaciteit ontbrak en de grond bij 
nieuwe kades in diende te klinken alvorens met 
de bouw van de kade te beginnen. Bovendien 
moesten eerst de rijzendammen gelegd worden 
die beletten dat achterliggende opgehoogde 
grond onder de kaaimuur door de rivier in zou 
stromen.

De gemeenteraad ging met het voorstel van de 
Jongh akkoord. Er was zelfs een uitspraak van 
waardering door een van de raadsleden richting de 
Jongh die stelde ‘Voorzooverre ik mij een oordeel 
mag aanmatigen, is het voorstel ontworpen met 
een zeer ruimen blik in de toekomst en biedt het 
de gelegenheid aan om bij gedeelten te worden 
uitgevoerd, steeds gelijken tred houdende met de 
behoeften. ‘ De aanleg van de tweede fase van 
de Rijnhaven begon in 1888.

Het zakenleven wachtte een en ander niet af en 
al in december 1888 verzocht de Nederlandsch 
Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij de 
gemeente ligplaatsen met bijbehorend terrein 
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 Situatie Rijnhaven Baggerwerken 1887 G.H. de Jongh, archief Gemeentewerken Rotterdam

Situatie Rijnhaven 1888 G.H. de Jongh, archief Gemeentewerken Rotterdam
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voor haar stoomschepen te verhuren aan het 
Westelijk gedeelte van de Princessekade. Begin 
1889 werden contracten getekend en begin 
februari werd de gemeenteraad toestemming 
gevraagd ligplaatsen aan de Princessekade 
aan te wijzen over een lengte van 260 meter en 
het achterliggende terrein om daar kantoren en 
loodsen te bouwen voor een termijn van 30 jaar. 
De gemeenteraad stemde in en in maart 1890 
startte men met de werkzaamheden voor de 
Princessekade aan de rivier. 

de derde fase: afronding

Toen de Rijnhaven tijdens de aanleg van de tweede 
fase op voldoende diepte gebracht was, volgde 
de derde uitvoeringsfase waarbij de gehele 
haven uitgegraven werd. De Jongh stelde voor de 
baggerspecie te gebruiken voor de ophoging van 
de Coolpolder aan de noordzijde van de rivier, 

maar het college van B&W ging hiermee eerst 
niet akkoord. Begin mei 1892 kwam De Jongh 
met het voorstel de Rijnhaven te voltooien, en om 
aan de noordzijde van de haven een kademuur 
te bouwen waarbij opnieuw het voorstel gedaan 
werd de polder Cool te gebruiken als stortplaats 
voor bagger. Het college ging nu akkoord omdat 
de stadsplannen daar gevorderd waren en op 22 
september stemde ook de Raad hiermee in. Men 
startte met de derde fase. Acht jaar na de eerste 
baggerwerkzaamheden werd deze omstreeks 
1895 voltooid. 

nieuwe kadeteChnieken voor 
grote diepte
De ontwikkeling van de 7 meter diepe Rijnhaven 
en de technische oplossingen die hierbij opgelost 
moesten worden voor de totaal 2 km lange 
kade- c.q. kaaimuren stelden de directeur 

mogelijk om binnen de caissonwanden onder water 
te werken. Daar werd de houten funderingsvloer 
van de kade bovenop de paalkoppen gebouwd 
waarna men na wegvaren van het caisson 
op deze ‘tafel’ een kade kon aanleggen. De 
werkwijze werd voor de eerste keer beproefd bij 
reparaties aan de Boompjeskade en bleek een 
enorme kostenbesparing ten opzichte van oudere 
kadetechnieken. Vervolgens werd het werkcaisson 
in de periode 1890-1893 gebruikt bij de aanleg 
van de kaaimuur bij de Princessekade. Dit op de 
locaties waar de Nederlandsch Amerikaansche 
Stoomvaart Maatschappij en Rotterdamsche Lloyd 
hun diepe transatlantische schepen wensten af 
te meren. Hier werd een kadeopbouw gekozen 
die de toon zette voor vele kaaien die tijdens 
de directeursperiode van de Jongh gerealiseerd 
zouden worden. 

Bij het bagger- en grondwerk werd een grondtalud 
gemaakt dat hier een diepte van 6,5 meter – 

Rottepeil kreeg. Grondverbetering was hierbij 
nu uitgangspunt. Het talud werd opgebouwd 
uit rijswerken of rijzendammen, matten van 
gevlochten twijgen en takkenbossen met hiertussen 
steeds lagen grond die bestond uit uit de riviergeul 
gebaggerde specie, klei en veen. De rijsmatten 
vormden een soort wapening ter versteviging van 
het grondpakket. Hierdoor kon het grondtalud met 
een steilere hoek gemaakt worden. Deze steile 
hoek maakte een besparing op de breedte van 
de later te maken funderingsvloer voor de kade 
mogelijk. Na inklinken van het grondpakket sloeg 
men vervolgens houten funderingspalen door de 
rijzendammen waarna de werkzaamheden in het 
werkcaisson en aanleg van de kade volgde. De 
aanpak met caisson en rijswerk bleek inventief 
en goedkoop. Geen fragiele kademuren meer. 
Bovendien was het mogelijk het werk gefaseerd 
uit te voeren. Het talud met rijswerk kon lang voor 
het dure heien en aanleg van kademuren gemaakt 
worden. De grondpakketten hadden hierdoor 
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Gemeentewerken en zijn adjunct H.A. Van 
Ysselsteyn voor grote vraagstukken. De aanleg 
van de hoge kades vormde een waagstuk in de 
slappe veengrond rond Rotterdam. Men had hier 
slechte ervaringen mee. Stadsarchitect Rose’s 
reputatie was in 1854 al ernstig beschadigd door 
een instortende kademuur bij de Boompjes en ook 
bij de kades van de 6 meter diepe RHV-havens 
waren grote problemen ontstaan bij het dieper 
uitbaggeren van de haven. De gronddruk achter 
de kadewand kon ook daar door haar constructie 
niet weerstaan worden. 
De ingenieurs van Gemeentewerken ontwikkelden 
als antwoord een systeem met grondverbetering. 
Hierbij werd onder water gewerkt. Men 
ontwikkelde daarvoor een stalen caisson dat in 
zijn uiteindelijke vorm een afmeting zou krijgen 
van globaal 21 x 9 meter. Het caisson werd 
drijvend boven de reeds in het water geslagen 
heipalen gebracht en afgezonken. Door het 
inbrengen van lucht onder hoge druk was het 

links en rechts: bouw van kademuur Blauwhoedenveem Rijnhaven Noordzijde 1909,W. Cool 
Stadsarchief Rotterdam

foto duikerklok, Collectie J.U.Brolsma, Driebergen doorsnede aanleg kade met duikerklok, 
Gemeentewerken Rotterdam

doorsnede Wilhelminakade, 
De haven van Rotterdam H.A.van Ysselsteyn

kade Noordzijde Rijnhaven, 
De haven van Rotterdam H.A.van Ysselsteyn
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de tijd om in te klinken. Pas bij gebleken vraag 
werden de kades zelf gemaakt. Zo geschiedde: 
de kades langs de Rijnhaven werden gefaseerd 
aangelegd. De laatste werd pas in 1908 aan de 
zuidzijde voltooid.

Tijdens de aanleg van de Rijnhavenkades werd 
al besloten tot verdergaande mechanisering. 
Gemeentewerken kreeg een eigen kraanschip 
dat geprefabriceerde elementen vanaf het water 
aanvoerde. Voor het heiwerk zou men na aanleg 
van de Rijnhaven 1903 zelfs een aparte heistelling 
gaan gebruiken, de Morrison, een drijvende heibak 
om op het water te kunnen heien. 

De nieuwe kadetechniek bleek ook zijn 
aanloopproblemen te hebben. In 1898, vijf jaar 
na voltooiing, stortte het oostelijk eind van de 
Princessekade over een lengte van 30 meter 
voorover, kort nadat men hier voor de kade 
gebaggerd had. Hier was al sprake geweest 
van zettingen. Ook langs de noordzijde van de 
Rijnhaven was sprake van instorten van de kademuur 
over een lengte van 64 meter. De Jongh moest zich 
verantwoorden voor een onafhankelijke commissie. 
Dit bleef zonder consequenties omdat men wel 
inzag dat zijn oplossingsrichting goed was, maar 
dat verbeteringen mogelijk waren, waaronder 
de toepassing van grondpakketten uit het snel 
inklinkende zand in plaats van veen en klei. Dit was 
feitelijk op dat moment al bij Gemeentewerken 
usance geworden. Langs de Princessekade zijn 
overigens kort na realisatie nog vele wijzigingen 
uitgevoerd. Diepere aanlegplaatsen voor de 
steeds grotere transatlantische stomers noopten 
hiertoe. 

eerste haven van het continent die op een volledige 
elektrische haveninstallatie kon bogen.  Dit was 
in 1895 op het nippertje; ook andere havens op 
het continent hadden inmiddels tot elektrificatie 
besloten. 
De afstemming tussen kraan en organisatie van 
de kade vormde overigens ook een punt van 
aandacht. De gemeente kon hierin sturen omdat 
zij als beheerder van haven en kade haar 
eigen organisaties had. Bij alle kranen werd het 
onderstel zo gemaakt dat twee treinsporen tussen 
de benen van het kraanportaal door konden gaan, 
zodat deze ongeveer 9 mtr van elkaar verwijderd 
waren. Dit had als voordeel dat de treinwagons 
dicht bij de boten en kraan konden komen. Ook 
was hierdoor de afstand tussen loods en water 
beperkt wat het transport vergemakkelijkte. 
Aan het kraanportaal was een trommel met 
elektriciteitskabel vastgemaakt die op een afstand 
van 15 meter aansluiting mogelijk maakte op 
elektrische straatkasten.

kranen alleen overdag werken en dus dienstbaar 
kunnen zijn aan de verlichting ’s nachts (omdat 
er dan geen andere stroom benodigd was). Men 
realiseerde zich dat de stad met de uitbreiding op 
Zuid en toekomstige toepassing van een (elektrisch) 
tramnetwerk hier behoefte aan had. Na een eerste 
bezoek aan Duitsland en vervolgens een studiereis 
langs vijf Europese landen werd door door 
Hudig, De Jongh en Van Doesburg, de directeur 
van de gemeentelijke gasfabriek geadviseerd 
over te gaan tot bouw van een centrale aan de 
Oostzeedijk die ook stroom zou kunnen leveren 
voor Zuid. Men bestelde – na nauwe contacten met 
Hamburgse haveningenieurs waar men met een 
vergelijkbaar vraagstuk doende was – in 1892 
bij een Düsseldorfer firma één elektrische kraan. 
Deze voldeed, en in 1894 volgde de levering van 
zes Hamburgse elektrische loskranen van twee 
ton hefvermogen en met een reikwijdte van 13 
meter. De centrale aan de Oostzeedijk kwam er; 
een accumulatorenstation werd opgericht aan de 
Wilhelminakade. De Rijnhaven was hiermee de 

de eerste elektrische kranen

Naast de kades vormden de nieuw toe te passen 
hefwerktuigen een technisch vraagstuk van 
jewelste. Omdat de gemeente zelf beheerder 
werd van het systeem en de kosten hiervoor 
droeg, ontstond veel discussie en werd uitgebreid 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden. Men 
kwam tot het besluit over te gaan op elektriciteit. 
Bij de RHV-havens was sprake van hydraulische en 
stoomkranen die beiden hun problemen kenden. 
Voor de hydraulische kranen was een uitgebreid 
net van drukleidingen nodig in de kades die 
gevoelig bleken voor vorst en beschadiging. 
De stoomkranen kenden een lange opwarmtijd 
voordat ze in gebruik konden worden genomen. 
Men besefte dat dit beter kon. 
Hudig, de directeur van de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen, beheerder van de haven 
en directeur Gemeentewerken De Jongh pleitten 
vanaf 1890 voor toepassing van elektriciteit. De 
noodzakelijke elektriciteitscentrale zou voor de 
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Illustratie kademuur Rudolf Das, Gemeentewerken Rotterdam

electrische kranen C.E.Mögle 1894, Koninklijkhuis archief kranenkaart 1912, Collectie J.U.Brolsma, Driebergen
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Deze periode in de geschiedenis van de 
Rotterdamse haven kan alleen maar met 
onbeschaamde superlatieven worden neergezet, 
omdat het moeilijk is de spectaculaire 
werkelijkheid van de periode 1890 – 1940  te 
overdrijven. De groei van de Rotterdamse haven 
en haveneconomie in dit tijdsgewricht, zeker in 
de periode vóór het Interbellum, nam een spurt 
die voordien ongekend was. Het was de heftigste 
groeistuip die Rotterdam tot op dat moment had 
gekend. En niet alleen de haven groeide, de stad 
groeide mee, in oppervlak en aantallen inwoners. 
De Rijnhaven was de eerste écht moderne haven 
op Zuid, die weliswaar op de valreep van de 
19de eeuw werd aangelegd, maar feitelijk het 
startschot was van de adembenemende 20ste 
eeuwse industrialisatie van het Rotterdamse 
havenwezen. De Rijnhaven – en de havens 
die hierna zouden volgen – waren op uiterste 
efficïentie ontworpen en aangelegd, met 
een technisch ingenieursoog en continu 
anticiperend op logistieke, haventechnische en 
scheepvaartkundige ontwikkelingen die zich al 
aankondigden of konden worden voorzien. 
Voorafgaand aan en tijdens de aanleg van 
de Rijnhaven was al zonneklaar dat van alle 

havensteden op het continent Rotterdam bij 
uitstek het moest hebben van transito – de 
doorvoer van goederen – en van de overslag 
van bulkgoederen, met name voor het Duitse 
achterland. Maar met een zó sterke samenballing 
van ondernemingszin en kapitaal als in deze 
bruisende periode kon het niet anders dan dat 
er ook nieuwe markten werden aangeboord 
en oude werden verlaten. De koloniale handel 
werd minder belangrijk, de handel op Amerika 
(Noord- en Zuid) groeide aanzienlijk, de 
opslag en het vervoer van stukgoed kwam in 
verhevigde ontwikkeling en het bedrijfsmatige 
vervoer van landverhuizers, die aan de voet 
van de Rijnhaven afscheid van het oude Europa 
namen, nam indrukwekkende proporties aan. 
Zeilboten werden gestaag en onvermijdelijk 
vervangen door stoomschepen, handmatige 
overslag en bevoorrading in toenemende 
mate gesubstitueerd door machines en hoog 
oprijzende kranen, en het hele vervoers-, opslag- 
en bevoorradingsbedrijf werd in snel tempo 
uitgesplitst in diverse hooggespecialiseerde 
bedrijfstakken. Het Rijnhavencomplex vormde 
de aanzet en het landschap van deze nieuwe 
ontwikkelingen.
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fase 3   1893-1940: 

EEN bRUISENdE, wALMENdE, STAMpENdE HAVENKOM

havenontwikkelingen, 
van eeuwwisseling tot 1940

De Rijnhaven stond niet op zichzelf, maar was 
onderdeel van algemene ontwikkelingen van de 
stad en haven. Daarom eerst een korte weergave 
van deze ontwikkelingen die op zichzelf weer van 
invloed waren op het gebruik en de inrichting van 
de Rijnhaven zelf. 

arbeidsproductiviteit, mechanisatie en 
groei van de haven

Na 1890 kwam Rotterdam in de hoogste 
groeiversnelling uit zijn geschiedenis. De haven 
en de haveneconomie van de Maasstad groeide 
stormachtig in de jaren na de Rijnhavenaanleg. 
Rotterdam voerde echter veel minder uit dan dat 
het doorvoerde, dat wil zeggen dat veel minder 
schepen met goederen de haven verlieten, dan 
dat er binnenkwamen. Rotterdam bleek een 
onvervangbaar onderdeel van de navelstreng die 
de Rijn was. De meeste vervoerders kozen voor 
Rotterdam vanwege de doorvoer naar Duitsland. 

De Rijnvaart, zo belangrijk voor Rotterdam omdat 
deze het vervoer van industriële bulkgoederen als 
ertsen en kolen, maar ook het vervoer van graan 
en later petroleum en petroleumproducten van 
en naar het Duitse achterland voor zijn rekening 
nam, groeide na 1900 in sterke mate. In de 
periode van 1890 tot 1913 was er sprake van 
een groei van 2 miljoen ton naar ca. 16 miljoen ton 

(stroomopwaarts) en in 1910 had Rotterdam een 
aandeel van 82% in het totale goederenverkeer 
in de Nederlandse rijnhavens.

De lijndiensten groeiden in de jaren ’90 en tot 
aan 1914 eveneens stormachtig snel, met ca 7% 
per jaar. In 1889 werkten er ruim 1700 man 
bij de lijndiensten, in 1909 waren dat er al ca. 
5000. Toch was Rotterdam in eerste instantie een 
centrum voor schepen van de Wilde Vaart. In 
de wilde vaart worden hoge eisen gesteld aan 
kennis van bepaalde vaargebieden, scheeps- en 
handelsbewegingen. De wilde vaart is daar-
mee een onderneming voor gespecialiseerde 
firma’s, dikwijls cargadoorsbedrijven. Deze 
startten naast hun basisactiviteiten vaak ook 
een handelsonderneming of een rederij met 
kapitaalaccumulatie, grootbedrijven en verdere 
expansie tot gevolg. Een van die firma’s was Van 
Ommeren, gevestigd aan de Rijnhaven. 

Rotterdam was een stad waar veel ‘op stroom’ werd 
overgeslagen, direct van schip op schip, zonder 
aan te leggen aan de kade. Het aantal technieken 
voor mechanisering van overslag op stroom nam 
in deze periode sterk toe. Na 1900 werden 
drijvende kranen ingezet, nadat de overslag op 
stroom eerst nog handmatig gebeurde. Na 1900 
mechaniseerde ook de graanoverslag sterk, met 
drijvende graanelevatoren. Hoewel de gemeente 
met de introductie van elektriciteit en elektrische 
kranen de aanzet gegeven had, bemoeide ze zich 
met het aanjagen van de mechanisering van de 
overslagtechnieken na 1900 nauwelijks.  Vooral 

fASE 3: 1893 - 1940

KAART 1906

Topografische kaart Rotterdam, 1906 SAR
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door het ontstaan van het grootbedrijf in de 
haven, zoals de Holland-Amerikalijn (H.A.L.), de 
Steenkolen Handels Vereniging (S.H.V.) en enkele 
toonaangevende stuwadoors zoals Thomsen’s 
havenbedrijf werd de mechanisering aangejaagd.

Maar ook de technieken om snel aan de wal 
te kunnen lossen en te kunnen overslaan op 
goederenwagons en in de veemgebouwen – de 
grote verhuurbare pakhuizen – namen een hoge 
vlucht. Verschillende kraantypen, zuiginstallaties 
en laadbruggen werden ontwikkeld op de kade 
én op gebouwen. 

Al na 1890 nam het tonnage exponentieel 
toe. Tot aan 1940 verviervoudigde het aantal 
binnengekomen schepen en nam de binnengekomen 
tonnage met een factor 18 toe. In 1909 waren 
meer dan 23.000 mensen op een of andere 
manier betrokken bij de overslag en opslag van 
goederen die de Rotterdamse haven verwerkte, 
15% van Rotterdamse beroepsbevolking. Tussen 
1850 en 1914 overtrof de groei van het aantal 
havenarbeiders die van de bevolking. In 1859 
sloeg een arbeider gemiddeld 150 ton over en 
vijftig jaar later was dit gestegen tot ruim 400 ton. 
De toename van arbeidsproductiviteit kan voor 
een belangrijk deel worden verklaard door de 
mechanisatie van de overslag van bulkgoederen. 
Zolang de omvang van het goederenverkeer bleef 
toenemen, vertaalde de inzet van machines zich 
niet direct in uitstoot van werkgelegenheid, maar 
tijdens het Interbellum zou de werkgelegenheid in 
de haven wel verminderen. 
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Gezicht op Rotterdam uit het zuiden, L. Angerer en E. Hesmert, 1904 SAR
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2de moderne rotterdamse havens; 
arbeidsverdeling tussen noord- en 
zuidoever

Aan het begin van de 20e eeuw had zich de 
arbeidsverdeling voltrokken tussen de noordelijke 
en de zuidelijke Maasoever die directeur 
Gemeentewerken G.J. de Jongh al eerder voorzien 
had. 

Op beide oevers waren door de gemeente nieuwe 
havens aangelegd of in aanleg. 
Op de rechteroever waren de Parkhaven (1890-
1893) voor de berging van rijnschepen, de 
Schiehaven (1904-1909) en Sint Jobshaven 
(1906-1908) en IJsselhaven (1912-1915) en 
Lekhaven (1912-1916) en Keile- en Koushaven 
(1912-1914) voor de stukgoedsector aangelegd.
Op de linkeroever was de Rijnhaven al snel niet 
meer de enige door de gemeente aangelegde 
haven. Hier waren inmiddels de eerste 
Katendrechtsehaven (1878-1888), al vóór de 
Rijnhaven aangelegd voor de overslag van hout, 
en de tweede Katendrechtsehaven (1895-1896) 
voor steenkool en ertsoverslag, de Dokhaven 
ter huisvesting van gemeentelijke droogdokken 
(1882), de Sint Janshaven (1889-1890) en de 
Petroleumhaven (latere Robbenoordse haven), 
beiden ten behoeve van de petroleumoverslag 
maar ook voor berging van rijnschepen, 
gegraven. Ook de Nassauhaven (1890-1892) en 
Persoonshaven (1901) voor fabrieken die aan het 
water lagen en verbonden moesten worden met 
het spoor, waren inmiddels gereed. Het overgrote 
deel van deze havens kwam nog tot stand onder 
bewind van De Jongh. 

Twee majeure transitohavens die in vervolg op 
de Rijnhavenkom tot stand kwamen zijn hierbij 
nog niet genoemd: de Maashaven (1898-1905) 
en Waalhaven (1907-1930). De Maashaven 
waar veel transito-graanoverslag plaats zou 

De Belgen investeerden bovendien veel in de IJze-
ren Rijn, de spoorwegverbinding naar Duitsland, 
en de Fransen en Belgen steunden elkaar door dik 
en dun in maatregelen ten eigen bate op de Rijn-
vaart. 

Na de depressie van 1929 stortte de rijnhandel 
alsnog in. Rotterdam zat zeker tot in de late ja-
ren ‘30 in een diepe depressie. De crisis dwong de 
stad tot een herziening van zijn economische basis 
en de stad zag in dat de afhankelijkheid van het 
Duitse achterland diende te verminderen. Begin ja-
ren ‘30 nam ook het besef toe dat Rotterdam er 
goed aan zou doen een krachtige eigen industrie 
op te bouwen. Ook groeide het besef dat de ha-
ven zich meer moest richten op stukgoed, dat veel 
meer opbracht per ton. Met het Vierhavenplan dat 
tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voltooid, had 
De Jongh hierop geanticipeerd, en in 1916 had 
zijn opvolger Burgdorffer zijn driehavenplan ge-
reed, speciaal voor de lijnvaart en het stukgoed. 
Met de aanleg van de Merwehaven, óók ten be-
hoeve van het stukgoed, moest men wachten tot 
1927, als gevolg van de grenscorrectie met Schie-
dam en de hoge aanlegkosten. De transitohandel 
herstelde zich uiteindelijk wel. Dit gebeurde pas in 
1937-1938, maar het zou maar voor korte duur 
zijn. 

In reactie op de crisis, de discussies over het ren-
dement van gemeentelijke haveninvesteringen en 
als gevolg van de toenemende specialisatie werd 
in 1932 het Gemeentelijk Havenbedrijf opgericht. 
Dit om het havenbeheer te professionaliseren. Het 
Poortgebouw aan de Stieltjesstraat werd hoofd-
kantoor van deze nieuwe gemeentelijke dienst. Het 
Havenbedrijf zou, anders dan de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen die tot dan toe alleen beheer-
taken uitvoerde en onder Gemeentewerken ressor-
teerde, de havenontwikkeling moeten stimuleren 

periode 1923-1945 gestaag verder. Steeds 
grotere en diepere schepen deden de havens 
aan en vooral bestaande overslagtechnieken 
bleken toe aan vernieuwing. Er werden dan ook 
steeds geavanceerdere machines en werktuigen 
ontwikkeld die grote hoeveelheden goederen in 
korte tijd konden verwerken, zoals de topkraan en 
de laadbrug. De nieuwe kranen waren evenwel zo 
zwaar dat zij niet meer op boten vanaf het water 
konden opereren. De enige oplossing was de kranen 
op de kade te plaatsen. In de oudere Rijnhaven 
met zijn bebouwing rondom was hier weinig ruimte 
voor. Daarom verplaatste het massagoed zich 
meer naar de nieuwere havens als de Waalhaven, 
terwijl in de Rijnhaven uiteindelijk meer nadruk zou 
komen te liggen op de afhandeling van stukgoed.  

interbellum: depressie en kwakkeljaren

De hoogconjunctuur, zo bloeiend vanaf de jaren 
’80, en waarvan de aanleg van de Rijnhaven de 
aanzet vormde, kwam ten einde in de Eerste We-
reldoorlog. De oorlog was een flinke klap voor 
de Rotterdamse economie, omdat deze werd 
meegesleurd in de neergang van het oorlogvoe-
rende Duitsland. Ook na 1918 herstelde Rotter-
dam moeizaam, mede omdat Frankrijk en België 
samenspanden om de haven van Antwerpen een 
grotere rol te laten spelen. Pas in de tweede helft 
van de jaren ’20 herstelde de rijnvaart zich weer, 
omdat Duitsland profiteerde van de arbeidson-
lusten in Engeland. Tussen 1924 en 1929 nam het 
rijnvaartverkeer stroomafwaarts toe met 46 % en 
stroomopwaarts met 100%. Maar helemaal naar 
het vooroorlogse niveau ging het niet meer. In 
Rotterdam bleef men zich zorgen maken over de 
concurrentiepositie van Antwerpen. Daar waren de 
sjouwerskosten, sleepkosten en de haventarieven 
goedkoper. 

vinden werd door De Jongh eerst aangekondigd 
als Derde Katendrechtsehaven. Deze zou een 
geringe afmeting krijgen. Dit was echter een 
afleidingsmanoeuvre: grondspeculanten mochten 
geen lucht krijgen van een grootser plan dat 
De Jongh toen reeds had bedacht. Er werd 
doorgegraven met uiteindelijk een 60 hectare 
groot havenbekken als resultaat. De Jongh 
voltooide zijn levenswerk op Zuid met de aanleg 
van de enorme Waalhaven  die uiteindelijk 310 
hectare groot zou worden. De voltooiing daarvan 
maakte hij niet meer mee. De Waalhaven was in 
die zin anders dan de Rijn- en Maashaven, omdat 
in het waterbekken zelf pieren werden aangelegd, 
terwijl de Rijn- en Maashaven tezamen twee 
pieren maakten die aan de rand van de haven 
lagen (Wilhelminapier) of midden in de haven 
zelf (Katendrecht, waar een gemengd bedrijven-
woongebied lag). 

Grofweg concentreerde zich op de linker 
Maasoever de overslag van massagoederen. 
Op de rechter Maasoever lag het accent 
op stukgoed, en ook het merendeel van de 
lijnvaartondernemingen zou daar een ligplaats 
krijgen. Beide oevers hadden zodoende elk hun 
eigen klanten, specifieke vervoersbelangen en 
tarieven, zodat er praktisch gezien nauwelijks 
sprake was van concurrentie. Maar deze 
arbeidsdeling was volstrekt niet absoluut: ook 
rondom Rijn- en Maashaven vestigden zich veel 
bedrijven die in stukgoed gespecialiseerd waren 
zoals o.a. Pakhuis Meesteren en Blauwhoedenveem. 
De Rijnhaven ontwikkelde zich – ondanks de 
transito-overslagmogelijkheden die de haven bood 
– met zijn opslagfaciliteiten op de wal uiteindelijk 
zelfs voornamelijk tot stukgoedhaven. 

Dit had een reden. De havencapaciteit van 
Rotterdam groeide - ondanks de crisis - in de 
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een overzicht van havenontwikkeling rotterdam van 1854 tot 1930, Ruimte voor cultuurhistorie Stadshavens Rotterdam, 
Royal Haskoning, blz 24
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katendreCht, hillekopbuurt 
en afrikaanderwijk: 
woningen, railinfra en 
summiere stedenbouwkundige 
monumentaliteit
Omdat niet alleen de havens vanaf het eind van de 
19e eeuw snel groeiden maar de stad als geheel, 
maakte directeur Gemeentewerken G.J. de Jongh 
tijdens zijn aanstellingsperiode ook plannen voor 
stadsuitbreiding. De Jongh gaf hiermee de aanzet 
voor de grootschalige aanleg van Rotterdam-Zuid. 

De vorm, omvang en ligging van de havens, 
de logische positie van spoorlijnen en wegen 
bepaalden de locatie en indeling van de eerste 
woonbuurten en –wijken op Zuid. Het primaat 
lag bij de havens, en de woonbuurten en – wijken 
waren hieraan ondergeschikt. ‘Passtukken’, zoals 
de kern van Katendrecht en de Hillekopbuurt 
die al getekend waren in het Rijnhavenplan uit 
1888 waren niet ongewoon. In 1894 werd voor 
de Hillekopbuurt het gemeentelijk stratenplan 
uitgegeven dat de grondslag vormde voor de 
definitieve aanleg. Kort daarna, in 1895, tekende 
G.J. de Jongh het ‘Ontwerp voor de Maashaven en 
de omringende straten’. Op de plankaart werd o.a. 

bouwblokstructuren uitgespaarde ruimte, het 
Afrikaanderplein, die op de plankaart uit 1895 
nog enigszins driehoekig was, maar die zich 
uiteindelijk als een open rechthoek op de plankaart 
zou gaan aftekenen. Het plein zou nog een 
belangrijke rol gaan spelen bij de totstandkoming 
van de voetbalclub Feijenoord. 
De Afrikaanderwijk werd in fasen, van noord 
naar zuid, gerealiseerd. De Hillekopbuurt kwam 
als eerste - na de ophoging met baggerspecie uit 
de vergraven Rijnhaven - tot stand. De wijk werd 
voor het overgrote deel bevolkt door overwegend 
rooms-katholieke nieuwkomers uit Brabant, de 
Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland die werk 
zochten in de Rotterdamse havens. 

het raamwerk voor de Afrikaanderwijk en verdere 
uitbreidingen van Katendrecht weergegeven. De 
oudere plannen voor Katendrecht en Hillekop 
werden in het kaartbeeld opgenomen. 

De nieuwe Afrikaanderwijk, zo genoemd in 
verband met de Nederlandse sympathie voor de 
strijd van de Zuid-Afrikaanse Boeren tegen de 
Engelsen (1899-1902), kreeg een hoofdstructuur 
die bepaald werd door de locatie van oude 
polderwegen, aangevuld met nieuw ontworpen 
routes en spoorlijnen.  De onderliggende noord 
- zuid georiënteerde polderstructuur bleef 
daarbij nog goed afleesbaar. De havenwijk 
kreeg een duidelijk centrum met een tussen de 

en door een transparante wijze van boekhouden 
duidelijk moeten maken of de investeringen in de 
haven wel of niet profijt opleverden. Gemeente-
werken bleef verantwoordelijk voor havenaanleg 
en -onderhoud, maar bemoeide zich dus niet meer 
met de commerciële en ontwikkelingsaspecten van 
het havenbedrijf. Er werd de behoefte gevoeld 
deskundigen uit het bedrijfsleven bij het Havenbe-
drijf te betrekken. Gevolg hiervan was een Com-
missie van Advies voor het Havenbedrijf, die breed 
was samengesteld waardoor individuele belangen 
van havenondernemers minder aan de orde kwa-
men bij het bepalen van het gemeentelijk beleid. 

hoewel de oostwand van de pre-industriële 
Tolhuisstraat met zijn typische kromming nog lange 
tijd als historische structuur herkenbaar is gebleven, 
tot aan de stadsvernieuwingsperiode in de 20e 
eeuw aan toe. 

Ondanks de indruk die het voorgaande verhaal 
zou kunnen geven, werden de eerste havenwijken 
op Zuid niet uitgevoerd als onderdeel van een 
grootschalig van bovenaf straf aangestuurd 
uitbreidingsplan, maar ontstonden ze met 
stratenplannen, uitgewerkte deelplannen, op basis 
van de basislayout van De Jongh. Ze kwamen in 
samenwerking met particuliere grondeigenaren tot 
stand. Het ontbrak de gemeente op dat moment 
nog aan wettelijke mogelijkheden te onteigenen. 
Daarvoor was per onteigening een aparte wet 
op landelijk niveau nodig. Onteigeningen bleven 
daardoor beperkt tot grote infrastructurele 
werken.
De keuze voor stratenplannen had daarnaast 
nog een andere reden. Stratenplannen kenden, 
in tegenstelling tot formele uitbreidingsplannen, 
een korte goedkeuringsprocedure waardoor 
grondspeculatie werd tegengegaan. Een 
grondeigenaar ontwierp en realiseerde de nieuwe 
straten in overleg met de gemeente. Particuliere 
ondernemers bouwden vervolgens de woningen 
in de vastgestelde rooilijnen. Na aanleg kwamen 
de straten voor onderhoud in handen van de 
gemeente. Door de relatief kleine schaal van de 
initiatieven was het aantal stratenplannen groot. 
De bouwverordening van 1887 werd door de 
gemeente ingezet om de openbare gezondheid, 
veiligheid en geregelde gemeenschap te 
garanderen. De aansluiting op het riool en 
waterleiding werd hiermee -  naast bouwtechnische 
en welstandseisen - geregeld.

Zoals al eerder genoemd was de spoorlijneninfra 
sterk bepalend voor de wijkplannen. Dit betekende 
concreet spoorrails, verzonken in het wegdek van 
de openbare weg en gedurende grote delen 

en buitenhuizen en woningen langs de dijk. De 
kern van het dorp Katendrecht bleef ook bij het 
vergraven van de Maashaven echter buiten schot. 
Niettemin ontwierp De Jongh in zijn plan uit 1895 
een stratenplan in aansluiting op het eerder 
gerealiseerde oostelijk deel. De historische kern 
van Katendrecht moest hiervoor gesloopt worden. 
Op het hele westelijke deel van Katendrecht 
werd eerst de baggerspecie van de Maashaven 
gestort, zodat het gehele schiereiland dat ontstond 
uiteindelijk was opgehoogd. De oude Hilledijk liet 
de Jongh intact, zoals hij ook in het latere grote 
stedenbouwkundige plan voor Zuid uit 1903 de 
historische lanen en dijken zou opnemen.    
Bruut imperialisme van de werkstad maakte 
hiermee een einde aan het historische Katendrecht, 

De havenwijk op het schiereiland Katendrecht 
werd in twee fasen gerealiseerd. Het stratenplan 
ten oosten van de huidige Sumatraweg dateerde 
al uit het begin van de planvorming van de 
Rijnhaven, uit 1888. Ook dit deel was opgehoogd 
met baggerspecie uit de vergraven Rijnhaven en 
werd vanaf halverwege de jaren ’90 fasegewijs 
ingevuld door kleine bouwondernemers.
 
De Jongh liet het oude dorp Katendrecht dat 
direct grensde aan deze ontwikkeling aanvankelijk 
intact, inclusief het veer en de oude Veerhaven. 
Pas met het vergraven van de Maashaven werd 
vanaf het zuidelijke puntje van het dorp – zo’n 
130 meter onder de Hilledijk – het landschap 
geheel vergraven. Daar lagen vooral landerijen 
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kaart Rijnhaven en geplande Maashaven, duidelijk zichtbaar de eerse fase van Katendrecht , 1900, SAR
Hillestraat tot in de jaren 70 reden de goederen treinen door de Hillestraat, 1977,SAR
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2van de dag haventreinverkeer op straat. De 
treinen werden daarbij vooraf gegaan door een 
lopende rangeerder met vlag. De Brede Hilledijk 
vormde dé grote railvervoersbundel tussen Rijn, 
Maas- en Katendrechtse havens richting het 
staatsspooremplacement ten noorden van de 
Parallelweg. Daarnaast was het de hoofdontsluiting 
van Katendrecht en scheiding en verbinding van 
de Hillekopbuurt met de andere delen van de 
Afrikaanderwijk. Het dijk- c.q. straatprofiel werd 
hier gedomineerd door een brede middenzone 
met treinsporen. 

Maar daar bleeft het wat betreft treinsporen niet 
bij. In de Hillekopbuurt was in de Hillestraat de 
railinfra voor de ontsluiting van de oostzijde van de 
Rijnhaven opgenomen, in de Korte Hillestraat de 
railinfra van de zuidzijde. Feitelijk werd de layout 
van het buurtje bepaald door de bochtstralen die de 
treinen behoefden. De bouwblokken volgden deze 
met hun gerende rooilijnen. Ook de Pretorialaan 
in de Afrikaanderbuurt was een onderdeel van 
de haveninfra en faciliteerde de noordzijde van 
de Maashaven. Een uitzondering hierop vormde 
de Hillelaan. Dit was dé majeure stedelijke ruimte 

als hoofdontsluitingsroute richting Parallelweg, 
Stieltjesstraat, Willemsbrug en stadscentrum. Hier 
was sprake van een asymmetrisch profiel, met aan 
de oostzijde bebouwingswand, aan de westzijde 
havenbekkens. De laan werd weliswaar meerdere 
keren doorkruisd door overstekende spoorbanen, 
maar deze domineerden niet het gebruik. De 
laan had, gelegen aan de oostzijde van de 
Rijn- en Maashaven een continue profiel met een 
groenzone met dubbele bomenrij waar burgers in 
hun vrije tijd konden flaneren met uitzicht op de 
havens. Er was hier zelfs zoveel ruimte aanwezig 
dat de Maashavenmarkt, dé grote markt van 
Zuid, er neerstreek. Ook reed hier, zoals een 
tramwegkaart uit 1905 aangeeft, de elektrische 
tram van de Rotterdamse Electrische Tramweg 
Maatschappij. 

Ook de Parallelweg had een laanprofiel met 
een middenzone met twee bomenrijen. Ook hier 
reed in 1905 al een tram. De toepassing van de 
stedenbouwkundige figuur van twee monumentale 
laanstructuren, Parallelweg en Hillelaan, verbaast 
niet. De Jongh wees er in zijn verhandelingen 
meermaals op dat het Rotterdam ontbrak aan 
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grootstedelijke pleinen, plantsoenen en parken. 
Hij vond dat de grootstedelijkheid van de stad 
onderstreept moest worden met grote pleinen, veel 
parken en plantsoenen, grote lanen, boulevards en 
monumentale gebouwen. Veel mogelijkheid voor 
andere middelen, naast de twee lanen, waren er 
rond de Rijnhaven aan het eind van de 19e eeuw 
echter niet. 

De Jongh kreeg met de afkondiging van 
de Woningwet in 1901 de mogelijkheid 
een grootstedelijker visie te presenteren als 
stimulans voor een  meer planmatige stadsont-
wikkeling op Zuid. Met deze wet werden gro-
tere uitbreidingsplannen de norm met een ont-
eigeningstitel voor de gemeente. In 1906 keurde 
het Rotterdamse gemeentebestuur het Algemeen 
Uitbreidingsplan uit 1903 naar ontwerp van De 
Jongh gedeeltelijk goed. De Jongh bracht in dit 
plan zijn eerdere havenontwerpen en straten-
plannen samen tot één geheel. Hoewel het 
uitbreidingsplan niet volledig vastgesteld werd, 
zou het als algemene leidraad wel jarenlang ten 
grondslag liggen aan de verdere verstedelijking 
van Zuid. 

Uitbreidingsplan voor Rotterdam G.J. De Jongh, 1903, Historische Atlas Rotterdam 2007
Ingekleurde foto van de Hillelaan ter hoogte van de Bloemfonteinstraat,1900, SARuitsnede Afrikaanderbuurt, uitbreidingsplan 1903, Historische Atlas Rotterdam 2007
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Sheds c.q. loodsen, goedkope éénlagige objecten 
stonden dus in de voorste linie, aaneengeschakeld 
of met korte tussenruimten. Het waren eenvoudige 
goedkope bouwsels uit hout of staal. Vaak met de 
vloer op perronhoogte waardoor de overslag op 
de trein eenvoudig plaats kon vinden en uitgevoerd 
in kleurstellingen van de gebruikmakende firma. 
Een heel enkele keer was er sprake van een 
stenen gebouw. De loodsen werden gebruikt voor 
tijdelijke opslag en ze bedienden vaak twee zijden. 
Zowel aan de kadezijde als aan de achter- c.q. 
bedrijvenstraatzijde bevonden zich loodsdeuren. 
Een heel enkele keer werd een loods hoger met 
twee verdiepingen en in beton opgericht, dit tijdens 
het Interbellum. In tweede lijn bevonden zich aan 
Wilhelminapier en Rijnhaven Zuidzijde (daar slechts 

sheds en loodsen

Er was rondom de hele Rijnhaven sprake van een 
duidelijke zonering. Op locaties waar voldoende 
diepte aanwezig was, de Wilhelminapier 
(Rijnhaven Noordzijde) en Rijnhaven Zuidzijde , 
was er - als ideaaltype - sprake van een opbouw 
met sheds c.q. loodsen aan de waterzijde met 
hierachter veembebouwing. Waar dit in verband 
met gebrek aan diepte aan de wal onmogelijk 
was, werd gevarieerd. Aan de Rijnhaven Oostzijde 
ontbraken de loodsen in de voorste linie en stonden 
vemen en loodsen naast elkaar, de vemen zelfs 
tot dicht op het water. Aan de smalle Rijnhaven 
Zuidwestzijde was sprake van enkel grote loodsen. 
Hier ontbraken de veempakhuizen.  

rijnhaven: prinCipes 
stedenbouwkundige layout

De Rijnhaven voorzag bij aanleg in een grote 
behoefte, niet alleen het laden en lossen op 
stroom werd gefaciliteerd, maar ook de sheds 
c.q. loodsen en veempakhuizen waren gewild. 
Rond 1900 moesten veel lijnvaartdiensten het nog 
doen met kadefaciliteiten waarbij de goederen 
alleen met dekzeil afgedekt op de kade kwamen 
te liggen, waarna ze met sleperswagen naar het 
pakhuis werden gebracht, zoals op de Boompjes 
en Willemskade gebeurde. 

De Rijnhaven zorgde voor een enorme sprong 
voorwaarts. De haven was diep, er kon op stroom 
worden gelost en tegelijkertijd aan de kade worden 
in- en uitgeladen met elektrische kranen, een 
volstrekte noviteit. De havenspoorlijnen zorgden 
voor verbinding met het achterland. Op het water 
vond stuk- én bulkgoedoverslag plaats, op de wal 
voornamelijk overslag van stukgoederen. 

De definitieve layout van de haven sloot aan op de 
eerder gepresenteerde plannen van De Jongh uit 
1888, maar de eisen die de haveneconomie stelde, 
hadden het plan ook gron-dig gepreciseerd. De 
basis werd gevormd door een eigendomsstelsel 
waarin de gemeente als hoofdontwikkelaar 
zowel de buitenruimte (kades, achter-/bedrijfs- 
en tussenstraten) als het overgrote deel van de 
kavels in eigendom en onderhoud had. Meerdere 
gebouwde complexen waren bij aanvang ook 
haar eigendom, evenals de kranen. Complexen,  
kades en kranen konden bij de Gemeentelijke 
Handelsinrichting gehuurd worden die de verhuur 
in zogenaamde ‘verhuurboeken’ bijhield. Niettemin 
waren er ook grondposities in eigendom bij 
particuliere partijen. Dit vooral op locaties waar 
sprake was van veembebouwing.  

de geregelde vaart naar vaste bestemmingen 
deden. Beide zakelijke constructies - veembedrijf 
en lijnvaartdienst - waren in aanvang duidelijk 
te onderscheiden zakelijke ondernemingen. De 
handel ontwikkelde zich in de eerste helft van de 
20e eeuw echter erg snel en meerdere hybride 
combinaties tussen beiden – veembedrijf en 
lijnvaartdienst – ontstonden in de loop der tijd.

kades

De haven was omringd met kades, waarvan er één 
openbaar was, de Rijnhaven Oostzijde. De andere 
kades waren ook in eigendom bij de gemeente, 
maar werden soms gehuurd door de aanpalende 
vemen of rederijen en waren dan ook soms met 
- vaak geornamenteerde - hekken afgesloten. De 

met het ene exemplaar Santos) de veempakhuizen. 
Voor wat betreft de Wilhelminapier was dit 
op de locatie waar De Jongh in 1888 zich nog 
voorgesteld had dat hier ook woonbebouwing 
zou kunnen verrijzen. De vemen waren gesloten 
massieve gebouwen met zware metselwerkgevels 
en met meerdere verdiepingen. Zij kenden in 
beginsel een stalen draagconstructie die soms in 
verband met brandveiligheid was ingebetonneerd, 
en waren soms zelfs al bij aanvang (deels) voorzien 
van een betonnen draagconstructie. Dit was voor 
de periode van totstandkoming van de haven een 
novum. 

De veempakhuizen waren bedoeld voor opslag met 
langere duur en in eigendom bij de veembedrijven 
die zich richtten op verhuur van opslagruimte. Maar 
ook was er op sommige locaties in het gebied al 
sprake van pakhuisopslag door lijnvaartdiensten 
die aan de Rijnhaven gevestigd waren en die aan 

kades verschilden sterk in breedte: van 30 meter bij 
Rijnhaven Oostzijde tot ca. 6 à 8 meter bij Müller & 
Co op de Rijnhaven Noordzijde en zo’n 2,5 meter 
bij het complex San Francisco en Mexico-Cuba 
langs de Rijnhaven Zuidzijde (dit laatste vanaf 
de jaren ’20). Ook langs één en dezelfde kade 
kon de rooilijn aan de waterzijde verspringen, 
omdat de gebouwen volgens hun eigen logistiek 
langs de kade werden geplaatst. Niettemin was 
er een strenge maximale begrenzing, omdat 
de vervoerstechniek (havenkranen, spoorrails, 
wegvervoer) zijn eisen stelde. 

De Rijnhaven Oostzijde was een uitzondering op 
dit flexibele systeem: de gemeente wilde aan 
deze zijde het havenbassin vanaf de publieke 
weg bereikbaar houden om daar een voor allen 
toegankelijke loskade te garanderen en nam 
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Blauwhoedenveem Sheds met bruggen over de bedrijvenstraat verbonden met pakhuis, fotoalbum blauwhoedenveem, datum onbekend, SAA

kaart uit verhuurboeken, bron dhr. Stadhouders



Flexus AWC  juli 201846 47Cultuurhistorische verkenning Rijnhaven

2

- 1890-1893: het maken van een kaaimuur 
langs de Princessekade (Wilhelminakade)

- 1898-1900: kaaimuur langs de 
Zuidwestzijde van de Rijnhaven

- 1898-1900: kaaimuur langs de Z.W. zijde 
der Rijnhaven

- 1898-1901: Kaaimuur Rijnhaven Z. en 
Z.oost (Z.oost = Hillelaanzijde)

- 1900-1901: uitbouw Wilhelminakade

- 1902: Kaaimuur aan de Wilhelminakade

- 1907-1908: kaaimuur zuidzijde Rijnhaven

- 1908: vooruitbouw van de kaaimuur langs 
de Wilhelminakade

Bron: H.A. van Ysselsteyn, de Haven van Rotterdam, 1908

voor de kade de grote breedte van 30 meter 
aan. De veemgebouwen die hier verrezen waren 
alle op deze ene rooilijn geplaatst, zij het dat 
zij alle tevens de toestemming hadden gekregen 
boven de eerste bouwlaag uit te bouwen, over de 
kade heen. Hiermee was het toch mogelijk met de 
kranen onmiddellijk goederen vanuit het schip in 
de pakhuisruimten te lossen. Een toenmalig unieke 
situatie die een heel nieuwe pakhuistypologie 
opleverde.

Alle complexen langs alle kades waren voorzien 
van goederenspoorbanen voor- en achterlangs 
de loodsen en vemen. Soms werden kavels in de 
eerste strook met loodsen niet ingevuld omdat 

hier spoorbanen moesten kruisen. De open 
strook op de Wilhelminapier tussen Müller & Co. 
en Blauwhoedenveem was zo’n onbebouwde 
spooroversteekruimte. Alleen het complex San 
Francisco en Mexico-Cuba die in de jaren ’20 aan 
de Rijnhaven Zuidwestzijde gebouwd werd ter 
vervanging van de gemeentelijke loodsen A en 
B, had noch spoorbanen, noch kraanbanen op de 
kade omdat deze hier te smal was. De kranen op 
het dak van de San Franciscoloods verzorgden hier 
de overslag. 

De haven was, waar ruimte was, voorzien van 
bedrijvenstraten in tweede lijn, evenwijdig aan 
de haven. Bij de Wilhelminapier en Rijnhaven 

volgorde van aanleg van kademuren: 
Zuidzijde waren deze bedrijvenstraten in 
principe openbaar. Bij Rijnhaven Zuidwestzijde 
functioneerde op Katendrecht de Veerlaan als 
een landverbindingsroute achterlangs. Verder 
was er sprake van tussenstraten dwars op 
de havenkade. Deze waren vanuit practisch 
oogpunt noodzakelijk om de kades te kunnen 
bereiken. 

stedelijk totaalbeeld

Het grote aantal veempakhuizen met solide 
massa’s die min of meer aaneengeschakeld 
langs de rooilijnen tot stand kwamen resulteerde 
in een stedelijk totaalbeeld dat herinnerde aan 
oplossingen met gesloten bouwblokken van 
klassieke snit, een bijzondere havenkarakteristiek 
en kenmerkend voor de Rijnhaven. De toename 
van bulktransport, mechanisatie en massale 
opslag resulteerde al bij de Maashaven in een 
veel minder op stukgoed en veembebouwing 
ingerichte setting. Hier resulteerde de massa-
overslag en – opslag in een meer uitgesmeerd 
en losser ruimtelijk totaalbeeld, anders dan bij 
de Rijnhaven waar sprake was van een door 
bebouwingswanden omgeven havenkom. 

fA
S

E 
3 

18
93

-1
94

0 
EE

N
 b

R
U

IS
EN

d
E,

 w
AL

M
EN

d
E,

 S
T

AM
pE

N
d

E 
H

AV
EN

K
OM

  

foto van de Rijnhaven vanaf het dak van de Eersteling, , uit boek Gebouw “de Eersteling”, Rijnhaven Rotterdam Rijnhaven Oostzijde met rechts veemgebouw de Eersteling, foto W. Cool 1910, SAR
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rijnhaven oostzijde

De Rijnhaven Oostzijde had – gerekend tot aan de 
spoorzone aan de oostzijde van de Parallelweg 
– 5 stroken: de (deels overbouwde) kade die ook 
voorzien was van sporen, de strook met bakste-
nen/betonnen vemen en tussenliggende loodsen, 
een spoorzone voor aan- en afvoer van goederen 
via de achterzijde, de zone van de Parallelweg 
voor de sleperswagens en later het gemotoriseer-
de verkeer met een brede middenstrook met dub-
bele rijen bomen.  Aan de havenzijde vormde het 
pakhuis de Eersteling een opvallende verschijning 
met zijn grote overhuiving en zijn vaste elevator op 
de kade.

vijf zijden

Binnen de geschetste uitgangspunten in het voor-
gaande was er langs de vijf zijden van de haven 
steeds sprake van een eigen opzet en karakter. 

wilhelminapier

De Wilhelminapier was over de lengterichting 
verdeeld in zeven stroken: kade, gebouwenstrook 
met loodsen, bedrijvenstraat, gebouwenstrook 
met overwegend vemen, bedrijvenstraat,  gebou-
wenstrook met loodsen, kade. De kade werd inge-
nomen door een aantal elektrische kranen van het 
Havenbedrijf. Deze haalden de goederen uit de 
boten en losten ze direct in de treinwagons die tus-
sen de benen van de kranen doorreden. Ze konden 
ook lossen bij de sheds/loodsen langs de kade zo-
dat de goederen kort daarna door de treinen die 
over de bedrijvenstraat aan de achterkant reden 
weer konden worden afgevoerd.

Rijnhaven  Wilhelminapier, luchtfoto 1938, Fotoboek HAL

Pakhuis Eersteling Parallelwegzijde, 1899 SAR

uistsnede Rijnhaven Oostzijde, kaart Rijnhaven, 1914 SARuistsnede Wilhelminapier, kaart Rijnhaven, 1914 SAR

Plattegrond Rijnhaven, 1914 SAR
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rijnhaven zuidwestzijde

De Rijnhaven Zuidwestzijde kende eigenlijk maar 
3 stroken: de kade, een strook met loodsen (lood-
sen A en B die in de jaren ‘20 vervangen werden 
door de San Franciscoloods), met hierachter op de 
Veerlaan een spoorzone voor aan- en afvoer van 
goederen via de achterzijde. Hierachter begon de 
havenwijk Katendrecht.

rijnhaven zuidzijde

De Rijnhaven Zuidzijde was tot aan de Brede Hil-
ledijk verdeeld in 5 stroken: de kade, een strook 
met loodsen, hier zeer langgerekt en betrekkelijk 
laag, een bedrijvenstraat met gecombineerde rij-
weg-spoorzone en wederom een strook die de in-
tentie had gevuld te worden met veembebouwing 
wat uiteindelijk slechts éénmaal met realisatie van 
het pakhuis Santos van de firma Blauwhoeden-
veem geschiedde. Verder was hier sprake van be-
drijfsbebouwing en een enkel fabriekje. Ten zuiden 
hiervan bevond zich de Brede Hilledijk die naast 
rijbanen als hoofverkeersontsluiting van meerdere 
havens op Katendrecht ook voorzien was van een 
ruime spoorzone. 

hillelaan

De Hillelaan, de enige zijde die zich vooral rela-
teerde aan de havenwijken, kende 5 stroken: de 
kade, als ca. 15 meter brede strook voor haven-
activiteiten en installaties vrijgehouden maar bij 
aanvang niet specifiek in gebruik bij bedrijven, een 
rijbaan, een brede middenstrook met dubbele rij-
en bomen als lommerrijke wandelpromenade, een 
rijbaan en een huizenblok. 
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Luchtfoto Rijnhaven vanuit Hillelaanzijde, Aviodrome Lelystad 1926

uistsnede Hillelaan, kaart Rijnhaven, 1914 SAR uistsnede Rijnhaven Zuidzijde, kaart Rijnhaven, 1914 SAR uistsnede Rijnhaven Zuidwestzijde, kaart Rijnhaven, 1914 SAR
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De ontsluiting van de Wilhelminakade en 
Katendrecht werd uiteindelijk ook over het water 
geregeld. Omdat De Jongh grote waarde hechtte 
aan een haven waarbij door de schepen geen 
bruggen hoefden te worden gepasseerd, was een 
directe verbinding vanaf Katendrecht over de 
monding van de Rijnhaven naar de Wilhelminapier 
en verderop Feijenoord, Willemsbrug en Noord 
niet mogelijk. De Jongh koos voor veerverbindingen 
in het verlengde van de oorspronkelijke situatie 
bij Katendrecht. Er ging een veer vanaf de 
Linker Veerdam (de Veerhaven in Katendrecht), 
via een stop aan het Koninginnenhoofd van de 
Wilhelminakade naar de Rechter Veerdam (bij de 
Veerhaven op de noordoever van de Maas). 

Dit veer werd het ‘Heen en Weer’ genoemd, was 
aanvankelijk in particuliere handen, maar werd in 
1909 door de gemeente overgenomen en werd in 
1911 een wagenveerdienst. Het was een intensief 
gebruikte route. De aanlegplaats bij Noord, aan 
de Rechter Veerdam was met een elektrische 
tramverbinding met het centrum verbonden. Deze 
route werd door veel zeelui genomen, wanneer zij 
het vertier op de Schiedamsedijk verkozen boven 
het plezier op Katendrecht. 

Er ging ook een veer vanaf de Wilhelminakade 
(globaal ter hoogte van het huidige Wilhelminaplein) 
via het Prinsenhoofd (westpunt Noordereiland) 
naar het Willemsplein op de Noordoever waar 
ook een tramverbinding aanwezig was. Op Zuid 
kon men bij de Wilhelminakade vanaf deze pont 
overstappen op de elektrische tram. Deze reed 
over de Parallelweg en Hillelaan. Voor degenen 
die de pont niet namen, bleef vanaf Zuid niets 
anders over dan omlopen via de lange weg naar 
Feijenoord en Willemsbrug, wilde men in het 
centrum komen.

bedrijven langs het water

Hoewel de ontwikkelingen in de periode kort na 
aanleg van de Rijnhaven razendsnel gingen en de 
schepen de aanleg van de havens al snel volgden, 
werden de bouwlocaties niet onmiddelijk volge-
bouwd. Het water bood de eerste mogelijkheden 
en bouwen van kades, vemen en loodsen vroeg 
tijd. De gebiedskaarten uit die periode verschaf-
fen hiervan een duidelijk beeld. 

situatie 1895

De Princessekade, vanaf  30 mei 1891 Wilhel-
minakade geheten, vulde zich het eerst. Zoals de 
gebiedskaart van 1895 duidelijk laat zien had-
den zich daar aan de noordoever al twee grote 
lijnvaartdiensten geïnstalleerd: de Nederlandsch 
Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (de late-
re Holland Amerika Lijn) in 1891 en de Rotterdam-
sche Lloyd in 1892. Ook op de zuidoever van de 
pier, Rijnhaven Noordzijde geheten, had zich een 
lijnvaartdienst gevestigd: Van Ommeren en P.A. 
van Es & Co. Iets verderop langs deze zuidkade 
bevonden zich de loodsen van Blauwhoedenveem. 
In de middenstrook bevond zich al snel het pakhuis 
van Pakhuismeesteren. 
Langs de Rijnhaven-oostzijde had zich in deze tijd, 
de jaren ’90, alleen nog maar het vijf verdiepin-
gen hoge pakhuis De Molukken van Vriesseveem 
gevestigd. Langs de Rijnhaven Zuidzijde stonden 
alleen nog maar de ijzeren loodsen van de Hol-
land-America Cotton Oil Company, met reservoirs 
voor de opslag van katoenolie en katoenpitmeel. 
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foto C. Nieuwland ca. 1911 Heenenweer met op achtergrond HAL en Rijnhaven ca. 1920, SAR

detail van lijnennetkaart gemeentelijke veerdienst, 1920, uit Havens, kranen, dokken en veren 

loodsen H.A.L. aande Wilhelminakade; op achtergrond het Landverhuizershotel, bron onbekend



Flexus AWC  juli 201854 55Cultuurhistorische verkenning Rijnhaven

2situatie 1903 en later

De gebiedskaart uit 1903, acht jaar later, laat zien 
dat de situatie er inmiddels al heel anders uitzag. 
Rondom de haven waren de kades volgebouwd, 
op een enkele vacante kavel na. H.A. Ysselsteyn, 
de beroemde chroniqueur en adjunct-directeur 
onder De Jongh, besteedde hier in zijn publicatie 
‘De haven van Rotterdam’ uit 1908 ruime aandacht 
aan. 

Bij de Wilhelminapier stonden aan de noord- en 
zuidkant langs het water langgerekte metalen, 
betonnen en houten loodsen. De middenstrook 
van het schiereiland was volledig versteend: hier 
stonden de twee-  à driehoog bakstenen pakhuizen 
die al dan niet behoorden bij de firma’s van de 
tegenoverliggende loodsen langs het water.  
Op het Koninginnehoofd en aan de noordkade 
(de Wilhelminakade) was de Nederlandsch 
Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij – 
Holland Amerika Lijn dominant aanwezig, de 
grote rederij die zowel passagiers en goederen 
vervoerde naar voornamelijk de Verenigde Staten. 
De transatlantische verbinding tussen Rotterdam 
en New York die de latere H.A.L. onderhield zou 
bijna 100 jaar bestaan (van 1873 tot 1978) en 
speelde een grote rol in de landverhuizingen 

hallen zich nagenoeg tot aan het water uit, een 
smalle kade overlatend. 
Het complex van de H.A.L. zou in 1937-1938 
nog uitbreiden met een vertrekhal (1937-1938) 
en het bedrijf zou bij Rijnhaven Zuidwest aan de 
overzijde van de havenmonding al vanaf de jaren 
’20 nog een grote rol gaan spelen. 

In de versteende middenstrook, aan het oostelijk 
einde van het meest westelijke bouwblok, waar 
het kantoor van de H.A.L. was gevestigd, bevond 
zich aan de Damlijnstraat al sinds de jaren ’90 van 
de 19e eeuw het zeer representatief ontworpen 
landverhuizershotel, behorende bij de H.A.L. Tussen 
het kantoor van de H.A.L. en dit hotel bevonden 
zich de bakstenen pakhuizen Chicago, Baltimore 
en New York, als één complex vormgegeven. 
Voor het Hoofdkantoor van de H.A.L., aan het 
Koninginnehoofd, bevond zich vanaf de aanleg 
van de Wilhelminapier een klein stadsplantsoen.
 
Langs de Rijnhaven Noordzijde op de Wilhel-
minapier stonden de lage plaatijzeren loodsen van 

van Europa naar Amerika. De Nederlandsch 
Amerikaanse Stoomvaartmaatschappij had op het 
Koninginnehoofd in 1901 haar hoofdkantoor laten 
bouwen naar ontwerp van de architecten J. Müller 
en C.M. Drooglever Fortuyn. Dit mede op initiatief 
van Jan Volkert Wierdsma (1846-1917), succesvol 
presidentdirecteur van de H.A.L. in de periode 
1884 - 1916. Het hoofdkantoor zou later nog 
meerdere uitbreidingen krijgen, door architecten J. 
Müller en C.B. van der Tak. 

De Wilhelminakade werd aan de westzijde 
vrijwel geheel in beslag genomen door uiterst 
langgerekte twee- en drielaags loodsen van de 
H.A.L. Een ervan was van beton (‘cementijzer, zoals 
IJsselsteyn benoemt’). De loodsen waren eigendom 
van de H.A.L. maar stonden op van de gemeente 
gehuurd terrein. Ten oosten hiervan bevonden zich 
de loodsen van de Rotterdamsche Lloyd, ook een 
grote rederij die zowel passagiers en goederen 
vervoerde, vooral op Nederlands Indië via het 
Suezkanaal en het Verre Oosten. Deze loodsen 
waren van gegalvaniseerd plaatijzer met stenen 
eindmuren, waren 
eigendom van de 
Lloyd maar stonden 
op van de gemeente 
gehuurd terrein. De 
Rotterdamsche Lloyd 
zou niet lang aan 
de kade blijven. Zij 
vertrok in 1908 al naar 
de speciaal voor haar 
aangelegde Lloydpier 
op de noordoever. 
De loodsen gingen 
daarna over naar de 
H.A.L.
Aanvankelijk was 
de Wilhelminakade 
breed, ca. 25 meter, 
maar later breidden 
de westelijk gelegen 
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Plattegrond Gemeente Rotterdam,aan de Katendrechtse zijde de loodsen A en B die later vervangen zouden worden door de San Francisco loods, 1903 SAR

uistsnede Wilhelminapier, kaart Rijnhaven, 1914 SAR

voorgevel landverhuizers hotel, 1892 SAR



Flexus AWC  juli 201856 57Cultuurhistorische verkenning Rijnhaven

2

Santos
Blauwhoedenveem

Rommenhöller

Cuba Mexico loods
stalen laagbouw, H.A.L.

voorheen locatie van de 
Holland America Cotton Oil Company

San Francisco loods
2 laags betonnen constructie

 met kranen op het dak, H.A.L.
voorheen locatie loodsen A en B

San Francisco magazijn-
gebouw, H.A.L.

Hoofdkantoor, H.A.L.Loodsen van Ommeren

Pakhuizen baksteen
Chicago Baltimore New York, H.A.L

Landverhuizershotel

Pakhuizen Scheepvaart, 
Handel, Nijverheid 
Blauwhoedenveem

Centraal bureau
Nederlandse Handelsinrichtingen

vanaf 1938

Gemeentelijke
Handels-
inrichtingen(2x)

vijf zijden bedrijven
vanuit Zuidoosten

Eersteling, Nederlandsche Veem

loodsen H.A.L.

Pakhuis Japan, China, Handelsveem

Pakhuis Molukken, Vriesseveem

loodsen W.Muller & Co

Pakhuizen Java, 
Sumatra, Borneo, 
Celebes.
Pakhuis Meesteren

Pakhuis de Ruyter, Johan de 
Wit en Tromp
Leidsche Veem

vijf zijden bedrijven 

Luchtfoto Rijnhaven vanuit Hillelaanzijde, Aviodrome Lelystad 1926
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2vijf zijden bedrijven 
vanuit Westen

Hoofdkantoor, H.A.L.

Landverhuizershotel

pakhuizen baksteen
Chicago Baltimore New York, H.A.L

Loodsen, van Ommeren

Pakhuis de Ruyter, Johan de Wit en Tromp
Leidsche Veem

loodsen H.A.L.

luchtfoto Rijnhaven Aviodrome Lelystad 1926

Rommenhöller

Santos
Blauwhoedenveem

Pakhuis 
Japan, China, 
Handelsveem

Pakhuis Molukken, Vriesseveem

loodsen W.Muller & Co

Pakhuizen Scheepvaart, Handel, Nijverheid 
Blauwhoedenveem

Pahuizen Java, Sumatra, Borneo, Celebes.
Pakhuis Meesteren

Cuba Mexico loods
stalen laagbouw, H.A.L.
voorheen locatie van de 
Holland America Cotton Oil Company

San Francisco loods
2 laags betonnen constructie
 met kranen op het dak, H.A.L.
voorheen locatie loodsen A en B

San Francisco magazijn-
gebouw, H.A.L.

Gemeentelijke
Handelsinrichtingen(2x)

Eersteling, 
Nederlandsche Veem
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de Van Es en Van Ommeren Manchesterlijn, waar 
de vaste lijndiensten op Liverpool en Manchester 
hun aanlegplaats hadden. Deze waren eigendom 
van de firma maar stonden op van de gemeente 
gehuurde grond. 

Hiernaast bevonden zich de met ronde daken 
afgedekte plaatijzeren loodsen van Blauwhoeden-
veem. Blauwhoedenveem was een van oorsprong 
Amsterdams bedrijf dat zich toelegde op 
koloniale waren en stukgoed. Dit gebouw had 
opvallende met hout beklede luchtbruggen over de 
bedrijvenstraat heen naar de achtergelegen stenen 
pakhuizen ‘Scheepvaart’, ‘Handel’ en ‘Nijverheid’, 
die als één geheel vormgegeven waren. De kranen 
konden daar lossen op de laadbalkons aan de 
kop van de drie dubbelhoge bruggebouwen waar 
men de goederen op twee hoogten lossen kon. 
De pakhuizen waren – tezamen met de grond – 
eigendom van de firma. De firma maakte goede 
winsten en zou uiteindelijk op de locatie van Van Es 
en Van Ommeren uitbreiden.

Na een open ruimte van 120 meter lengte langs 
het water – bedoeld voor de schuine oversteek 
van goederensporen tussen de kades en de 
bedrijvenstraat – lagen in het oosten van de 
Rijnhaven Noordzijde de lange, eveneens met 
halfronde daken afgedekte gegalvaniseerd 
ijzeren loodsen van de fa. Wm. H. Müller en 
Co, gespecialiseerd in o.a. ertsen en hout. Deze 
loodsen waren eigendom van de gemeente en 
waren verhuurd aan de firma. Hierachter lagen 
de stenen pakhuizen van Pakhuismeesteren (Java, 
Sumatra, Borneo, Celebes), grond en gebouw 
eigendom van deze firma die gespecialiseerd was 

in thee en koloniale producten, en het Leidsche 
Veem (pakhuizen De Ruijter, Johan de Wit en 
Tromp), grond en gebouw eigendom van de firma 

Leydsche Veem, een houtloods en een minder 
samenhangende verzameling van kleine pakhuizen 
en gebouwtjes, zoveel mogelijk aan elkaar ge-
bouwd.  
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Rijnhaven Noordkade Blauwhoedenveem datum onbekend, SAA

langsdoorsnede pakhuis Blauwhoedenveem, H. A. IJsselsteyn, De Haven van Rotterdam

langsdoorsnede laadbruggen pakhuis Blauwhoedenveem, SAR
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Eersteling, foto R Herwig 1910 SARRijnhaven veempanden Japan en China met de loodsen Korea en Siam, 1916 SARPakhuis de Molukken, 1921 SAR

hoge bakstenen/betonnen pakhuizen ‘Japan’ en 
‘China’ van dezelfde firma. De kade was hier zeer 
breed (30 meter), omdat dit geacht werd een 
openbare kade te zijn, maar de vemen hadden 
toestemming gekregen om hun pakhuizen boven de 
eerste bouwlaag zo’n 13 meter uit te bouwen over 
de kade heen. Hier onderdoor konden wagens 
doorrijden en stilhouden.
  

Om de hoek, langs de Rijnhaven Oostzijde was 
slechts één rij bebouwing, in tegenstelling tot de 
Wilhelminapier, waar er drie waren. Alle gronden 
en opstallen waren hier eigendom van de hier 
gevestigde firma’s. Hier stonden over de lengte 
van de hele kade de majestueuze en zeer diepe 
betonnen/bakstenen veempakhuizen van de 
veembedrijven Vriesseveem (pand ‘de Molukken’), 
het Handelsveem (panden ‘Japan’ en ‘China’) en 
het Nederlandsche Veem (pand ‘de Eersteling’) 
op een rij direct aan de kade; de strook lage 
loodsen tussen het water en de stenen pakhuizen, 
zoals op de Wilheminapier, ontbrak hier. Lage 
sheds waren er wel, maar die stonden tussen de 
pakhuizen in, zoals o.a. de loodsen Korea en 
Siam, eigendom van het Handelsveem, naast de 

uistsnede Rijnhaven Oostzijde, kaart Rijnhaven, 1914 SAR

Het meest imposante gebouw was het pakhuis 
van het N.V. Nederlands Veem, ‘de Eersteling’ 
genaamd, bedoeld voor graanopslag. Het 
Nederlands Veem liet in 1898 voor het eerst 
een vaste graanelevator installeren op de kade, 
pal voor de Eersteling. Deze was uitgerust met 
een  bekerelevator, zodat het graan na lossing 
uit het zeeschip direct kon worden opgeslagen. 
De elevator met houten ombouw en het enorme 
pakhuis vormden één technisch geheel. 

Pakhuis de Eersteling, datum onbekend, SARLuchtfoto Rijnhaven richting Parallelweg, Aviodrome Lelystad 1926
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één grote uitzondering. Aan de zuidwestzijde van 
de haven werden de loodsen A en B gesloopt 
en verdwenen de pakhuizen van de voormalige 
‘Holland-America Cotton Oil Company’. Het 
gebied werd in gebruik genomen door de H.A.L. 
en hier verrezen in de periode 1916 – 1922 
de twee zeer lange pakhuizen/loodsen van de 
H.A.L., de ‘San Francisco’ en de ‘Mexico-Cuba’, 
met een gezamenlijke kadelengte van 520 meter! 
De loods San Francisco was volledig opgetrokken 
uit gewapend beton en telde twee verdiepingen. 
De loods Mexico-Cuba was geheel in ijzer 
opgetrokken en had één verdieping. De betonnen 
San Franciscoloods werd niet alleen gebruikt voor 
de op- en overslag van goederen maar vormde 
ook een opstapplaats voor landverhuizers. De 
loods was een wonder van techniek. Rijdende 
kranen op het dak domineerden het westelijk 
havensilhouet. De kranen konden hier op de - door 
de grote diepte van de loodsen - smalle kade geen 
plaats krijgen. Ook in het interieur was sprake van 
geavanceerde installaties. Twaalf goederenliften 
verzorgden het verticaal transport. In de liften 
konden beladen trucks omhoog gebracht worden 
waardoor zowel begane grond als verdieping als 
gelijke delen van het complex functioneerden. 

Aan de zuidzijde van de Rijnhaven bevonden zich 
de door de Gemeente gebouwde en in vaste huur 
uitgegeven loodsen van de gemeente. Deze lage, 
met plaatijzer bedekte loodsen waren verhuurd aan 
de firma’s W.H. Müller en Wambersie en Zonen en 
Vriesseveem. Ten zuiden hiervan bevond zich aan 
de andere zijde van de bedrijvenstraat een smalle 
strook ten behoeve van stenen pakhuizen. Hier was 
enkel het pakhuis Santos van Blauwhoedenveem  
– vernoemd naar de koffieuitvoerhaven Santos in 
Brazilië – te vinden. De strook had een gezamenlijke 
lengte van 335 mtr en zou uiteindelijk niet gevuld 
worden met veempakhuizen maar een reeks kleine 
bedrijfjes met opslagterreinen. Direct ten oosten 
van de knik in de kadewand lagen de pakhuizen 
van de ‘Holland-America Cotton Oil Company’, die 
voornamelijk werden gebruikt voor de opslag van 
katoenzaad. 

Ten westen hiervan, bij Rijnhaven Zuidwest had 
de gemeente rond 1900 twee grote loodsen (A 
en B) gebouwd. Deze hadden een breedte van 
40 m en elk een binnenwerkse lengte van 109 
meter. De loodsen waren hoofdzakelijk van ijzer 
gebouwd en afgedekt met gegolfd plaatijzer. 
De eindwanden waren van baksteen. De loodsen 

en de grond waren hier in eigendom van de 
gemeente en deze werden door de ‘Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen’ verhuurd. 

In de jaren ‘20 en ’30 veranderde de situatie 
zoals hierboven beschreven niet ingrijpend, met 

op het land: mensen en maChines

Naast bereikbaarheid was voor De Jongh 
de technische uitrusting van de haven van het 
allergrootste belang. De Jongh zorgde voor 
een constante uitbreiding en vernieuwing van 
het immense machinepark. Dat was immers een 
van de factoren waarmee nieuwe bedrijven en 
investeerders naar Rotterdam werden gelokt. 
Snelheid van afhandeling was dé troef van 
Rotterdam. 

Elektriciteit speelde hierbij een belangrijke rol en 
de Rijnhaven was de eerste haven op het Europese 
continent die volledig elektrificeerde. De Jongh 
wilde de energie via hetzelfde netwerk ook 
verspreiden over de straten en pleinen van de stad. 
Vanaf 1891 werd dit ook uitgevoerd. Al in 1905 
werd het elektriciteitsnetwerk sterk uitgebreid ten 
behoeve van de nieuwe havens die in vervolg op 
de Rijnhaven gerealiseerd waren en werden.

De centrale techniek in de stukgoedoverslag waren 
de aan de wal geplaatste draaikranen. Deze hoog 
in de lucht stekende machinerieën groeiden in 
aantal en maakten een spectaculaire diversificatie 
door. Na de eerste zes Hamburgse kranen uit 
1894 waren er in 1896 al dertien elektrische 
kranen, met een hefvermogen van 1500 tot 2500 
kg. In 1908 telde Van Ysselsteyn al 24 elektrische 
kranen rondom de Rijnhaven.  Dat aantal zou 
alleen maar groeien gedurende het Interbellum. 
De gemechaniseerde aanblik van de Rijnhaven-
kades werd sterk door deze kranen en grijpers 
bepaald. Op de foto’s is goed te zien dat de 
haven een ‘fantastische menagerie was van 
beweeglijke ijzeren en stalen apparaten, gericht 
op het overslaan van goederen tussen boten, 
treinen en wagens en gevoed door een wijdvertakt 
netwerk van elektriciteit, luchtdruk en stoomkracht.’. 
Niettemin was hier niet alle moderne hijstechniek te 
vinden. Kolentippen, majestueuze kantelconstructie 
die hele treinwagons met kolen omkieperden, 

hadden hier geen plek. Deze stonden aan de 
Katendrechtse havens die voor erts en kolen 
waren bestemd. Ook laadbruggen, enorme 
portaalkranen voor de massa-overslag die in de 
jaren ’20 opkwamen, ontbraken aan de Rijnhaven. 
Deze stonden vooral langs de Maashaven. 

De gebouwen rondom de Rijnhaven waren 
weliswaar zelf onbeweeglijk, maar speelden zeker 
een belangrijke rol in het proces van uitwisseling 
en distributie. Bij de vemen rondom de Rijnhaven 
gingen architectuur en machinerie in de loop van 
de tijd steeds meer in elkaar over. Door draden, 
tunnels, kettingen, kelders en kabels werden 
de gebouwen verbonden met de gelaagde 
structuur van spoorwegen, elektriciteitsleidingen, 
funderingen en riolen waar De Jonghs kades uit 
bestonden. De boten, kranen en installaties werden 
steeds groter, waardoor de mechanische installaties 
steeds meer aan belang wonnen en de gebouwen 
verdwenen achter hun eigen uitrustingen. 

moderne industrialiteit en 
ambachtelijkheid

Het havenbedrijf in deze bloeiperiode van de 
Rijnhaven bleef echter zowel op het water als 
op de kade een merkwaardige mengeling van 
grootschaligheid  en kleinschaligheid. Moderne 
industrialiteit en traditie en ambachtelijkheid 
waren in één beeld gevat. Stukgoederen werden 
verpakt in juten zakken, in houten tonnen en 
betrekkelijk handzame houten kisten en vaak 
op de kade uitgeladen en tijdelijk opgestapeld 
wanneer zij niet direct in het pakhuis of loods 
werden overgeladen of wanneer zij niet direct 
van schip op spoor konden worden gezet. Voor dit 
overzetten van stukgoederen op de kade of op het 
spoor was veel mankracht vereist en dat maakte de 
kade tot een drukke, krioelende plek van sjouwers, 
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Santos gevel Rijnhavenzijde, datum onbekend, SAA

Hoofdkantoor HAL met op achtergrond San Franciscoloods, 1926, fotoboek HALlangsdoorsnede loodsen A en B Rijnhaven Zuidwestzijde, H. A. IJsselsteyn, De Haven van 
Rotterdam

foto en illustratie kranen elevator en  weeg apparaat, uit boek Gebouw “de Eersteling”, Rijnhaven Rotterdam
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sjouwersbazen en machinisten. Wanneer de 
goederen naar een bestemming binnen Rotterdam 
moesten worden vervoerd kwamen er vaak nog 
door paarden getrokken sleperswagens aan te 
pas, in ieder geval nog tot in het Interbellum. Pas 
later verschenen pas de vrachtwagens.  

Tijdens het Interbellum vond er een ingrijpende 
wijziging plaats in de hijstechniek voor de 
stukgoedoverslag met een sterke mechanisatie 
tot gevolg. De wip- of topkraan werd in 1927 
geïntroduceerd. Deze verving de oude trage 
kranen. De wipkraan had een veel grotere 
reikwijdte, kon grote vluchtveranderingen (ver-
andering van hijshoek) uitvoeren en had zowel 

aan de water- als landzijde meer mogelijkheden 
tot manouvreren. Zo kon vanaf het schip direct 
in loodsen met dakluiken of op vrachtwagens 
worden overgeslagen en kon een binnenvaartschip 
langszij het zeeschip vanaf de wal beladen 
worden waardoor op het water of op het schip 
geen hijsbenodigdheden noodzakelijk waren. 
Bovendien was het mogelijk om met meerdere 
kranen dicht bij elkaar één zeeschip te bedienen 
waardoor een schip sneller afgehandeld kon 
worden. Stuwadoorsbedrijven boekten daarnaast 
productiviteitswinst door de inzet van mechanische 
hulpmiddelen bij het vervoer van goederen binnen 
loodsen, pakhuizen en scheepsruimen, zoals de 
Yale-truck en de elektrische rolwagen. 

aldus gevormde pyramidale palenbos werden 
staaldraden gespannen. Het bovenvlak van de 
koning lag gewoonlijk op 5 m + Rottepeil, en werd 
tegen inwateren met een loden kap afgedekt. 
Op 4 m + Rottepeil was een soort bordesje 
aangebracht, gevormd door de vlak afgezaagde 
koppen der schoorpalen. Door middel van klossen 
konden de roeiers, die zich bezig hielden met het 
vastleggen van de schepen, omhoogklimmen en 
aldus de trossen rond de koning bevestigen. Om 
bij het verhalen van een schip snel geholpen te 
zijn, was nog aan elke paal een ketting met haak 
bevestigd. 

het water: meerstoelen, sChepen 
en maChines 

In de Rijnhaven was bij het ontwerp rekening 
gehouden met 16 ligplaatsen op het water tussen 
21 dukdalven. Hier kon op stroom worden gelost, 
waar de Rijnhaven eveneens voor bedoeld was. 
Zeeschepen werden door loodsen de haven 
binnengeleid, en indien zij op stroom laadden of 
losten, werd het schip door de roeiers bevestigd 
aan twee meerstoelen met de kop naar de uitgang 
van de haven. Hierna konden de rijnschepen 
langszij de boot zich vastmaken, waarna het lossen 
of laden kon plaatsvinden.

De meerstoelen vervulden de rol die boeien 
hadden op de Maas en werden uitgevoerd in twee 
types: 
- Veerkrachtig en hoofdzakelijk dienend ter 

bescherming van kunstwerken; aanmeren was 
een nevendoel

- Hoofdzakelijk ontworpen voor het vastleggen 
der schepen 

Meerstoelen of dukdalven waren indrukkende 
houten constructies. Zij bestonden uit een koning 
(middenpaal) van 4 onmiddellijk tegen elkaar 
geheide palen. Rond deze koning werd een 
kring van +- 20 schoorpalen geplaatst. Rond de 
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De verbeterde overslagtechnieken bekortte de 
verblijftijd van schepen in de haven in de periode 
1930 tot 1937 met zo’n 40 procent. Als schepen 
eerder 5 dagen in de haven verbleven waren ze 
nu al in 3 dagen gereed voor vertrek. Zeelieden 
en havenarbeiders klaagden. 

luchtfoto, fotoboek HAL, 1928 wip- of topkraan tussen 1920-1930, uit havens,kranen, dokken en veren

drijvende bok Titanen Sleepboot de Engineering, C. Nieuwland 1895

linkerveerdam, sleepboot Titan, 1906 C. Nieuwland
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proces - het bevoorraden van zeeschepen met 
hun brandstof, de bunkerkolen - was een activiteit 
die al in het begin van de 20ste eeuw werd 
gemechaniseerd. Aanvankelijk vereiste dit veel 
mankracht. Een legertje dragers nam een zak 
met kolen op de rug en stortte deze leeg in de 
bunkergaten. Rond 1920 was de handmatige 
bunkering al grotendeels verdrongen door 
bunkermachines die zichzelf konden voortbewegen 
en op eigen kracht naar het zeeschip konden varen. 
Vanuit de kolenruimtes van de transporteur 
werden de kolen op een transportband geschoven 
die deze naar een hooggelegen opbouw aan het 
voorschip bracht. Van daaruit werden de kolen 
door een slurfconstructie in het bunkerruim van het 
zeeschip gestort. Voor grotere schepen gebruikte 
men elevator-transporteurs die – gelegen tussen 

Op de hoeken van de havens bij de invaart, 
waren meerstoelen geplaatst van een ander type 
en waarbij elke paal zich vrij van de andere kon 
bewegen, om extra stootbestendig te zijn.  De 
zware boten van de Holland-Amerikalijn voeren 
er rakelings langs; dan boog de meerstoel een 
weinig voorover, doordat de palen langs elkaar 
enigszins verschoven. Na de stoot nam het geheel 
weer zijn oorspronkelijke vorm aan.  
Langs de kade stonden geen meerstoelen, maar 
waren op regelmatige afstand zogenaamde 
koningsstijlen geplaatst met hiertussen 
remmingwerken, horizontale stootbalken. 

Naast de mechanisatie op de wal, vond deze 
ook plaats op het water. Er werden bijvoorbeeld 
drijvende kranen geïntroduceerd. Het bunker-

beiden - de overslag van kolen tussen rijnschip 
en zeeschip konden verzorgen. Een graafladder 
bracht de kolen uit het rivierschip over op een 
transportband die vervolgens op dezelfde wijze 
als de transporteur de bunkerkolen in het zeeschip 
stortte. Er was ook een ander monsterlijk gevaarte: 
de kolentip ‘De Holland’ die kolen schepte uit het 
ruim van schepen en loste in de ruimen van de 
schepen die zich om dit monster hadden verzameld. 

Rond 1905 verschenen de drijvende graan-
elevatoren, die de graanschepen volautomatisch 
leegzogen en het graan meteen wogen. Het waren 
drijvende bakken van 30 m x 10 m, met daarop 
een stoommachine, een stalen frame, en bovenin 
een schaalsluis en een vat waarin een constant 
vacuüm werd onderhouden. Uit de kop staken 
diverse beweegbare zuigbuizen. De introductie 
van deze elevatoren had de heftigste staking tot 
gevolg in de geschiedenis van de Rotterdamse 
haven omdat deze ingrijpende mechanisering van 
het graanoverslagbedrijf veel arbeidsplaatsen 
kostte. De elevatoren kwamen er desondanks 
toch, en in zeer snel tempo. Met hun bizarre 
vormen en hun futuristische silhouet waren deze 
reusachtige apparaten heel beeldbepalend. 
Hoewel de Maashaven het epicentrum werd van 
de graanelevatoren, verschenen zij ook in de 
Rijnhaven.  

Naast de elevatoren en bunkermachines voeren 
er nog vele andere gevaarten rond in de haven, 
waaronder de drijvende kranen van de gemeente 
die niets anders deden dan het neerlaten van 
betonblokken in het water om in de rivier en de 
bestaande bassins verzanding tegen te gaan. Ook 
waren er zeer hoge wipkranen op pontons, die de 
meest verschillende soorten ladingen van de ene 
boot op de andere konden overzwaaien. 

diverse stoomboten met drinkwater aan boord, de 
bunkerinstallaties, de parlevinkers (kleine boten 
die levensmiddelen en huishoudelijke artikelen 
aan schippers verkochten) en veerboten. Vanwege 
de efficiëntie van de overslag bleven schepen 
niet lang liggen en voeren zee- en rijnschepen in 
constante stroom af en aan. 

Net als op de kades was het water een extreem 
en zeer contrastrijk amalgaam van grootschalige 
en moderne apparaten en schepen en (zeer) 
kleinschalige en soms zelfs uiterst traditionele 
objecten, roerend zowel als onroerend. Roeiboten, 
parlevinkers en kleine sleep- en loodsboten 
deelden de ruimte van het waterbassin zij-aan-
zij met de grote en stoomgedreven zeekastelen, 
hoge kolentippen en enorme bunkerinstallaties. Op 
de kades vonden juten zakken en houten tonnen 
gedragen door sjouwers over loopplanken hun 
weg naast de volautomatische graanelevatoren  
en stoomaangedreven drijvende kranen. 

Kleinschalig was ook het personenvervoer van 
en naar de op stroom gemeerde vaartuigen. Dit 
gebeurde simpelweg door middel van roeiboten of 
gehuurde sleepboten. Het vervoer met roeiboten 
was keurig gereglementeerd in een Verordening uit 
1895: Fl 0,35 voor persoon, Fl 0,75 varen per uur. 
Ook het tarief voor het los- en weer vastmaken van 
scheepstrossen was in deze verordening geregeld. 

grootschalig en kleinschalig, ambulant 
en dynamisch

Het water van de Rijnhaven bood dus een uiterst 
bewegelijk, dynamisch en ambulant tafereel. 
Schepen kwamen af en aan, niet alleen zee- 
en rijnschepen, maar ook tal van boten en 
schepen die werden ingezet voor de logistiek 
van de haven zelf, zoals de havenloodsen, de 
sleepboten, bootjes voor de havendienst, voor 
de directie, voor brandweerdoeleinden, de 
drijvende stoombrandspuiten,  de havenpolitie, 

De mechanisering van de overslag op het water 
maakte dat een schip gebruik kon maken van de 
havendiensten zonder ooit in contact te komen met 
het land. Voor rederijen was het voordelig om ‘op 
stroom’ te lossen, omdat zij zo geen kadegeld 
hoefden te betalen. Gemeentelijk havengeld 
en zeehavengeld was wél verschuldigd voor het 
aanmeren aan de boeien of meerstoelen en voor 
het gebruik van de havens. 
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Graanelevatoren met op achtergrond pakhuizen aan Rijnhaven Oostzijde, foto C. Nieuwland 1903

kade bij Blauwhoedenveem, foto uit album van Rotterdam 1915, SAR
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van Rotterdamse beroepsbevolking. Tussen 
1850 en 1914 overtrof de groei van het aantal 
havenarbeiders die van de bevolking. 

Honderden bootwerkers en sjouwers – meestal 
als dagloners – werden dagelijks geronseld voor 
klussen en weer afgedankt. Dat was het werk van 
sjouwers- of huurbazen, zogenaamde ‘krassen’, 
die over het algemeen ronselden in kroegen. Vaak 
waren sjouwersbazen ook eigenaar van een kroeg. 
Het scheelde de kosten van een eigen kantoor en 

de werkzoekende sjouwers hoefden niet in de kou 
en de regen op werk te wachten. De kroeg werd 
daar ook beter van want de kroegbazen schonken 
veel jenever. In de kroegen vond ook de uitbetaling 
plaats wat resulteerde in verder drankgebruik. Ook 
wanneer de arbeiders op stroom losten hoefden zij 
hun borrel niet te missen. Er waren kistjesmannen of 
-vrouwen, gespecialiseerde parlevinkers die aan 
boord jenever verkochten. 
Het drankgebruik bezorgde de bootwerkers een 
slechte reputatie en het had grote problemen in de 
arbeidersgezinnen tot gevolg. 

In 1916 werd de Haven Arbeids Reserve (la-
ter S.H.B., Samenwerkende Haven Bedrijven) 
opgericht. Een van de initiatiefnemers was de 
voorzitter van de Scheepvaartvereniging, de 
cargadoor en reder Henricus Paul Nijgh (1876-
1949) werkzaam bij de firma Van Ommeren 
die ijverde voor een goede arbeidssituatie voor 
de havenarbeiders. De H.A.R. legde een poule 
van betrouwbare havenarbeiders aan voor de 
aangesloten havenbedrijven en verschafte de 
bootwerkers enige zekerheid van steunuitbetaling 
als er tijdelijk geen werk was.
Niettemin kon met uitzondering van deze half-
vasten en de havenarbeiders in dienst van 
lijnvaartrederijen het overgrote deel van de 
havenarbeiders niet rekenen op geregeld werk en 
inkomen. Er was daarnaast sprake van wisselende 
en ongelooflijk lange werktijden waarbij het 
weer en de lading de arbeidstijd bepaalde. Er 
was bovendien veel meer aanbod dan vraag 
naar arbeid. Het loon voor havenarbeiders was 
daarom laag en stakingen leidden slechts tot 
tijdelijke loonsverhogingen omdat de werkgevers 
na een staking na verloop van tijd de lonen weer 
verlaagden. Zo bleef het uurloon tussen 1890 en 
1911 op 25 cent staan. 

havenarbeid

De mechanisatie van de haven tussen ca. 1890 
en 1940 was een proces dat in de loop van de 
decennia duizenden arbeiders hun baan kostte, 
maar die slechts beperkt impact had op de 
werkgelegenheid van de haven – althans tot aan 
de crisisjaren in het Interbellum –  omdat deze zo 
stormachtig bleef groeien. In 1909 waren meer 
dan 23.000 mensen op een of andere manier 
betrokken bij de opslag en overslag van goederen 
die de haven verwerkte, wat neerkomt op 15% 

Ondanks de mechanisatie bleven er niettemin decennialang vele zware sjouwklussen 
bestaan. Het leven van de bootwerkers was lichamelijk slopend: zakken met kolen 
van 80 kilo waren geen uitzondering. Voordat de graanelevatoren verschenen 
dienden de bootsmannen ook de zware graanzakken te versjouwen van schip-op-
schip of van schip-op-kade. De vele kranen en machines die de overslag steeds 
meer voor hun rekening namen, konden ook zeker niet zonder mankracht, niet 
alleen in de bediening van de kraan, maar ook in de begeleiding van de goederen 
naar hun plek op de kade, de wagon of het schip, en het aan- en loskoppelen 
van de vracht. Ook waren er toch veel arbeiders nodig bij het overslaan van 
bulkgoederen, bijvoorbeeld bij het loshakken van ertsen voordat de grijpers deze 
konden vervoeren. 

De havenarbeiders hadden een eigen haventaal en vaak bijnamen, die 
terugsloegen op de eigenaardigheden van het werk dat zij deden. Zo werden 
de arbeiders die het katoenzaad sjouwden voor de ‘Holland-America Cotton Oil 
Company.’, ‘kanarievogels’ genoemd, omdat zij doorgaans met een geelgroene 
kleurstof waren overdekt, afkomstig van het zaad. Bijnamen werden er ook 
gegeven aan klussen of aan blunders tijdens het werk. Het laten vallen van een 
pakket of last werd een ‘Amsterdammertje’ genoemd. 

de goederen

Voor wat betreft getransporteerde goederen in de Rijnhaven is in het kader van 
dit onderzoek geen uitputtend onderzoek verricht. Niettemin kwamen we in de 
literatuur naast het hierboven genoemde katoenzaad verwijzingen tegen naar 
handel in Zuid-Amerikaanse koffie (Santos), die veel belangrijker werd dan de 
vroegere (koloniale) Java-koffie. Ook resulteerde de verbinding met de V.S. in 
import van Amerikaanse producten en werd Rotterdam hét centrum voor de handel 
in alle artikelen die tot grondstof voor de kunstboter (oleo-margarine) dienden. 
De pakhuizen langs de Rijnhaven vervulden hierbij een rol als tijdelijke opslag. 
Ook grote hoeveelheden hout (boomstammen en tropische houtsoorten) zijn via de 
Rijnhaven verhandeld en de vaste graanelevator bij pakhuis de Eersteling wijst op 
het intensief verhandelen van graan. Ook de firma Wambersie, aan de Rijnhaven 
Zuidzijde was betrokken bij de handel in graan.  
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laden en lossen Kade Rijnhaven Noordzijde kade Wilhelminapier,  W.Muller&co,  datum onbekend, SAR
Rijnhaven Oostzijde, Laden en lossen 1939, SAR
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het schiereiland niet te rekenen. Na de Beurskrach 
van 1929 verloren de meeste Chinese stokers 
hun baan. Zij bleven wel op Katendrecht wonen 
en er kwamen er zelfs meer bij. Maar vanwege 
de economische crisis na de beurskrach van 1929 
was er ook voor hen niet veel werk te vinden in 
de Rotterdamse Haven. Wie geen werk kon vinden 
zette een handeltje op. Zwarthandel, het drijven 
van speelhuizen, loterijen, verenigingslokalen, het 
opzetten van logementen, theehuizen, eethuizen en 
opiumhandel (en -gebruik) waren zoal te vinden op 
de Kaap. Pindakoekjes (‘teng-teng’) venten is in de 
crisistijd de bekendste Chineze activiteit geworden 
omdat dit buiten het schiereiland plaatsvond. 

van de Chinese kolonie op Katendrecht snel toe. In 
1922 herbergde het schiereiland zestien pensions 
waar 444 Chinezen bivakkeerden. In 1926 was 
er sprake van 28 logementen met ongeveer 1500 
personen. Sommige logementen telden meer dan 
100 Chinezen, opeengepakt in kleine kamertjes. De 
Kaap groeide uit tot de grootste Chinezenkolonie 
van Nederland. In de Deli-, Lombok- en 
Atjehstraat en aan de Sumatraweg woonden de 
Chinezen vaak in erbarmelijke omstandigheden 
in pensions (zgn. boarding-houses), maar de 
stedelijke overheid voelde zich niet geroepen 
daar iets aan te doen, en ook op de steun van de 
Rotterdamse socialisten hoefden de Chinezen op 

de kaap: Chinezen, liChte vrouwen 
en matrozen

Een bijzondere categorie arbeiders vormden 
de Chinezen, waar Katendrecht zo beroemd 
om geworden is. Om een zeeliedenstaking van 
1911 te breken nam de Rotterdamse Lloyd als 
een van de eerste rederijen Chinese matrozen in 
dienst. Zij waren zó tevreden over hun Chinese 
matrozen en stokers vanwege hun werkijver en 
doorzettingsvermogen, dat zij hen na afloop van de 
staking niet ontsloegen. In 1914 opende het eerste 
pension op Katendrecht. Deze werd geëxploiteerd 
door een Chinese wervingsagent die landgenoten 
ronselde voor de Engelse Koopvaardij. Engelse 
reders hadden eveneens veel Chinese bootslieden 
aangenomen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
omdat veel Engelse mannen aan het front zaten. 
Na 1918 stelde de Engelse regering paal en 
perk aan de werving van Chinezen: voortaan 
mochten zijn niet meer in Engelse havens inschepen. 
Zodoende keerden velen terug naar Rotterdam, 
vanwaar zij alsnog aanmonsterden op Engelse 
schepen. De Nederlandse reders deden intussen 
in toenemende mate beroep op de goedkope 
Chinese arbeidskrachten: in 1927 voeren al meer 
dan 3000 in dienst van de Nederlandse vloot.
Door de vraag naar Chinese stokers nam de omvang 

Katendrecht Chinese wijk 1920-40, NA

Katendrecht Chinese man en kind,1920-40, NA

Atjehstraat vanuit het oosten 1930, SAR fA
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Naast de zwervende en op zoek naar werk zijnde 
zeelieden, die in de pensions van het schiereiland 
een tijdelijke huisvesting vonden, droegen ook 
landverhuizers uit met name Midden- en Oost-
Europa bij aan de uitzonderingspositie van de 
Kaap. Tussen 1875 en 1930 stroomden elk jaar 
duizenden van hen naar Rotterdam om vandaar 
vooral via de H.A.L. hun exodus naar Amerika te 
wagen. De H.A.L. vervoerde van 1872 tot 1908 
240.000 kajuitpassagiers en 830.000 passagiers 
derde klasse. De reis naar Amerika werd wekelijks 
ondernomen. 
De Verenigde Staten eisten garanties dat alle 
immigranten vrij van besmettelijke ziekten 
waren; idealiter werd dit al in de haven van 
vertrek geregeld. Scheepvaartmaatschappijen 
voor wie het transport een belangrijke bron van 
inkomsten vormde, kwamen aan Rotterdamse en 
Amerikaanse eisen tegemoet met bouw speciale 
landverhuizershotels op en nabij Katendrecht. 

controle als ze aan het werk waren. De hoeren 
die ‘zaken voor eigen rekening’ deden (souteneurs 
waren uitzondering) pikten de klanten op in de 
plaatselijke café’s die dit prima vonden mits de 
vrouwen wel één of meer drankjes aangeboden 
werd. Daarmee ontstond een lucratief 
verdienmodel voor meerdere groepen en bleef de 
prostitutie op het schiereiland buiten het zicht van 
de stad. De verbodsbepalingen voor prostitutie uit 
1910-1914 werden op aandrang van de politie 
op de Kaap dan ook niet gehanteerd waarmee 
‘leven en laten leven’ uitgangspunt werd. 

lichte vrouwen

Daarbij kwam dat de gemeente zich in de jaren 
1910 – 1914 inspande de prostitutie uit te roeien. 
Met het uitroepen van het bordeelverbod in 
1910 en de sloop van het Zandstraatkwartier in 
1911 voor het nieuwe stadhuis aan de Coolsingel 
vluchtten de hoeren naar de café’s aan de 
Schiedamsedijk en naar die in Katendrecht. Het 
schiereiland was daarbij gewild. Er was al een 
infrastructuur van café’s en danshuizen aanwezig 
en de grote aantallen havenarbeiders en de zeelui 
die hier in de pensions sliepen vormden welkome 
klanten. Bovendien was de toevoer van klanten 
tussen de twee havens continue en moesten deze 
om naar Noord te gaan via Katendrecht naar de 
veerpont. 
De armoede onder de bevolking op de Kaap was 
daarnaast aanzienlijk en de huren waren er laag. 
Een peeskamertje huren van een arbeidersgezin 
leverde de hoofdhuurder extra inkomen op en 
de hoeren waren hierdoor verzekerd van enige 

Kaap hiermee een heel ander karakter kreeg dan 
de ooit min of meer identieke Hillekopbuurt en 
Afrikaanderwijk. De laatsten faciliteerden wel de 
haven met de winkelplinten aan de Hillelaan, maar 
bleven toch overwegend katholieke volksbuurten.
Het gemeentelijk uitzonderingsbeleid betrof 
niet alleen Chinezen. Ook onaangepaste 
havenarbeiders, gevallen vrouwen en 
ongeregelde zeelui kwamen op de Kaap terecht 
of kwamen er niet meer weg. Onaangepaste 
havenarbeidersgezinnen misten door de strenge 
selectiecriteria die de woningbouwverenigingen in 
de jaren ’20 voor de sociale nieuwbouwwoningen 
elders op Zuid hanteerden de kans om van de 
Kaap weg te komen. Een minimumeis was vast 
werk, een regelmatig gezinsleven en afwezigheid 
van alcoholisme en prostitutie. Wie daar niet aan 
voldeed, bleef op de Kaap achter.

Het was een tijd van ongekende armoede en 
zwarthandel en smokkel tierde welig; ook vonden 
de nodige moordaanslagen op de Kaap plaats. 
Rotterdam voerde vanaf begin jaren ’30 een 
straf remigratiebeleid: het aantal Chinezen zou 
moeten worden afgestemd op de behoefte van de 
Nederlandse handelsvloot. Chinezen die geen werk 
in de haven konden vinden dienden hun biezen te 
pakken. In 1939 was de kolonie Chinezen dan ook 
voor het grootste deel geremigreerd. 
Waarom bleef de Chinese gemeenschap op 
Katendrecht en waaierde ze niet uit over de stad? 
Hiervoor waren meerdere redenen. Enerzijds 
wilden de Chinezen zelf -  ingesloten door 
taalproblematiek en culturele verschillen – binnen 
de eigen gemeenschap blijven leven. Anderzijds 
zag de gemeentelijke overheid het schiereiland 
Katendrecht als een nog enigszins te controleren 
enclave waar het vreemde en onaangepaste zijn 
plek had buiten het reguliere leven. Zij stuurde 
erop aan de Chinezen en andere niet reguliere 
groepen hier te houden. Het gevolg was dat de 

De emigranten werden daar geïnterneerd 
en stonden er onder hygiënische controle. Ze 
moesten vaak maanden, soms jaren wachten 
op een overtocht. Het was druk en de prijzen 
waren substantieel. Tot 1914 functioneerde op de 
Wilhelminapier het representatieve hotel van de 
H.A.L. De auteur H.A. van Ysselsteyn maakt hiernaast 
nog melding van barakken in de directe buurt van 
de aanlegplaats aan de Wilhelminakade, waar 
personen met besmettelijke ziekte geïsoleerd of 
tijdelijk in quarantaine gehouden konden worden. 
De exacte locatie hiervan bleek uit kaart-,  foto- 
of archiefonderzoek niet door ons te achterhalen.  
Op Katendrecht zelf exploiteerde de Uranium 
Steamship Company van 1910 tot 1933 het zo 
genoemde Uraniumhotel: een grote houten barak 
met honderden bedden, waar de landverhuizers 
hun beurt konden afwachten. 
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winkel in de Atjehstraat 1920-30, NA interieur cafe Brede Hilledijk 1908 landverhuizers bij douane loods Brede Hilledijk, 1913, foto C. Nieuwland. landverhuizershotel van de Uranium Steam Ship Company Ltd aan de brede hilledijk ter hoogte van de Sumatraweg, 
1920, SAR
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De oorlogsjaren waren een ongekende ramp 
voor de Rotterdamse haven. De handel en 
overslag verminderden tot op een ongekend 
laag niveau. Na de gevechten in 1940, waarbij 
verschillende complexen rondom de Rijnhaven 
sneuvelden, volgde in 1944 de vernietiging 
van havenkades door de bezetter die hiermee 
de haven onklaar maakte voor de geallieerde 
troepen. Tijdens de periode van armoede en 
bezetting vormde Katendrecht langere tijd een 
vrijplaats waar de jazz een onverbrekelijk 
onderdeel van uitmaakte.

de eerste oorlogsjaren
De oorlogsjaren waren voor de Rotterdamse haven 
dramatisch, hoewel het begin van de oorlog voor 
de vemen en loodsen op zichzelf zeker een goede 
tijd was omdat de wens om goederen op te slaan 
sterk steeg. 
De terugloop van het aantal zeeschepen dat de 
haven binnenkwam bracht hier echter verandering 
in. In 1944 kwam er nog maar 1% binnen van de 
zeeschepen die in 1938 Rotterdam aandeden. 

vernietiging havenkades

Maar de echte verwoesting kwam pas aan het eind 
van de oorlog. In 1944 rukten de geallieerden 
op vanuit het zuiden, waarbij Antwerpen al in 
september 1944 werd bevrijd. De Antwerpse 
Haven viel daarbij ongeschonden in handen van de 
geallieerden. Hitler wilde voorkomen dat dat ook 
met Rotterdam en Amsterdam zou gebeuren en gaf 
bevel om de havens van Rotterdam en Amsterdam 
te vernietigen. In september 1944 werd het bevel 
aan de ‘Admiral in den Niederländen’ gegeven 
om met de vernietiging van de Rotterdamse haven 
te beginnen. De Rotterdamse gemeentedokken 
werden in de nacht van 22 op 23 september 
vernield. In de morgen van 25 september voerden 
de Duitsers per schip 750 kilo-bommen in de Rijn- 
en Maashaven aan. Nadat het tijdmechanisme 
in werking was gezet, rolden ze de bommen 
voor de kade in het water met de mededeling 
dat het wapentuig binnen 48 uur zou ontploffen. 
De bevolking van Katendrecht had zich maar 
te bergen, dat wil zeggen, moest evacueren. 
De bommen explodeerden op 27 september. 
De brandweer mocht de wijk pas in, nadat alle 
bommen ontploft waren. Op 28 september was de 
Waalhaven aan de beurt. Ook de kades van de 
Jobshaven en van een deel van de Merwehaven 
op de noordoever werden opgeblazen. De havens 
aan de noordoever ontsnapten grotendeels aan 
de vernielingen, omdat de Duitsers met name die 
havens opbliezen, die zij niet van plan waren te 
verdedigen. Zij verwachtten zich in de Vesting 
Holland het langst te kunnen verdedigen in 
Rotterdam, in de sector van de Parkhaven-Land van 

De economische stillegging van de haven vormde 
nog maar de helft van het oorlogsdrama. De 
schade aan het materieel, aan de schepen en 
kades was daarnaast onthutsend. Al op 11 mei 
1940 werd bij de gevechten om de Maasbruggen 
De Statendam, het grootste schip van de Holland 
Amerikalijn, door de Duitsers gebruikt om de 
noordelijke Maasoever te beschieten. Het schip, 
dat aan de Wilhelminakade lag, werd verwoest 
door brand. Eenzelfde lot was de Boschdijk, 
een ernaast liggend vrachtschip van de H.A.L.,  
beschoren. Bovendien waren tijdens de inname van 
Rotterdam meerdere schepen op magneetmijnen in 

de Nieuwe Waterweg gelopen 
en waren de loodsen van de 
H.A.L. langs de Wilhelminakade 
zwaar beschadigd. Ook op 
Katendrecht gingen loodsen 
verloren. Daarnaast werd ook 
de havenoutillage gedeci-
meerd. Tijdens de oorlog 
versleepten de Duitsers veel 
kostbaar havenmaterieel weg 
naar Duitsland. Zo werden 
meerdere kranen ingenomen en 
naar Duitsland vervoerd.  Alleen 
de Rotterdamse dokken hadden 
topjaren in de oorlogstijd; 
schepen met oorlogsschade 
moesten immers gerepareerd 
worden. 

fase 4   1940-1945: 

VERNIETIGING EN STILSTANd
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fASE 4: 1940 - 1945

KAART 1940

Rijnhaven Oostzijde tijdens WO II 1941, SAR

kaart linkerpagina, gemeente Rotterdam en omgeving, bommen door geallieerden 1940-1945, SAR
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de bommen op de bodem van de haven. De 
kademuren en loodsen, onder meer de grote loods 
San Francisco van de Holland Amerika Lijn schoven 
van hun fundering af en stortten in. Kranen vielen 
om en belandden in het water. De Maashaven 
kwam er beter vanaf. Langs de Maashaven lag een 
zware betonplaat over de paalkoppen. Waar de 
bom achter de kademuur was geplaatst, verschoof 
de bovenbouw weliswaar, maar bleef de fundering 
grotendeels intact. Herstel zou dus eenvoudiger zijn 
dan in de Rijnhaven. De Duitsers stonden daar niet 
toe dat na instorten conserverende maatregelen 
werden getroffen. Daardoor spoelde aan de 
Rijnhaven een 20 tot 25 meter brede strook grond 
achter de bressen geleidelijk uit, met medeneming 
van alles wat erop stond. Ook de bewoners van 
Katendrecht hielpen niet mee. Zij hielpen aan de 
verdere sloop van de loodsen flink mee, omdat 
brandhout in de hongerwinter een gewild artikel 
was. Vrijwel alle kademuren langs de Rijnhaven 
en de Wilhelminakade raakten onbruikbaar, met 
uitzondering van de kade langs de Hillelaan. 

Hoboken. De Rijn-, Maas- en Waalhaven lagen ten 
zuiden van de verdedigingslinie die gevormd werd 
door de Nieuwe Maas en vielen wél ten prooi aan 
vernietiging.
Door overleg tussen de burgemeester, die zich 
tot het uiterste inspande om verdere schade te 
voorkomen, en de Duitse bezetter werd besloten 
het vernietigingswerk voorlopig stop te zetten, tot 
aan gevechtshandelingen nabij de stad. Dit heeft 
veel verdergaande verwoestingen voorkomen. 
De veerdienst op Katendrecht werd na het 
opblazen van de havens in september 1944 
tijdelijk onderbroken om diefstallen uit de vernielde 
huizen te voorkomen, althans volgens de officiële 
lezing. Na verzoekschrift van de bewoners van 
Katendrecht en herstel van de steiger was het in 
november mogelijk de dienst te hervatten. 

De ernst van de schade aan de kades en opstallen  
hing sterk af van het type kademuur en de positie 
van de bom. In de Rijnhaven met zijn oude, op 
houten palen gefundeerde basaltmuren ontploften 

Op de Wilhelminapier resteerde aan het eind 
van de oorlog alleen nog ter plaatse van de 
middenstrook bebouwing met uitzondering van het 
pahuis van Blauwhoedenveem daarnaast aan de 
Wilhelminakade nog slechts de betonnen loods 
New York en een naast gelegen werkplaatsgebouw 
van de H.A.L. Het functioneren van de haven was 
onmogelijk geworden. In de monding van de 
Rijnhaven waren door de vernielingsploegen een 
kolentransporteur en enkele sleepboten tot zinken 
gebracht waardoor ook vanaf de Maas - zo dit al 
mogelijk was door daar afgezonken schepen - de 
haven niet meer te bereiken was. 

Dat de verwoesting grote indruk maakte tonen de 
schilderijen van de  op Katendrecht geboren en 
woonachtige kunstenaar-schilder en autodidact 
Dolf Henkes (1903-1989). Hij maakte - in het 
verlengde van eerder door hem geschilderde 
havengezichten - een fors aantal doeken waarop 
de vernietiging op een pakkende manier in beeld 
gebracht werd. 
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Vernielde kade Rijnhaven Zuidzijde 1945-1950, foto Jan Kammen, Fotomuseum

Rijnhaven Oostzijde tijdens WO II 1944, SARVernielde kade San Francisco Loodsen 1944 , foto E.A. Hof, SAR
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De Rijnhaven stond niet alleen en de oorlogsschade 
was enorm. In totaal werd in de Rotterdamse haven 
circa 7000 meter kademuur opgeblazen, waarvan 
4350 meter voor de behandeling van stukgoed, 
2300 meter voor de overslag van massagoed 
en 600 meter nog niet van plaveisel, loodsen en 
kranen voorziene kademuur. Totaal was 35% van 
de Rotterdamse kades onbruikbaar geworden. 
Groot was ook de ravage onder de werktuigen. 
Van het belegbare vloeroppervlak van loodsen 
en pakhuizen ging 186.000 m2 verloren, dat wil 
zeggen ongeveer 35% van het totaaloppervlak. 

De totale schade aan kaden, loodsen, kranen, 
laadbruggen in de Rotterdamse haven bedroeg 
volgens een eind 1945 gehouden enquête circa 
70 miljoen gulden. 

De directeuren van de gemeentelijke Dienst 
Stadsontwikkeling  en Wederopbouw en van het 
Havenbedrijf zaten echter niet bij de pakken 
neer en hadden al in augustus 1944, nog 
vóór het vernielen van de kademuren door de 
bezetter, een nota opgesteld over de toekomstige 
ontwikkeling van de haven. Hierin probeerden zij 
vooruit te kijken, naar de periode na de oorlog. 
Stukgoedoverslag was hierin het speerpunt 
omdat men verwachtte hiermee in de toekomst de 
grootste winst te kunnen maken. In deze plannen 
zou de Rijnhaven aan de noordzijde gedeeltelijk 
uitgediept gaan worden tot 9,5 meter, aan de 
zuidzijde van 8,5 tot 9 meter en aan de noord- 
en oostzijde tot een diepte van 7,0 meter. Dieptes 
bedoeld voor diepere stukgoedschepen. Het 
zouden uitgangspunten blijken die na de oorlog 
weer opgepakt zouden worden.
Ook riep de Rotterdamse Kamer van Koophandel 
direct na de vernietiging van de havenkades 

commissies in het leven om de aspecten die bij 
herstel aan de orde zouden komen te bestuderen.
De financiële middelen waren echter beperkt en 
uitwerking van plannen bleef liggen tot na de 
bevrijding. De directeur van het Havenbedrijf, ir. 
Nico Th. Koomans, zat in de tussentijd echter niet 
stil en verschafte de geallieerden informatie over 
de staat van de haven en vertrok in januari 1945 
naar Londen waar hij bij het Ministerie van Marine 
aangesteld werd tot na de bevrijding.

katendreCht

De volkswijken op Zuid leden onder de oorlog 
zoals heel Nederland. Honger, sperrtijden 
kenmerkten de periode. Als uitzondering op dit 
trieste en reguliere leven bleef Katendrecht toch 
een geheel eigen gemeenschap. Muziek speelde 
daarbij een belangrijke rol zoals voor de oorlog 
eigenlijk ook het geval was. Voor de oorlog was 
er in de tientallen kroegjes altijd wel een zeeman 
die een muziekinstrument bij zich had, wandelden 
er regelmatig harmonie-orkesten door de straten, 
speelden er jukeboxen in de café’s en bracht ook het 
draaiorgel sfeer en gezelligheid, waardoor menig 
jong talent aangemoedigd werd. Het is bekend 
dat Johnny Hoes, geboren Kapenees en succesvol 
naoorlogs zanger van Nederlands repertoir, in de 
jaren ‘20 en ‘30 op de Kaap uitgebreid kennis 
maakte met internationaal bekende liedjes. De 
echte liefhebber van jazz kon in de jaren ‘30 
bovendien terecht in het Negro Palace Belvédère 
aan de Rechthuislaan. 

Tijdens de oorlog werd Katendrecht min of meer 
een plekje ‘vrij Nederland’, dat voor de Duitse 
Wehrmacht uitdrukkelijk verboden gebied was. De 
bezetter wenste zijn soldaten niet te confronteren 
met prostitutie, geslachtsziekte en opiumverslaving. 
Voor de levendige Rotterdamse jazzscene vormde 
Katendrecht daarom een vluchthaven. Het leven 
ging daar in de eerste jaren van de oorlog min 
of meer zijn gewone gangetje. Vanuit de dancing 
Belvédère klonken ongehinderd de (verboden) 
jazzklanken van musici als Arthur Parisius, Teddy 
Cotton, Freddy Blythe en Boy Edgar. Een van de 
beste jazzmusici uit die tijd was Kid Dynamite 
(Lodewijk Rudolf Arthur Parisius, 1911-1963,  
tenorsax en klarinet) die swingende jazz mixte 
met Surinaamse kaseko. Hij was als verstekeling 
aan boord van een schip vanuit Paramaribo naar 
Nederland gekomen. Zijn huidskleur speelde hem 
echter parten bij het zoeken naar werk. In een 
circus waar hij als vuurvreter aan  de slag kon, 
leerde hij Theodoor Gustaaf Kantoor kennen die 
als trompettist Teddy Cotton eveneens furore in de 
jazzwereld zou maken. 

Op Katendrecht jazz spelen was echter niet zonder 
gevaar. Er was zelfs een waarschuwingssysteem 
uitgedacht, om te voorkomen dat de Duitsers 
onverwacht Belvédère zouden kunnen binnenvallen. 
Zodra er Duitsers op de Brede Hilledijk werden 
gesignaleerd, spoedde zich een ogenschijnlijk 
argeloze fietser naar de Rechthuislaan. Daar 
staakte het orkest onmiddellijk de jazz en 
werden steevast nummers als ‘Heimat deine 
Sterne’ ingezet op het moment dat de Duitsers 
de zaak binnenstormden. Niettemin ontkwam ook 
Katendrecht niet aan de algehele oorlogsmalaise. 
De jazz in Belvédère werd ontdekt en op 31 
december 1943 werd het café gesloten. 
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Verwoesting Rotterdams Haven, 1945, SAR

Twee doeken van Henkes, met als thema Verwoeste haven, Collectie Nederland

Kid Dynamite, foto Nederlands Jazzarchief
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werd uitgevoerd door een consortium van vijf 
Nederlandse en drie Engelse aannemers, de 
N.V. Havenherstel. De N.V Havenherstel bleek 
uiteindelijk twee jaar nodig te hebben voor het 
opruimen. Pas in 1949 was alle schade aan kades, 
terreinen en loodsen hersteld.
 
De werkzaamheden bestonden in eerste instantie 
uit het puinruimen in en rond de havenbekkens. De 
door de bezetter opgeblazen kademuren werden 
uit het water verwijderd en vernielde kranen 
en laadbruggen werden gedemonteerd. In de 
Nieuwe Waterweg moesten de scheepswrakken, 
waarmee de Duitsers de waterweg onbevaarbaar 
hadden willen maken, worden gelicht. De Nieuwe 
Waterweg was pas eind 1947 helemaal vrij van 
versperringen.

Daarnaast moest veel aangeslibd en uit de 
vernielde kadewanden uitgespoeld zand worden 
verwijderd. De havens waren op veel plaatsen 
dichtgeslibd. De mijnopruimingsdienst van de 
Koninklijke marine kreeg daarnaast de taak 
twintig niet-geëxplodeerde bommen onschadelijk 
te maken.

Na het puinruimen volgde het herstel van de 
Rotterdamse kademuren, bij elkaar zo’n 7 km. De 
reparatie gebeurde op verschillende manieren. 
In meerdere gevallen kon de oude duikersklok, 
die nog gebruikt was bij o.a. de oude kades van 
de Rijnhaven en die nog functioneerde, worden 
gebruikt.

Toen de bevrijding er eenmaal was, bleek het 
herstel van de Rotterdamse haven een majeure 
operatie, die niet anders dan als een nationale 
opgave kon worden beschouwd. In Rotterdam 
vreesde men dat de grootste concurrent, de haven 
van Antwerpen die vrijwel ongeschonden uit de 
strijd was gekomen, een beslissende voorsprong 
zou nemen. Het was duidelijk dat overheid en 
bedrijfsleven alles op alles moesten zetten om de 
haven weer tot leven te wekken. Al enkele dagen 
na de overgave van de bezetter maakten Britse en 
Nederlandse mijnenvegers de vaarroutes naar de 
zeehavens mijnenvrij maar dit was slechts beperkt. 
Overal lagen nog de wrakken van door de Duitsers 
afgezonken schepen.

Bij het herstel van de haven waren verschillende 
organisaties betrokken. De Dienst Wederopbouw 
Rotterdam, Diwero, was een rijksinstelling die al 
direct na het bombardement van de binnenstad 
was opgericht om de werkzaamheden rond het 
puinruimen te coördineren. Na de oorlog stuurde 
ze ook de werkzaamheden rond het havenherstel 
aan. De afdeling Havenwerken van de Dienst 
Gemeentewerken leverde het technische apparaat 
voor aanleg, onderhoud en herstel en het 
Gemeentelijk Havenbedrijf verzorgde de planning 
van de werkzaamheden. Maar niet voordat de 
directeur van het Havenbedrijf, dhr Koomans,  
politiek geregeld had duidelijk zeggenschap te 
hebben over de afdeling Havenwerken. Dit zette 
de toon voor de leidende rol die het Havenbedrijf 
tijdens de wederopbouw bij de verdere expansie 
van de haven zou krijgen. Het herstelwerk zelf 

De aanpak bestond niet alleen uit de 
wederopbouw van wat was verwoest, maar tevens 
uit een modernisering van de haven die ingericht 
moest worden op te verwachten groei. De havens, 
waaronder de Rijnhaven werden dieper gemaakt 
zodat er ook grotere schepen konden aanleggen. 
Voor de Rijnhaven betekende dit een gewenste 
diepte van 9 meter. Bovendien werden de 
haventerreinen efficiënter ingedeeld, verruilkaveld 
als het ware, waardoor eigenaren hun versnipperde 
bezit en faciliteiten konden concentreren

Er werd in de Rotterdamse haven ook gemoder-
niseerd met nieuwe kranen en laadbruggen 
(deze laatste kwamen in de Rijnhaven niet voor). 
Tegen het einde van 1950 beschikte Rotterdam al 
weer over 225 walkranen, waarvan 100 van de 
Gemeentelijke Handelsinrichtingen, 76 drijvende 
kranen, 12 laadbruggen voor de overslag van 
massagoed en 26 drijvende graanelevatoren. 
Het aandeel van de efficiënte wip- c.q. topkranen 
was daarmee in de periode 1945 – 1950 
toegenomen van circa 30 tot 50%. De haven had 
de opgaande lijn te pakken en binnen enkele 
jaren zouden de cijfers die uit de jaren dertig 
ruimschoots overtreffen. In 1949, het jaar van 
definitieve afronding van het herstel, werd de 
oude concurrent Antwerpen ingelopen . Eén jaar 
later liepen 12.883 zeeschepen de haven binnen, 
waarmee het cijfer van 1939 overtroffen werd. In 
1952 kon Rotterdam zich de grootste haven van 
Europa noemen.  

fase 5   1945-1985: 
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Na de oorlog volgde al snel het herstel van 
de Rotterdamse haven, met ongekende groei 
tot gevolg. Bij de Rijnhaven vond er een forse 
herschikking op het land plaats en werden 
nieuwe havenkades geïntroduceerd. De haven 
verloor in deze periode niettemin geleidelijk 
haar betekenis. De containervaart had een 
grote invloed op de stukgoedsector en de 
Rijnhaven kon dit type schepen niet faciliteren. 
Het water werd stil. Ook in de omliggende 
havenwijken vonden grote veranderingen 
plaats. De Afrikaanderwijk werd geleidelijk aan 
een immigratiewijk. Katendrecht vocht tegen 
keiharde prostitutiebazen. De stad begon zich 
te bezinnen op nieuwe mogelijkheden voor het 
gebied.

fASE 5: 1945-1985 
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kaart linkerpagina, gemeente Rotterdam en omgeving, 1946, SAR
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Het herstel was mede te danken aan de 
Marshallhulp waar Rotterdam op meerdere 
manieren van profiteerde. Het havenherstel werd 
er voor een belangrijk deel mee gefinancierd 
en de Amerikaanse hulpgoederen kwamen in 
Rotterdam aan wal. Tevens vond er ruime doorvoer 
van goederen naar het zich wederopbouwende 
Duitsland plaats, wat ook de economie van de 
haven aanjaagde. In 1950 werd als bekroning 
van al het herstelwerk en als geschenk aan de 
Rotterdamse burgers die de voorrang van het 
havenherstel op het stadsherstel dagelijks ervoeren, 
de manifestatie Ahoy’ in Het Park gehouden. Het 
was een groot succes. 

Ondanks deze concrete successen, geënt op de 
vooroorlogse uitgangspunten en havenmodellen, 
besefte de stad dat een nieuwe visie nodig was. Al 
gedurende de crisis van de jaren ’30 was gebleken 
dat de haven te veel afhankelijk was geweest 
van de transito naar het Duitse achterland. Om 
de haven een bredere basis te geven, moesten 
havenuitbreidingen in de toekomst vóór alles gericht 
zijn op het aantrekken van industrie. De oorlog 
maakte uitvoering van dit voornemen onmogelijk, 
maar nog vóór het havenherstel voltooid was, 
zette het Havenbedrijf de eerste stappen op weg 
naar een stormachtige expansie die Rotterdam 
tot de grootste haven van de wereld zou maken. 
Het Rijnmondgebied zou hierdoor veranderen 
in één groot haven- én industriecomplex van 
stad tot zee. De Botlek (eerste plannen 1947), 
Europoortgebied (plan 1957) en Maasvlakte (start 
1966) groeiden, onder leiding directeur Koomans 
en zijn opvolger per 1959, ir. Frans Posthuma. De 
laatste zou tot zijn vertrek in 1973 de toon zetten. 
De overslag in de haven zou spectaculair stijgen 
van 70,7 miljoen ton in 1959 tot 294,5 miljoen ton 
in 1973. Al in 1962 bereikte de haven de status 
van grootste haven van de wereld. Kort daarop, 

in 1966 arriveerde het eerste transatlantische 
containerschip. Het containertransport joeg de 
overslagcapaciteit enorm aan. De traditionele 
arbeidsintensieve stukgoedoverslag van goe-
deren werd hierdoor onder druk gezet en gemar-
ginaliseerd. Dit resulteerde in een geleidelijk 
afwaarderen van de oude havens van De Jongh. 
In oktober 1976 lag de door het Havenbedrijf 
en de Dienst Stadsontwikkeling opgestelde Nota 
Herstructurering Oude Havengebieden op tafel. 
De Nassauhaven, Binnenhaven, Spoorweghaven, 
Katendrechtse Havens, Dokhaven en het Charloise 
hoofd op de linkeroever konden zonder meer 
voor woningbouw bestemd worden. In dit plan 
moesten de Rijnhaven, Maashaven, Waalhaven en 
Eemhaven echter hun havenfunctie behouden. Het 
Havenbedrijf en Stadsontwikkeling konden aan de 
gang met de herstructurering.

Het Havenbedrijf zelf veranderde in de jaren ’60, 
‘70 en ‘80 ook als organisatie. Vanaf 1961 werd 
begonnen met het afbouwen van de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen die nog steeds als één van haar 
diensten kranen en loodsen verhuurde aan – vooral 
beginnende en kleine – stuwadoorsbedrijven. 
Directeur Posthuma berichtte in 1967 aan de 
gemeentelijke commissie Haven dat sanering 
onontkoombaar was en in 1972 werden de laatste 
kranen voor de sloop verkocht. Het Havenbedrijf 
trok zich daarmee terug uit de exploitatiesfeer. 
Mede in reactie op de recessie  ten gevolge van de 
oliecrisis van de jaren ‘70  - begin jaren ‘80 waarbij 
veel ontslagen in de stukgoedsector volgden en 
waarin de scheepsbouw sterk achteruitging, richtte 
de inmiddels naar de Marconipleintorens verhuisde 
organisatie zich onder bewind van de nieuwe 
directeur ir. Henk Molenaar (1980 tot 1992) op 
kwaliteitsverbetering en flexibiliteit. De haven 
moest toegevoegde waarde gaan genereren.    
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Wederopbouw kademuur Rijnhaven Oostzijde 1945-1950 , foto Jan Kammen, Fotomuseum Eerste Containerschip ‘American Racer’, maart 1966, SAR
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naoorlogs herstel en gebruik van 
de rijnhaven

Het naoorlogs herstel en de naoorlogse 
ontwikkelingen hadden vanzelfsprekend ook 
gevolgen voor de inrichting en het gebruik 
van de Rijnhaven. De stukgoedoverslag 
professionaliseerde en mechaniseerde verder en – 
ofschoon er nog steeds sprake was van transito op 
het water – was er noodzakelijkerwijs sprake van 
herinrichting op het land. 

nieuwe kades

Men startte met de aanleg van nieuwe kades. 
De houten funderingspalen daarvan werden 
vervangen door betonpalen met daarop een geheel 
nieuwe betonconstructie. De oude kadewand in 
aansluiting op de Hillelaan aan de zuidoostzijde 
van de haven die niet door de Duitsers vernietigd 
was, bleef echter gehandhaafd. Vermoedelijk 
werd hier – gezien de positie in aansluiting op de 
Hillekopbuurt – niet de behoefte gevoeld de kade 
sterk te verbeteren en kosten te maken.

Op andere locaties bleken echter op slechts 
enkele plaatsen de oude grenen funderingspalen 
nog opnieuw bruikbaar te zijn. Op het merendeel 
van de locaties werden nieuwe betonnen 
funderingen geïntroduceerd. Het was mogelijk bij 
de Wilhelminakade de kade enige meters naar 
voren te brengen door hier een stalen damwand 
aan de waterzijde in te brengen met hierachter 
aan de landzijde toepassing van beton. Hierdoor 
ontstond daar op de pier meer ruimte. Bij de 
nieuwe kademuren rond de Rijnhaven zelf werd 
een betonnen L –muur op betonpalen toegepast. 

Daarbij werd een stalen damwand aan de landzijde 
als grondafdichting geplaatst om zodoende 
werkruimte te hebben. Nieuwe kraanbanen en 
spoorrails werden bij het herstel geïntroduceerd. 
Waar mogelijk, benutte men de gelegenheid om 
de situatie substantieel te verbeteren en de kade 
geschikt te maken voor hogere belastingen. Het 
herstel was immers tegelijk modernisering. 

Het uiterlijk van de Rijnhavenkades werd door de 
nieuwe techniek gestroomlijnder. De traditionele 
houten remmingwerken en de koningsstijlen ver-
dwenen en een betonnen kaderand met granieten 
wandvlakken kenmerkte het moderne beeld.

ingrijpende herschikking op het land

Op het land vond een ingrijpende herschikking 
van locaties plaats. Het kenmerkende onderscheid 
tussen de vijf zijden van de haven bleef hierbij 
gehandhaafd. De meest opvallende wijziging 
betrof de herschikking van de Holland Amerika 
Lijn. Deze vestigde zich met al zijn activiteiten op 
het schiereiland aan de noordzijde van de haven. 
De directie van de H.A.L. had al na de vernietiging 
van hun complexen tijdens de meidagen in 1940 
bij het gemeentebestuur geijverd voor een con-

centratie van haar activiteiten op één locatie. 
De situering aan twee zijden van de Rijnhaven 
was te ongemakkelijk. De locatie van de San 
Franciscoloods en Cuba-Mexicoloods verviel hier-
door aan andere partijen.

Langs de volledige lengte van de Wilhelminakade 
aan de Maas was in mei 1940 ongeveer 430 
meter van de 700 meter lange rij H.A.L.-loodsen 
verwoest. Slechts de betonnen loods New York, 

direct gelegen naast het hoofdkantoor van de H.A.L. 
had hier, tezamen met een werkplaatsgebouw  
de oorlog ongeschonden overleefd. Andere nog 
resterende onderdelen van loodsen aan de kade 
werden nu afgebroken omdat men de kade voor 
nieuwe loodsen 15 meter breder wilde maken. 
Ofschoon al eerder plannen gemaakt werden, 
werd pas na de oorlog met de eigenlijke herbouw 
begonnen. De H.A.L. bouwde tussen 1946 en 
1949 een groot aantal loodsen, alle vernoemd 
naar verschillende havensteden. Van deze loodsen 
resteert nu alleen de loods/vertrekhal ‘Rotterdam’ 
(nu o.a. cruiseterminal) nog.

Aan de uiterste oostzijde van de Wilhelminakade 
was al in 1946 de ijzeren loods ‘Norfolk’ met 
een oppervlakte van 2400 m2 op de fundering 
van de hier verwoeste loods in aanbouw. De 
hiernaast gelegen loods ‘Philadelphia’ zou al snel 
volgen (beiden globaal locatie huidige hoogbouw 
‘De Rotterdam’). In 1949 werd westelijk hiervan 
de betonnen vertrekhal ‘Rotterdam’ met zijn 
opvallende tongewelven voor passagiers van de 
transatlantische lijnen opgeleverd (architecten: 
J.H. Brinkman, J. H. van den Broek, J.B. Bakema). 
Aan de westzijde hiervan bevond zich nog de 
vooroorlogse loods ‘New York’, gelegen naast het 
hoofdkantoor van de H.A.L. (deze loods New York 
is nu niet meer aanwezig).

Op de plaats van het oude werkplaatsengebouw 
dat gesloopt werd, tussen loods New York en de 
betonnen vertrekhal ‘Rotterdam’, werd de loods 
‘Baltimore’ gebouwd, een betonconstructie met een 
oppervlakte van 3000m2 (locatie tussen huidige 
World Port Center en cruiseterminal ‘Rotterdam’).

Aan de Rijnhaven noordzijde werd de volledige 
kadelengte ook door de H.A.L. in gebruik genomen. 
Hier waren alle vooroorlogse lood-sen niet door de 
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Wederopbouw kademuur Rijnhaven Oostzijde 1945-1950 , foto Jan Kammen, Fotomuseum

Wederopbouw Rijnhaven Oostzijde 1946 , foto E.A. Hof, Nationaal Archief
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oorlog heen gekomen en de H.A.L. bouwde daar 
nieuwe loodsen met spanten in voorgespannen 
beton, dat hier vermoedelijk in Nederland voor 
het eerst toegepast werd. De loodsen kregen 
metselwerk gevels. De loodsen onder de namen 
San Francisco, New Orleans en Havana werden 
in 1947 aanbesteed en in 1949 opgeleverd  
(architecten: J.H. Brinkman, J. H. van den Broek, J.B. 
Bakema; loodsen nu niet meer aanwezig).
In de middenzone van de Wilhelminapier 
bleef de versnipperde vooroorlogse situatie in 
stand. Op de kop was het hoofdkantoor van de 
H.A.L. ongeschonden de oorlog doorgekomen 
met hierachter de oude bakstenen pakhuizen 
New York, Chicago en Baltimore, inclusief 
het oude Landverhuizershotel. Niet ver daar 
vandaan werd in 1953 als laatste fase van 
de wederopbouwactiviteiten van de H.A.L. het 
betonnen werkplaatsengebouw met o.a. smederij 
en magazijnen voor linnen gebouwd (architecten: 
J.H. Brinkman, J. H. van den Broek, J.B. Bakema). 
Dit op de locatie van het oude pakhuis van 
Blauwhoedenveem dat door het oorlogsgeweld 
verdwenen was. Het gebouw werd voorzien van 
prefab betonnen gevels. 

Luchtfoto Rijnhaven vanuit Westelijke richting, Aviodrome Lelystad 1946nieuwe loodsen H.A.L., H.Langelaar 1950

Oostelijk hiervan was al in 1940 door Pakhuis-
meesteren op de houten funderingspalen van een 
eerder in 1937 afgebrand pakhuisgebouw het 
pakhuis Celebes, Borneo, Java, Sumatra gebouwd. 
Tijdens het uitbreken van de oorlog was de bouw 
van het nieuwe pakhuispand in beton en metselwerk 
in volle gang. De fundering en kelderverdieping 
waren gereed, maar over de verdere afbouw 
ontstond onzekerheid. Uiteindelijk verrezen hier 
drie verdiepingen met acht afzonderlijke vemen 
met ieder een eigen ingang. Direct hiernaast, 
aan de oostkant, bevond zich het pakhuis van het 
Leidsche Veem uit 1898 met zijn metselwerkgevels 
dat min of meer ongeschonden de oorlog was 
doorgekomen. Hiernaast waren nog wat kleinere 
functies te vinden in de vorm van eenvoudige 
loodsen en gebouwen.

Aan de Rijnhaven zuidwestzijde was ook sprake 
van een forse herschikking. De enorme beton-
nen San Franciscoloods was al eerst door de 
Duitse havenvernietiging en een geallieerd bom-
bardement aan de waterzijde enorm beschadigd. 
In 1947 volgde daarop een forse brand met de 
sloop van het middendeel van de loods als gevolg. 
De twee resterende gebouwdelen waren niettemin 
deels opnieuw bruikbaar en aan de havenzijde 
werd - terugliggend - een nieuwe betonnen 
gevel gerealiseerd. De extra maat op de kade 
maakte nu de plaatsing van kranen mogelijk. 
Deze hoefden daardoor niet meer op het dak 
geplaatst te worden. Er werd aan het complex op 
de plaats van het gesloopte deel een kantine en 
portiersgebouwtje toegevoegd. De loodsen, onder 
de namen Fenix 1 en 2 werden opnieuw in gebruik 
genomen, eerst door van Gend en Loos die hier 
hun grote vrachtauto’s repareerden en later door 
de firma C. Steinweg, een zelfstandig opererende Luchtfoto Rijnhaven vanuit Westelijke richting, Aviodrome Lelystad 1946
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Eersteling, Nederlandsche Veem

Pakhuis Japan, China, Handelsveem

Pakhuis Molukken, Vriesseveem

kadewand in aanbouw

Santos
Blauwhoedenveem

Gem. Handels-
inrichtingen

Rommenhöller

resten van Cuba Mexico loods
stalen laagbouw, H.A.L.

resten van San Francisco loods, 
2 laags betonnen constructie 

met kranen op het dak, H.A.L.

Hoofdkantoor, H.A.L.

betonnen loods New York, H.A.L.

Landverhuizershotel
Pakhuizen Java, Sumatra, Borneo, 

Celebes. Pakhuis Meesteren

Centraal Bureau van de nationale Cooperatie 
aan- en verkoopvereniging van de landbouw

Pakhuis de Ruyter, Johan 
de Wit en Tromp 

Leidsche Veem
vijf zijden bedrijven 
vanuit het Zuidoosten resten van loodsen H.A.L.

vijf zijden bedrijven 

Luchtfoto Rijnhaven vanuit Hillelaanzijde, Aviodrome Lelystad 1946
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resten van Pakhuizen Blauwhoedenveembakstenen pakhuizen,
Chicago, Baltimore, New York, 
H.A.L.
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2vijf zijden bedrijven 
vanuit het Westen

Hoofdkantoor, H.A.L.

Landverhuizershotel

Pahuizen Java, Sumatra, Borneo, 
Celebes. Pakhuis Meesteren

Pakhuis de Ruyter, Johan de Wit 
en Tromp Leidsche Veem

San Francisco magazijngebouw, H.A.L.

Rommenhöller

Santos
Blauwhoedenveem

Luchtfoto Rijnhaven vanuit Westelijke richting, Aviodrome Lelystad 1946

Centraal Bureau van de nationale Cooperatie 
aan- en verkoopvereniging van de landbouw
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resten van Cuba Mexico loods
stalen laagbouw, H.A.L.

resten van San Francisco loods, 
2 laags betonnen constructie 
met kranen op het dak, H.A.L.

Eersteling, 
Nederlandsche Veem

Pakhuis Japan, China, 
Handelsveem

Pakhuis Molukken, 
Vriesseveem

betonnen loods New York, H.A.L.

pakhuizen baksteen
Chicago Baltimore New York, H.A.L

resten van Pakhuizen en loodsen  
Blauwhoedenveem

luchtfoto Rijnhaven Aviodrome Lelystad 1946
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kade aan deze zijde echter niet. Er werd - toen de 
kade vernieuwd werd - besloten deze nu niet meer 
openbaar te maken. Daardoor werd het mogelijk 
de gebouwen tot op begane grondniveau naar 
voren uit te bouwen. De firma’s besloten hierop 
de overbouwingen te slopen en zij bouwden vóór 
de gehandhaafde achterliggende pakhuisruimtes 
nieuwe fronten in beton en metselwerk. Daarbij 
werd het optimaliseren van transport naar de 
vemen als een uitdaging beschouwd. Opvallende 
stalen klepopeningen, trapsgewijze bouwvolumes 
en ver uitkragende betonnen laadbalkons 

handelsonderneming die zich richtte op overslag 
van metaal- en staalproducten. Het uiterst 
westelijke deel van de oude San Franciscoloods, 
het oude magazijngebouw, werd vanaf 1954 in 
gebruik genomen door Provimi N.V.  (Proteïne, 
Vitamine, Mineralen), een bedrijf gespecialiseerd 
in diervoeder. Deze bouwde hier in de jaren ’50 
ook nog een groot silogebouw bij.

Aan de Rijnhaven zuidzijde was langs de haven ten 
gevolge van het oorlogsgeweld sprake van een 
tabula rasa. Alle loodsen waren hier vernietigd. 
De bebouwingsstrook erachter met overwegend 
bedrijfsbebouwing bleef – inclusief het pakhuis 
Santos – echter grotendeels intact en voor zover 
uit schaarse foto’s uit de wederopbouwperiode 
af te leiden valt - functioneren. Aan de waterkant 
werden nieuwe loodsen met metselwerkgevels 
teruggebouwd die - zoals luchtfoto’s aantonen - in 
1954 in bedrijf waren.

Het scharniergebiedje tussen Rijnhaven zuidzijde 
en Rijnhaven zuidwestzijde kreeg een sterk 
voedings- en landbouwgericht karakter en werd 
gedomineerd door het Centraal Bureau van de 
Nationale Coöperatie Aan- en verkoopvereniging 
van de Landbouw. Deze huurden hier al kadeterrein 
vanaf 1937 en hadden hier al een fors volume 
gebouwd dat tijdens de oorlog gespaard bleef 
(architect C.J. Henri van Ingen). De Centrale 
der Nederlandse Verbruik Cooperaties COOP 
NEDERLAND UA sloot hierbij aan vanaf 1949. De 
Cuba-Mexicoloods van de H.A.L werd afgebroken 
en de laatste coöperatie bouwde daar haar 
meelfabriek. Deze verrees in verschillende stappen 
als het complex Latenstein (architect J.J.M. Vegter). 
Het complex breidde zich tot in de jaren ’60 
steeds verder uit, o.a. met een enorm silogebouw 

aan de Veerlaan. Ook de oudere bebouwing van 
de Nationale Coöperatie werd toegevoegd aan 
het complex.

Een bijzonder gebied vormde de Rijnhaven 
Oostzijde. Hier waren voor de oorlog de pakhuizen 
te vinden van de veembedrijven Vriesseveem (pand 
‘de Molukken’), het Handelsveem (panden ‘Japan’ 
en ‘China’) en het Nederlandsche Veem (pand ‘de 
Eersteling’) aan de toen openbare kade. Tussen 
de vemen bevonden zich lage loodsen.  De vemen 
kwamen hier wonderwel door de oorlog heen; de 

Firma Steinweg, de Fenixloodsen I en II, 1960 Historisch Katendrecht

Rijnhaven richting pakhuizen aan de oostzijde, 1960 SAR
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waren het resultaat. Bijzonder was dat ieder 
van de pakhuizen een eigen oplossing voor de 
vraagstelling had (zie voor meer informatie, de 
kaderteksten aan het eind van deze paragraaf). 
De tussen de vemen staande en terugliggende 
oudere en lagere loodsen bleven nog geruime tijd 
gehandhaafd maar ook deze werden in de loop 
der tijd vernieuwd waarbij ook daar de gevel 
naar voren geplaatst werd.

 ontwikkeling in stukgoed en transito

Ondanks het feit dat de nadruk in de Rotterdamse 
haven na de oorlog kwam te liggen op de 
stukgoedafhandeling, bleef de Rijnhaven ook 
in gebruik voor de transito-overslag. Het aantal 
dukdalven was rond 1940 gedecimeerd tot een 

kleiner aantal dan in de jaren ’20 (van 16 naar 
10), maar dit sloot aan op de grotere omvang 
van de schepen die aanmeerden en foto’s uit de 
jaren ’50 laten zien dat er op dat moment nog 
ruimschoots overslag plaatsvond van o.a. hout en 
tarwe.

De stukgoedsector rond de Rijnhaven bloeide in 
de jaren ’50 en begin jaren ’60 nog als gevolg 
van de verbeterde overslagtechnieken en de 
schaalvergroting en concentratie van bedrijven, 
maar met de introductie van containerschepen 
veranderde vanaf de helft van de jaren ’60 
de situatie. De Rijnhaven kon dit type schepen 
en overslag niet faciliteren. Deze schepen 
behoefden grotere en diepere havens die in het 
westen wel te vinden waren. De havenactiviteit 
nam eind jaren ’60 en tijdens de jaren ’70 af. 

Stukgoed, Cas Oorthuys, 1945-1959, fotomuseum Stukgoed, Dolf Kruger, 1954, fotomuseum

Yalewagen, C. Oorthuys, Dynamische stad 1950 laden en lossen, C. Oorthuys, Dynamische stad 1950

Illustratief hiervoor was het verdwijnen van de 
Holland Amerika Lijn. Het passagiersvervoer van 
de H.A.L. op de Wilhelminapier stokte vanaf 
1964 toen de luchttarieven voor vliegverkeer 
aanzienlijk verlaagd werden. De H.A.L. ging zich 
daardoor meer en meer richten op de cruisevaart 
wat rond 1970 uitmondde in het verplaatsen 
van de werkmaatschappij naar New York. Het 
passagekantoor in Rotterdam werd hiermee 
feitelijk bijkantoor van het hoofdkantoor in de 
Verenigde Staten. 

De laatste reguliere oversteek met een 
passagiersschip vond plaats in 1971 toen de 
Nieuw Amsterdam (II) voor de allerlaatste keer als 
lijnschip de haven uitvoer. De vrachtschepen die in 
de meeste gevallen gebruik maakten van de kades 
van Rijnhaven Noordzijde bleven Rotterdam nog 
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een tijd als thuishaven houden. Niettemin werd er 
intensiever met andere rederijen samengewerkt en 
werden al vanaf 1967 de kades en loodsen van 
de H.A.L. aan de Rijnhaven tijdelijk door andere 
partijen gehuurd en gebruikt. In 1975 werd de 
divisie Transport (de vrachtschepen) verkocht. Dit 
resulteerde in het opheffen van de H.A.L. op de 
Wilhelminapier. Het hoofdkantoor op de kop van 
de pier kwam in 1984 in de verkoop. 

Niet alleen op de pier werd het stil en werden de 
loodsen onderverhuurd aan kleinere bedrijven. 
Ook aan andere kanten van de haven en op het 
water werd het in de jaren ’80 steeds stiller. Aan 
de oostzijde van de haven werden de vemen 
vooral door wegvrachtverkeer gevuld en deze 
zijde van het water werd, evenals Rijnhaven 
Noordzijde meer en meer als wachthaven door 
de rijnaken gebruikt. Alleen aan de Hillelaanzijde, 
de ‘zandhoop’ genoemd omdat hier zand voor 

de wegenbouw afgeleverd werd, en aan de 
Katendrechtse zijde was nog sprake van levendige 
aan- en afvoer over water. 
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Rijnhaven, op de voorgrond de Nieuw Amsterdam, één van de vlaggeschepen van de H.A.L., Rotgans, 1960 

Wilhelminapier, Rotgans, 1956

Rijnhaven Noordzijde met Hoofdkantoor H.A.L. Landverhuizershotel, LasPalmas en Pakhuis meesteren , Rotgans, 1954

Rijnhaven Zuidzijde gezien vanuit Provimi richting Latenstein en de pakhuizen aan Rijnhaven Oostzijde , Rotgans, 1959
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Rijnhaven Zuidzijde Huiden, C. Oorthuys,  datum onbekend, uit Dynamische stad Wilhelminapier met Eersteling op achtergrond, C. Oorthuys,  datum onbekend, uit Dynamische stad Papierhout ontscheept, C. Oorthuys,  datum onbekend, uit Dynamische stad

fA
S

E 
5 

19
45

-1
98

5 
T

w
EE

d
E 

b
LO

EI
 



Flexus AWC  juli 2018102 103Cultuurhistorische verkenning Rijnhaven

2

Hillelaan watersnood 1953, foto secr.nl

luchtfoto richting Hillelaan, jaren 60, serc.nlluchtfoto richting Hillelaan, jaren 60, serc.nl  Hillelaan Metrostation Rijnhaven, W.L.J. Consenheim, 1968, SAR

verandering op zuid

februariramp 1953

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 
1 februari 1953 werd Nederland getroffen 
door een van de grootste natuurrampen uit zijn 
geschiedenis, de watersnoodramp. De combinatie 
van springvloedtij met een noordwester storm 
boven Schotland resulteerde in het samenpersen 
van het zeewater in de trechtervormige Noordzee 
waardoor dit tot ongekende hoogte steeg. De 
gevolgen voor Zeeland en de Zuid-Hollandse 
Eilanden en West-Brabant zijn bekend, maar ook 
in Rotterdam Zuid had dit zijn gevolgen. Het water 
in de havens bereikte een recordhoogte. Bij de 
Putselaan liep het water zo van de Maashaven 
de Afrikaanderwijk in. Maar niet alleen daar. De 
gehele Hillekop en de Hillelaan aan de andere 
kant van de Brede Hilledijk kwamen onder water 
te staan, inclusief het treinemplacement langs de 
Parallelweg.

Na de ramp vonden in het kader van de 
Deltawerken forse dijkverhogingen plaats. Voor 
de Afrikaanderwijk betekende dit in de periode 
1960 - 1966 het verhogen van de Hillelaan 
langs de Maashaven waardoor de 19e eeuwse 
bebouwing daar in een kuil achter de weg kwam 
te liggen waardoor ook de directe zichtrelatie 
met de haven verviel. De grote markt verhuisde 
daarop naar de Pretorialaan. Ook werd een 
breed dijklichaam op de Brede Hilledijk ge-
introduceerd tussen de Hillekop en het zuidelijk 
deel van de Afrikaanderwijk. Het Hillekopbuurtje 
werd hierdoor een afgescheiden locatie.
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activiteiten tijdens het Interbellum hun activiteiten. 
Hier waren o.a. een brandstoffenhandel, een 
winkel in lingerie (met o.a. franse pikante bh’s voor 
de prostitués op Katendrecht), een groot aantal 
havencafés, een slagerij, een sigarenwinkel, een 
horlogemaker en een kleermaker gevestigd. De 
winkels werden zowel door schippersfamilies, de 
Kaapse prostituées, de havenwerkers, een enkele 
zeeman als ook de gewone inwoners van de 
Afrikaanderwijk en Katendrecht bezocht. In de 

 markt en handel hillelaan

De winkelplint langs de Hillelaan kende vanaf de 
jaren ’50 tot in de jaren ’70 een goede tijd. 
Vóór de realisatie van de metro werd de 
middenberm tussen Brede Hilledijk en Parallelweg 
gebruikt als rommelmarkt (met ook boekenkramen) 
in het verlengde van de grote markt verderop 
aan de Hillelaan. De zaken in de winkelplint 
in het continueerden in het verlengde van de 

de rotterdamse metro

Op de Hillelaan vonden in de jaren ’60 ook 
nog andere ingrijpende wijzigingen plaats. Hier 
verrees het metroviaduct. Het denken over aanleg 
van een Rotterdamse metro startte al gedurende 
de jaren ’50 met plannen voor een ‘tramtunnel’. De 
Rotterdamse metro, de eerste van Nederland, had 
vervolgens in 1960 zijn eerste grote presentatie 
aan het publiek op de Floriade in de vorm van een 
38 meter ‘bewegende’ makette met modeltreinen. 

In 1961 startte de bouw van de metrolijn tussen 
het Centraal Station en Zuidplein die 7 jaar zou 
duren. Na een groot aantal proefritten met de 
nieuwe metrotreinstellen openden prinses Beatrix 
en prins Claus op 9 februari 1968 in het bijzijn van 
toenmalig burgemeester Thomassen de lijn. 
Ze passeerden daarbij het nieuwe metrostation 
Rijnhaven (ontwerp: C. Veerling, Gemeentewerken 
Rotterdam) dat op de kruising van de Brede 
Hilledijk en de Hillelaan gebouwd was.

Met de metro werd een tweede tunnel onder Maas 
gerealiseerd die Zuid met Noord verbond. Voor 
Katendrecht en de Afrikaanderwijk betekende 
de aanleg een enorme verbetering van de 
bereikbaarheid: het metrostation bood een directe 
verbinding met de binnenstad. 

De Hillelaan was gedurende lange tijd een 
bouwput. Met het viaduct ontstond een heel 
andere ruimtelijke situatie dan voorheen. De 
Hillelaan transformeerde van stadslaan met 
wandelstrook naar een stedelijke infrastructuur 
met op de middenberm een betonnen viaduct als 
zichtbarriere tussen winkelplint en haven.

Metro op viaduct tussen Rijn- en Maashaven jaren ‘60, foto RET

van de immigranten resulteerde in volgepropte 
pensions. Ook Turkse ondernemers/huisjesmelkers 
begonnen hiermee. Verpaupering en wederzijds 
wantrouwen groeide met de dag. In augustus 
1972 kwam het tot een uitbarsting. Na een stevig 
meningsverschil tussen een Nederlandse huurster 
en haar Turkse huisbaas sloeg de vlam in de 
pan met het leegruimen van gastarbeidershotels 
door Nederlandse inwoners tot gevolg. De rellen 
sloegen over naar andere buurten op Zuid. Hierop 

volgde grote politie-inzet. Tezelfdertijd probeerde 
een actiecomité genaamd Pro Gastarbeiders de 
situatie te sussen. Uiteindelijk liep alle onrust met 
een sisser af. 

jaren ’70 zette de neergang van de klandizie van 
de Hillelaan in, die o.a. het gevolg was van de 
achteruitgang in de haven en de schaalvergroting 
in het winkelbedrijf waar de kleinere neringen 
geen antwoord op hadden.

eerste immigranten en de reactie

In de periode tussen 1960 en midden jaren ’70, 
een periode waarin de Nederlandse economie 
groeide, startte de werving van gastarbeiders voor 
de industrie en haven. De bevolkingssamenstelling 
van Rotterdam Zuid en hiermee de Afrikaanderwijk 
begon hierdoor te wijzigen. In 1963 was sprake 
van de eerste naoorlogse komst van een grote 
groep gastarbeiders in Rotterdam, in dit geval 
uit Spanje. Deze Spaanse gastarbeiders die 
eerst nog op basis van tijdelijke contracten aan 
het werk gingen, werden toen nog gehuisvest in 
een voormalig barakkenkamp van de Koninklijke 
Marine aan de Waalhaven oostzijde. Midden 
jaren ’60 slaagden de eerste gastarbeiders een 
woonplek te vinden in het regulier stedelijk gebied 
en werden hiermee uiteindelijk immigrant. 

Na de Spanjaarden en Italiaanse gastarbeiders 
volgden halverwege de jaren ’60 Turkse en 
Marokkaanse arbeiders en havenwerkers die 
overwegend een woonplek vonden op goedkopere 
locaties zoals de Afrikaanderwijk. De wettelijke 
mogelijkheid tot gezinshereniging die per 1960 
inging, maakte het mogelijk vrouw en kinderen 
naar Nederland te halen. Naast deze import in de 
Afrikaanderwijk vond er ook een uitreis plaats. Een 
deel van de oorspronkelijke bewoners vertrok naar 
de nieuwe uitbreidingswijken aan de rand van de 
stad. De woningen werden te oud en te benauwd 
gevonden.  De vraag naar goedkope huisvesting 

Hillelaan makrt, 1961, SAR
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periode 1975 – 1980 passeerden vervolgens als 
uitplaatsingsoptie verschillende plannen voor een 
gemeentelijk eroscentrum de revue die het geen 
van allen haalden.

In 1980 meldde het Rijks Instituut voor de 
Gebouwde Omgeving (RIGO) dat als plannen 
voor de bouw van een eroscentrum niet 
doorgingen dit een ernstige belemmering voor de 
stadsvernieuwing in Katendrecht zou betekenen. 
De bewoners eisten hierop de status van woonwijk 
op. Van een eroscentrum kwam het niet maar de 
gemeente startte met het uitkopen van een groot 
aantal bedrijven. In een gemeentelijk slotoffensief 
verschenen in 1981 continue surveillerende 
politieauto’s op Katendrecht, waardoor de klanten 
definitief wegbleven.
Katendrecht telde eind 1981 nog 25 
geregistreerde prostituees. Een jaar eerder waren 
dat er nog 181 geweest. Katendrecht werd een 
meer reguliere woonwijk.

stadsvernieuwing

De ‘ouwe Kaap’ was daarmee verdwenen en 
ook op Katendrecht was de stadsvernieuwing 
toen al begonnen. De wijk werd al in 1975 
tot stadsvernieuwingswijk verklaard. De stads-
vernieuwing in Rotterdam was al een jaar 
daarvoor gestart onder wethouder Van der Ploeg. 
Deze politicus, van 1974 tot 1982 wethouder 
Stadsvernieuwing, hervormde de gemeentelijke 
dienst Volkshuisvesting ingrijpend en pakte dertig 
jaar achterstallig onderhoud door particuliere 
woningeigenaren aan. In 1975 resulteerde dit in 
de aankoop van 30.000 Rotterdamse woningen en  
een lobby bij staatssecretaris Jan Schaefer voor 

Gevolg was het intimideren van wijkbewoners, 
raamprostitutie in ploegendienst, de introductie 
van sexclubs en het massaal opkopen van huizen 
voor gebruik als bordelen.  
Eind jaren ’60 kwamen de bewoners in 
opstand. In 1969 werd een Wijkorgaan van 
bewoners opgericht waaruit de Aktiegroep Redt 
Katendrecht zou voortkomen. De bordeelhouders 
en café-eigenaren verenigden zich hierop in het 
Demokratisch Overleg-Orgaan Katendrecht en 
de Katendrechtse Middenstands Vereniging. In 
1970 werd door 200 gezinshoofden met een 
petitie bij het gemeentebestuur aangeklopt. Zij 
vroegen de prostitutie in de wijk in te dammen. 
Strengere politiecontroles van sexzaken waren het 
gevolg wat de straatprostitutie aanjoeg omdat 
de klanten de bars niet meer in durfden. In 1973 
ging het gebouw van het Wijkorgaan in brand, 
vermoedelijk aangestoken door de souteneurs die 
kort daarvoor de voorzitter van het Wijkorgaan 
bedreigden. Vanaf 1974 startte vervolgens 
het sluiten van bordelen door de politie. In de 

katendrecht: gevecht tegen 
prostitutiebazen

Ook op Katendrecht was het eind jaren ‘60 onrustig. 
Weliswaar was prostitutie van meet af aan een 
onderdeel van de havenwijk Katendrecht, maar 
dit was nooit de belangrijkste bron van inkomsten 
voor de wijkbewoners - zeker niet in de jaren voor 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was 
slechts een onderdeel van het gehele ‘afwijkende’ 
leven op Katendrecht. Deze afwijkende situatie 
was op gemeentelijk niveau al in 1956 op een 
‘sociale kaart’ van Rotterdam benoemd. Deze 
was in opdracht van de Dienst Stadsontwikkeling 
en Wederopbouw gemaakt en Katendrecht was 
daarop, tezamen met de nooddorpen, benoemd 
als concentratie van de ‘sociaal-pathologische 
probleemgroepen’. Ondanks deze constatering 
greep men niet in en Katendrecht werd in de jaren 
’50 en ’60 niet genoemd in door de gemeenteraad 
behandelde saneringsnota’s. Men  beschouwde de 
Kaap niet zozeer als woongebied maar eerder 
als quarantainecentrum voor aan het havenbedrijf 
verwante ‘ongeregelde’ en ‘onzedelijke’ bevol-
kingsgroepen.

De situatie wijzigde in de periode van de jaren 
’60 tot ’70. De Kaap veranderde in die jaren 
langzaam van een wijk voor zeelieden op zoek 
naar lichtzinnig vermaak naar een sexdriehoek met 
keiharde prostitutie. De situatie werd verergerd 
door de strengere politiek van de gemeente Den 
Haag tegen prostitutie aldaar, waardoor veel 
Haagse hoeren naar Rotterdam verhuisden. De 
hoeren die van oudsher op Katendrecht werkten, 
maakten plaats voor jonge, buitenlandse meisjes. 
In hun kielzog kwam een ander slag pooiers. Prostituées Katendrecht foto NRC Chris de Jongh 

studie. Ontwerpers stelden de vraag naar het 
totaalbeeld van de stad, los van kleinschalige 
participatievraagstukken en blokinvullingen. 
Een belangrijk moment was het in 1982 door 
de Rotterdamse Kunst Stichting georganiseerde 
architectuurfestival: ‘Architecture International 
Rotterdam’ met als thema ‘Het beeld van de stad’. 
Een van de producten vormde de tentoonstelling en 
publicatie ‘Havenarchitectuur’ waarin gebouwen, 
installaties en bouwwerken in het havengebied 
op een positieve manier geïnventariseerd 
werden, als zijnde juist bij uitstek kenmerkend 
voor Rotterdams stedelijke identiteit. Het andere 
belangrijke project vormde de studie naar de Kop 
van Zuid, inmiddels door havenactiviteit verlaten, 

van de Katendrechtse havens met hun omliggende 
bedrijven, dit om het verlies aan woningen in de 
stadsvernieuwingswijken ten gevolge van sloop en 
woningsamenvoegingen te compenseren.

air; de eerste vraagstellingen 
betreffende de nieuwe invulling van 
havengebieden

Door de zich doorzettende stadsvernieuwing 
met zijn kleinschalige invullingen werd de 
verschijningsvorm van de stad als geheel 
nadrukkelijker dan ooit onderwerp van 

de ‘vergelijkingshuren’(met een puntensysteem).  
Projectgroepen en burgerparticipatie werden 
geïntroduceerd. Inpassingsvraagstukken  in het be-
staande stadsweefsel werd onderwerp van studie 
en uitvoering. In deze eerste fase vonden vooral 
hoogniveau-renovaties van vooral 19e eeuwse 
bouwblokken plaats waarbij dakopbouwen 
(dakdozen) en balkons, dakramen en vervanging 
van kozijnen door kunststof exemplaren werden 
geïntroduceerd. In aanvulling vond ook sloop-
nieuwbouw plaats. 

In de Afrikaanderwijk vond dit plaats binnen het 
raamwerk van straten. In Katendrecht was al bij 
aanvang discussie over nieuwbouw op het gebied 

Katendrecht bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde vanuit Latenstein richting Hillelaan , 1980, foto serc.nl
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en waar grote herstructureringsvraagstukken 
lagen te wachten. De Rijnhaven met zijn randen 
Katendrecht en Afrikaanderwijk behoorde hier 
ook toe. Vijf buitenlandse toparchitecten werden 
uitgenodigd hun visie op de Kop te geven. Dit 
waren Aldo Rossi, Oswald Mathias Ungers, Josef 
Paul Kleihues, Derek Walker en Richard Meier. 
De opdracht was nadrukkelijk niet een concreet 
ontwerp of plan te maken, maar juist zich te richten 
op een visueel totaalbeeld. Het kaartbeeld dat 
o.a. de Italiaanse architect en theoreticus Aldo 
Rossi produceerde, plaatste vraagstellingen rond 
het havengebied in een nieuw licht, juist door de 
introductie van grootstedelijke stedenbouwkundige 
compositietechnieken. De overlooplocaties langs 
de oude havens werden defintief onderwerp van 
studie.
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omslag werkboek De Kop van Zuid ter gelegen-
heid van de eerste editie Architecture Interna-

tional Rotterdam, 1982 

plan Aldo Rossi , 1982 

plan Kleihues , 1982 

ontwerp Kop van Zuid dienst Stadsontwikkeling, 1983

omslag Haven architectuur, een inventarisatie 
van industriële gebouwen in het Rotterdamse 

Havengebied; Rotterdam, 1982 
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luchtfoto 29-04-1950+ van links naar rechts pakhuis De Molukken, pakhuis Japan-China-Korea-Siam en het pakhuis De Eersteling, Aviodrome Schiphol

3 pAKHUIzEN
Rijnhaven Oostzijde

In september 1944 werden de kadewand en 
de gevels van de pakhuizen aan de Rijnhaven 
Oostzijde zwaar beschadigd. Het betrof het 
pakhuis De Molukken, het pakhuis Japan-China-
Korea-Siam en het pakhuis De Eersteling. Na 
de oorlog werden daar de drie vooroorlogse 
pakhuizen ingrijpend verbouwd. Nieuwe volumes 
werden opgetrokken vóór de nog resterende en 
te hergebruiken volumes. De nieuwe aanbouwen 
aan de Rijnhavenzijde waren een staaltje van 
nieuwe vooruitstrevende havenarchitectuur waarin 
steeds getracht werd een zo efficiënt mogelijke 
methode voor het in- en uitladen van goederen 
te bewerkstelligen. Op de begane grond van de 
enorme panden betekende dit in alle gevallen 
een hoge plint met een laadperron op de hoogte 
van de passerende goederentreinen. De drie 
pakhuizen zijn uiteindelijk gesloopt voor de aanleg 
van het plan Kop van Zuid.

de molukken, 1948, blauwhoedenveem 
vriesseveem, architect ph. kanters 

Bij de herbouw in 1948 van het havenfront van 
het meest noordelijk gelegen pakhuis De Molukken 
besloot men tot een sterke modernisering van 
het zes verdiepingen hoge pand op een kelder, 
dat voorzien werd van een betonconstructie 
met bakstenen gevel en een fundering met 
gewapend betonnen Franki-palen. Om in het 
pakhuis een zo groot mogelijk vloeroppervlak 
te verkrijgen ontwierp architect Ph. Kanters een 
vrijwel rechtopgaande gevel. De op iedere 
verdieping aangebrachte brede laadbalkons 
kwamen hierdoor recht boven elkaar te liggen. 

De Molukken Blauwhoedenveem, foto: Jannes Linders
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Om de goederen door middel van de kranen op 
de gewenste verdiepingen te krijgen, werden de 
diepe laadbalkons voorzien van trapeziumvormige 
uitkragingen, per verdieping verspringend. Dit vrij 
traditionele systeem dat Kanters al uitgetest had 
bij het ook door hem ontworpen pakhuis St. Job op 
de noordoever, vereiste nogal wat stuurkunst van 
de kraanmachinist, wat nog wel eens mislukte.

2



113Flexus AWC  juli 2018112

japan China korea siam, 1947, 
handelsveem, architecten f. de ruyter, 
a. van der graaf, tol

Dit pakhuis was een staaltje van expressionistische 
wederopbouwarchitectuur en bevatte niet alleen 
gesloten geveldelen zoals je bij pakhuizen 
verwacht maar ook een open gevel omdat in de 
ontwerpfase sprake was van het onderbrengen 
van een zaadschoningsbedrijf (wassen, filteren 
e.d.) in een deel van het pand. Bij de herbouw 
van dit pakhuis werden eerst uitgebreide proeven 
genomen om in het pand tot een zo efficiënt 
mogelijke goederenbehandeling te komen. Met 
krijtstrepen werden op de kade theoretische 
laadbalkons uitgezet, waarop met een Yale-truck 
werd gemanoeuvreerd. Door voor- en achteruit 
te rijden kon corrigerend worden opgetreden 
ten opzichte van de kraanmachinist wat een 
tijdwinst opleverde van 30 a 40% ten opzichte 
van overladen bij de naastgelegen Molukken. 
Men stelde dit voordeel voorop ten opzichte 
van oppervlakte ten behoeve van opslag en 
realiseerde zeer diepe laadbalkons op de tweede 
en vierde verdieping. De eerste verdieping had 
daarbij een doorlopend balkon, terwijl de derde 
en vijfde verdieping trapsgewijs terugsprongen 
waardoor ook daar overladen routineus gedaan 
kon worden. De hoge schijf aan de noordkant van 
het gebouw bevatte het zaadschoningsbedrijf. 
Deze verkreeg op deze niet door de zon belaste 
gevel  een vulling met glaskozijnen in een betonnen 
raamwerk. Naast de trapsgewijze opbouw werd 
het gebouw gekenmerkt door vele afgeronde 
elementen. Dit had een practische reden omdat 
hiermee de kans op beschadiging van gebouw en 
goederen werd verminderd. 

Pakhuis Japan China Korea Siam , foto: C. Kramer Eersteling Pakhuismeesteren, 1946, SAR

de eersteling, 1950, 
pakhuismeesteren, architecten m. 
lockhorst, w.f. overeijnder

Bij dit laatst herbouwde pakhuis dat ook voorzien 
werd van een moderne Frankipalenfundering en 
een betoncasco werd gezocht om, naast een zo 
efficiënt mogelijke goederenbehandeling, ook een 
zo groot mogelijk vloeroppervlak te realiseren. De 
oplossing met laadkleppen die al eerder in de San 
Franciscoloods toegepast werd, werd hier opnieuw 
geïntroduceerd. De gebruikelijkerwijs vaste 
laadbalkons en schuifdeuren werden hiermee 
overbodig. In gesloten toestand deed de klep dienst 
als deur, terwijl hij in geopende toestand geschikt 
was om als laadbalkon te dienen voor lasten tot 
zes ton. Op de kleppen konden twee Yale-wagens 
tegelijk staan waardoor continue kon worden 
gewerkt. Ook hier dus rechtopstaande gevels in 
metselwerk en beton, maar nu in uiterlijk geheel 
bepaald door de vierentwintig laadkleppen en het 
geometrische spel met gevelvlakken daartussen. 
Op de noordoosthoek van de nieuwbouw bevond 
zich hoog op een sokkel het karakteristieke beeld 
‘de Lastdrager’ van de Rotterdamse beeldhouwer 
Han Rehm.

bronnen:
 - De Winter, Peter, e.a., Havenarchitectuur, 

Rotterdam 1982
 - Van Voorden, e.a., historische Structuuranalyse 

Kop van Zuid, Delft, 1991
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2fase 6   1985-2010: 
Verstilde haven wordt 
schakel tussen Noord 
en zuid

 

wijziging in gemeentelijk beleid

De resultaten van het festival AIR uit 1982 
landden heel langzaam, en zeker niet snel binnen 
de gemeentelijke organisatie. In 1984 werd de 
gemeentelijke structuurschets ‘De Kop van Zuid’ 
geschreven waarin de betekenis van AIR 1982 
nogal schamper werd afgedaan als ‘slechts 
betrekkelijk’. De hoofddoelstellingen die men zich 
stelde waren vooral gericht op het voorzien in de 
behoefte aan (goedkope) woningen. 

Maar hier kwam verandering in. De economie 
trok rond het jaar 1985 aan waardoor men 
geleidelijk begon te beseffen dat er ook andere 
investeringsmogelijkheden waren. Er was bovendien 
een nieuw daadkrachtig college onder leiding van 
burgemeester Peper.

In 1985 verscheen het Binnenstadsplan waarin 
verschillende Rotterdamse deelplannen uit de 
periode 1975-1985 van een integraal ruimtelijk 
kader voorzien werden en waarin de verbanden 
tussen de verschillende plangebieden in de stad 
werden benoemd. Vervolgens verschenen in 1987 
de nota ‘Vernieuwing van Rotterdam’ die geschreven 
werd onder verantwoordelijkheid van het college 
en de nota ‘Nieuw Rotterdam’, opgesteld door een 

 

situatie op het water

De situatie in de Rijnhaven wijzigde midden jaren 
’80 mee met de havenontwikkelingen die al in de 
vorige periode ingezet waren. De tradervaart 
verdween en de haven werd in gebruik genomen 
als wachthaven voor de binnenvaart. Er werd een 
580 meter lange drijvende steiger in de haven 
geplaatst. Deze werd met palen en klapankers in de 
havenbodem geankerd. De steiger sloot aan op de 
Hillelaan. Deze binnenvaartsituatie zou voortduren 
tot 2007. In dat jaar werd  de Rijnhaven aan het 
ligplaatsenplan voor de binnenvaart onttrokken. 
De steiger en de binnenvaartschepen verhuisden 
daarop naar de Maashaven. Uiteindelijk zou de 
Rijnhaven in het kader van het project Stadshavens 
overgedragen worden aan de gemeente Rotter-
dam.

 

 

onafhankelijke commissie. Beide nota’s schetsten 
een ander ruimtelijk beeld voor de toekomst van 
de stad waarin nauwer aangesloten werd op 
de tendenzen van het AIR-festival. Men durfde 
grootstedelijker én grootschaliger te denken en 
er ontstond een nieuw architectuurklimaat waarin 
Rotterdam zich als moderne metropool wenste te 
profileren.

In de nota van het college werd nadrukkelijk 
gesteld dat het vestigingsklimaat voor bedrijven uit 
de zakelijke dienstverlening alleen zou verbeteren 
als de stad aantrekkelijker werd. Hiervoor was men 
bereid een actieve grondpolitiek te gaan voeren. 
De cover van de nota van de adviescommissie 
werd gelardeerd met een abstracte weergave van 
hoogbouw, gemonteerd op het Noordereiland. Aan 
hoogbouw had men in Rotterdam al wat kunnen 
wennen. In 1981 had de architect Rem Koolhaas 
al een hoog gebouw gepresenteerd voor de 
latere Nedlloydlocatie aan de Maasboulevard en 
inmiddels was het Beursgebouw aan de Coolsingel 
al voorzien van een kantoorschijf met een hoogte 
van 93 meter (architect: EGM Architecten, Rob van 
Erk en Ab Veerbeek).

illustratie op omslag rapport Nieuw Rotterdam toont hoogbouwvisioen

Rijnhaven vanuit Latenstein, 1980, serc.nl
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Grote en ingrijpende antwoorden formuleerde 
de stad voor de leegstaande gebieden rond de 
Rijnhaven en de oude havens van de RHV. Met 
de komst van de vasthoudende Riek Bakker als 
nieuwe directeur bij Stadsontwikkeling startte 
één doorgaand planproces waarin - getuigend 
van grootse visie - de ruimtelijke positie van 
de Rijnhaven ingrijpend wijzigde. De Hillelaan 
werd onderdeel van een Stadsas Noord – Zuid. 
Met de introductie van de Erasmusbrug, Kop 
van Zuid en Wilhelminapier werd het stille 
Rijnhavenbekken een letterlijke waterscheiding 
tussen sterk uiteenlopende sociaal-economische 
en culturele milieus. De stad formuleerde hierop 
haar ambitie om met een Rondje in ieder geval 
het water voor iedere Rotterdammer bereikbaar 
te maken.

fASE 6: 1985-2010 - 

KAART 2007
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die Rotterdammers gebruikelijkerwijs opwierpen 
tussen ‘hun op Zuid’ en ‘hun in Noord’. Bakker 
realiseerde zich dat een optimale presentatie 
nodig was om de Rotterdammers ‘visueel en 
emotioneel bij de kladden te grijpen’ ten faveure 
van de plannen. 
In oktober 1986 verstrekte de gemeente 
Ontwerpbureau ir. Teun Koolhaas Associates de 
opdracht tot het maken van een stedenbouwkundig 
ontwerp voor de Kop van Zuid. Begin 1987 kwam 
het bureau met het ontwerp. De uitgebreide 
presentatie bestond uit o.a. een makette, een 
diapresentatie en een getekende presentatie van 
een mogelijk toekomstige hoogbouwskyline op de 
Wilhelminapier. De boodschap van het ontwerp 
werd door de pers begrepen. ‘Manhattan aan de 
Maas’ doopte een journalist van het Rotterdams 
Nieuwsblad het plan. Die alliteratie ging een 
eigen leven leiden.

Ruimtelijke Ordening uit 1988 als ‘mainport’ naast 
Schiphol gezekerd. Met de introductie van de 
nieuwe directeur Willem Scholten, directeur van 
1991 tot 2004 zou het Havenbedrijf hierop haar 
verzelfstandigingsstrategie voortzetten. In 2004 
was de verzelfstandiging een feit. Het Havenbedrijf 
was op het moment van verzelfstandiging al 
verhuisd naar het World Port Centergebouw op 
de Wilhelminapier. Het Havenbedrijf werd een 
overheids-NV waarin het Rijk en de gemeente 
Rotterdam participeerden. In de statuten was 
expliciet opgenomen dat het bedrijf niet alleen 
een financieel maar ook een maatschappelijk 
rendement moest opleveren. Willem Scholten trad 
in datzelfde jaar af in verband met op eigen 
gezag verlenen van fikse bankgaranties aan RDM. 
Onder het bewind van Hans Smits, de president-
directeur van 2004 tot 2014, zou het Havenbedrijf 
vervolgens uitgebouwd worden tot een zakelijke en 
transparante organisatie die tegenwoordig - naast 
haar havengerelateerde activiteiten - ook een 
partner is bij de transformatie van de Rotterdamse 
Stadshavens naar stedelijk gebied.

introduCtie van het plan kop van 
zuid

In 1986 werd Riek Bakker directeur bij de dienst 
Stadsontwikkeling van de gemeente. Haar opgave 
was de eerder door de gemeente gepresenteerde 
nota’s vorm te geven. Voorafgaand aan haar 
aanstelling verbleef Bakker een week in een hotel 
met uitzicht op de Maas en Kop van Zuid, wat haar 
de ogen opende voor de mogelijkheden de Kop bij 
de stad te betrekken en een brug te slaan tussen de 
stadsdelen. Dit in weerwil van de mentale barrière 

wijziging positie havenbedrijf en 
overdraCht van de haven

Ook de situatie bij het Havenbedrijf wijzigde. De 
gemeentelijke organisatie presenteerde in 1985 
een plan tot herinrichting van de stukgoedsector, 
het kaderplan ‘Herstructurering Oude Havens’. 
Hierop verhuisden stukgoedbedrijven vanuit het 
Binnenhaven- en Spoorweghavengebied en vanuit 
Katendrecht naar de havens in het westen. Er kwam 
ruimte vrij.

In 1987, toen het weer economisch beter ging, bracht 
directeur Molenaar in zijn nieuwjaarstoespraak 
het woord verzelfstandiging ter sprake: 
‘Verzelfstandiging betekent niet hetzelfde werk 
doen en meer verdienen. Het zal inhouden 
strakkere regels voor planning en controle. Het 
haalt klemmende banden uit de omgeving weg, 
maar vraagt om hechtere interne banden ‘. Men 
wilde sneller en effectiever kunnen handelen in de 
concurrentie tussen wereldhavens zonder knellende 
politieke banden. De positie van de haven werd 
vervolgens in de landelijke Vierde Nota op de 

Riek Bakker, foto Bram Risp

Foto montage Wilhelminapier, Oase 35, 1993

Een ander tevens belangrijk planonderdeel was 
een nieuw en uitgestrekt stedelijk woongebied 
rondom de oude havens van de Rotterdamse 
Handels Vereniging, meer noordelijk gelegen. 
De ruggegraat van het plan was een brede 
stadsboulevard oost - west met ter weerszijden 
een stratenpatroon dat zich verweefde met het 
stratenpatroon van de oude woonwijken aan 
de noord - en zuidzijde. Er werden interessante 
dwarskoppelingen geïntroduceerd die voorheen 
onmogelijk waren. De Afrikaanderwijk werd 
hierdoor meer direct gekoppeld aan andere 
wijken en ook de Brede Hilledijk werd hierdoor een 
betekenisvoller stadsroute. De eerder genoemde 
boulevard oost - west werd opgevat als majeure 
stadsboulevard en was onderdeel van de routing 
die al startte op de Coolsingel. Een groot deel van 
de Binnenhaven en de Spoorweghaven werden 
gedempt. De laatste was in het plan omgevormd 
tot park en een groeninvulling koppelde deze - 
tussen de pakhuizen aan de Rijnhaven oostzijde 
door - met het water van de Rijnhaven. In het plan 
vormde de aanlandingsplek van de stadsbrug op 
Zuid het onmiddelijke beginpunt van de nieuwe 
stadsboulevard (latere Laan op Zuid).

In de beschrijving bij het plan Koolhaas werd 
Rotterdam als havenstad en wereldstad, met 
bijbehorende karakteristiek van zakelijkheid 
en ruimtelijkheid, gepresenteerd. Doel was 
een ‘volwaardig metropolitaan centrum’ op 
beide oevers van de Maas, met het voormalig 
havengebied op Zuid als gebied met een ‘stoer’ en 
‘specifiek Rotterdams’ karakter. De stad waagde 
de sprong over de rivier.

Onderdeel van het plan was de verbindingsbrug 
op de locatie in Noord waar directeur Stads-
ontwikkeling Willem Witteveen (1891 – 1979) in 
1933 al een brug gedacht had naar een centraal 
plein op Zuid, maar waar het nooit van gekomen 
was omdat de gemeente in die periode uiteindelijk 
voor realisatie van de Maastunnel koos. Daarnaast 
werd ook een brug over de Rijnhavenmond 
gesuggereerd om Katendrecht meer bij de stad 
te betrekken. De Wilhelminapier werd in het plan 
gezien als locatie waar - naast wonen - grote 
internationale en nationale ondernemingen hun 
plek zouden vinden. 

Aanzicht Wilhelminapier, Teun Koolhaas Associates, uit Kop van Zuid 010 publishers
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moesten voor de nieuwe verbindingsweg sneuvelen 
en werden gesloopt.

Bakker besefte dat de nieuwe stadsbrug van 
levensbelang was voor het plan en als ultiem icoon 
moest gaan dienen. Hiervoor gingen de handen 
niet gelijk op elkaar en er werd een opdracht 
gegeven aan de dienst Gemeentewerken die een 
pragmatisch utilitair plan presenteerde met een 
tweepyloons brug. Bakker presteerde het hierop 
in december 1989 een aantal bekende culturele 
personen, waaronder de directeur bouwzaken 
van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en de 
directeuren van de Kunsthal en museum Boymans 
- van Beuningen met makettes van beroemde 
stadsbruggen op hun hoofd (Ponte Vecchio, Golden 
Gate o.a.) het college te laten bezoeken. Dit om de 
iconische kracht van een specifieker vormgegeven 
brugontwerp te benadrukken. Vervolgens werd 
een extern consultant met eigen adviseurs 
waaronder Ben van Berkel door wethouder 

Het plan was niet definitief maar vormde de 
aanzet voor een groot aantal deelstudies. In 
het Atelier Coolsingelbrug uit 1988, een van 
de ateliers van het gemeentelijk projectbureau 
Kop van Zuid veranderde de boulevardopzet 
ingrijpend. Gemeentewerken had het signaal 
afgegeven dat de doorvaart tussen Noordereiland 
en de voorgestelde brug te smal was en dat 
deze qua positie moest schuiven. Na onderzoek 
van verschillende alternatieven werd uiteindelijk 
besloten de aanlandingsplek van de nieuwe 
stadsbrug op Zuid meer naar het zuiden te 
schuiven en een plein (het latere Wilhelminaplein) 
te introduceren waarop twee hoofdassen van 
Zuid zouden arriveren: de latere Laan op Zuid 
(de eerder voorgestelde nieuwe stadsboulevard) 
én een nieuwe verbindingsweg richting Hillelaan 
en Zuidplein (de latere Posthumalaan). De laatste 
sloot direct aan op de brug en werd hiermee het 
majeure onderdeel van de Stadsas naar Noord. 
De drie pakhuizen aan de Rijnhaven Oostzijde 
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hoofdgroenstructuur plan T. Koolhaas Associates, 1987

Maquette plan T.Koolhaas Assocoiates, 1987
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Schetsen Erasmusbrug, Ben van Berkel UNstudio

Linthorst toegevoegd. Gevolg was de uitwerking 
van twee bruggen waardoor rumoer en discussie 
ontstond over enerzijds het ‘vierstokken’ ontwerp 
van architect Maarten Struijs van Gemeentewerken 
en anderzijds ‘de harp’ van Van Berkel. De afloop 
is bekend. De gemeentelijke politici kozen voor 
de kostbaarder eenpyloner die bijna symbolisch 
Noord naar Zuid trok en die de dynamiek van 
de stad uitdrukken moest. De brug zou in 1996 
in gebruik komen. De keuze voor een majeure 
brug zou een duidelijk signaal blijken te zijn aan 
particuliere partijen die hier in een PPS-constructie 
met de overheid samenwerkten als teken van het 
commitment van de overheid aan het plan.

Naast de mogelijkheid stedelijke bebouwing  en 
iconen te realiseren was er binnen de gemeente 
ook belangstelling voor de sociale impact van de 

plannen. Er werd een project ‘Social Return’ opgezet 
met als inzet de sociaal-economische verbindingen 
tussen de Kop van Zuid en de omringende 
wijken te leggen en,door arbeidsmarktprojecten, 
de economische structuur van deze wijken te 
verbeteren. In vervolg op het overleg met de 
omringende wijken presenteerde het college in 
1991 de nota ‘Kop en schouders’ , als plan van 
aanpak voor wederzijds profijt. In vervolg hierop 
kwam de werkgroep Wederzijds Profijt en een 
aantal uitvoeringsprojecten tot stand, die met 
horten en stoten wat extra arbeidsplaatsen en 
zakelijke initiatieven voor de oude wijken rondom 
de Kop voor elkaar kreeg.
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Masterplan Kop van Zuid, 1991

Maquette Masterplan Kop van Zuid, 1991
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door Ted Langenbach ontdekt die daar een jong 
alternatief uitgaanspubliek aansprak met dance-
feesten waar niet alleen gedanst werd, maar waar 
ook modeshows, performances en theaterachtige 
ensceneringen deel van uitmaakten.

De gemeente stond intussen niet stil. De uitvraag aan 
investerende partijen was al in volle gang. Zo ook 
voor de Wilhelminapier. De gemeente Rotterdam 
ging in 1991 een samenwerkingsovereenkomst 
aan met drie private partners, waar zij zelf voor 
50% in deelnam. Het ontwikkelingsconsortium 
vroeg het bureau van Sir Norman Foster een 
stedenbouwkundig plan voor de pier te maken. 
Ruimtelijke kwaliteit in combinatie met een goed 
commercieel ontwikkelingsperspectief waren 
hierbij uitgangspunt. Het resultaat werd in 1992 
gepresenteerd. Foster’s plan borduurde voort 
op de oorspronkelijke planuitleg van de pier 
en presenteerde een eenvoudig raamwerk 
waarbinnen nog flexibel geïnvesteerd en ont-
worpen kon worden. De principedoorsnede van het 
plan was daarbij beslissend. Foster introduceerde 
lage middenstrookbebouwing en combineerde 
dit met twee hoogbouwzones langs de randen 
van de pier. Fosters in opzet eenvoudige plan 
verschafte duidelijkheid over de richting waarin 
de pier zich zou ontwikkelen. Daarnaast schepte 

5 zijden: wilhelminapier; van klein 
intiatief tot mega-groot

De ontwikkeling van de Wilhelminapier kende een 
heel ander verloop. Niet alleen de gemeente was 
hier actief, maar ook culturele ‘ondernemers’ die 
de interesse van de gemeente wisten te verwerven. 
Al in de jaren ’80 hadden creatieve individuen op 
de pier activiteiten ontwikkeld. 

Toen het hoofdkantoor van de H.A.L. in 1984 
leegkwam werd deze vier jaar later gekraakt 
door een groep kunstenaars die hier een culturele 
ontmoetingsplek van wilden maken. In 1989 kocht 
de gemeente het pand. De krakers verdwenen 
maar de gemeente continueerde de culturele 
functie door er tentoonstellingen te organiseren. 
Men dacht aan sloop op termijn, maar drie 
Rotterdamse ondernemers, Daan van der Have en 
Hans Loos, directeuren van het Dizzy-horecaconcern 
en beeldend kunstenaar-ontwerper Dorine de Vos, 
stapten naar Riek Bakker en het Grondbedrijf 
en realiseerden met eigen geld, subsidie en een 
gemeentelijke lening Hotel New York. 

Het directiegebouw werd in 1992 verbouwd tot 
hotel-restaurant en kleine taxibootjes werden 
aangekocht. In het jaar dat New York opgeleverd 
werd, was chefkok Rob Baris in de directe omge-
ving al in een oude bedrijfskantine met pop-
up restaurant ‘Kantine Werklust’ aan de slag. 
Het pionieren werd een groot succes en zeker 
New York vormde een enorme aanjager van het 
gebied. Voor Rotterdammers werd Hotel New 
York ‘the place to be’ en menigeen stond op de 
kade in Noord te wachten om met het taxibootje 
overgezet te worden. De dienst zou uitgroeien 
tot de Watertaxi Rotterdam die verre uithoeken 
van de Maas zou gaan bedienen. Inmiddels was 
ook de aankomst- en vertrekhal van de H.A.L. 

het ook de mogelijkheid om historische bebouwing 
te handhaven en deze als structurerend ste-
denbouwkundige gegeven op te vatten. Het plan 
Foster werd per 1995 vertaald in het Masterplan 
Wilhelminapier. Inmiddels was ook een historische 
structuuranalyse door Frits van Voorden c.s. 
uitgevoerd. De studie voegde bij de vier gebouwen 
die door de gemeente al als historisch waardevol 
benoemd waren (het hoofdkantoor van de H.A.L., 
de aankomstterminal ‘Rotterdam’ van de H.A.L. , 
het pakhuis Leidsche Veem en het pakhuis Celebes-
Borneo-Java-Sumatra van Pakhuismeesteren; 
waarvan Leidsche Veem en Parkhuismeesteren op 
dat moment gesloopt gedacht werden) ook het 
werkplaatsengebouw van de H.A.L. (het huidige 
Las Palmas). Uiteindelijk werd geen van deze vijf 
gebouwen gesloopt maar werden ze ingezet in het 
plan als kwartiermakers, als generatoren voor het 
gebied. 
Terugkijkend kunnen we ook constateren dat er 
niettemin toch een fors aantal historische haven-
gebouwen verdwenen zijn, waaronder de betonnen 
loods New York naast het hotel, de bebouwing 
achter hotel New York en alle andere pakhuizen bij 
Rijnhaven Noordzijde en aan de Wilhelminakade. 

Ted langenbach met DOJOJI HAL 4, 1982Hotel New York, detail foto J.Rotgans, Fotomuseum

De wijk verkleurde in sociale zin. De immigratie uit 
de jaren ’70 zette door. Was er in die periode nog 
sprake van ongeveer 90% autochtonen en 10% 
bewoners van buitenlandse afkomst, zo’n 35 jaar 
later, in 2007 was de situatie omgekeerd, met een 
populatie van 84% allochtone afkomst (inclusief 
tweede en derde generatie) en 16% autochtone 
inwoners. Integratieproblematiek was hiervan het 
gevolg, waarvan taal- en onderwijsachterstand 
onderdeel uitmaakte. De wijk bleef daarnaast 
- ondanks alle goede bedoelingen van gemeen-
telijke zijde - economisch zwak. Het verlies van de 
economische band met de haven uit de jaren ’70 
werd nauwelijks ingevuld met krachtige nieuwe 
economische input en een bloeiende wijkeconomie 
kwam nauwelijks tot stand. Cijfers uit 2007 
toonden aan dat 27% van de inwoners van de 
Afrikaanderwijk onder de armoedegrens leefde en 
dat 34% van de inwoners werkloos was. In de wijk 
was sprake van een gemiddeld gestandaardiseerd 
inkomen per huishouden van  14.300 euro per jaar. 
Een groot verschil met de nieuwe wijk Kop van Zuid 
(inclusief Peperklip en de ODS-complexen, beide 
concentraties van sociale woningbouw) waar dit 
gemiddelde in dat jaar 23.600 euro betrof.  

begane grond van de ‘Slinger’ werd voorzien 
van commerciële ruimte/horeca. Het project 
oogste onder ontwerpers veel waardering maar 
bleef in stedenbouwkundige zin een fragment. In 
het erachter liggende buurtje bleef de gesloten 
bouwblokstructuur en de historische rooilijn - hier 
gebogen ten gevolge van de routing van het 
havenspoor - wel gehandhaafd. De historische 
bouwblokken werden er gesloopt en vervangen 
door nieuwe bebouwing. De Hillelaanzijde van het 
buurtje zou in 2005 definitief afgerond worden 
met het project ‘Zuiderster’ (architect: Groosman 
Partners) op de hoek van de Hillelaan en Brede 
Hilledijk.  Een rijtje 19e eeuwse panden met 
woningen boven meubelwinkel De Zuiderster werd 
daar vervangen door woningbouw voor jongeren. 
In dit project dat wel de historische rooilijn aanhield, 
werd de begane grond aan de Hillelaan bestemd 
voor commerciële ruimte/horeca. 

In de Afrikaanderwijk werden meer neo-moder-
nistische stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd 
die braken met de historische rooilijn en gesloten 
bouwblokstructuur. De historische bebouwing 
moest hiervoor wijken. De voorheen homogene 
stedenbouwkundige karakteristiek veranderde 
hierdoor in een bric a brac van oplossingen. 

 

5 zijden: hillekopbuurt en 
afrikaanderwijk; andere tijden, 
gebouwen en mensen

Inmiddels was in het verlengde van de stads-
vernieuwingsactiviteiten in de Afrikaander-wijk 
alle historische bebouwing van de Hillekop aan de 
Hillelaanzijde gesloopt. Grenzend aan de Rijnhaven 
werd het complex ‘Waaier’, ‘Haak’ en ‘Slinger’ 
(1985-1989) gerealiseerd (architect: Mecanoo, E. 
van Egeraat, F. Houben). Het betrof woningen in 
de sociale woningbouwsector. De toren ‘Waaier’ 
markeerde de punt van de Hillekop en daarmee 
het begin- of eindpunt van Afrikaanderwijk. 
De kunstenaar John Körmeling markeerde het 
bouwjaar door in 1991 een lichtreclame met het 
jaar 1989 bovenop het gebouw te plaatsen. Met 
het project Hillekop werd de historische rooilijn aan 
de Hillelaan niet teruggebouwd; een nieuwe rooilijn 
werd geïntroduceerd. De stedenbouwkundige 
layout (en hiermee rooilijn) van het plan werd 
sterk gerelateerd aan de gebogen vorm van het 
metroviaduct. Gebouw de ‘Slinger’ werd zowel 
aan de voor- als achterzijde voorzien van een 
pleinachtige invulling die in een latere fase door 
bureau Juurlink en Geluk vergroend werd. De 

Hillekop met metroviaduct uit kop van Zuid 010 publishers
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Ook nieuwe cultuurgebouwen vonden hun plek 
op de pier. Het Nieuwe Luxor Theater (architect: 
Bolles & Wilson) werd in 2001 geopend. Het 
gebouw zou oorspronkelijk in het stadscentrum 
komen. Pas in 1995 werd op voorstel van 
wethouder Kombrink ertoe overgegaan het aan 
het begin van de Wilhelminapier te bouwen. Er 
volgde een ontwerpwedstrijd in 1996 met Peter 
Wilson als winnaar. Het gebouw werd in zijn 
uitwerking opgevat als ‘scharnier’ tussen pier, 
haven en Wilhelminaplein (voor meer hierover, zie 
verderop).

In 2004 ontwikkelde Lantaren het Venster ideeën 
om naar de Wilhelminapier te verhuizen. Zij 
verhuisden in 2010 naar de zuidzijde van de pier 
met als resultaat vijf theaterzalen en een speciaal 
jazzpodium.

Er was niet alleen sprake van een aanwas in 
cultuurfuncties. Het merendeel van de nieuwbouw 
betrof kantoren en appartementen. De eerste 
werden voor het overgrote deel in gebruik genomen 
door overheidsgerelateerde organisaties. De 
appartementen werden gerealiseerd voor die-

Las Palmas volgde. Tijdens Rotterdam 2001, 
Culturele hoofdstad van Europa, werden 
delen van het gebouw in gebruik genomen als 
tentoonstellingsruimte. Een jaar later opende 
Club Las Palmas de deuren voor feesten met 
internationaal en nationaal bekende deejays. In 
de periode 2005 - 2007 volgde een grootschalige 
renovatie en verbouwing (architect: Benthem 
Crouwel Architecten). Het Nederlands Fotomuseum 
vestigde zich in het gebouw. O.a. ook chef-kok 
Herman den Blijker startte hier met een restaurant.
Op het dak werd in vervolg op een eerdere 
parasite die tijdens de manifestatie van 2001 hier 
geplaatst was (architect: Korteknie-Stuhlmacher) 
uiteindelijk opgetopt met een penthouse-kantoor 
(architect: Benthem Crouwel Architecten).

De verbouwing van het historische pakhuis 
Pakhuismeesteren(Celebes-Borneo-JavaSumatra) 
tot foodhallen en hotel (architect: AWG 
Architecten) zou nog een tijd op zich laten wachten 
(verwachte oplevering 2018). De middenstrip zal 
in de toekomst nog gecompleteerd worden op de 
locatie van het Wierdsmaplein met een hotel met 
restaurant (architect: Team V Architectuur).

Een aanzienlijk deel van de nog resterende his-
torische bebouwing kreeg een culturele of aan 
recreatief gebruik/horeca gerelateerde functie. 
Niettemin was flexibiliteit qua invulling, afhankelijk 
van geïntroduceerde initiatieven en mogelijkheden 
het parool. 

De aankomst- en vertrekhal ‘Rotterdam’ van de 
H.A.L. was al sinds 1988 in gebruik als ruimte voor 
tentoonstellingen, beurzen, congressen en party’s. 
De hal kreeg sinds 1999 als cruise terminal zijn oude 
bestemming terug. Er meerden weer cruiseschepen 
aan bij de Wilhelminapier. Daarnaast ging het een 
grand-café huisvesten. In de periode 2013-2015 
was er sprake van een vervolgrenovatie waarbij 
de cruise-ontvangstmogelijkheden geoptimaliseerd 
werden.
In de middenstrook startte het hergebruik van de 
historische bebouwing in 1995 met de renovatie 
van tabakspakhuis Het Leidsche Veem als 
studentenhuisvestingsproject (architect: Menno 
Homan, HOLY Architectenmaatschap). 

Maquette Plan Norman Foster, 1992 Doorsnede Wilhelminapier rechts Rijnhaven, Norman Foster, 1992

2013. De Rotterdam is een van de grootste 
gebouwen van Nederland; met een Floor Space 
Index van 32 is het het dichtst bebouwde stukje 
Nederland.

-  Boston Seattle (architect: van Dongen-Koschuch 
Architects and Planners): appartementen, winkels 
en horeca; tevens een ondergrondse openbare 
parkeergarage en fietsgarage die doorloopt 
tot onder de Havana & Philadelphialocatie, 70 
meter hoog, ingebruikname 2017.

-  De Sax (architect: MVRDV), een combinatie 
van de woontorens Havana en Philadelphia: 
appartementen met hotel met restaurant en 
terras, hoogte ca. 150 meter en 70 meter, start 
bouw 2018, verwachte oplevering 2022.

Alle torens wedijverden met elkaar qua originaliteit, 
grootte en hoogte. Een groot aantal hiervan werd 
vernoemd naar de loodsen en pakhuizen die 
voorheen op de pier stonden. Eén locatie bleef 
voorlopig onbebouwd, ofschoon hiervoor in 2012 
haalbaarheidsstudies uitgevoerd werden, de 
locatie Baltimore tussen het World Port Center en 
de Maritiem simulator. 

hoogte van 96,5 meter. De voorgevel kreeg hier 
een matrix van 896 groene lampen (uitbreiding 
gebouw per 2018 (V8 architects)). Daarna 
volgden:
- Het World Port Center (architect: Sir Norman 

Foster and Partners), een kantoorgebouw 
met horeca in de plint, 124 meter hoog, 
ingebruikname 2001

- Montevideo (architect: Mecanoo, Francine 
Houben), een combinatie van appartementen, 
horeca en kantoren, 152,32 meter hoog 
(inclusief M), ingebruikname 2005

-  New Orleans (architect: Alvaro Siza), kantoren 
en appartementen, 158,35 meter hoog, 
ingebruikname 2011. Op de begane grond is 
LantarenVenster te vinden. 

-  De Rotterdam (architect: Rem Koolhaas, 
OMA), combinatiegebouw: kantoren, woon-
toren, hotel met aanvullend winkels en 
horecavoorzieningen, hoogte 150 meter. De 
eerste ontwerppresentatie vond al plaats in de 
periode 1998-2001. De gemeente Rotterdam 
besloot in 2007 haar gemeentelijke diensten 
hier te huisvesten. 2009 start bouw, oplevering 

genen die zich een hoge internationale prijsklasse 
konden veroorloven. 
De ruimtelijke vertaling vond uiteindelijk plaats 
met hoogbouwtorens. In eerste instantie was er 
sprake van torens met een hoogte van 135 meter 
aan de noordzijde en torens van 70 meter aan 
de zuidzijde van de pier maar in 2009 werden 
deze uitgangspunten gewijzigd in maximaal 150 
meter aan de noordzijde en 150 en 70 meter 
aan de zuidzijde. De 150 meter sloot aan op 
de standaard voor hoogbouwen die Rotterdam 
in centrumstedelijk gebied ging hanteren. In  de 
- vaak meerlaagse - plint vonden parkeren en 
gemeenschappelijke functies hun plaats, naast 
horeca en andere maatschappelijke functies. Alle 
torens werden aan de noord- en zuidzijde van de 
pier gerealiseerd volgens de opzet van Foster. 

Na een bescheiden start met de bouw van een 
Maritiem simulator centrum (architect: Sir Norman 
Foster and Partners) in 1994, volgde de Toren 
op Zuid (architect: Renzo Piano) in 2000 met een 

luchtfoto Wilhelminapier, aorostockfoto, juni 2017 Illustratie kop Wilhelminapier Bolles en Wilson, datum onbekend Luggage Depot van Jeff Wall, foto Jannes Linders 2013
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Vanaf 1984 vond er een wijziging plaats. Grotere 
nieuwbouwprojecten werden gerealiseerd. Er ont-
stond op het 1e en 2e Katendrechtse Hoofd en in 
de gedempte 1e Katendrechtse Haven een mix van 
woontorens en laagbouw met nieuwbouwwoningen. 
Later, in 2001, volgde het woningbouwproject 
Katendrechtse Hoofd. Ook hier verrezen torens 
met eengezinswoningen in open stedenbouw met 
een andere stedenbouwkundige opzet dan de 
gesloten bouwblokken die altijd kenmerkend 
geweest waren voor de historische woongebieden 
in Katendrecht. Het waren ontwikkelingen die 
kenmerkend waren voor de uitloop van de periode 
van de stadsvernieuwing en in hun aanpak en 
totaalbeeld vergelijkbaar met wat op Hillekop 
gerealiseerd werd.
Ondanks de grootschalige herstructurering en 
renovatie werd de omgeving van de Tolhuisstraat-
Brede Hilledijk-Rechthuislaan niettemin in alle 
stedenbouwkundige plannen als centrum van 
Katendrecht beschouwd. Men streefde daar, in de 
oude historische kern, naar winkelconcentratie. 

Doelstelling was daarnaast het behouden 
van buurtcafe’s en horeca op het kwetsbare 
Deliplein. Dat laatste plein was tijdens de 
stadsvernieuwingsperiode alleen nog bekend 
als vestigingsplek van de  Tatoowinkel van Bob 
Moelker, een van de Nederlandse pioniers op het 
gebied van tatoeage. Bob (hij heeft een andere 
voornaam en heeft op zijn huid niet één tattoo, 
wat de volledig volgetatooëerde tattoo-koning 
van Amsterdam, Henk Schiffmacher de opmerking 
uitlokte dat Bob ‘wel een vegetariër leek die 
een slagerij runt’), was nog de enige summiere 
herinnering aan het matrozenleven dat vroeger op 
de Kaap gevonden kon worden. Ook de meeste 
Chinese restaurants waren inmiddels verdwenen, 
op één exemplaar in de Atjehstraat na.

kwam daar overeen met de locatie van het 
metrotracé. Hiervoor bevindt zich een gebouw 
met de rechtzalen van de rechtbank en een 
slanke verticale toren. Het ontwerp is van twee 
architectenbureaus (architect: Kraaijvanger 
Urbis, Rob Ligtvoet en Cees Dam & Partners, 
Cees Dam) en kwam in 1997 gereed. De 
inrichting van het binnenterrein werd ontworpen 
door West 8.

- Het metrostation Wilhelminaplein (architect: 
Zwarts & Jansma, 1997) werd als nieuw station 
toegevoegd aan de bestaande Noord-Zuid 
metrolijn. Deze kreeg twee uitgangen: één aan 
het Wilhelminaplein en één aan de Veemstraat

.- Vijf jaar later werd begonnen met de 
ontwikkeling van het gebied Ichthushof. Hier 
werd in 2000 het gebouw van Hogeschool 
Inholland (architect: Erick van Egeraat, 
EEA)in gebruik genomen, gelegen aan 
de Posthumalaan. Ten noorden van het 
gebouw zou in 2008 nog een uitbreiding 
gerealiseerd worden (architect: Erick van 
Egeraat, EEA), uitgaande van een ‘cascoplan’, 
een driedimensionaal stedenbouwkundig 
programma van eisen. Het gebied tussen de 
gebouwen, boven de metrobuis werd daarbij 
mee-ontworpen.

- In 2002 werd de Sociale Verzekeringsbank 
(architect: Bonnema architecten) gerealiseerd, 
als sluitstuk en in aansluiting op het project 
Hillekop.

De rand met kantoorgebouwen langs de Pos-
thumalaan was hiermee volledig gevuld. Van 
intensieve stedelijke activiteit en prominente plinten 
langs de stoep van de laan was geen sprake en ook 
de wand met gebouwen vormde door ontbreken van 
architectonische continuïteit en visuele samenhang 
ook geen krachtig stedenbouwkundig element dat 
tegenspel kon bieden voor het verticale spektakel 
op de Wilhelminapier. 

van de Rotterdamse Handels Vereniging en 
de (toekomstige) Laan op Zuid. Al in het Atelier 
Coolsingelbrug uit 1988, een van de ateliers van 
het gemeentelijk projectbureau Kop van Zuid, was 
de boulevardopzet ingrijpend gewijzigd met de 
introductie van twee boulevards (Laan op Zuid en 
Posthumalaan).

Met de oplevering van het Masterplan van 
Foster voor de Wilhelminapier in 1992 ontstond 
duidelijkheid voor wat betreft de verkeerssituatie 
op het Wilhelminaplein. De pier zou met alleen 
één heengaande en één teruggaande route aan 
het Wilhelminaplein gekoppeld worden. 
De locatie van het huidige Luxortheater tussen 
Rijnhaven en Wilhelminaplein kwam daardoor 
vrij. In een atelier waarin het projectbureau , de 
verkeersontwerper en Peter Wilson als extern 
architect deelnamen werden verschillende opties 
voor de locatie onderzocht en werd – uiteindelijk 
– in overleg met het Q-team gekozen voor een 
expressieve vorm van het gebouw dat in zijn vorm 
de dynamiek van verkeersstromen tot uitdrukking 
zou brengen ‘The third Blob’. Dit in tegenstelling 
tot de rechtbank en belastingkantoor die een 
meer statische en stootblokachtige betekenis in de 
ruimtelijke compositie hadden.

Opeenvolgend kwamen aan het Wilhelminaplein 
en de Posthumalaan tot stand:
- De Wilhelminahof. Dit omvat een viertal 

kantoren, waaronder de rechtbank, douane, 
belastingen en een gedeeltelijk ondergrondse 
parkeergarages. De hof vormde de eerste 
fase van de ontwikkeling van kantoren op de 
Kop van Zuid. Hier werd voor een complex met 
binnenhof gekozen, mede omdat boven de 
metrobuis bouwen onmogelijk was. Dit vindt ook 
zijn uitdrukking in de hoge kantoorschijf aan 
het Wilhelminaplein. De hoge poortopening 

Ook aan de openbare ruimte werd ontworpen. 
Kades  en tussenpleinen op de pier werden ontwikkeld 
(Atelier Quadrat) en op het Koninginnenhoofd werd 
een nieuwe beëindiging van de pier ontworpen 
(2000, Bolles + Wilson). Hierbij werd ook een 
insteekhaven voor de watertaxi’s gecreëerd. Het 
ontwerp relateerde zich aan de geschiedenis 
van de plek en refereerde aan conceptuele 
grenzen en het thema van vertrek Holland – 
Amerika door de landverhuizers. Vluchttrappen 
van de ondergrondse garage werden uitgevoerd 
als wachttorens en de ventilatieschachten als 
schoorsteenpijpen van een oceaanstomer. Opval-
lend is het beeld ‘Lost Luggage Depot’ uit 2001 van 
de Canadese kunstenaar, fotograaf en hoogleraar 
Jeff Wall.  Hij stelde: ‘Ik wil dat het monument een 
herinnering is aan degenen die zijn vertrokken, 
ongeacht wanneer, en diegenen erkent die aan-
komen, ongeacht wanneer en waarvandaan ze zijn 
gekomen’.

5 zijden: kop van zuid, rijnhaven 
oostzijde: een korst met kantoren

De ontwikkeling van het noordoostelijk deel van het 
plan ‘Kop van Zuid’ vond min of meer gelijk plaats 
met de ontwikkeling van het zuidwestelijk deel, de 
Wilhelminapier. In 1991 was het Masterplan Kop 
van Zuid doorgewerkt in een plankaart en makette 
schaal 1 op 2.500 en nog in datzelfde jaar werd het 
bestemmingsplan voor de Kop van Zuid vastgesteld. 
Het Masterplan vormde als het ware een definitief 
kader waarbinnen verschillende deelplannen 
ingepast moesten worden. Kwaliteitsboeken en de 
instelling van een Q-team die de kwaliteit moest 
bewaken, volgden. Dit team zou niet alleen de 
ontwikkelingen op de Wilhelminapier bewaken, 
maar ook de ontwikkelingen rondom de havens 

5 zijden: katendrecht: van 
stadsvernieuwing naar ‘branding’

Aan de overkant op Katendrecht was inmiddels 
sprake van een heel andere ruimtelijke ont-
wikkeling dan langs de Posthumalaan of Wilhel-
minapier. Hierbij ging de historische woon- en 
havenarchitectuur in het gebied en het verhaal van 
‘de Kaap’ als trekker fungeren voor de ontwikkeling 
en de culturele en commerciële ‘branding’ van het 
gebied. Dit met succes.

 Rond 1985 was in Katendrecht de stadsvernieuwing 
al flink op gang en een substantieel aantal historische 
woningen en bedrijfsruimten was al gerenoveerd. 

Achter de kantoorrand langs de Posthumalaan, 
meer noordoostelijk, kwamen andere delen van het 
plan Kop van Zuid tot stand. Een groot gedeelte 
hiervan betrof woningen en appartementen waar 
de  Rotterdamse middenklasse zijn intrek nam. 
Deze bewoners hadden nauwelijks enige binding 
met het gebied rond de Rijnhaven. O.a. de korst 
met kantoren tussen Laan op Zuid en Posthumalaan 
vormde hiervoor een barrière. De Rijnhaven zelf 
kwam als integraal onderdeel bij de plannen van 
de Kop van Zuid ook niet meer aan de orde. De 
plangrens van het bestemmingsplan Kop van Zuid 
liep dwars door de Rijnhaven heen. 

Plan Kop van Zuid, illustratie 1999
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5 zijden: pols: van haven naar
(ver)bindende locatie

De eerste gemeentelijke plannen voor de 
transformatie van Katendrecht Pols dateren van 
eind jaren ’90. In 2000 werd vervolgens de 
structuurschets Pols door het college vastgesteld. 
Deze structuurschets werd in 2003 herzien, waarna 
een stedenbouwkundig plan (2005) op basis van 
die herziene structuurschets gemaakt werd.

Dit stedenbouwkundig plan Polsgebied en het 
daarin beschreven ruimtelijk concept, vormde de 
basis voor de ontwikkeling van de locaties. Het had 
een sterk stedenbouwkundige en beeldsturende 
doelstelling. De gemeente besefte dat de Pols het 
schakelgebied zou moeten worden tussen Rijn- en 
Maashaven en Afrikaanderwijk en Katendrecht. 
Een dichte menging van wonen met een sterke mix 
van woningtypen en bedrijvigheid in combinatie 
met een nieuw winkelgebied was gewenst. 
Uitgangspunt voor parkeren was ondergronds. 
Tegelijkertijd was het besef doorgedrongen dat 
het type stedenbouw zoals bijvoorbeeld op de 
kop van Katendrecht gerealiseerd was, de locatie 
geen recht zou doen. 

 De oplossing werd gevonden in een hoofdopzet die 
de planuitleg van de oorspronkelijke pierenhaven 
vertaalde naar de nieuwe stedelijke situatie. Dit in 
het verlengde van de strategie die Foster al bij de 
Wilhelminapier toegepast had. Het resulteerde in 
een ‘vierslag’ (vier evenwijdige stroken bebouwing) 
die de zoneringspositie van de oude loodsen en 
pakhuizen volgde, en waarbij steeds twee stroken 
bebouwing kwamen te liggen tussen de havens en 
de Brede Hilledijk. Het pakhuis Santos zou zich zo 
op een vanzelfsprekende manier voegen in het 
geheel.

zevental ondernemers uit de regio verkochten hier 
hun producten waarbij gegeten en gedronken kon 
worden in de hal en op de kade. Nog in hetzelfde 
jaar werd Kantine Walhalla geopend dat door 
Theater Walhalla in gebruik genomen werd 
(architect: Van Schagen Architecten). Men had 
behoefte aan een tweede en grotere theaterzaal.

De laatste grote ontwikkeling in het gebied 
vormde de verbouwing van Fenixloods 1 die 
opgetopt werd met een appartementenflat 
(architect: Mei architecten, Robert Winkel). De 
bouw  hiervan startte per 2016. Het project richtte 
zich op het aantrekken en vasthouden van hogere 
middeninkomens in de wijk.

de ranke vorm geïnspireerd was op de kranen 
van de vroegere haven kreeg in de volksmond de 
naam ‘Hoerenloper’ en verbond voortaan Kaap en 
Pier.

Ook de gemeente zag de potentie van historische 
architectuur. Rond 2012 werden de leeggekomen 
Fenixloodsen (firma Steinweg gebruikte deze 
niet meer) door de gemeente vrijgegeven voor 
een nieuwe invulling. Fenixloods 1 werd  in de 
periode 2013 – 2014 verbouwd voor de Codarts-
opleiding Circus Arts en het Rotterdamse Circus 
Rotjeknor (architect: Van Schagen Architecten).
In Fenixloods 2 vestigden zich o.a. de Kaapse 
Brouwers, biermakers. Al snel volgde hierop in 
2014 het initiatief van de Fenix Food Factory. Een 

Proper-Stok), het afmeren van de SS Rotterdam in 
2010 en het ontstaan van het Kaappark.
 
Er waren ook initiatieven die vanuit de Kaap 
zelf gestart werden. De bekendste betrof het 
verhalenhuis Belvédère op de locatie van het 
vroegere Negropalace Belvédère. Bewoners 
bevochten ooit de plek om er een museum over 
Katendrecht te maken. De in het pand woonachtige 
kunstenaar/schilder/fotograaf Wally Elenbaas 
(1912-2008), die tijdens de oorlog hier samen 
met zijn joodse vrouw, de fotografe Esther 
Hartog in het pand ondergedoken was, had er 
tijdens de stadsvernieuwingsperiode persoonlijk 
voor gezorgd dat het markante hoekpand werd 
gered van de sloop. In 2008 ontstonden weer 
vraagstellingen rond de toekomst van het pand. 
Hierop ontstond een initiatief om een Verhalenhuis 
voor de stad op te zetten als ontmoetingsplek voor 
Rotterdammers in brede zin. Het initiatief kwam 
vervolgens tot stand met particuliere giften.

Inmiddels was al in 2012 de Rijnhavenbrug voor 
langzaam verkeer tussen het Landverhuizersplein 
op de Wilhelminapier en Katendrecht geopend 
(architect: Quist Wintermans Architecten, Paul 
Wintermans). De 160 meter lange brug waarvan 

werd daarbij in stand gehouden. Leuke woningen 
ontstonden en werden verhuurd en verkocht. Er 
werd een strenge branchering gehanteerd voor 
nieuwe ondernemers in de plinten rond het plein 
en de panden kregen weer representatieve 
gevelpuien. Pioniers uit de culturele wereld 
zagen ook de mogelijkheden van de Kaap. In 
2008 startte het vestzaktheatertje Walhalla 
aan het Deliplein. Initiatiefnemers cabaretier 
Harry-Jan Bus en programmamaakster Rachèl 
van Oom stichtten hier, na door chefkok Rob 
Baris op de plek gewezen te zijn, hun theater. In 
hun kielzog volgden andere horeca- en culturele 
ondernemers. De kwaliteit ging omhoog en het 
aangename Deliplein werd een stedelijke trekker 
van jewelste. Andere hoogwaardiger renovatie- 
en nieuwbouwplannen in de historische kern van 
Katendrecht volgden evenals nieuwbouwprojecten 
in gesloten stedenbouw op de Maashavenoever 
(het Parkkwartier vanaf 2006 ontwikkeld door 

De situatie vroeg om ingrijpen. Vanaf het jaar 
2000 startte een langdurige samenwerking 
tussen de gemeente, woningcorporatie Woonstad 
Rotterdam en ontwikkelaar Proper-Stok met een 
integrale aanpak tot gevolg. De partijen trachtten 
met meer sensitiviteit te kijken naar de kansen in 
het gebied en men deed een voorinvestering in de 
publieke ruimte en hoogwaardige voorzieningen. 
Voor de oude Kaap en nog nieuw te ontwikkelen 
gebieden werd branding de strategie en men 
zette het schiereiland in de markt, o.a. met de leus: 
Kun jij de Kaap aan? Het Deliplein zou het centrum 
van een creatief-culinair kwartier moeten worden.

Het Deliplein werd  herontwikkeld (door Woon-
stad) en de aanliggende fraaie panden gere-
noveerd (o.a. architect: Van Schagen Architecten; 
hierbij betrokken vanaf 1998). De gesloten 
bouwblokstructuur en de karakteristiek van de 
panden met hun ornamentiek en historisch uiterlijk Rijnhavenbrug, william fotografie

Winkelpanden aan het Deliplein Fenix Food Factory terras Rijnhaven zijde
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als plausibele optie voor een intensiever stedelijk 
gebruik van de haven benoemd. Men verwachtte 
dat hier kansen lagen. In 2008 had de Van 
der Leeuwkring al aandacht voor het Rondje 
gevraagd. Architectuurplatform AIR bracht samen 
met Transformers de ontwikkelingen rond de 
Rijnhaven in kaart en stelde terecht de vraag of 
er wel samenhang was tussen de verschillende 
projecten. Ze vroeg aandacht voor de publieke 
ruimte in het gebied. Het Rondje bleef – ook bij 
opeenvolgende plannen en ideeën met betrekking 
tot de havenkom die volgden  - een vraagstelling 
die herhaaldelijk terugkwam.

stil water

Een opvallend initiatief waarbij niet zozeer 
aandacht besteed werd aan het water ‘an sich’, 
maar eerder aan mogelijkheden in geval van 
gedeeltelijke demping, kwam aan de orde na 
het verdwijnen van de binnenvaartschepen in 
2007. Ideeën rond realisatie van een garage, een 
stadspark en bebouwing circuleerden bij de Dienst 
Stadsontwikkeling. O.a. in de periode 2007-2009 
werd hier studie naar gedaan (locatie ‘Scharnier’; 
Karres en Brandes landschapsarchitecten, Kossak 
& Partners architecten), maar van definitieve 
plannen behalve een eenvoudige herinrichting van 
de kade langs de Posthumalaan, kwam het niet. 
In deze periode werd ook het ‘Rondje Rijnhaven’ 

De overige silogebouwen in de Pols moeten nog 
(af)gebouwd worden. Dit betreft:

- Een multifunctioneel gebouw met apparte-
menten, commerciële ruimten en ondergrondse 
parkeergarage (architect KCAP) op de 
locatie ten westen van pakhuis Santos, 
opleveringsdatum onbekend

- Woongebouw Cobana aan de Bananenstraat/
Brede Hilledijk met appartementen en 
gemeenschappelijke voorzieningen (architect: 
Rijnboutt, Mattijs Rijnboutt), oplevering 2019

- Groene kaap met woningen, grondgebonden en 
appartementen (architect: Massa architecten), 
oplevering 2021

Het rijksmonument Santos zal herontwikkeld 
worden als conceptstore voor een Duitse firma 
en zal winkels op het gebied van design en een 
dakopbouw met 22 woningen gaan bevatten. De 
geplande opening is per 2019.

Van de ‘silogebouwen’ is er één gerealiseerd en 
in 2015 opgeleverd. Het  MFA Musa Katendrecht 
waarin twee scholen, seniorenappartementen 
en maatschappelijke functies een plek gevonden 
hebben (architecten: Diederendirrix architecten).

zou zijn vertaling krijgen met twee lange flats ter 
weerszijden van pakhuis Santos. De flats zouden 
het horizontale silhouet completeren dat ook 
ingezet werd door de optopping van Fenixloods 
1. De bebouwing van het ECC zou in tegenstelling 
tot de silo’s een transparant en industrieel beeld 
moeten krijgen om samenhang met het Codrico-
complex te bewerkstelligen.  

Het ECC-complex ging uiteindelijk niet door. Na de 
start bouw in 2010 werd de 2-laagse ondergrondse 
parkeergarage opgeleverd, maar hierna stopte 
de bouw. Na verkoop van de locatie aan een 
andere partij zullen hier alsnog appartementen 
en hotel met winkels en kantoren in de plint van 
de plaatflats en een naastgelegen 90 meter hoog 
torengebouw met aan de voet een supermarkt 
verrijzen (architect: Joke Vos architecten, geplande 
oplevering 2020-2021).

De vormgeving van de gebouwen werd 
aangestuurd met een beeldkwaliteitskader dat 
streefde naar een havengerelateerde architectuur. 
Hierbij was qua volume-opbouw sprake van 
een basementbebouwing met hierop torens. 
Het geheel zou een silo-achtig karakter moeten 
krijgen met toepassing van overwegend baksteen. 
De nagestreefde hoogtes waren 37 meter hoog 
aan de Rijnhaven met hierachter 48 meter. Bij de 
Pols zuidzijde langs de Maashaven 48 meter met 
hierachter 63 meter maximaal. Intentie hierbij was 
een coulisse-achtig beeld.
Aan de Rijnhavenzijde was sprake van de enige 
uitzondering op het bovenstaande. Daar werd 
langs de kade gekozen voor de toepassing van 
lange wanden waarachter de silo-architectuur zou 
moeten verrijzen. Hier was al in 2009 de intentie 
een European China Centre (ECC) te realiseren, 
als ontmoetingsplaats voor ‘Oost en West’. Dit 

Hillelaan Entre Rijnhaven, doorzicht naar nieuwe silogebouw Musa, foto Flexus AWC Rondje Rijnhaven, onderzoek Transformers, 2008

eerste Watertaxi van Hotel New York

Watertaxi vanaf 1999
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Proof’ en een voorbeeld van klimaatbestendig 
bouwen. Het project bleek ondanks zijn iconisch 
karakter slechts een beperkte gebruikersgroep 
aan te spreken. In 2016 volgde een kunstwerk: het 
Dobberend Bos, bedacht door kunstenaar Jorge 
Bakker. Een twintigtal Nederlandse Iepen werden 
op Nationale Boomfeestdag te water gelaten in 
gerecyclede drijvende zeeboeien uit de Noordzee. 
Kunst, innovatie en duurzaamheid vormden hier de 
insteek. De eerste prototypes van boeien en bomen 
waren getest in de Dokhaven van de RDM.

Ondanks al deze initiatieven uit de periode 2007 
– 2017 ligt het grote havenbekken er nog stil en 
verlaten bij. Het is moeilijk zich voor te stellen hoe 
levendig dit stille water ooit was.

Slechts summiere levendigheid werd direct aan 
de waterkant geïntroduceerd met het restaurant 
Obba, bestaande uit geschakelde zeecontainers 
en een tent op de Hillelaankade. Van niet veel 
grotere schaal, maar zeker niet zonder betekenis 
voor het scheppen van levendigheid was de 
ontwikkeling van Hotel New York’s watertaxi. Men 
was daar begonnen met twee open ‘autobootjes’, 
maar al snel werd de taxi zo populair dat de 
vloot in hoog tempo uitgebreid moest worden. 
Uiteindelijk groeide dit uit tot een bedrijf dat niet 
alleen naar New York voer maar ook grote delen 
van de Maas bestreek. Vanaf 1999 is er zelfs 
een speciale MSTX-serie voor de Rotterdamse 
watertaxi ontworpen door Huibert Groenendijk 
(ook ontwerper van de maxi-cosy) in opdracht van 

park Rijnhaven Kares en Brands

model Scharnier Rijnhaven Kossak en partners

de eigenaren van New York die op zoek waren 
naar een instant-icoon. De botenhuizen van New 
York werden een begrip en een plaats van activiteit 
in de havenmonding voor de Rijnhavenbrug.

Ook verscheen er een drijvende steiger in de 
Rijnhaven van Waternet bij Luxor voor het 
tijdelijk afmeren van boten bij de zuidkade van 
de Wilhelminapier. Dit als één van de pontons 
van Waternet, een netwerk van pontons op de 
Maas (architect: Drost + van Veen architecten). 
In 2010 verscheen een opvallend drijvend 
paviljoen met drie geschakelde bollen op het 
water (architecten: Deltasync en Public Domain 
Architecten). Het was een van de eerste resultaten 
van het gemeentelijk project ‘Rotterdam Climate 

luchtfoto Rijnhaven, aorostockfoto, juni 2017 fA
S

E 
6 

19
85

-2
01

7 
VE

R
ST

IL
d

E 
H

AV
EN

 w
OR

d
T

 S
CH

AK
EL

 T
U

SS
EN

 N
OO

R
d

 E
N

 z
U

Id
 



135Cultuurhistorische verkenning Rijnhaven3CULTUURHISTORISCHE 
HOOfdTYpERING

foto Rijnahven, datum onbekend,  SAR
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De Rijnhaven is getransformeerd van een intensief 
gebruikte haven met een geweldige hoeveelheid 
en verscheidenheid van overslag op stroom en 
op land, van stuk- en bulkgoederen uit alle delen 
van de wereld, naar een verstild havenbekken 
zonder duidelijke functie. Het havenbekken en 
delen van haar randen zijn - zeker vanaf de jaren 
’80 - meer een residue van de geschiedenis dan 
onderdeel van een rijk functionerend heden. Dit 
residue is slechts te begrijpen vanuit de periode 
van 1890 tot aan het Interbellum, de periode 
waarin de haven haar grootste bloei kende en die 
de onderlegger vormde voor het functioneren van 
de haven tijdens en na de Wederopbouw. Deze 
naoorlogse situatie kwam – hoewel op onderdelen 
met eigen wetmatigheden – tot aan de jaren ’70 
in het verlengde van deze periode tot wasdom. 
De hiernavolgende beschrijving typeert de hoofd-
karakteristieken van de Rijnhaven, uitgaande van 
dit gegeven. Hierin wordt niet voorbij gegaan aan 
de naoorlogse periode, maar deze vormt niet de 
basis van beschouwing. 

panorama de haven van Rotterdam, L.Angerer, E Hesmert,1904,  SAR

3.1 CULTUURHISTORISCHE HOOfdTYpERING

3.1.4 unieke overgangsvorm tus-
sen pre-industriële en moderne 
gemeChaniseerde haven: ‘ambaCh-
telijk-futuristisCh Complex’

De Rijnhaven was een unieke, in de geschiedenis 
éénmalig voorkomende vermenging van sterke 
industrialisatie, mechanisatie en glasharde logis-
tiek met kleinschaligheid en ambachtelijkheid. 
Hoewel de haven zeer modern was en brak 
met talloze historische vervoers-, verladings- en 
opslagprincipes, werden er nog in de eerste 
decennia van het bestaan van de haven in overvloed 
en parallel aan deze moderniteit middelen en 
technieken ingezet die zich in een eeuwenoude 
traditie voegden en ook al het havenbeeld hadden 
bepaald in de pre-industriële, historische stad.  

We kunnen deze constellatie, die zeker tot aan de 
Eerste en in bepaalde opzichten tot aan de Tweede 
Wereldoorlog gezichtsbepalend is geweest, be-
noemen als een ‘ambachtelijk-futuristisch com-
plex’, een haventype dat door tijdgenoten en 
latere generaties als uiterst romantisch werd 
ervaren en talloze malen is getekend, geschilderd, 
gefotografeerd en in (poëtische) beschrijvingen 
is vastgelegd. De haven werd als gevolg hiervan 
gekenmerkt door zeer grote contrasten: tussen 
grote en heel kleine schepen, tussen immens 
massatransport op zeekastelen en de aankoop 
van dagelijkse boodschappen bij drijvende 
parlevinkers, tussen heel grote pakhuizen en 
kleine loodsen en gebouwen, tussen stoomschepen 
en zeilschepen, tussen grote, stalen machines en 
veel handwerk, tussen industriële verlading en 
menselijke lastdragers, tussen industrieel bulkgoed 
en traditioneel verpakt stukgoed, tussen railvervoer 
en paardenkracht, tussen solide vemen en tijdelijke 
loodsen, tussen op bedrijfsprocessen ontworpen 
functionele gebouwen en sierlijke architectonische 
opsmuk.  

midden op het water functioneerden. Met een 
duidelijke nummering kregen zij elk een uniek 
adres in het water. Het patroon van dukdalven 
werd in de loop der geschiedenis meer en meer 
uitgedund als gevolg van de alsmaar groter 
wordende zeeschepen. Uiteindelijk verdwenen 
ze, omdat overslag op stroom geleidelijk werd 
vervangen door andere overslagtechnieken. 
 

3.1.3  ambulante en Congestieve 
haven

De Rijnhaven was samen met de Maashaven, mede 
vanwege de mogelijkheden voor overslag op 
stroom, de graanelevatoren en de op snelheid van 
afhandeling ingerichte havenfaciliteiten, een uiterst 
ambulante haven met een hoge dichtheid aan 
schepen en objecten van allerlei grootte en soort. 
Telkens wisselende beelden van binnenlopende 
en vertrekkende schepen, van zeeschepen en 
rijnaken, van roeiboten en loodsen, van draaiende 
kranen en wisselende ladingen op de wal lieten 
geen ruimte voor statische uitzichten. De congestie 
op het water en op het land was van tijd tot tijd 
zeer groot. 

de rijnhaven was de eerste modern-industriële 
haven uit de ‘tweede gouden eeuw’ van  
rotterdam. om meerdere redenen was het een 
unieke haven, nieuw in zijn principes, technieken 
en verschijningsvorm en achteraf gezien een 
eenmalig en uniek fenomeen in de tijd. lang niet 
alle havens hebben een dergelijke concentratie 
aan uniciteiten in zich verenigd.

3.1.1  eerste grote haven op zuid 
door rotterdam ontwikkeld

Na het debacle van de Rotterdamse Handels-
Vereeniging bij de uitbating van de Binnen-, 
Spoorweg- en Entrepothaven besloot de gemeente 
de aanleg en exploitatie van havens in eigen hand 
te nemen. Dat bleek een uiterst gelukkig besluit, 
mede omdat het samenviel met de stuwende kracht 
van een bijzonder visionair, krachtig en ter zake 
kundig directeur gemeentewerken. De Rijnhaven 
werd in betrekkelijk korte tijd ontwikkeld door 
de gemeente, weliswaar in nauwe samenwerking 
met bedrijven, maar de stad zette de koers uit, 
ontwierp en legde de  haven aan. Deze gang van 
zaken legde de basis voor de succesvolle uitbouw 
van de gehele Rotterdamse haven in de 20ste 
eeuw. 

3.1.2 eerste haven voor overslag 
op stroom 

In termen van havenbedrijvigheid was de Rijnhaven 
een bijzonder fenomeen: er vond overál activiteit 
plaats: zowel aan de randen als midden op het 
water. Dit laatste was nieuw ten opzichte van alle 
eerdere havens van Rotterdam, die alle lineaire 
havens waren en waar laden en lossen alleen aan 
de kade plaatsvond. De Rijnhaven was niet meer 
ontworpen als lineaire haven, maar als bassin, met 
een patroon van dukdalven die als ligplaatsen CU
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3.1.5  stedelijk haventype: nieuw 
en hybride 

De Rijnhaven was ook in stedenbouwkundige zin 
een eenmalig moment in de geschiedenis van de 
havenontwikkeling. In de pre-industriële havens van 
de historische stad en de havens van het Nieuwe 
Werk was altijd sprake geweest van een menging 
van woonhuizen en kantoren met pakhuizen. 
De haven wàs hier stad. De voorgevels van de 
consequent aaneengeschakelde panden stonden 
in strakke voorgevelrooilijnen parallel aan kade 
en water. De kades waren met bomen stelselmatig 
beplant en waren openbaar stadsgebied, voor 
gemengd gebruik, waardoor optimalisatie van op- 
en overslag bij voorbaat begrensd was. 
Vlak vóór de ontwikkeling van de Rijnhaven werden 
de havenbekkens van de Rotterdamse Handels 
Vereeniging (o.a. Entrepothaven) aangelegd, 
een eerste stap in de logistieke optimatisatie en 
mechanisatie van stadshavens. Maar dit was een 
ommuurd gebied in particulier eigendom. Hier was 

de haven geen stad, maar een monofunctioneel 
complex met voornamelijk loodsen waarin het 
veembedrijf met zijn grote pakhuizen nog geen 
duidelijke ruimtelijke positie had. 

De Rijnhaven was echter van een geheel nieuw 
type: een vroeg-modern industriële haven met 
stedelijke kenmerken. Dit laatste werd uitgedrukt 
in de scheiding van haven en stad, terwijl de stad 
er wél direct en koud tegenaan geschoven werd 
(zie 3.1.6). Maar het drukte zich ook uit in de 
(in principe) openbare toegankelijkheid van de 
kades en in de stoere veemgebouwen die over 
grote lengte ‘stedelijke’ havenwanden en gesloten, 
doorgaande straten vormden. Dit was een uniek 
haventype, dat daarvoor niet bestond, en daarna 
op deze schaal ook niet meer in Rotterdam zou 
verschijnen. De ruimtelijke opzet was bij latere 
havens minder eenduidig en door het oprukkende 
massagoed was daar meer sprake van grote, open 
opslagterreinen (zie o.a. de constellatie van de 
Maashaven). 

3.1.6 rijnhaven: huwelijk van 
haven en havenwijk

Op het allergrootste schaalniveau bepaalde 
de vormgeving van het havenbassin de steden-
bouwkundige constellatie. Maar bepalend voor 
de inrichting van dit gebied was eveneens de 
opmerkelijke ‘coproductie’ van havenontwikkeling 
en bouw van havenwijken (Katendrecht, Hillekop), 
welke laatste direct, zonder intermediair tegen 
de havenfaciliteiten werden aangeschoven. De 
haven-woonwijken werden gerealiseerd op basis 
van vooraf door de gemeente vastgestelde 
stratenplannen. De koppeling tussen havenaanleg 
en havenwijkaanleg diende twee praktische 
doelen: het afwentelen van (een deel van) de 
exploitatiekosten van de havenaanleg op de 
woningbouw (storten van uitgegraven grond 
+ verkoop hiervan in kavels) én de huisvesting 
van havenarbeiders die in de directe nabijheid 
emplooi konden vinden. Deze koppeling tussen 
financiering van aanleg en beschikbaarheid van 
arbeidskrachten op een zó concreet niveau was 
voor die tijd bijzonder en zou later als uitgangspunt 
bij andere havens weer verlaten worden. 

Deze ‘havenwijken’ hebben zich door de directe 
aanhechtig aan de haven ook daadwerkelijk 
als echte havenwijken ontwikkeld, in de meest 
clichématige en romantische zin van het woord. 
Vooral Katendrecht groeide snel uit tot het 
prototype van een havenwijk, gekend in 
heel Nederland en beroemd tot ver over de 
landsgrenzen om zijn smeltkroes van hoeren, 
kroegen, Chinezen, opiumkits, matrozen, haven-
arbeiders en landverhuizers. De Rijnhaven gaf 
voeding aan Katendrecht en Katendrecht aan de 
Rijnhaven, in de vorm van arbeid, levendigheid en 
roem.   

houttrein, Cas Oorthuys, 1950 Rijnhaven Noordzijde, foto datum onbekend, havenwerk 010

3.1.8 vroeg-moderne teChnologie: 
nieuwe kadewandteChniek, elektri-
Citeit en nieuwe kraanteChnologie

De kadewandtechniek die toegepast werd bij 
de aanleg van de Rijnhaven was revolutionair 
vernieuwend. Ofschoon de aanzet voor deze 
techniek al op andere locaties door G.J. de Jongh
en H.A. van Ysselsteyn uitgeprobeerd was, vormde 
de massale inzet van het stalen werkcaisson, de 
rijzendammen en een drijvende heibak om over 
onmetelijke kadelengte een kadewanddiepte te 
realiseren van 6,5 à 7 meter een beslissende stap in 
de ontwikkeling van een nieuw type zeehaven die 
de modernste schepen van zijn tijd kon faciliteren.  
De Rijnhaven was bovendien de eerste haven waar 
elektriciteit al bij aanvang geïntroduceerd werd, 
ten behoeve van verlichting en ten behoeve van 
een nieuw fenomeen: de electrische kraan. De 
aanleg van de Rijnhaven vormde de aanzet voor 
de gemeente om voluit in te zetten op electrificatie. 
en vormde zelfs de aanzet tot de electrificatie van 
Zuid. De inzet van de electrische havenkranen 
dicteerde al onmiddellijk een snelheid en hiermee 
schaalvergroting zonder weerga. 

Het onderscheid in opslagfaciliteiten (korte en  
langdurige opslag) en de eisen die de kranen 
en andere infra stelden, vormden een dwingend 
gegeven voor de rooilijnen en verkaveling. De 
opslagfaciliteiten voor kortdurende opslag beston-
den uit loodsen/sheds. Deze stonden kort op de 
kade, in eerste lijn, om stukgoederen snel droog 
te kunnen bergen alvorens ze verder op transport 
gingen. Dit neemt niet weg dat de kades soms 
ook als tijdelijke opslagruimte gebruikt werden. 
De opslag voor de langere duur vond plaats in 
vemen met meerdere verdiepingen, die idealiter 
in tweede lijn stonden. Waar geen interesse was 
om in de tweede lijn vemen te bouwen, stond het 
de Gemeentelijke Handelsinrichtingen vrij de bouw 
van loodsen of andere bouwsels toe te staan.

De rooilijnen in het verkavelingssysteem waren 
strak voor wat betreft de maximaal te nemen 
maat, maar waren niet dwingend voor wat betreft 
de voorgevelrooilijn. Deze lag – afhankelijk van 
de wens van de investeerder – hier en daar terug. 
De maximale rooilijn werd niettemin bepaald 
door de breedte van de kraanbaan met en 
van de spoorbanen die vaak onder de kraan 
doorliepen. De breedte van de ontsluitingsweg 
c.q. bedrijvenstraat werd bepaald door de 
noodzakelijke combinatie van rijweg en spoorbaan. 
Kortom: een logisch en dwingend economisch-
ruimtelijk systeem. 

De eigendomssituatie was bijzonder. De 
kavels en kadelengtes waren in aanvang 
grotendeels eigendom van de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen en konden voor een bepaalde 
periode verhuurd worden. Toch waren er ook 
locaties waar kavels juist eigendom waren van 
investeerders. Kades waren in principe openbaar, 
maar wanneer verhuurd, konden zij met hekken 
afgesloten worden en worden ingericht voor 
specifieke gebruikers. Een volledig rondje langs de 
kades van de haven lopen was hiermee onmogelijk.

3.1.7 layout bepaald door sporen 
en bedrijfslogistiek

Hoewel beide, havenwijk en haven, op de plankaart 
gescheiden waren, waren ze met infrastructuur 
aan elkaar gekoppeld. Deze infrastructuur was 
ook dwingend. De havenwijken werden niet alleen 
doorsneden met de goederensporen van de 
haven, maar hun layout werd er zelfs voor een 
deel door bepaald. Waar de goederensporen de 
bocht omgingen waren bouwblokken half gekromd 
of driehoekig. Het grondplan van Hillekop met 
zijn kromme Hillestraat, maar ook de Hilledijk en 
Veerlaan in de Pols en Katendrecht laten deze 
layout bepaald door goederensporen goed zien. 
De Brede Hilledijk was in een brede middenstrook 
gereserveerd voor goederensporen. Grote, in 
potentie zeer waardevolle terreinen langs de 
havenkom bleven decennia onbebouwd omdat 
daar goederensporen de schuine oversteek 
maakten naar een andere strook. 

Ook de ordening van de havenkades met 
de direct aangrenzende bedrijfskavels werd 
gedicteerd door de eisen die overslag en transport 
stelden. De Jongh en later de Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen vertaalden de eisen in 
een duidelijke onderlegger. Uitgaande van de 
logistieke opzet van een ‘pierenhaven’ was de 
basis hiervan het principe van een eenduidige 
dwarsdoorsnede van haven - kade - opslagloodsen 
- ontsluitingsweg c.q. bedrijvenstraat - vemen. 
Binnen dit systeem waren dwarsstraten tussen 
kade en ontsluitingsweg aangelegd,  dwars op 
de bebouwingsstroken. Dit principe werd aan de 
verschillende zijden van de Rijnhaven (5 zijden) 
– afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden – 
anders uitgewerkt (zie onder 3.1.10 hierna). 

CU
LT

U
U

R
H

IS
T

OR
IS

CH
E 

H
OO

fd
T

Y
pE

R
IN

G

3

Wilhelminakade, 1950-1959, Cas Oorthuys
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3.1.10 havenbassin met vijf zijden 

Het havenbassin van de Rijnhaven heeft altijd vijf 
zijden gekend. Al deze zijden hadden voor én na 
de Tweede Wereldoorlog tot aan globaal de jaren 
‘70, een heel eigen stedenbouwkundige opzet, 
eigen programmatische accenten, eigen opbouw, 
karakteristieken en silhouet van de kadebebouwing, 
eigen doorsnedeprofielen van kades, bebouwing 
en achterliggende ontsluitingsstraten, eigen 
rooilijnkarakteristieken en een eigen inrichting van 
de openbare ruimte. In het kort is dit: 

- Rijnhaven noord: Wilhelminapier:  Volgroeide 
pierenhaven met lage loodsen langs de kades 
en hogere representatieve stenen vemen in 
de middenstrook. Haven voor (transatlantisch) 
stukgoed en passagiersvervoer van o.a. 
de Holland Amerika Lijn/Nederlandsch 
Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij. 
Pierenhaven met betrekkelijk stedelijke 
uitdrukking als gevolg van representatieve 
veemgebouwen en hallen, een chique 
landverhuizershotel, vertrekhallen en een 
hoofdkantoor. De kades waren bij de bedrijven 
in gebruik voor op- en overslag, dikwijls 
afgesloten met (representatieve) hekken en 
bezet met meerdere kranen.

- Rijnhaven oost: éénstrooks hoge en brede 
bakstenen veemgebouwen met loodsen tussen 
de gebouwen in plaats van op de kade. 
Veemgebouwen ingeklemd tussen industriële 
maar met bomenrijen aangeklede Parallelweg 
en een brede kade aan de Rijnhaven. De 
veemgebouwen waren vóór de Tweede 
Wereldoorlog over de toen openbare kade 
heen gebouwd. De goederentreinen konden 
hierbij onder de overhuiving doorrijden. Na de 
Tweede Wereldoorlog was de kade niet meer 
openbaar en de gebouwen waren niet meer 

luchtfoto 1926 Aviodrome Lelystad luchtfoto 1946 Aviodrome Lelystad

jaren 90 foto serc.nlluchtfoto 1950 Aviodrome Lelystad
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3.1.9 rijnhaven: landverhuizers 
en ConCentraat van deviantie 

De Rijnhaven en zijn directe omgeving was als 
geen andere haven in Rotterdam – wellicht met 
uitzondering van de havens in de vooroorlogse 
binnenstad – een brandpunt van mensen op 
doortocht, van immigranten die een veilige haven 
zochten, zoals Belgen, Duitsers en Russen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, en natuurlijk van Chinezen 
die zich hier in grote getalen tijdens het Interbellum 
vestigden. Rotterdam was het grootste centrum 
voor Europese emigratie van Nederland. De 
emigranten hadden langs de Rijnhaven hun laatste 
pleisterplaats in het oude Europa voordat zij het 
continent voorgoed achter zich lieten. 
Daarnaast zochten tot ver in de jaren ’70 zeelui 
en havenarbeiders hier vertier, huisvesting en 
arbeid in logementen, restaurants, kroegen, 
jazzclubs en bordelen, zeker na de sanering 
van het Zandstraatkwartier rond 1910. Ook het  
bombardement van de binnenstad, in het bijzonder 
van de Schiedamsedijk heeft bijgedragen aan het 
floreren van Katendrecht als uitgaanskwartier.  
De Rijnhaven was hiermee niet alleen een haven en 
een belangrijke draaischijf in de haveneconomie, 
maar als gevolg van dit sterke concentraat van 
mensen die buiten het gereguleerde burgerlijke 
bestaan vielen of op doorreis waren, ook 
een specifieke niche. Het betrof een specifiek 
stadsmilieu waar de afwijking of deviantie 
onderdeel uitmaakte van het dagelijkse haven- 
en straatbeeld. Met name het schiereiland 
Katendrecht (alias ‘de Kaap’) vormde hierbij een 
- zeker tot in de jaren ’70 door de gemeentelijke 
autoriteiten - geaccepteerd epicentrum.

landverhuizers aan dek van de Uranium Line, foto: Cornelis Nieuwland
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gebouwen werden meermaals bekende architecten 
aan het werk gezet (zie o.a. Hoofdkantoor HAL, 
San Franciscoloods, Santos, Eersteling). Ook in de 
Wederopbouw zette deze traditie zich voort (zie 
o.a. aankomsthal HAL, Latenstein, Eersteling, de 
Molukken).

Aan de vormgeving van de openbare ruimte 
werd – zeker in de ontstaansperiode van de 
haven – betrekkelijk veel aandacht besteed, 
vooral op locaties waar wonen of representatie 
om weloverwogen inrichtingsmiddelen vroeg. Daar 
waar het havenbekken de stad raakte, langs de 
Hillelaan (hier lag het aanmeren van zeeschepen 
niet voor de hand) werd achter de openbare 
kade een riante boom-esplanade aangelegd. 
Deze functioneerde als intermediair tussen woon-
bebouwing en haven en als esplanade waar van-
daan wandelaars een schitterend zicht op de 
haven hadden. Ook de Parallelweg werd – als 
ontsluitingsroute van Oud Zuid richting Willemsbrug 
– voorzien van (drievoudige) representatieve 
bomenrijen, evenals het driehoekige Deliplein. Op 
de Wilhelminapier werd voor het hoofdkantoor 
van de HAL een plantsoen aangelegd. 

Op de havenkades was functionaliteit de norm. 
Hier was op geen enkele plek sprake van bomen 
of wandelvoorzieningen. De openbare ruimte was 
uitsluitend ingericht op zwaar verkeer. Alleen de 
hekken die de bedijfskades afsloten waren vaak 
representatief en weelderig vormgegeven. 

typering op zijn plaats:

Rijnhaven noord: Wilhelminapier: Haven-
stedelijke coulisse, naar achter toe opschalend, 
met ‘stedelijke’ middenstrook

Rijnhaven oost: ‘Stedelijke wand’ van bijzondere 
vemen

Hillelaan: Havenzicht met kroegen en winkels vóór 
havenwijk doorkruist met goederenspoor

Rijnhaven Zuidzijde (‘pols’ van Katendrecht): 
Onvolgroeide pierenhaven langs brede as: 
bedrijfjes in middenstrook en loodsen langs de 
kades

Rijnhaven Zuidwestzijde (Kop van Katendrecht): 
‘Zeemans-, immigranten en hoerenbuurt doorkruist 
met goederenspoor; gescheiden van de haven 
door grote lengtes 2-laagse loods met plaatselijk 
een doorsteek naar de haven.

3.1.11 de gestoffeerde haven

De vormgeving van de bebouwing was ondanks 
de primaire functionaliteit van de gebouwen 
betrekkelijk rijk. De woonbebouwing (gemengd met 
winkels en horeca) in de havenwijken oversteeg in 
veel gevallen het niveau van sobere eenvoud en was 
dikwijls als wat rijkere middenstandsarchitectuur 
vormgegeven. 
Ook de vemen, landverhuizershotels, aankomst-
hallen en fabrieksgebouwen rond de haven kenden 
– zowel in de vooroorlogse als in de naoorlogse 
periode – een geheel eigen en vaak zorgvuldig 
ontworpen architectuur waarin rijk uitgewerkte 
details vaak gekoppeld werden aan toepassing 
van moderne staal- en betontechniek. Voor deze 

in het gras in het midden. Goederensporen 
bepaalden in de Pols meer dan waar ook het 
aanzien van het gebied. Dat kwam vooral door 
de vele sporen die over de Brede Hilledijk en 
Rijnhaven Zuidzijde waren getrokken en de 
oversteken die de sporen maakten. Net als 
elders rond de Rijnhaven waren de oversteken 
vaak vormgegeven als grasplantsoentjes. 

- Rijnhaven Zuidwestzijde (Kop van 
Katendrecht): Dit was het meest complexe en 
stedelijke deel van alle zijden van de Rijnhaven, 
en nog altijd het meest herkenbaar in zijn 
historische verschijningsvorm met Latenstein, 
Provimi en Fenixloodsen langs het water. Hier 
waren stad en haven het meest met elkaar 
verweven, zonder dat er sprake was van 
directe ruimtelijke vermenging van bedrijven en 
havenwijk. De wijk Katendrecht was recreatief 
en arbeidstechnisch complementair aan de 
haven. De vooroorlogse immense betonnen 
loods van de HAL (San Franciscoloods) met acht 
kranen op het dak volgde op twee grote houten 
gemeenteloodsen en schiep een geheel eigen 
havenbeeld. De ombouw tot twee Fenixloodsen 
direct na de Tweede Wereldoorlog brak hier 
het langgerekte front. De kranen gingen van 
dak naar de kade waardoor dit complex 
minder nadrukkelijk zichtbaar werd. Latenstein 
– de enige grotere productiefabriek rondom de 
haven – nam na de oorlog de beeldbepalende 
functie van de San Franciscoloods over. 

Wanneer we de algemeen cultuurhistorisch-
stedenbouwkundige karakteristiek van de vijf 
zijden benoemen zoals deze aanwezig was 
tot aan globaal de jaren ‘70, de periode 
waarin de bebouwing nog onaangeraakt was 
door de stadsvernieuwing en de navolgende 
stadsuitbreiding Kop van Zuid, dan is de volgende 
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voorzien van een overhuiving. De expressieve 
veemgebouwen bleven niettemin op één lijn en 
de kade bleef hier breed. Dit was de zijde van 
de Rijnhaven met de vanuit de haven gezien 
meest gezichtsbepalende architectuur, zowel 
vóór als ná de Tweede Wereldoorlog. 

- Hillelaan: De enige zijde die niet ingericht 
was als haven/kade, maar daarentegen een 
onderdeel was van de structuur van (soms half-
industriële) stadslanen die de binnenstad met het 
hart van Rotterdam Zuid verbond. De Hillelaan 
scheerde langs de haven, maar maakte hier 
feitelijk geen deel van uit, afgezien van het 
spectaculaire uitzicht op de haven dat men in 
de periode voor de Tweede Wereldoorlog kon 
genieten onder de dubbele bomenesplanade 
én afgezien van de vele winkels/kroegen 
in de stedelijke randbebouwing van het 
buurtje Hillekop die ook de haven tot in de 
jaren ’70 faciliteerden. De Hillekop was een 
havenbuurt die net als Katendrecht bestond 
uit aaneengesloten stadshuizen in gesloten 
bouwblokken, uit het eind van de 19e eeuw. 
De Hillelaan heeft lange tijd een belangrijke 
betekenis voor Zuid gehad; hier was de 
dagmarkt van Zuid te vinden.

- Rijnhaven Zuidzijde (‘pols’ van Katendrecht): 
een pierenhaven als de Wilhelminapier, 
maar onvolkomen ontwikkeld, omdat de 
middenstrook met vemen en pakhuizen nooit 
helemaal gerealiseerd is. Pakhuis Santos bleef 
een eenzame uitzondering, als hoog bakstenen 
veemgebouw. Langs de kades stonden voor 
en na de Tweede Wereldoorlog loodsen met 
halfronde daken of flauw hellende zadeldaken. 
De dichtheid van kranen op de kade was hier 
zeer groot. De middenstrook werd ingevuld 
met bedrijfjes en bijbehorende ommuurde 
erven. De Brede Hilledijk vormde de zeer 
brede ontsluitingsas, waarlangs de loodsen en 
bedrijfjes waren geplaatst, met sporenbundels 

bananen sjouwen, datum onbekend, Cas Oorthuys

stukgoed, jaartal onbekend, foto Blauwhoedenveem archief Amsterdam
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4

CULTUURHISTORISCHE bOUwSTENEN4Veempakhuis De Eersteling, begin 20e eeuw
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1-5. Rijksmonument 

6-7. Gemeentelijk monument 

8. Toekomstig monument

9-14.Waardevol object zonder status

Structuurelementen

 kraanrail

 spoorrail

15.  kadewand uit 1901

16.  kadewand jaren ’20

17.  naoorlogse kade wanden

18.  nieuwe contour koninginnenhoofd

19.  kade- en bedrijfsvloerinrichtingen 

20. treinsporen Brede Hilledijk

Ensembles

waardevol ensemble / karakteristiek complex

waardevolle openruimte

waardevolle overgeschoten ruimtes

Stedenbouwkundige bouwstenen

zichtlijn/ verbindingsas

waardevole contour

stadsas profiel

as langzaam verkeer/ opwaarderen

bouwkavels

liniaire verkaveling

laanas (dubbele bomenrij)

legenda
4. Vertrekhal H.A.L.  

o Bouwjaar: 1949
o Architect: J.H. Brinkman, J.H. van den  

Broek, J.B. Bakema
o Oorspronkelijke functie: vertrekhal voor  

transatlantische lijnen Holland-Amerika Lijn
o Huidige functie: cruise-terminal en horeca  

locatie.

5. Latenstein *
o Bouwjaar: 1950-1953 
o Architect oudste deel:  J.J. M. Vegter
o Oorspronkelijke functie: meelfabriek. 
o Huidige functie: in gebruik bij   

voedingsmiddelenindustrie.

*zie kadertekst aan het einde van dit hoofdstuk

rijksmonumenten:

1. Leidsche Veem 
o Bouwjaar: 1898
o Architect: C.V. Seem
o Oorspronkelijke functie: pakhuis voor   

opslag tabak
o Huidige functie: appartementen.

2. Hotel New York 
o Bouwjaar: 1901
o Architect oudste deel: J. Müller,                         
 C.M. Drooglever Fortuyn
o Oorspronkelijke functie: hoofdkantoor   

van de directie van de Holland-Amerika Lijn
o Huidige functie: hotel-horeca.

3. Santos 
o Bouwjaar: 1902. 
o Architect:
 J.P. Stok Wzn en J.J. Kanters
o Oorspronkelijke functie: Pakhuis voor   

opslag koffie 
o Huidige functie: in transitie tot    

verkoopruimte met annexen.
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In het Rijnhavengebied zijn cultuurhistorisch 
waardevolle objecten uit het havenverleden 
aanwezig. Dit zijn objecten met een status als 
rijks- of gemeentelijk monument. Er zijn echter ook 
objecten die deze status (nog) niet hebben, maar 
als herinnering aan de rijke geschiedenis van de 
haven toch een hoge waarde bezitten. Zij kunnen 
bovendien een belangrijke ‘bouwsteen’ bij de 
transformatie van dit gebied zijn. 

Naast de objectmatige cultuurhistorische bouw-
stenen zijn er ook waardevolle stedenbouwkundige 
bouwstenen c.q. structuren in het gebied 
aanwijsbaar. Hoewel deze niet altijd in eerste 
instantie tot de verbeelding spreken, zijn zij van 
groot belang voor de instandhouding van de 
(historische) leesbaarheid van het havenbassin en 
zijn omgeving.

4.1 inleiding

luchtfoto Meelfabriek Latenstein CÖOP ,1952, SAR Santos Gevel Rijnhavenzijde, 1905, SAA Hotel New York, foto: Johannes Linders Leidsche Veem, foto: Johannes Linders 

Vertrekhal H.A.L., foto: Johannes Linders

4.2 de waardevolle objeCten met een status
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4gemeentelijke monumenten:

6. Pakhuismeesteren  (pakhuis Celebes, Borneo,  
    Java, Sumatra)

o Bouwjaar: 1940
o Architect: onbekend
o Oorspronkelijke functie: veemgebouw  

met acht units: opslag voor thee,   
zaden en grondnoten, schonerij   
en bewerkingscentrum voor   
darmen, erwten en door insecten en  
bacterieën beschadigde goederen

o Huidige functie: in transitie tot hotel en  
foodhallen. 

7.  Werkplaatsengebouw Holland Amerika Lijn 
o Bouwjaar: 1953 
o Architect: J.H. van den Broek, J. B. Bakema
o Oorspronkelijke functie: magazijnen voor  

o.a. linnen en werkplaatsen waaronder  
de smederij

o Huidige functie: cultureel pakhuis Las  
Palmas: cultuur-, museum- en horecalocatie.  

toekomstig monument:

8. Metrostation Rijnhaven
o Bouwjaar: 1968
o Architect: Gemeentewerken, C. Veerling

 pakhuis Celebes Borneo Java Sumatra jaar onbekend, 
foto: Jannes Linders

luchtfoto Rijnhaven vanaf het zuiden net na de Tweede Wereldoorlog,  Aviodrome Lelystad, 1946

Werkplaatsgebouw HAL/ Las Palmas, jaar onbekend, SAR
Mertrostation Rijnhaven 1968, serc.nl 

Provimi vanaf Veerlaan, 1960, SAR

Lastdrager aan pakhuis de Eersteling, SAR

4.3 waardevolle objeCten zonder status

alle objecten hieronder hebben een hoge 
cultuurhistorische waarde

bijzondere objecten:

9. Wilhelminasteen (tijdscapsule, 3000 kg)*
o Plaatsing: 1891, 2013 herplaatst  

10. De Lastdrager *
o Plaatsing: 1950, 2014 herplaatst
o Beeldhouwer: Han Rehm

bijzondere pakhuizen:

11. Fenixloodsen I en II/San Franciscoloods *
o Bouwjaar: 1916/1922 -1948/1950,  

kantine, portiershuisje: 1948/1950, 
o Architect: C.N. van Goor
o Oorspronkelijke functie: loodsen/  

vertrekgebouw Holland-Amerika Lijn en  
industrielocatie

o Huidige functie: in transitie tot   
woonlocatie, Landverhuizersmuseum en  
vrije horecalocatie 

*zie kadertekst aan het einde van dit hoofdstuk
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bijzondere bedrijfscomplexen: 

12. Provimi-complex: 
o Bouwjaar: 1916/22
o Oorspronkelijke functie: magazijngebouw  

 met woningen aan de westzijde, inclusief  
 boven het water uitgebouwde kade;  
 onderdeel van de San Franciscoloods. 

o Huidige functie: in 1955-1956 verbouwd  
 en aangepast voor bedrijf Provimi en  
 voorzien van een grote silo. Nog in  
 gebruik  als bedrijfslocatie

Zie de kadertekst op de navolgende bladzijden

13. Enkele bedrijfsgebouwen ten oosten van 
Latenstein, gelegen tussen de Brede Hilledijk, 
de Silostraat en de straat Rijnhaven Zuidzijde. 
Deze bedrijfsgebouwen vormen tezamen met 
de achterliggende bedrijvenstraat Rijnhaven 
Zuidzijde een nog authentiek fragment van de 
bedrijfsinvullingen die in het Polsgebied aanwezig 
geweest zijn. Hieronder bevindt één complexje uit 
de ontstaansperiode van de haven die tezamen 
met het veem Santos in deze strook de herinnering 
aan de eerste gebruiksfase van de Rijnhaven 
levend houdt, alsmede een hal uit de jaren ’20 en 
enkele wederopbouwloodsen uit de jaren ’50-’60. 

14. Complexonderdelen Latenstein zonder cultuur-
historische status. Hieronder bevinden zich een 
substantieel aantal cultuurhistorisch van belang 
zijnde gebouwdelen, waaronder een enorme silo  
met machinehuis aan de Veerlaan en een grote 
fabrieksvleugel aan de Rijnhaven Oostzijde.  
zie kadertekst aan het einde van dit hoofdstuk

historische bedrijfspanden aan bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde, huidige situatie foto’s: FlexusAWC

Bedrijfspanden aan Rijnhaven Zuidzijde, 1929, Luchtfoto Aviodrome Lelystad

luchtfoto Rijnhaven vanaf het zuiden Aviodrome Lelystad, 1946

historische bedrijfspanden aan de Brede Hilledijk, huidige situatie, foto’s: FlexusAWC

advisering 
waardevolle elementen 
zonder status

•	 Nader cultuurhistorisch en bouwhistorisch onder-
zoek met betrekking tot de objecten (complexen/
complexdelen) die geen officiële cultuurhistorische 
status hebben is gewenst. 

•	 Verleen aan onbeschermde objecten met 
een grotere waarde een monumentale status 
(aanwijzing tot monument of karakteristiek object) 
die weloverwogen omgang met de bouwmassa’s 
garandeert.

•	 Neem de objecten op in een op cultuurhistorisch 
-toeristisch bezoek gericht ‘verhaal van de 
Rijnhaven’. Door alle cultuurhistorische objecten 
en artefacten hierin te beschrijven worden 
bezoekers getriggerd het rondje Rijnhaven te 
lopen. Hiernaast kan dit van betekenis zijn voor 
de verankering van het verhaal van de plek in 
het collectieve geheugen. 
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4.2 - 4.3 Waardevolle objecten

1-5. Rijksmonument 

6-7. Gemeentelijk monument 

8. Toekomstig monument

9-14.Waardevol object zonder status

 4.4 Elementen openbare ruimte en infrastructuur 

 kraanrail

 spoorrail

15.  kadewand uit 1901

16.  kadewand jaren ’20

17.  naoorlogse kade wanden 1946-1947

18.  nieuwe contour koninginnenhoofd

19.  kade- en bedrijfsvloerinrichtingen 

20. treinsporen Brede Hilledijk

25. waardevol ensemble / 
      karakteristiek complex

koppeling
  26. FeniXplein en koppeling Deliplein
  27. bijzondere doorsteek Latenstein
  28. bedrijvernstraat Rijnhaven Zuidzijde

waardevolle openruimte
  26. FeniXplein en koppeling Deliplein
  27. bijzondere doorsteek Latenstein
  28. bedrijvernstraat Rijnhaven Zuidzijde
  29. zichtas Santos

zichtas
  29. zichtas Santos
  32. vista vanaf station Rijnhaven
  33. zichtas Wilhelminapier-Latenstein

30. stadsas profiel

31. as langzaam verkeer/ opwaarderen

4.5 Cultuur Historische aanbevelingenkaart

21. waardevole contour

23. waardevol plantsoen

24. laanas/goederenspoor 
      Brede Hilledijk-Veerlaan

legenda 4.4 elementen openbare ruimte en 
infrastruCtuur 

4.4.1 historische kadewanden 

Ook in de kadewanden drukt zich de geschiede-
nis van de havenkom uit. Aan de uiterste oostzijde, 
bij de Hillelaan, juist vóór metrostation Rijnhaven, 
resteert nog een deel van de eerste kadewand 
uit 1901. De andere kadewanden zijn  – na de 
vernietiging door de Duitse bezetter – tijdens de 
Wederopbouw tot stand gekomen. Deze beheer-
sen het totaalbeeld. 
Niettemin zijn ook hierop in de huidige situatie nog 
een drietal uitzonderingen te benoemen. De eerste 
betreft de in het water staande losse kade vóór 
Provimi (kaart nr 16). Deze betonnen kade is van 
ouder datum en is tegelijkertijd met de San Fran-
ciscoloods tot stand gekomen. Bouwtekeningen, 
historische foto’s en stilistische kenmerken. Ook de 
contour van de kade op de kop van de Wilhelmi-
napier is niet meer authentiek (kaart nr 18). Deze 
is aangepast rond de millenniumwisseling. Tevens is 
ter hoogte van Luxor met de aanleg van het plant-
soen bij het dobberend bos een deel van de kade-
wand verdwenen. 

kadewand Hillelaanzijde foto Flexus AWC
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NAP

doorsnede 112_016

doorsnede kadewand 1901 Hillelaanzijde, Havenbedrijf /Gemeentewerken Rotterdam  

de kadewand uit 1901 (kaart nr 15)

Dit betreft de oudste kadewand aan de 
Hillelaanzijde. Deze kadewand werd vanouds 
gekenmerkt door een houten funderingsvloer op 
houten palen en de toepassing van koningsstijlen en 
remmingwerken vóór de kadewand. De kadewand 
zelf was opgebouwd uit basaltblokken. 

De resterende kadewand bestaat uit twee delen: 
één deel waar de koningsstijlen en remmingwerken 
nog aanwezig zijn (zuidelijk deel) en één deel 
waar deze niet meer aanwezig zijn (noordelijk 
deel). Beide kades zijn nog gefundeerd op 
de oorspronkelijke houten kadevloer en de 
oorspronkelijke houten palen. Gegevens bij 
Gemeentewerken en het Havenbedrijf Rotterdam 
verduidelijkten dat deze kadewand één van de 
eerste kadewanden in de havenkom geweest moet 
zijn. 

De kadewand is vermoedelijk – de literatuur maakt 
hiervan geen vermelding –  in het verlengde van de 
aanleg van de Hillelaan zelf gerealiseerd en  heeft 
de vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
overleefd. In het kader van dit onderzoek heeft 
geen uitgebreide analyse plaatsgevonden van 
kadewanden elders in de Rotterdamse haven, 
maar naar ons sterke vermoeden heeft deze kade 
een zeer hoge zeldzaamheidswaarde.  

doorsnede kademuur, De haven van Rotterdam H.A.van Ysselsteyn

detail van foto De Eersteling met kademuur Rijnhaven Oostzijde, vooroorlogs, SAR
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NAP

doorsnede 112_029

kadewand Rijnhaven Zuidzijde foto Flexus AWC

doorsnede kadewand Rijnhaven Zuidzijde 1947-1948, Havenbedrijf /Gemeentewerken Rotterdam

detail van foto eersteling met kademuur Rijnhaven Oostzijde, 1950, SAR

luchtfoto Rijnhaven vanaf het zuiden; de oorlogsschade is goed zichtbaar , 1946, Aviodrome Lelystad, herstelwerkzaamheden Rijnhaven Noordzijde, 1947, SAR

de naoorlogse kadewanden uit de wederop-
bouwperiode (1946-1947)
(kaart nr 17) 

Deze kadewanden worden gekenmerkt door 
een betonnen funderingsvloer op betonnen 
funderingspalen. In enkele gevallen was hierbij 
ook sprake van (hergebruik van) houten palen. 
De doorgaande kadewand is opgebouwd uit 
basaltblokken met hierin ingelaten haalkommen. 
Tegen de kadewand zijn op meerdere locaties 
houten wrijfstijlen gemonteerd. Op de kade 
bevinden zich op meerdere locaties bolders van 
het type Olifantskop, een bolder die deze bijnaam 
gekregen heeft omdat de kop van de bolder 
robuust is uitgevoerd en drie kleine ‘slurfjes’ bevat. 
De trapjes die op meerdere plaatsen op de 
kadewand gemonteerd zijn, zijn uit een latere 
periode. Het principe van deze kadewanden 
is na de Tweede Wereldoorlog op meerdere 
locaties toegepast en heeft op zich geen hoge 
zeldzaamheidswaarde. De cultuurhistorische 
waarde is hier dan ook lager dan bij de kadewand 
uit 1901. 
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4.4.2 historische kade-en bedrijfsinrichtingen 
en -bestrating

Naast de kadewanden zijn er ook kade- en 
bedrijfsvloerinrichtingen in het gebied die uit de 
periode van de wederopbouw stammen of uit de 
daarop aansluitende periode. Deze elementen 
onderstrepen het havenkarakter. Zeker aan de 
Rijnhaven Zuidzijde en Zuidwestzijde is nog sprake 
van grote delen van het openbaar gebied dat 
gekenmerkt wordt door dit type van inrichting. 
Kade- en bedrijfsinrichting uit de periode vóór de 
Tweede Wereldoorlog is niet meer aanwezig. 

de omgeving van fenixloodsen i en ii en 
provimi 
(kaart nr 19.1)

Hier bevindt zich, zowel aan de havenzijde 
als aan de zijde van het Deliplein en de 
Veerlaan, een combinatie van stelconplaten, 
betonklinkerbestrating, granietkeien en spoorrails 
ten behoeve van de goederentreinen. Deze 
spoorrails lopen door tot in het Buizenpark. Aan 
de havenzijde is ook nog sprake van rails van 
kraanbanen met electriciteitsaansluitpunten. Deze 
elementen in de openbare ruimte onderscheiden 
het havengebied rond de loodsen op een 
herkenbare wijze van de meer doorsnee stedelijke 
openbare inrichting van de wijk Katendrecht.  

noordzijde Fenix II, foto: FlexusAWCzuidzijde Fenix II, foto: FlexusAWC

nog originele stootblokken voor de treinwagons, foto: FlexusAWC aanlanding Rijnhavenbrug Katendrecht bij Fenixplein, foto: FlexusAWC
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omgeving van latenstein 
(kaart nr 19.2)

Ook hier is sprake van een groot aantal elementen 
die aansluiten op de havenkarakteristiek van de 
locatie. Te noemen zijn ten eerste de bestrating 
van stelconplaten en betonklinkers. Ook de 
karakteristieke havenkraan bij Latenstein, de 
gangway, het losse ketel- en trafohuisje, maar 
ook de spoorrails en kraanbaanrails dragen bij 
aan het specifieke havenbedrijvigheidskarakter. 
De kraanrails lopen hier door langs de volledige 
kaderand. 

westzijde Latenstein, foto: FlexusAWC

noordzijde Latenstein, foto: FlexusAWC noordzijde Latenstein met in het terrein nog verschillende rails, 
foto: FlexusAWC

kraanbaansporen langs de kaderanden
(kaart nr 19.3)

De volledige kaderand met het aansluitende 
kraanbaanspoor aan de  R i j nhaven-Zu idz i jde 
in het verlengde van de locatie Latenstein. De 
datering van de aangrenzende stelconplaten is 
ons onbekend.
De volledige kaderand met het aansluitende 
kraanbaanspoor aan de Rijnhaven Oostzijde. De 
datering van de  aangrenzende stelconplaten is  
tevens onbekend. De constellatie vormt hier een 
duidelijk afgebakende route naar Oud Zuid.

havenkraanspoor loopt door langs de volledige kaderand, 
Rijnhaven Zuid, foto: FlexusAWC

kraanspoor en stelconplaten aan de oostzijde van de haven, 
foto: FlexusAWC

kraanspoor en stelconplaten aan de oostzijde van de haven, foto: 
FlexusAWC

stelconplaten en kraanspoor langs havenrand, Rijnhaven Zuid, 
foto: FlexusAWC
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treinsporen brede hilledijk 
(kaart nr 20)
Op meerdere plaatsen zijn langs de Brede Hilledijk 
nog spoorrails aanwezig van de havenspoorlijn.

     treinspoor op brede Hilledijk, foto: FlexusAWC

treinspoor op brede Hilledijk, foto: FlexusAWC    treinspoor op brede Hilledijk, H Frijters, 1977, SAR

CultuurhistorisChe 
waardering  openbare ruimte 
en infrastruCtuur 

•	 Kadewand Hillelaanzijde uit 1901 
(kaart: nr. 15): hoge cultuurhistorische 
waarde

•	 Kadewand voor Provimi (kaart: nr. 16): 
hoge cultuurhistorische waarde

•	 Kadewanden uit Wederopbouw-
periode (kaart nr. 17): gemiddelde 
cultuurhistorische waarde

•	 Kadewand kop Wilhelminapier eind 
20ste eeuw (kaart; nr. 18): indifferente 
cultuurhistorische waarde

•	 Alle kade- en bedrijfsvloeren en 
historische havenelementen zoals 
aangegeven op de kaart (19_1, 
19_2 en 19_3): hoge cultuurhistorische 
waarde. Voor wat betreft elementen 
vóór 1970 heeft deze waardering 
betrekking op de elementen als 
historisch object. Voor wat betreft 
de elementen uit de periode hierna 
heeft de waarde betrekking op de 
karakterstiek. 

advisering openbare ruimte en 
infrastruCtuur 

•	 Behoud de elementen in de openbare 
ruimte die herinneren aan de havenfunctie 
van het gebied. 

•	 Bijzondere aandacht verdient de oudste 
kadewand aan de Hillelaan. Deze 
representeert de kadewandtechniek zoals 
deze door directeur Gemeentewerken 
G.J. de Jongh werd geïntroduceerd voor 
de nieuwe diepe zeehavens aan het einde 
van de 19e eeuw. De kadewanden van 
Wilhelminapier/ Rijnhaven waren hiervoor 
de proeftuin. De kadewand heeft een hoge 
zeldzaamheidswaarde. Restauratie en – 
waar technisch noodzakelijk – reconstructie 
strekt tot aanbeveling. Integratie van deze 
kadewand in een ‘verhaal van de plek’ in 
combinatie met specifiek gebruik van het 
hier te handhaven water lijkt voor de hand 
liggend. 

•	 De kadewand voor Provimi dateert uit de 
jaren ‘20 en vormt een stilistische eenheid 
met de gebouwen van Provimi en de 
Fenixloodsen. Behoud en herstel wordt sterk 
aanbevolen. 

•	 De kadewanden uit de wederopbouw- 
periode hebben een lagere cultuurhistorische 
status dan de oudste kadewand aan de 
Hillelaan. Dit type kadewand komt ook 
bij andere havens voor (zie Maashaven). 
De kadewanden vormen niettemin de 
uitdrukking van de kadewandtechnieken 
die hier kort na de oorlog ingezet zijn. 
Ze  herinneren aan de havenfunctie van 
dit gebied en zijn sterk sfeerbepalend. 
Behouden en opnieuw benutten van de 
kadewanden bij nieuwe ontwikkelingen, 
teneinde de kades als typerende overgang 
tussen land en oorspronkelijke havenkom 
zichtbaar te houden, wordt aanbevolen.

 
•	 De bestrating en inrichting rondom de 

complexen van Provimi, Fenixloodsen, 
Latenstein en in de bedrijvenstraat Rijnhaven 
Zuidzijde is kenmerkend voor de zone met  
havengerelateerde bedrijfsbebouwing aan 
de zuid- en zuidoostzijde van de Rijnhaven. 
Deze naoorlogse inrichting op basis van een 
vooroorlogse onderlegger doet met zijn rails 
en concrete materialisering nog in sterke 
mate herinneren aan het oorspronkelijke 
karakter van de havenkom en nodigt uit tot 
minder voorgeprogrammeerd ge-bruik, zo 
kenmerkend voor havens. 
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legenda 4.5 CultuurhistorisCh-
stedenbouwkundige bouwstenen

4.5.1 omtrek/contour haven
(kaart nr 21)

De Rijnhaven is de oudste en meest centraal 
gelegen representant van de transitohavens op 
Zuid. Daarnaast heeft de haven een specifieke 
vorm en contour die nog steeds origineel is. Deze 
is de resultante van een samenspel van situatieve 
gegevens en technische eisen. De Hillegorzen met 
het spooremplacement van Staatsspoor ernaast, de 
historische Hilledijk en de positie van de oude kern 
Katendrecht met zijn Veerhaven hebben hierbij 
een belangrijke rol gespeeld. Hiernaast stelden 
het op een goedkope manier storten van grond 
en de combinatie van transito en stukgoedoverslag 
hun eisen. Het resultaat was het eerste havenbassin 
in Nederland voor de overslag op stroom, met 
twee pieren en verharde kades rondom, en 
met een brede havenmonding richting zee. De 
contour en opzet van de haven is nog steeds zeer 
goed afleesbaar. Deze heeft hiermee een hoge 
cultuurhistorische waarde. 

advies

•	 Handhaaf de omtrek/contour van de 
haven. Neem deze mee bij nieuwe ste- 
denbouwkundige invullingen en maak 
deze ervaarbaar door afleesbare po-
sities van rooilijnen, maaiveldhoogtes 
en door – bij dempingen – het hand-
haven van kadewandcontouren en een 
aaneensluiten van land en water op zo-
danige wijze dat de demping als latere 
ingreep afleesbaar blijft. 
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4
4.5.2 stedenbouwkundige layout: restanten 
van het haventype pierenhaven en opvattingen 
eind 19e eeuw (kaart nr 22, 23)

In de stedenbouwkundige layout van de 
gebieden rond de havenkom is nog duidelijk de 
stedenbouwkundige visie en lay-out af te lezen die 
G.J. de Jongh in zijn plan uit 1888 als onderlegger 
presenteerde en zoals deze eind 19e/begin 20e 
eeuw gerealiseerd is. Deze bestaat in grote lijnen 
uit de volgende opzet: 

- Lineaire havenverkavelingen, uitgaande van 
de kaderanden met een specifieke positie 
van loodsen (veelal aan havenzijde) en vemen 
(meer naar achteren) en dwarsdoorsteken 
hiertussen naar het achtergebied. Dit kwam 
het meest kernachtig tot uitdrukking op de 
Wilhelminapier en de Pols. De enkele lineaire 
havenverkaveling langs de haven bij de kop 
van Katendrecht/Deliplein (San Franciscoloods: 
beperkte dieptemaat waardoor ontbreken van 
een dubbel systeem), evenals de vemen langs 
de Rijnhaven Oostzijde (beperkte dieptemaat 
met vraagstelling m.b.t. bereikbaarheid 
openbare kade) zijn hierop een variant. 

-  De doorsteken tussen de vemen en loodsen 
waren vaak strikt functioneel: ten behoeve 
van oversteek van spoorrails danwel bedoeld 
als pragmatische dwarsdoorsteken door het 
gebied. Tussen Fenix I en Codrico is zo’n ruimte 
bewaard gebleven.

- Het ontwerp van havenwijken als zodanig 
(voor het eerst), en het koud tegen elkaar 
aanschuiven van havenwijken en de haven zelf, 
zonder intermediair, behalve bomenrijen. De 
stedenbouwkundige opzet van de havenwijken 
betrof hierbij toepassing van gesloten 
bouwblokken met heldere straatwanden en 
strakke rooilijnen van havenwijkbebouwing 
die bestond uit individuele stadspanden van 
3 lagen en kap. De rooilijnen werden mede 
bepaald door het railtransport, dat direct 
langs de huizen voerde of zelfs dwars door 
de havenwijk.  Dit zorgde voor V-vormige 
bouwblokken en opvallende afrondingen van 
bouwblokken. 

- Gebruik van representatieve groenstroken 
c.q. bomenesplanades voor de grote 
stedelijke ontsluitingsstructuren en gebruik van 
plantsoenen op locaties waar overgeschoten 
ruimte om invulling vroeg. Langs de Brede 
Hilledijk en aan het begin van de Veerlaan 
zijn hier restanten van overgebleven. ook op 
het Koninginnenhoofd bevond zich voor het 
hoofdkantoor van de H.A.L. een plantsoen.

De bovenstaande opzet had en heeft een grote 
eenduidigheid en heeft als onderlegger een 
sterk organiserend vermogen en is op meerdere 
plaatsen in de vorm van rooilijnen nog duidelijk 
afleesbaar. 

CultuurhistorisChe 
waardering 

•	 De Brede Hilledijk als doorgaande 
route inclusief knik bij Siloplein en 
inclusief de breedte van het profiel 
als restant van 16e eeuwse dijk en als 
centrale ontsluitingsas van Katendrecht 
uit de plannen van De Jongh: hoge 
cultuurhistorische waarde

•	 Overgebleven goederenspoorlijnen: 
hoge cultuurhistorische waarde

•	 Groenstroken ter plaatse van rails: zie 
onder waardering paragraaf4.4.2. 

•	 Open ruimtes voor goederensporen 
en spooroversteekzones: zie onder 
waardering paragraaf 4.4.2.

advies
•	 Behoud de lineaire havenverkavelingen 

en de specifieke dwarsdoorsteken met 
hun doorzichten naar het achtergebied  

•	 Behoud de representatieve groen-strook 
op het Koninginnehoofd die weliswaar 
niet historisch qua invulling, maar toch 
als duidelijke groeninvullingen van 
‘overgeschoten ruimtes’ herkenbaar is

4.5.3 brede hilledijk (kaart nr 24)

De Brede Hilledijk is een vroeg-16e eeuwse dijk 
die de achterliggende Hillepolder tegen de rivier 
beschermde. De huidige Brede Hilledijk ligt nog 
op precies dezelfde locatie als de oude dijk, en 
zelfs de knik ter hoogte van het Siloplein komt 
op historische kaarten voor. De Hilledijk is intact 
gelaten door De Jongh, omdat heel Katendrecht 
simpelweg werd opgehoogd en de dijk daarin 
geheel is opgenomen. 

De Brede Hilledijk is na de aanleg van Rijn- 
en Maashaven altijd de centrale as gebleven 
van Katendrecht, zeer breed en met vele 
goederenspoorbundels doortrokken, in het midden 
van de brede laan. Deze goederensporen waren 
ingebed in brede grasstroken. Bomen stonden 
er vóór de Tweede Wereldoorlog pas vanaf 
(bij benadering) het huidige nr. 107, tot aan het 
huidige Siloplein. 

Na de oorlog is die situatie zo gebleven totdat 
in de jaren ’70 de platanenrij tot dicht bij de 
Hillelaan werd voortgezet en er hagen werden 
geplant.  Hier tussen ingebed liep vervolgens de 
goederenlijn. 

Wanneer de sporen de bocht omgingen of ombogen 
was er geen ruimte voor bebouwing en ontstonden 
er een grote open ruimten. Het Siloplein is zo’n 
ruimte. De vele goederensporen over de Hilledijk 
zijn de laatste 10 jaar grotendeels verwijderd, op 
enkele stukken bij Codrico en op de Hilledijk-oost 
na (zie kaart).

De ruimte tussen de platanen is sindsdien 
vormgegeven als een wandelesplanade, een 

historisch noviteit in dit gebied, maar wel een 
bestendiging van de rol die de middenberm 
hier altijd als open ruimte gehad heeft. Hiermee 
sluit deze oplossing aan op een historisch-
stedenbouwkundig thema van de Rijnhaven. 

Brede Hilledijk richting katendrecht, foto FlexusAWC

advies
•	 Behoud de open goederenspoor-

oversteekzones bij het Siloplein en bij 
Latenstein

•	 Behoud de overgebleven sporen in het 
wegdek

•	 Stuur aan op groeninvullingen bij 
de (voormalige) goederenspoor-
oversteekzones

•	 Handhaaf de wandelesplanade in het 
midden van de Brede Hilledijk, onder 
de dubbele bomenrij en maak deze 
continue.  

•	 Richt de laan zoveel mogelijk in met 
grove granietkeien.

•	 Voorkom zoveel mogelijk aparte 
rijstroken voor fietsers en gemotoriseerd 
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4
4.5.4 havenensemble rijnhaven 
zuid (kaart nr 25)

Zoals al in eerdere paragrafen is aangegeven 
bevinden zich aan de Katendrechtse en Polszijde 
van de Rijnhaven meerdere waardevolle haven-
gerelateerde objecten en complexen. Deze strook 
met bedrijfs- en loodscomplexen draagt als enige 
de oorspronkelijke identiteit van de Rijnhaven 
nog ten volle uit. De complexen Provimi, Fenix, 
Latenstein en de kleine bedrijfsgebouwen aan de 
bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde verdienen als 
historisch havenensemble daarom alle aandacht. 
Niet alleen hun specifiek havengerelateerde 
karakter, maar ook hun zeldzaamheid en de 
kenmerkende bijdrage die zij leveren aan het 
silhouet van bebouwing rond de havenkom zijn 
hierbij van belang. Naast de gebouwen kenmerkt 
ook de openbare ruimte zich hier door een sterk 
havengerelateerd karakter. 

De combinatie van gebouwen en openbare 
ruimte maakt het benoemen van het gebied 
als cultuurhistorisch waardevol ‘Havenensemble 
Rijnhaven Zuid en Zuidwest’ vanuit cultuurhistorische 
optiek voor de hand liggend. Het specifiek en 
thematisch benoemen van het gebied kadert een 
visie op toekomstige invullingen in, waardoor het 
gebied als geheel een coherente en geheel eigen 
bijdrage kan leveren aan het ‘Rondje Rijnhaven’. 

Naast de waarde van de objecten, hun onderlinge 
relaties en de inrichting van de openbare ruimte 
is het hierbij belangrijk te beseffen dat tussen 
de gebieden rond Provimi (van Provimikade 
naar Veerhaven), rond Fenix, Latenstein en de 
bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde in potentie 
ruimtelijke koppelingen aanwezig zijn. Deze 

kunnen, indien goed uitgewerkt, als ‘stapstenen’ 
functioneren in een dwaalzone die zich vanaf de 
bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde tot aan het 
Buizenpark zou kunnen uitstrekken. Zowel de kades 
als de Katendrechtse zijde van de complexen zou 
hiermee bediend worden. Dit zou een impuls kunnen 
betekenen voor meerdere locaties in Katendrecht 
waaronder de hoek Veerlaan/Brede Hilledijk, de 
locatie Veerhaven en het aanpalende Buizenpark.  

Rijnhaven Zuidzijde richting Santos en rechts Codrico , foto FlexusAWC

Rijnhaven Zuidzijde richting Fenix loodsen , foto FlexusAWC

advies

•	 Benoem de gehele havenrandzone 
van Provimi tot en met bedrijvenstraat 
Rijnhaven Zuidzijde als cultuurhistorisch 
waardevol ‘Havenensemble Rijnhaven 
Zuid’ en ontwikkel specifiek beleid 
waarin doorontwikkeling met behoud 
van de cultuurhistorisch waardevolle 
objecten en karakteristieken van de 
omgeving uitgangspunt is. 

•	 Introduceer in deze thematische 
strook een zodanig programmatische 
invulling (in bebouwing en gebruik 
van de openbare ruimte) dat de zone 
zich verbijzondert van de invulling bij 
andere locaties langs de havenkom. 

•	 Wees alert op de relatie tussen de 
inrichting van de openbare ruimte en 
de te handhaven bebouwing opdat de 
haven-bedrijfssfeer hier herkenbaar 
blijft.

•	 Onderzoek de mogelijkheid ruimtelijke 
koppelingen te verbeteren tussen 
noord- en zuidzijde van de complexen 
en neem hierbij ook de relatie met de 
achterliggende wijk Katendrecht mee.
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4
4.5.6 sCharnier bij latenstein, 
afwijkende situatie en bijzondere 
doorsteek (kaart nr 27)

Het Siloplein is in potentie een belangrijke 
ruimtelijke koppeling c.q. stapsteen voor bezoekers 
van Katendrecht en Rijnhaven. 

Vanaf de aanleg van de haven tot op de huidige 
dag is de aanpalende locatie Latenstein een 
ruimtelijk en functioneel scharnier tussen de kop van 
Katendrecht en de Pols. Hier was steeds sprake van 
een breuk in de verkavelingsopzet langs de haven 
en van een afwijkende functie. Vanaf de vestiging 
van de American Cotton and Oil Company tot 
en met Latenstein/Codrico stonden hier – met als 
intermezzo de periode van jaren ’20 tot jaren 
’40 toen hier de enorme Cuba-Mexicoloods van 
de Holland-Amerika Lijn stond – fabrieken, die 
grondstoffen of halffabrikaten verwerkten tot 
producten. 

Met de bouw van meelfabriek Latenstein ontstond 
een complex met een eigen logica, gedicteerd 
door meelverwerking. Om de kade vanaf de Brede 
Hilledijk en Veerlaan per spoor te bereiken werd 
de brede doorgang geformeerd tussen Latenstein 
en de Fenixloodsen, het huidige Siloplein. 

De huidige situatie wordt gekenmerkt door drie 
kwaliteiten: 

- Een wijds uitzicht op de havenkom van de 
Rijnhaven en Wilhelminapier en een koppeling 
van de havenkade met de historische havenwijk 
Katendrecht.

ruimtelijke koppelingen die op voorhand van 

belang zijn, zijn de volgende:

4.5.5 fenixplein en koppeling met 
het deliplein (kaart nr 26)

Het Fenixplein is één van de stapstenen in de zone 
met havenbedrijfslocaties. Het plein was in de 
naoorlogse periode entree naar de bedrijfslocatie 
van Steinweg en is met de ingebruikname van de 
Rijnhavenbrug in 2012 de belangrijkste entree 
van het Deliplein geworden. Hiermee ontstond een 
belangrijke verbinding tussen het oude Katendrecht 
en de Rijnhaven/Wilhelminapier. De verbinding is 
succesvol gebleken. Ook de karakteristiek van de 
openbare inrichting van het plein sluit nog steeds 
aan bij de karakteristiek van de havenbedrijfszone. 

Fenixplein richting Deliplein , foto FlexusAWC

Fenixplein vanuit Deliplein , foto FlexusAWC

advies

•	 Behoud het Fenixplein als opening 
tussen Rijnhavenbrug en Deliplein

•	 Handhaaf hier een inrichting die 
aansluit bij de karakteristiek van 
havengerelateerde bedrijfsbebouwing.

•	 Wees alert op de inrichting van een 
goede routing richting kades

- Het enorme silovolume van Latenstein op de 
hoek Veerlaan – Brede Hilledijk. Deze is een 
krachtige en betekenisvolle beëindiging van 
het Polsgebied. Dit gebied heeft een ander 
karakter dan de kop van Katendrecht. 

- Bebouwing met architectuur uit verschillende 
tijdsperiodes bevindt zich rond het Siloplein: 
de historische bebouwing aan de Atjehstraat/
Veerlaan, de loods Fenix I en het samenstel 
van bouwvolumes van Latenstein met zijn 
voorplantsoen. De ongebruikelijke combinatie 
van gebouwen en de aansluiting op de 
karakteristieke Atjehstraat verschaft de locatie 
een grote ruimtelijke spanning en verhalende 
betekenis.

Siloplein richting Rijnhaven , foto FlexusAWC

advies

•	 Behoud de opening tussen Fenix I en Latenstein/Codrico

•	 Richt de tussenruimte ter plaatse van dit Scharnier op zodanige wijze in dat er sprake is van een 
duidelijke ‘stapsteen’ in het rondje Rijnhaven. De wisselwerking tussen Katendrecht en kade dient 
daarbij voorop te staan. Handhaaf c.q. realiseer een inrichting die aansluit bij de karakteristiek 
van havengerelateerde bedrijfsbebouwing en onderzoek de mogelijkheid van directe koppeling 
met bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde. Dit ter verlevendiging van het gebied.

•	 Onderzoek de mogelijkheid het complex Latenstein inclusief de onderdelen zonder cultuurhistorische 
bescherming te voorzien van bovenstedelijke functies met tegelijkertijd betekenis voor zowel Pols 
als Katendrecht.

•	 Onderzoek de potentie in de plinten van het stadsblok aan de Veerlaan, tegenover het Siloplein.
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4.5.7 bedrijvenstraat rijnhaven 

zuidzijde (kaart nr 28)

De bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde is een nog 
tastbaar residue van de industriële geschiedenis 
van de Rjinhaven. Hier werden tussen Brede 
Hilledijk en Rijnhaven Zuidzijde kleine bedrijven 
gevestigd op locaties die in het oorspronkelijke 
plan van G.J. de Jongh bedoeld waren voor grote 
veemgebouwen. Deze bleven (met uitzondering 
van het veem Santos) uit, met een pragmatische 
invulling van kleine hallen, opslagterreinen en 
fabriekjes tot gevolg. De nog bestaande historische 
hallen zijn in veel gevallen zowel vanaf de Brede 
Hilledijk als de bedrijvenstraat ontsloten. Dit biedt 
bij herinrichting van de bestaande bebouwing 
mogelijkheden om beide zijden, noord en zuid, te 
bedienen en te verlevendigen. De historiciteit en 
kleine korrel en schaal van de bebouwing, alsmede 
de specifieke historische architectuur kan daarnaast 
van betekenis zijn om in het Polsgebied met zijn 
betrekkelijk grote schaal een ‘verpozingsoase’ 
met kleinschalige (watergerelateerde) bedrijfs- en 
horeca-initiatieven te laten ontstaan. 

bedrijvenstraat Rijnhaven zuidzijde richting Codrico , foto FlexusAWC

bedrijvenstraat Rijnhaven zuidzijde richting Santos , foto FlexusAWC

Kade Rijnhaven zuidzijde richting Codrico , foto FlexusAWC

advies

•	 Behoud de historische bebouwing tussen 
de bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde 
en Brede Hilledijk en onderzoek de 
mogelijkheden voor hergebruik. Neem 
hierbij mee dat de bebouwing zowel aan 
noord- als zuidzijde betekenis kan hebben.

•	 Onderzoek de ruimtelijke en programma-
tische mogelijkheden met de tussenliggende 
panden in de gevelwand die geen 
cultuurhistorische waarde hebben en stem 
deze af op het karakter van dit deelgebied.

•	 Onderzoek de mogelijkheid de openbare 
ruimte in de bedrijvenstraat een betekenis-
volle invulling te geven die aansluit bij het 
havengerelateerde bedrijfsverleden. 

•	 Onderzoek de mogelijkheid het programma 
op de locatie te laten aansluiten bij een 
passend eindgebruik. Dit zou kunnen 
liggen in de sfeer van watergerelateerde 
activiteiten als kleinschalige (scheeps)
reparatie en opslag, een trailerhelling, een 
zeil- en surfschooltje, maar kan evengoed 
kleinschalige dienstverlening, expositie 
en horeca zijn. Wees daarbij alert op de 
koppeling van de bedrijvenstraat met het 
water van de Rijnhaven.

•	 Onderzoek de mogelijkheden die 
het complex Latenstein biedt om een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
de bedrijvenstraat. Hierbij spelen o.a. 
overwegingen met betrekking tot het 
realiseren van een doorsteek naar 
de havenkom een rol, maar ook een 
potentiële koppeling tussen Siloplein en 
bedrijvenstraat.

delde kwaliteit. Deze vormt - met uitzondering 
van de op elkaar afgestemde hoogte van de 
bouwvolumes - geen coherent stedelijke wand 
en vertoont ter hoogte van de Rechtbank en 
belastingkantoor onaantrekkelijke gaten. 

De architectuur van de gevels is zakelijk en te ‘hard’ 
ontworpen. Grote geveloppervlakken met gladde 
glimmende materialen, zonder uitgesproken 
gevelreliëf en met weinig architectonisch detail zijn 
geen middelen om gestalte te geven aan een voor 
het grote publiek verleidelijke stedelijke ruimte. 
Een duidelijke ritmering van de stedelijke wand 
op voetgangersniveau met innemende doorzichten 
naar het achtergebied ontbreekt. Plinten zijn 
niet met intermediërende functies ingevuld maar 
beperken zich slechts tot enkele entrees van de 
hoofdfuncties. De plinten zijn bovendien te laag en 
met weinig allure vormgegeven. 

De architectuur van het project Hillekop (1989) met 
zijn slingergebouw op de kop van de Posthumalaan 
reageert op de as met een onderdoorgang naar 

4.5.9 stadsas posthumalaan,    
onderdeel van plannen kop van 
zuid (kaart nr 30) 

In het stedenbouwkundig plan van bureau Teun 
Koolhaas Associates voor de Kop van Zuid (1987) 
was sprake van een opzet waarin de nieuwe 
stadsbrug direct aansloot op de hoofdboulevard 
noord-zuid (de huidige Laan op Zuid), ruggegraat 
van het stedenbouwkundig plan. In vervolg op het 
Atelier Coolsingelbrug (maart 1988) werd echter 
besloten de aanlanding van de nieuwe stadsbrug 
ingrijpend te wijzigen. De Stadsas Noord-Zuid 
die Coolsingel en Zuid moest verbinden werd niet 
over de nieuwe boulevard gelegd, maar langs de 
Rijnhaven doorgezet naar de Hillelaan. Hiermee 
werd in het Masterplan Kop van Zuid (1991) de 
radicale keuze gemaakt Oud Zuid te koppelen 
aan deze stadsas.

Als gevolg van deze keuze werden de 
karakteristieke wederopbouwvemen aan de 
Rijnhaven Oostzijde gesloopt en werd de huidige 
Posthumalaan aangelegd. Deze werd de centrale 
as tussen het hart van Zuid en de binnenstad, 
precies zoals de Parallelweg en de Hillelaan dat 
voor en na de Tweede Wereldoorlog óók waren. 

De noordwand van de huidige Posthumalaan is te 
karakteriseren als een weinig geslaagde uitwerking 
van de ambitie hier een stadsas te realiseren. Dit, 
ondanks de keuze hier representatieve gebouwen 
te situeren. 

De laan is een aaneenschakeling van (kantoor)
architectuur geworden met voornamelijk gemid-

4.5.8 ziChtas santos (kaart nr 29)

Het pakhuis Santos (1902) was een van de eerste 
vemen die langs de havenkom van de Rijnhaven 
gerealiseerd werd. Dit pakhuis bevond zich altijd 
in de tweede lijn en stond niet direct aan de haven. 
Het zicht hierop werd vanouds deels geblokkeerd 
door de loodsen op de kade, van onder andere 
Wambersie. Santos was slechts in tweede lijn 
zichtbaar. Niettemin is het veem een van de 
weinige objtecten uit de eerste periode van de 
haven en heeft in het huidige stedenbouwkundige 
plan een specifiekere en meer herkenbare positie 
gekregen. De nieuwe bebouwing aan de kade 
wijkt hier straks uiteen om vanaf het havenbekken 
zicht te verlenen op het rijksmonument. Gezien de 
cultuurhistorische status en positie van het gebouw 
is dit een vanzelfsprekende keuze die vraagt om 
bestendiging in verdere plannen.

maquette stedenbouwkundig plan Kop van Zuid T. Koolhaas Ass, 1987

advies

•	 Behoud de open as tussen de 
voorbouwen voor Santos 

•	 Onderzoek de mogelijkheden 
deze betekenis te geven in de 
stedenbouwkundige plannen aan de 
Rijnhaven Oostzijde  
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de Hillestraat. Deze straat was ooit de voortzetting 
van de kade van Rijnhaven Oost. De aanwezigheid 
van het metroviaduct, het plantsoen en de summiere 
architectonische expressie van de poortopening in 
combinatie met de vormgeving van het project als 
stedenbouwkundig fragment maakt deze opening 
als belangrijke voortzetting van de as van de 
Posthumalaan echter niet overtuigend. Deze is 
daarmee als stedenbouwkundig gegeven van 
beperkt belang.

De inrichting van de openbare ruimte van 
de Posthumalaan is eveneens minimaal. Deze 
garandeert geen grootstedelijkheid, een aantrek-
kelijk verblijf of een aangename routering. De 
enkele bomenrij langs de gevels biedt te weinig 
compensatie voor de riante maat van het trottoir 
en van de laan als geheel. Er is te weinig kwaliteit 
in de wandelroute langs het water, parkeren 
overheerst op een fors deel van de route en op het 
water ontbreekt boeiend programma. Bovendien 
wreekt zich het vrijwel volkomen ontbreken van 
reminiscenties aan de historie van de plek. 
•	 havenkom zou ontkennen.

maquette Masterplan Kop van Zuid, 1991

Masterplan Kop van Zuid, projectbureau Kop van Zuid, 1991openbare ruimte, stedenbouwkundig plan Kop van Zuid T. Koolhaas Ass., 1987

advies
•	 Compenseer met bebouwing aan de kant 

van de haven wat aan de noordzijde van 
de laan niet gelukt is: stedenbouwkundig 
ritme op voetgangersniveau, aantrekkelijke 
doorzichten naar achtergebied en haven, 
maar ook continuïteit in en kwaliteit van 
gevelwandarchitectuur.

•	 De vormgeving van de plint van de 
gebouwen verdient hierbij aandacht. Een 
stedelijke plint behoeft grote hoogte, 
‘massa’ en een vormgeving met allure. 
Functies die intermediëren met de straat 
dienen hierbij uitgangspunt te zijn.

•	 Richt de openbare ruimte van de 
Posthumalaan in met grootstedelijke 
middelen. Een passend doorsnedeprofiel 
van dit onderdeel van de Stadsas is van 
groot belang voor het welslagen van een 
nieuwe stedenbouwkundige invulling. In dit 
profiel is de positie van de flanerende 

voetganger een vanzelfsprekendheid. 
Primair drukt dit zich uit in met boomloof 
overdekte wandelroutes en brede, goed 
zichtbare oversteekplaatsen.

•	 Vat het project Hillekop met zijn waaiertoren, 
slinger-, haakgebouw en plantsoen op als 
stedenbouwkundig fragment. Dit project 
biedt geen stedenbouwkundig houvast voor 
een grootstedelijke rooilijn van nieuwbouw 
aan Hille- en Posthumalaan.

•	 Onderzoek middelen die de historie van 
de plek beter tot uitdrukking brengen; het 
zou een verlies aan karakter betekenen als 
de stedenbouwkundige layout en nieuwe 
bebouwing aan de Posthumalaan in zijn 
architectuur de nabijheid van de historische 
havenkom zou ontkennen.
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doorzicht Veemstraat, foto FlexusAWC

Latenstein/Codrico

zoals ter plaatse van de huidige ‘Galleria’, het 
binnenterrein van de Wilhelminahof en ter plaatse 
van de oostzijde van het gebouw van hogeschool 
InHolland. Deze zijn echter stedenbouwkundig 
minder eenduidig uitgewerkt en zijn als steden-
bouwkundige hoofdmomenten nu niet/nauwelijks 
meer herkenbaar. Ze hebben daardoor een slechts 
geringe betekenis. Ook de as die bij Hillekop 
denkbeeldig aansluit op de Lodewijk Pincoffsweg is 
niet ervaarbaar ten gevolge van het metroviaduct 
en van gering belang. De Veemstraat die met 
zijn as zicht biedt op het karakteristieke complex 
Latenstein/Codrico en anderzijds een vista heeft 
richting Entrepotgebouw en hoofdkantoor van 
Unilever, is echter nog steeds een stedenbouwkundig 
valide gegeven. Deze is echter bij de 
Veemstraat (autostraat), Laan op Zuid (beperkte 
voetgangersoversteek, doorgaande bomenrijen) 
en  Spoorweghaven (ontbreken van oversteek over 
de haven) niet overtuigend en coherent uitgewerkt. 
De koppeling van het woongebied ‘Nieuw Zuid’ 
aan het Rijnhavenkwartier verdient hier een meer 
betekenisvolle uitwerking.

4.5.10 as entrepothaven - rijnha-
ven, onderdeel van plannen kop 
van zuid (kaart nr 31)

In het stedenbouwkundig plan van bureau Teun 
Koolhaas Associates voor de Kop van Zuid (1987) 
was sprake van een opzet waarin - dwars op de 
kenmerkende hoofdstructuur - in oost-westrichting 
straten getekend waren die de koppeling 
tussen het nieuwe stadsgebied en de bestaande 
stadsgebieden op Zuid moesten waarborgen. In 
dit plan, dat nog uitging van het handhaven van 
de wederopbouwpakhuizen aan de Rijnhaven 
Oostzijde, vormde één zo’n dwarsas een majeure 
verbinding tussen de Rijnhaven, de hoofdboulevard 
noord-zuid (huidige Laan op Zuid) en het 
Entrepotgebouw en Entrepothaven. Deze as was in 
het plan voorzien van groeninvullingen en vormde 
voor grote delen van de route een praktische 
doorsteek. In het masterplan Kop van Zuid (1991), 
waarin sprake was van forse aanpassingen 
ten opzichte van eerdere plannen, bleef de as 
gehandhaafd. Deze kreeg een nieuwe invulling 
als een reeks van straten en watergerelateerde 
pleinen. De concrete vertaling van de dwarsas bij 
de Rijnhaven is de Veemstraat. Daar is nu sprake 
van een ruimtelijke situatie met weinig kwaliteit ten 
gevolge van onder andere een aaneenschakeling 
van autoparkeergarages die hier de inrichting van 
de openbare ruimte gedicteerd hebben. 
Naast de Veemstraat werden er aan de oostzijde 
van de Rijnhaven in het masterplan Kop van Zuid 
ook meerdere kleinere sub-assen geïntroduceerd, 

advies

•	 Behoud de open as van de Veemstraat als 
kenmerkend onderdeel van het Plan Kop van 
Zuid en onderzoek de mogelijkheden deze as 
ter plaatse van de Spoorweghaven, Laan op 
Zuid en bij de Veemstraat representatiever en 
betekenisvoller in te vullen. 

•	 Onderzoek de mogelijkheid de as over de 
Veemstraat als specifiek ruimtelijk en functioneel 
onderdeel in te zetten in stedenbouwkundige 
plannen aan de Rijnhaven Oostzijde. Idealiter 
vormt een voortzetting van deze as met 
tweezijdige bebouwing een vanzelfsprekende 
keuze, omdat hierdoor zicht op Codrico en 
Entrepotgebouw gefocust wordt. Houd het 
water in de Rijnhaven op deze as leeg om 
het doorzicht onbelemmerd plaats te laten 
vinden. De oorspronkelijk geplande assen bij 
Galleria, Wilhelminahof, Ichthushof en Lodewijk 
Pincoffsweg zijn van minder belang bij verdere 
plannen.

•	 Richt de Veemstraat op zodanige wijze in 
dat voetgangers en fietsers de straat als hun 
primair gebruiksgebied ervaren, waarbij 
auto’s slechts te gast zijn. In de straat bevindt 
zich voor voetgangers een ingang naar de 
groenzone achter InHolland en een ingang 
van de metro. Dit is een belangrijk gegeven 
voor de bewoners van de Laan op Zuid en het 
Spoorweghavenkwartier.

•	 Onderzoek de mogelijkheid de hoek 
Veemstraat-Posthumalaan van betekenisvolle 
bebouwing te voorzien. Aandacht hierbij voor de 
programmatische invulling en de mogelijkheid 
de bestaande parkeergarage weg te plannen 
danwel te herinrichten. De plintinvulling langs 
Veemstraat en Posthumalaan verdient bij deze 
hoekinvulling extra aandacht. 

4.5.11  hillelaan: vista vanaf   
station rijnhaven op de 
wilhelminapier in Combinatie 
met een  weinig attraCtieve 
maaiveldinvulling (kaart nr 32)

Met de aanleg van de metro naar Zuid en de aanleg 
van het metroviaduct (1968) transformeerde de 
Hillelaan van stedenbouwkundige ruimte in een 
infrastructuurbundel. Een situatie die tot op de dag 
van vandaag op maaiveldniveau om ruimtelijke 
oplossingen vraagt. Niettemin introduceerde de 
in een bocht stijgende metro, opklimmend van 
donker ondergronds niveau naar bovengronds 
viaduct, een kinesthetische ervaring van jewelste. 
Het wijdse zicht dat zich bij metrostation Rijnhaven 
ontvouwt op havenkom en Wilhelminapier besluit 
deze ervaring met een uitgesproken Rotterdamse 
maat en schaal. Een subliem stedelijke sensatie, 
niet zozeer resultaat van afgewogen stedenbouw, 
maar eerder infra, stad en haven door de 
geschiedenis en pragmatische noodzakelijkheid bij 
elkaar gebracht.
 

zicht vanaf statin Rijnhaven, foto FlexusAWC 4.
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4
advies
•	 Behoud de open vista vanaf station 

Rijnhaven naar de havenkom van 
Rijnhaven en Wilhelminapier en houd 
het water hier ervaarbaar

•	 Onderzoek de mogelijkheden 
voor herinrichting op het maaiveld 
waardoor de Hillelaan - naast haar 
verkeerskundige functie - ook een extra 
verblijfskwaliteit krijgt en de koppeling 
tussen het buurtje Hillekop en Rijnhaven 
verbeterd wordt.
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pLAATJE??

Hillelaan Prent, 1908, SAR

advies
•	 Behoud de open vista vanaf 

Wierdsmaplein/Westerdam naar 
Latenstein/Codrico

•	 De vista’s bij Statendam en Edam zijn 
van mindere orde maar vormen met hun 
specifieke invulling van de openbare 
ruimte, toegangen van de woontorens 
en zicht op de achterliggende 
historische pakhuizen nog steeds een 
valide stedenbouwkundig gegeven. 
Deze vista’s dienen open te blijven.

•	 Onderzoek de mogelijkheid de vista’s 
een grotere programmatische betekenis 
te geven bij verdere inrichting van de 
havenkom (toegangen naar het water, 
aansluiting herinrichting/routering e.d.) 

4.5.12 wilhelminapier en landmark 
latenstein/CodriCo (kaart nr 33)

Het Masterplan Foster (1992) dat één van de 
uitwerkingen vormde van het Masterplan Kop van 
Zuid (1991) ging uit van meerdere doorzichten 
(view corridor). De aanzetten voor doorzichten 
in het gebied die de historische veempakhuizen 
in de middenstrook met hun tussenstraten (1e en 
2e Zwanengatstraat) dicteerden, werden hiermee 
onderdeel van nieuwe plannen.
Drie doorzichten werden benoemd; één via 
de huidige straat Statendam (vroeger: 1e 
Zwanengatstraat) verschaft zicht op de vertrekhal 
van de H.A.L. Twee andere waren van groot belang 
in verband met het doorzicht van Rijnhaven naar 
Nieuwe Maas. Een van deze doorzichten via de 

huidige straat Edam (vroeger: 2e Zwanengatstraat)  
is inmiddels dichtgezet door het gebouw De 
Rotterdam; deze reageert in het interieur op de 
as met de positionering van zijn grote entreehal. 
Dit is echter als stedenbouwkundig gegeven niet of 
nauwelijks ervaarbaar. 

De view corridor bij het Wierdsmaplein/ Wester-
dam (hier was vroeger geen doorzicht) is echter 
nog intact en open. Deze biedt vanaf dit plein 
een direct uitzicht op de hoofdelementen van het 
complex Latenstein/Codrico en is hiermee een 
voortzetting van het belang van deze landmark in 
het gebied. Bovendien is de relatie met Maas en 
cruisevaart hier direct ervaarbaar.bij ver

doorzicht Westerdam, foto googlemaps

Latenstein/Codrico

zichtlijnen masterplan Wilhelminapier, Sir Norman Foster and Partners 1992 4.
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fenix I en II
Rijnhaven zuidzijde

Rotterdam

opdraChtgever en arChiteCt

Vanaf 1915 huurde de Nederlandsch-
Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), 
ook wel Holland-Amerika Lijn genoemd, het terrein 
aan de zuidwestzijde van de Rijnhaven van de 
gemeente omdat de vloot en het aantal lijnen van 
de H.A.L. naar de Verenigde Staten aanzienlijk 
waren uitgebreid. De oude houten loodsen A 
en B van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen 
werden gesloopt en men startte met plannen voor 
een nieuwe grotere loods, de San Francisco loods. 
Deze zou zowel als opslag voor goederen moeten 
functioneren en ook gebruikt moeten worden bij het 
transport van landverhuizers naar de Verenigde 
Staten.

Architect van de loods werd de Rotterdamse 
architect C.N. van Goor (1 april 1861, 21 augustus 
1945). In 1916 kreeg hij de opdracht voor het 
ontwerp van de betonloods aan de Rijnhaven voor 
de H.A.L. Daarnaast gaf men hem ook opdracht 
een metalen loods naast dit gebouw te ontwerpen. 
De architectenkeuze was niet toevallig.

Cornelis van Goor had goede contacten met de 
gemeente en het Rotterdamse bedrijfsleven. Hij 
werkte tijdens zijn studie aan de Rotterdamse 
Academie al in dienst van Gemeentewerken 
en werkte zich uiteindelijk op tot chef van de 
grote tekenkamer aan het Stadstimmerhuis en 
bouwkundige van Plaatselijke Werken. In 1895, 34 
jaar oud, vestigde hij zich als zelfstandig architect. 
Na meerdere kleinere werken, o.a. in de sfeer van 
de woningbouw, werd fabrieksbouw een belangrijk 
onderdeel van zijn opdrachtenportefeuille. Aan 
het eind van zijn carrière zouden van Goor ook 
grotere woningbouwprojecten toevallen. Van 
Goor was binnen vakverenigingen zeer actief. Hij 
was in 1885 een der oprichters van de illustere 
Rotterdamse vakvereniging ‘Bouwkunst en 
Vriendschap’.

opzet van de oorspronkelijke loods

De San Franciscoloods werd tussen 1916 en 
1922 gebouwd. Door materiaalschaarste tijdens 
de Eerste Wereldoorlog duurde de bouw langer 
dan verwacht. De aannemer was de Hollandsche 
maatschappij tot het maken van werken in 
Gewapend Beton, de H.B.M. te Den Haag.
De spectaculaire loods met zijn oppervlakte van 
25.000 m2 had een lengte van 360 meter en 
bestond uit 2 bouwlagen. Samen met de grote 
metalen Cuba-Mexicoloods aan de oostzijde 
en een magazijngebouw van 4 lagen aan de 
westzijde, besloegen de loodsen tezamen zo’n 520 
meter kadelengte. Dit was vergelijkbaar met de 
lengte van 3 stoomschepen achter elkaar. Met een 
diepgang  aan de kade van ongeveer 9 meter, 
was dit de transatlantische stomers waardig.

Oorspronkelijke gevel met laadkleppen en arcade aan de Veerlaan; links het magazijngebouw (huidige Provimi), 
SAR
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De begane grond van de San Franciscoloods had 
een diepte van 55 meter terwijl de verdieping 65 
meter diepte besloeg; deze kraagde uit aan de 
Veerlaanzijde. Hieronder was een arcade aanwezig 
waardoor de havenspoorlijn en goederenwagons, 
huifkarren en later vrachtwagens aan de zijde van 
Katendrecht konden laden en lossen.
De draagconstructie was een zware gewapend 
betonconstructie. De bewegende delen en 
raampartijen waren van staal. In de gevels werd de 
betonconstructie opgevuld met steens metselwerk, 
dat bepleisterd werd.

De loods was in de lengte onderverdeeld in drie 
gelijke delen, gescheiden door betonnen muren 
met hierin enkele openingen die door metalen 
rolluiken afgesloten konden worden.
In het middelste deel bevond zich een monumentale 
trap die toegang gaf tot een ruimte die bestemd 
was voor de passagiers die zich inscheepten of 
ontscheept werden. Op de verdieping bevonden 
zich een schaftlokaal en een bad- en wasinrichting 
ten dienste van het op het terrein Rijnhaven 
werkzaam zijnde personeel van de H.A.L.

De techniek voor transport was uitzonderlijk 
geavanceerd. Er bevonden zich in de loods 12 
goederenliften voor verticaal transport. Hierdoor 
kon een beladen truck van de begane grond naar 
de verdieping en omgekeerd voor een zo efficiënt 
mogelijk laden en lossen.
Zowel aan Veerlaan als aan de Rijnhavenzijde 
was de loods over de gehele lengte voorzien van 
uitslaande laadkleppen met een draagvermogen 
van 4000 kg. Van Goor introduceerde hierbij 
bovenlichten met een grotere breedte dan de naar 
buiten draaiende maar ook vaak dichtstaande 
laadkleppen. Dit om meer licht in de diepe loods 
te krijgen. De bovenlichten verkregen op de 
bovenhoeken een afschuining ten gevolge van 
de verbrede koppen van de draagstructuur. Van 
Goor herhaalde dit motief aan de onderzijde van 
de ramen, met een kenmerkend gevelmotief als 
resultaat. 

plan San Francisco loods BouwkundigWeekblad, pag. 110 jaarg. 1931, architect C.N. van Goor (Bouwkundig Weekblad, p. 110 jg. 1931)

San Francisco loods na brand 1947San Francisco loods Rijnhavenzijde na bombardement, SAR

Aan de Rijnhavenzijde van de loods bevonden 
zich 8 elektrische, verplaatsbare kranen op het 
dak, elk met een hefvermogen van 2 a 3 ton en 2 
halfportaalkranen, elk met een hefvermogen van 
3 ton. De laatste waren speciaal bestemd voor het 
lossen en beladen van rijnschepen. De plaatsing 
van kranen op het dak was hier nodig omdat de 
smalle kadebreedte ter plaatse geen kadekranen 
mogelijk maakte. Aan de Veerlaanzijde bevonden 
zich eveneens 3 verrijdbare dakkranen voor het 
ontvangen en afleveren van goederen, elk met een 
hefvermogen van 2 ton. 

De naastliggende loods Cuba-Mexico, ook door 
Van Goor ontworpen, was helemaal in staal 
opgetrokken en kende slechts één laag, de 
begane grond. Zij had een oppervlak van 11.500 
m2. Deze loods was voor brandgevaar in twee 
compartimenten onderverdeeld.

oorlogssChade, herbouw en 

hergebruik

De loodsen waren in de periode 1916-1945 in 
gebruik blijven bij de H.A.L. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog wijzigde de situatie ingrijpend. De 
haveninstallaties aan de Rijnhaven werden vernield 
door de Duitse bezetter en aan het einde van de 
oorlog werd de loods aan de havenzijde getroffen 
door een bombardement van de geallieerden. 
Ofschoon het gedeelte langs de kade vernietigd 
was, overleefde een groot deel van de constructie 
en de gevels aan de Veerlaan het bombardement 
en hergebruik van het bestaande lag dan ook voor 
de hand. 

Na de oorlog werd de loods onteigend en startte 
de gemeente met herbouw. Gedurende deze 
periode was de loods in gebruik door van Gend 
en Loos voor reparatie aan de Mack’s (de grote 
vracht auto’s van de firma). 

De Cuba-Mexicoloods werd afgebroken; nog 
bruikbare resten werden verkocht aan de 
Amerikaanse autofabrikant Kaiser Frazer en 
verplaatst naar de Sluisjesdijk.
Nog tijdens de aanloopperiode van de herbouw 
verwoestte een grote brand in 1947 het 
middendeel van de San Franciscoloods. Dit deel 
werd het jaar daarop gesloopt.

Vanaf 1948 werd de betonnen loods – nu minder 
diep: 48 meter - gerenoveerd en opgesplitst in 
twee loodsen, respectievelijk 121 en 164 meter 
lang. De loodsen kregen de namen Fenix I (121 
meter, 14 beuken lang) en II (164 meter, 20 beuken 
lang) naar het fabeldier uit de Griekse mythologie 
dat uit zijn as herrees. De koppen van de loodsen 
werden herbouwd, de overbouwing aan de 
zuidzijde werd dichtgezet. Aan de noordzijde 
kwamen nieuwe gevels die met diepe laadbalkons 
werden voorzien.

Ook de kade werd herbouwd, nu met een diepere 
afmeting ten gevolge van de geringere diepte van 
de loodsen. Hierdoor was het mogelijk op de kade 
spoorrails te leggen en er drie grote walkranen 
te plaatsen. Ook werd er op de plaats van het 
gesloopte middendeel een nieuwe kantine voor 350 
man gebouwd, kantoorruimte, wasgelegenheid, 
een fietsenstalling en garages. De toenmalige 
wethouder Havenbedrijf van Tilburg stelde “Er was 
van gemaakt, wat er van te maken viel”. 

Na eerst in gebruik geweest te zijn als 
opslagruimte voor allerhande goederen werd 
een deel van Fenixloods II op de kop aan de 
Nieuwe Maas in de jaren ‘50 gekocht door 
Provimi, een productiebedrijf van veevoeder. 
De rest van loodsen werd gebruikt door het 
bedrijf C. Steinweg,  een zelfstandig opererende 
handelsonderneming die zich voornamelijk richtte 
op de overslag van metaal- en staalproducten. 
Deze firma maakte gebruik van de kantine. Rond 
de millenniumwisseling begon duidelijk te worden 
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Rijnhavenzijde 1990, SAR

Rijnhavenzijde firma Steinweg ,Lex de Herder, NA

Veerlaanzijde firma Steinweg ,SAR

4



185Flexus AWC  juli 2018184
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden

42

Noordgevel Fenix 2 (Rijnhavenzijde)

Zuidgevel Fenix 2 (Veerlaan)

Dwarsdoorsnede Fenix 1 & 2

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden

40

Fenix 2  begane grond 

Fenix 2  eerste verdieping

gevelaanzichten Fenix I en II uit: Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkling Rotterdam ,15 mei 2012

plattegronden Fenix II uit: Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkling Rotterdam ,15 mei 2012

Veerlaanzijde Fenix II,  januari 2018,  foto: Flexus AWC

dat uitbreiding voor beide bedrijven op deze 
locatie niet mogelijk was en in 2006 verwierf de 
gemeente beide loodsen met de intentie de locatie 
te herontwikkelen. Dit mede ter ondersteuning 
van ontwikkelingen op Katendrecht en de 
Wilhelminapier. Zo geschiedde. In 2012 kwam de 
Rijnhavenbrug c.q. hoerenloper gereed en vanaf 
dat jaar kwamen meerdere ontwikkelingen in het 
gebied tot stand, waaronder Theater Walhalla, 
de Codarts Circusschool, de Fenix Food Factory en 
nog vele andere culinaire en culturele initiatieven. 
De lage huurprijzen en het ruige karakter van het 
gebied werkten aanstekelijk om op de Kaap te 
komen pionieren.

toekomstige situatie 

(vooruitzicht voorjaar 2018)
Fenix I: verbouwing tot 212 loftwoningen met 
hieronder ruimte voor ondernemers met een 
Cultureel, Creatief aanbod (Fenixdocks) en 
een aantal kadewoningen; oplevering 2019 
(opdrachtgever: Heijmans Vastgoed, architect: Mei 
architecten).
Fenix II: verbouwing verdieping tot Land-
verhuizersmuseum, begane grond culturele en 
horecabestemming, start verbouwing 2020 
(opdrachtgever: Stichting Droom & Daad).

43
Fenixloodsen

Bijlage 4 Gevels & doorsnede Fenixloodsen

Noordgevel Fenix 1 (Rijnhavenzijde)

Zuidgevel Fenix 1 (kantine en portiersloge, Veerlaan)

Oostgevel Fenix 1 Oostgevel Fenix 2 (pleinzijde)Westgevel Fenix 1 (pleinzijde)
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gevelaanzichten Fenix I en II uit: Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkling Rotterdam ,15 mei 2012

Rijnhavenzijde Fenix II, januari 2018,  foto: Flexus AWC
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 - Fischer, S, Fenix, bouw- en kleurhistorisch  

 onderzoek gevel Veerlaan, Fenix-loods  
 1, 2014
 - Het Vaderland, 24 maart 1923
 - Het Vrije Volk van 25 juni 1951
 - https://historischkatendrecht.wordpress. 

 com/
 - Stedenbouwkundige Randvoorwaarden  

 Fenixloodsen, 2012
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huidige stituatie Provimi vanaf Rijnhaven, foto: FlexusAWC

Gevelaanzichten pakhuis, 1954, boven: landzijde onder: Rijnhavenzijde

provimi
Veerlaan, Katendrecht

Aan de noordzijde van de Veerlaan bevindt 
het complex van Provimi. Het complex vormt het 
laatste westelijk bouwdeel van de strook met 
havengerelateerde bedrijfsbebouwing langs 
deze kant van de Rijnhaven. Aan het complex is 
de historische groei nog duidelijk afleesbaar. 
Grondig onderzoek naar het complex van 
Provimi bleek lastig, aangezien het beschikbare 
tekeningenmateriaal in het pandenarchief van 
het Stadsarchief beperkt was. De pandkaarten 
bevestigen dat het complex in 1922 gesticht is 
als onderdeel van de San Franciscoloods (huidige 
Fenixloodsen). Het complex is toen gebouwd 
als magazijngebouw. Dit met bedrijfswoningen 
(vermoedelijk t.b.v. portiers) op de kop. Het 
complex was oorspronkelijk voorzien van gevels die 
sterke overeenkomst vertonen met de gevels van de 
overige complexdelen van de San Franciscoloods.  
Het complex is na de Tweede Wereldoorlog 
in verschillende fasen verbouwd voor de firma 
Provimi (PROteïne, Vitamine, Mineralen). In de 
jaren ‘50 werd een groot silogebouw toegevoegd. 
Ondanks verbouwingen is de oorspronkelijke 
hoofdmassa, met de aanpalende originele in het 
water uitgebouwde betonnen kade, nog goed 
herkenbaar.

luchtfoto magazijngebouw Fenixloodsen, 1950, Aviodrome Lelystad

huidige stituatie Provimi vanaf Buizenpark, foto FlexusAWC pR
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luchtfoto Meelfabriek Latenstein CÖOP , hoofdgebouw, zakgoedmagazijn toren en silogebouw allen rijksmonumentaal,1952, SAR

luchtfoto Meelfabriek Latenstein CÖOP , hoofdgebouw, zakgoedmagazijn 
toren en silogebouw allen rijksmonumentaal,1952, SAR

aanzicht vanaf Rijnhaven, Meelfabriek Latenstein CÖOP , totaaloverzicht met 
aan linkerzijde het niet rijksmonumentale deel, foto Jannes Linders
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Codrico/ Latenstein
Rijnhaven z.z. 15

3072 AJ Rotterdam

rijksmonument nr. 530960 

Complex nr. 530958

opdraChtgever en arChiteCt

Het rijksmonumentale deel van de meelfabriek 
Latenstein (1950-1953) is een ontwerp van de 
in Leeuwarden gevestigde architect J.J.M. Vegter 
(1906-1982) in opdracht van de Centrale der 
Nederlandse Verbruikscoöperaties - COÖP 
NEDERLAND U.A., kortweg COÖP Nederland 
geheten. Na de Tweede Wereldoorlog verenigden 
alle verbruikscoöperaties in Nederland zich in 
één landelijke organisatie, met het hoofdkwartier 
in Rotterdam. In 1973 viel het doek voor COÖP 
Nederland en werden de meeste coöperaties 
opgeheven. Het complex is op dit moment in gebruik 
bij de firma Codrico/Meneba, een internationaal 
opererend bedrijf dat actief is in de verwerking 
van granen tot hoogwaardige ingrediënten voor 
de levensmiddelen- en diervoedingsindustrie. 
Het huidige fabriekscomplex bevat naast de 
rijksmonumentale delen, die door de latere 
Rijksbouwmeester Jo Vegter ontworpen zijn, ook 
nog andere belangwekkende bedrijfsgebouwen 
die in het onderstaande niet uitputtend behandeld 
zijn.

de opzet van het Complex 

op hoofdlijnen (rijksmonument)

Architect Jo Vegter hield zich bij zijn ontwerp 
nauw aan de technische eisen die het 
graanverwerkingsbedrijf stelde. Hij koos voor 
een opzet waarin de gebouwonderdelen als 
losse bedrijfsunits aaneengeschakeld werden. 
De hoofdprocesgangen van meelverwerking zijn 
kortweg te omschrijven als: lossen – reinigen van 
het graan – conditioneren (juiste vochtigheidsgraad 
bewerkstelligen e.d.) – malen – opslag. Ieder van 
deze verwerkingsgangen kreeg zijn herkenbare 
plaats in het complex. Vegter koos voor het 
toepassen van moderne betonconstructies. Elk 
complexdeel kreeg een eigen constructie die 
gerelateerd was aan het gebruik. Ook de 
gevelarchitectuur was een resultante van de 
vereisten die het productieproces stelde. De 
totaalopzet van het complex maakte uitbreiding 
eenvoudig mogelijk.
Het langgerekte hoofdgebouw van de fabriek 
strekt zich aan de Rijnhaven met zes verdiepingen 
uit over zo’n 100 meter. Dit hoofdgebouw was 
ingericht voor het reinigen en malen van het 
graan. Centraal in het gebouw bevond zich een 
gedeelte voor motoren. Oostelijk in het lange 
volume bevindt zich een dicht betonnen deel met 
hierin een silo voor gereinigd graan. Het betreft 
meerdere kleinere silo’s die zich tussen de 2e en 
4e verdieping bevinden. De constructie van het 
hoofdgebouw is een raamwerk van gewapend 
beton. De vloeren zijn gedimensioneerd op zware 
belasting en werden berekend op een belasting 
van 800 kg/m2. De zuidgevel is ingevuld met 
baksteen en aan de noordzijde met glaspuien 
en plaatselijk donkergekleurde panelen. De 
zuidgevel is gesloten uitgevoerd in verband met 
beheersing van de temperatuur in het interieur. 
Door de noordzijde open te werken was voor de 
werknemers in het gebouw voldoende daglicht 
aanwezig. 

Vóór het lange volume van het hoofdgebouw staat 
aan de kadezijde een laag volume van drie lagen 
met daarin het ketel- en transformatorenhuis. 
Dit betreft een bakstenen gebouwtje met een 
gewapend betonnen constructie en gebogen 
daken. Aan de westzijde van het hoofdgebouw 
en hieraan vastgebouwd bevindt zich een toren 
met 10 verdiepingen waarvan de eerste 7 lagen 
als zakgoedmagazijn en opslag ingericht waren 
met daarboven 3 verdiepingen met aanvullende 
bedrijfsfuncties: een bedrijfswoning, kantoor, 
kantine en laboratorium. Ook de gevels van dit 
bouwvolume waren duidelijk toegesneden op 
de verschillende functies. Waar de 3 bovenste 
verdiepingen met verblijfsruimten voorzien zijn 
van grote glasvlakken op het oosten en westen 
is het onderliggende zakgoedmagazijn zo goed 
als gesloten. Daglicht was hier niet of nauwelijks 
noodzakelijk. Het zakgoedmagazijn is aan de 
noordzijde voorzien van een gangway boven de 
spoorrails langs de kade om hier de zakken meel 
te kunnen lossen en laden naar een schip. Ook 
dit volume is in gewapend beton uitgevoerd. Hier 
werd gerekend met vloerbelastingen van 1250 
kg/m2.

Aan de zuidwestzijde, nog in het hoofdgebouw, 
en tussen het zakgoedmagazijn en de andere 
bedrijfsfuncties in, bevinden zich de bloemsilo’s. 
Deze silo’s zijn vier verdiepingen hoog en 
bevinden zich tussen de 2e en 4e verdieping. De 
bloemsilo’s zelf staan los van de gevel en hebben 
een eigen constructie. Aan de zuidgevel is dit 
deel herkenbaar door de hier gesloten gevel met 
zijn sierlijke balkonnetjes. De gevel is gesloten 
om een constante temperatuur in het interieur te 
garanderen.

Achter het hoofdgebouw, aan de zuidzijde en 
volledig losstaand, bevindt zich het Silogebouw 
voor het graan. De ronde slanke graansilo’s, 
uitgevoerd in gewapend beton zijn met behulp van 
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Veerlaan Zuidzijde Meelfabriek Latenstein CÖOP , E.A. HOF 1952, SAR

plantekening graansilo 1e verdieping alle rijksmonumentale gebouwdelen, archief HNI

kade noordzijde Meelfabriek Latenstein CÖOP , E.A. HOF 1952, SAR
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een glijbekisting gebouwd, en zijn zo’n 45 meter 
hoog en hebben een diameter van 4 meter. Het 
bouwvolume van de graansilo’s is aan de noordzijde 
gecombineerd met het elevatorenhuis. Aan de 
noordzijde hiervan bevindt zich een luchtbrug naar 
het hoofdgebouw. Het elevatorenhuis is voorzien 
van een ten opzichte van de onderbouw iets 
uitspringend transparant kubusvormig dakvolume 
dat met een gebogen dak wordt afgesloten en die 
het motorenhuis bevat. 

In een latere fase na gereedkomen van het 
complex in 1953 is het complex uitgebreid met 
nog een groot aantal andere complexdelen, 
waaronder een enorm silocomplex met een eigen 
elevatorenkern ten zuiden van het hoofdgebouw. 
De laatste is voorzien van een glazen opbouw 
met machinekamer die als herkenbaar element ’s 
nachts groen oplicht en die vanaf alle zijden aan 
de Rijnhaven zichtbaar is. Ook bevindt zich een 
lang lineair bouwvolume naast het hoofdgebouw 
dat al in 1946 aanwezig was. Beide zijn geen 
onderdeel van het rijksmonument.

funCtioneren van het Complex

De opzet van de fabriek was in aanzet sterk 
mechanisch. In de fabriek werd voor de eerste maal 
in Nederland gebruik gemaakt van een geheel 
pneumatisch transportsysteem ter vervanging 
van het oude systeem met emmertjes aan een 
transportband. Het onbewerkte graan stroomde 
vanuit de toren richting reinigingsinrichting, 
vandaar naar de malerij die in het middenstuk van 
het hoofdgebouw was aangebracht, en vervolgens 
naar de bloemsilo’s. Het hoge zakkenmagazijn 
sloot de rij met zijn gangway richting schip. In het 
kolossale, uiterst gemechaniseerde bedrijf waren 
overdag slechts 40 mensen en ’s nachts 10 mensen 
werkzaam. 

Gevel Noordzijde, archief HNI

langsdoorsnede hoofdgebouw en dwarsdoorsnede bloemsilo’s, archief HNI

4
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Aanzicht vanaf Rijnhaven 1982, foto Jannes Linders

bronnen:
 - Havenarchitectuur:een inventarisatie van   

 industriele gebouwen in het Rotterdamse   
 havengebied (samengest. Door Peter de   
 Winter, Joop de Jong) hfdst 32,  blz 71 
 - stadsarchief.rotterdam.nl
 - redengevende omschrijving Rijksdienst   

 Cultureel Erfgoed Aanzicht Rijnhaven, rechts de rijksmonumentale onderdelen, foto FlexusAWC 2018

Noordzijde Rijnhaven, E.A. HOF 1952, SARRijnhaven Z.Z., Nationaal Archief
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herplaatsing Wilhelminasteen mei 2013 fotograaf: Max Dereta aanzicht Koninginnenhoofd  bron: wilhelminasteen.nl

wilhelminasteen
Koninginnenhoofd 

Op 21 mei 1891 werd in een zitting van de 
gemeenteraad meegedeeld dat de Princessekade, 
na plaatsing van een gedenksteen door koningin 
Wilhelmina, voortaan Wilhelminakade zou heten. 
Op 30 mei 1891 bracht de jonge vorstin, toen 10 
jaar oud en pas een half jaar koningin, samen met 
haar moeder, koningin-regentes Emma een bezoek 
aan Rotterdam. Voor Wilhelmina was het haar 
eerste bezoek aan de stad. De koninginnen voeren, 
begeleid door honderden bootjes van allerlei 
soort versierd met vlaggen en begeleid door een 
escorte van zo’n 60 stoomboten vanaf Hoek van 
Holland de Maas op om op de Princessekade te 
arriveren voor de steenlegging. 

Voor de gelegenheid was daar een sierlijke steiger 
in paviljoenvorm gebouwd waar Wilhelmina 
met een zilveren troffeltje en een cementtrog 
van ebbenhout letterlijk ‘haar steentje’ aan de 
voltooiing van de kade zou bijdragen. In het 
paviljoentje stond een tafel waar een oorkonde 
zou worden getekend en waar de gereedschappen 
klaarlagen voor de steenlegging. De reusachtige 
steen hing aan een lier terzijde. Deze zou geplaatst 
worden in de bijna voltooide kademuur, vlak bij de 
aanlegsteiger van de pont op de Wilhelminapier, 
zodat reizigers de steen dagelijks konden zien. 
De gedenksteen was van hardsteen en was aan 
de voorzijde voorzien van een cartouche. Het 
gevaarte was 2 meter breed, 1 meter hoog, 70 
cm. dik en woog 4.800 kg. Op de steen stond 
met gulden letters gebeiteld: ‘H.M. Wilhelmina, 
Koningin der Nederlanden, plaatste 30 mei 1891 
dezen gedenksteen bij den bouw der kade, die, 
ter herinnering aan HDz. eerste bezoek aan 
Rotterdam, ‘Wilhelminakade’ werd genoemd’. 
De oorkonde – in drievoud – werd ondertekend 

door Wilhelmina, Emma en burgemeester Meinesz 
en in een koker van messing en lood gestopt. De 
oorkonde was een tijdcapsule, ofwel een bericht 
aan de toekomst waarin het bezoek van beide 
Koninginnen op de Wilhelminapier in sierlijke 
krulletters aan het nageslacht werd medegedeeld. 
Op de vraag van de burgemeester of ze de 
plechtigheid tot plaatsing wilde verrichten met 
troffel en hamer vroeg Wilhelmina, met de blik op 
de reusachtige steenklomp: ‘Moet ik dit heelemaal 
metselen?’, waarop de burgemeester antwoordde: 
‘Een klein eindje maar, Majesteit’. Op een sein van 
de directeur Gemeentewerken daalde de steen 
en bedekte de open ruimte, waarin de koker met 
de zojuist ondertekende oorkonde in een sleuf in 
de steen was opgesloten. Wilhelmina gaf na het 
dalen van de steen met haar hamertje de drie 
traditionele slagen, waarna de plechtigheid van 
de steenlegging was volbracht. Daarna bezochten 
de beide koninginnen nog verschillende locaties in 
de stad.

Met de steen is niet altijd zorgvuldig omgegaan. 
Toen de Wilhelminakade in 1976 werd uitgebreid, 
werd de gedenksteen van zijn plaats gehaald. 
De oorkonde die aangetroffen werd met de 
kinderlijke handtekening van het kleine meisje 
is nu in het Museum Rotterdam te bewonderen. 
De steen begon vanaf dat moment aan een 
zwerftocht door de stad, die eindigde toen hij in 
2005 werd ingemetseld in het plaveisel bij het 
gebouw Montevideo op de Wilhelminapier. Op 
30 mei 2013 werd de steen in aanwezigheid van 
burgemeester Aboutaleb weer teruggeplaatst in 
de kademuur. Dit gebeurde toen, vergezeld van 
een exacte replica in hardsteen en aluminium. Net 
als in 1891 is daarbij een tijdcapsule ingemetseld 
met vragen van mensen van nu aan de toekomst. De 
bedoeling is dat deze tijdcapsule in het jaar 2135 
op 30 mei weer wordt geopend. De tijdscapsule 
kwam tot stand door inspanningen van kunstenaar 
Arnoud Holleman met zijn team, in opdracht van 
het Centrum voor Beeldende Kunsten. 

De oorkonde Wilhelminasteen Koninklijkhuis archief

foto van Wilhelminasteen voor plaatsing, www.wilhelminasteen.nl
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bronnen:
 - www.wilhelminasteen.nl
 - www.bkor.nl/kunstwerken/wilhelminasteen/
 - www.stadsarchief.rotterdam.nl/

wilhelminasteen
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Lastdrager, foto FlexusAWC april 2018

de Lastdrager
Rijnhaven N.z. 

Het beeld ‘de Lastdrager’ van de beeldhouwer 
Han Rehm is sterk verbonden met de activiteiten 
van de opdrachtgever, de Rotterdamse firma 
Pakhuismeesteren. Het beeld werd op 2 september 
1950 onthuld door de Rotterdamse burgemeester 
Oud. Het was oorspronkelijk geplaatst in een 
hoekgevel van het het pakhuispand ‘De Eersteling’, 
en hiermee symbool van de voltooiing van de 
wederopbouw na de oorlogsvernietigingen van 
de tankinstallatie aan de 1ste Petroleumhaven, het 
gereedkomen van het complex van pakhuispanden 
‘Celebes’, ‘Borneo’, ‘Java’ en ‘Sumatra’ aan de 
Wilhelminakade en de gedeeltelijke vernieuwing 
van ‘De Eersteling’ aan de Rijnhaven Oostzijde, alle 
eigendom van de onderneming Pakhuismeesteren.

Han Rehm was een figuratief werkende 
beeldhouwer/tekenaar uit Rotterdam die 
meerdere werken in de openbare ruimte op zijn 
naam heeft staan, waaronder een beeld van de 
hardloopster Fanny Blankers Koen in Blijdorp 
(1954). Pakhuismeesteren was al vanaf aanvang 
in en rond de Rijnhaven actief en had een lange 
geschiedenis. Het Rotterdamse Pakhuismeesteren 
van de Thee nam in 1818 een deel van de 
Rotterdamse theehandelsactiviteiten van de 
V.O.C. over en zou vanaf de komst in 1862 van 
de eerste petroleum naar Rotterdam zich naast de 
handel in stukgoed ook intensief met de opslag 
van petroleum, andere aardolieproducten en 
chemicaliën gaan bezighouden. Deze verdrong 
de stukgoedoverslag steeds meer. Het bedrijf is 
tegenwoordig onderdeel van Koninklijke Vopak. 

Met de sloop van het pakhuis de Eersteling ten 
behoeve van de plannen voor de Kop van Zuid 
verdween het beeld ´de Lastdrager´ naar de 

Waalhaven Zuidzijde. Het was toen eigendom 
van de firma Steinweg Handelsveem die ook 
activiteiten aan de Rijnhaven gehad heeft en 
die het beeld als logo bij al zijn wereldwijde 
activiteiten voerde. De directeur liet een replica 
van het beeld maken en schonk deze – onder 
aanmoediging van vele Rotterdammers – terug 
aan de stad. De replica van ´de Lastdrager´ 
werd op 13 november 2014 achter het theater 
Luxor herplaatst en door burgemeester Aboutaleb 
onthuld. Er zijn in Rotterdam nu dus twee identieke 
beelden te vinden.

De naam ‘Lastdrager’ voor het beeld roept vragen 
op. Dit is geen Rotterdamse haventerm voor de 
sjouwers, zoals bootwerkers genoemd werden, 
die hier aan de Rijnhaven dag in dag uit schepen 
uitgeladen hebben. Pakhuismeesteren heeft van 
1873 tot aan de oorlog wel een pakhuis met de 
naam ‘Lastdrager’ gehad aan de Leuvehaven/
Herderstraat in de oude stad.

‘De lastdrager is een symbool, wellicht groter dan 
De Verwoeste Stad. De arbeider, die z’n karige loon 
in een envelopje kreeg, en op z’n 50ste met een 
kapotte rug thuis zat’ 
Siebe Thisse, CBK Rotterdam

bronnen:
Met dank aan dhr Stadhouders voor zijn vorsen 
naar nadere informatie over het beeld. Overig:
 - Dagelijkse Kroniek 1950 in het Rotterdams 

Jaarboekje 1951
 - https://www.ad.nl/rotterdam/beeld 

lastdrager-keert-na-smeekbedes-terug-in-
stad

 - Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Rotterdam 1803 – 1928, Rotterdam, 1928 LA
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Vanaf de jaren ’80-’90 heeft een ingrijpende 
heroriëntatie plaatsgevonden op de invulling van 
het Rijnhavengebied die nog lang niet ten einde 
is. Sloop/nieuwbouw en hergebruik/transformatie 
gaan hierbij hand in hand. Naast vraagstellingen 
met betrekking tot bouwlocaties op het land, dien-
den en dienen zich ook vraagstellingen rond (her)
gebruik van water en havenkom aan. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de biografie, 
de cultuurhistorische hoofdtypering van de haven 
en cultuurhistorisch waardevolle bouwstenen be-
noemd. De laatste verdienen alle aandacht bij 
planvorming waar cultuurhistorie integraal onder-
deel van uitmaakt.  

Met deze ingrediënten alleen zijn we er echter 
niet. Nieuw ontwerp en nieuwe visies zijn reeds 
geïntroduceerd en nieuwe historische lagen zullen 
toegevoegd worden aan het bestaande. Bij een 
ooit zó specifieke omgeving als de Rijnhavenkom 
ligt er een uitdaging in het verleden op zoek te 
gaan naar ingrediënten voor nieuwe invalshoeken. 
Dit om de creativiteit van ontwerpers te prikkelen 
en een verhalende omgeving te scheppen waarin 
geschiedenis en toekomst in het verlengde van el-
kaar benoemd kunnen worden. Niet alleen ruimte-
lijke sensaties, maar ook tijddiepte wordt daarmee 
nadrukkelijker onderdeel van Rijnhavenbezoek. De 
5 thema’s in de navolgende paragrafen vormen 
een aanzet.

5.1 inleiding

5 TOOLbOX THEMA’S:
•	 t1: 5 zijden, 5 sferen, een raamwerk

•	 t2: rijnhaven oostzijde/posthumalaan: stadsas met havenkarakteristiek

•	 t3: hillelaan: balkon van zuid

•	 t4: ambulant bassin

•	 t5: waar verhalen elkaar ontmoeten

De Rijnhavenkom kent in de huidige situatie 
verschillende zijden met steeds een andere 
ruimtelijke en sociale vulling: 
- De Wilhelminapier is het resultaat van het plan 

Kop van Zuid uit de jaren ’90 en representeert 
met zijn krachtig silhouet de sprong over de 
rivier die in het Binnenstadsplan 1985 al min of 
meer aangekondigd werd. De Wilhelminapier 
met zijn metropolitane hoogbouwtorens 
vormt het vlaggenschip van de Rotterdamse 
internationale stedelijke ambities. Grand 
Design zet hier de toon en ook in de openbare 
ruimte, straten en kades is een smaakvolle, 
strikt georganiseerde en esthetische invulling 
aanwezig. De onroerend goedprijzen zijn 
overeenkomstig internationaal. 

- De Posthumalaan is tot stand gekomen in het 
kielzog van het plan Kop van Zuid. De openbare 
ruimte lijkt hier slechts een resultaat van 
pragmatische keuzes en kent weinig ambitie. 
De Posthumalaan is een gecontroleerd milieu 
met kantoor- en schoolbebouwing. Gebouwen 
waar ’s avonds de lichten uitgaan, gelegen 
tussen woonwijk Kop van Zuid-Entrepot en de 
Rijnhaven. Het middenklassemilieu van de Kop 
van Zuid-Entrepot komt door deze ‘institutionele 
korst’ niet of nauwelijks in aanraking met de 
Rijnhaven. 

- De Rijnhaven Zuidwestzijde/Kop van 
Katendrecht vormt met Fenix II en het 19e- 
eeuws Deliplein een recreatief milieu waar 
historisch erfgoed als krachtig beeldmerk 
onlosmakelijk deel van uitmaakt. De romantiek 
van het havenwijkverleden met nachtleven, 
Chinezen en landverhuizers is daarnaast 
ingezet bij de ‘branding’. Het is een mix van 

opgave

De gemeente Rotterdam geeft aan het ‘rondje 
Rijnhaven’ als uitgangspunt te nemen voor de 
verdere planvorming, maar erkent dat het nu 
nog niet optimaal functioneert.  De publieke 
functies aan de kade van Wilhelminapier, Pols 
en Fenixloodsen worden weliswaar al ontwikkeld, 
maar de achterliggende plinten zijn nog niet 
toegankelijk, levendig of ontwikkeld. Bovendien 
zijn sommige kades (nog) niet toegankelijk.

De gemeente zet dan ook in op verbetering van 
de situatie en op introductie van nieuw programma 
voor delen van het gebied. De ruimtelijke vertaling 
zou moeten plaatsvinden in het verlengde van het 
City Lounge-concept.

Deze aanpak is beleidsmatig voor de hand 
liggend, maar heeft weinig tijdsdiepte en relateert 
zich onvoldoende aan een maatschappelijke 
werkelijkheid, die de resultante is van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het Rijnhavengebied 
zelf. Zuid is altijd sociaal-maatschappelijk 
achtergebleven, een situatie waar de stad met 
aanleg van Erasmusbrug en Kop van Zuid vanaf 
eind jaren ’80 verandering in heeft willen brengen, 
om één ongedeelde stad te krijgen. De Rijnhaven 
ligt als aanlandingsplek van de Erasmusbrug en 
Stadsas op het snijvlak van deze ambitie. 

TOOLbOX I   5 zIJdEN, 5  SfEREN, EEN RAAMwERK

renovatie, nieuwbouw en hergebruik waar 
ook bottom-up initiatieven mogelijk zijn. Dit 
refereert aan avontuur en valt met zijn enigszins 
ongeregelde en toevallige oplossingen in de 
smaak bij een grote groep stadsbewoners. 
Het gentrificatieproces is hier zo succesvol dat 
het inmiddels een bedreiging vormt voor het 
gebiedskarakter. 

- bij de Pols/Rijnhaven Zuidzijde wordt gemikt 
op een nieuw en onderscheidend gebied met 
exclusief horeca- en winkelaanbod en luxe 
appartementen. De laatste met een fikse 
prijsstelling. De visuele presentaties die de 
vermarkting van het project begeleiden wijzen 
op een openbare ruimte en architectuur die zich 
in zijn moderniteit en strakke vormgeving sterk 
relateert aan de situatie op de Wilhelminapier. 
Het project komt tot stand in het verlengde van 
plannen uit 2008 hier een European China 
Centre te realiseren, wat uiteindelijk niet bleek 
te lukken.

- de Hillelaan met metrostation en Hillekop 
is een voorpost van de Afrikaanderwijk en 
andere oude wijken op Zuid. Het sociale 
woningbouwmilieu van eind jaren ’80 met zijn 
Afrikaanse en Turkse eethuizen is een levendige 
illustratie van de immigratiegeschiedenis 
van Nederland vanaf de jaren ’60.  De 
prijsstellingen zijn hier een stuk lager. 

De vijf zijden van de haven zijn dus vijf verschillende 
leefmilieus die soms wel, maar in veel gevallen 
slechts beperkte raakvlakken hebben. De vraag 
dient zich aan wat dit zal betekenen voor het 
Rondje dat Rotterdammers en bezoekers van de 
stad zullen nemen. 
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rijnhaven noordzijde_wilhelminapier

Fragment uit De haven van Rotterdam, E Hesmert en L Angerer 1904, SAR Huidige situatie Rijnhaven Noordzijde situatie voorjaar 2018, foto Flexus AWC

Pakhuizen Rijnhaven Oostzijde, 1944 SAR Postumalaan situatie voorjaar 2018, foto Flexus AWC

rijnhaven oostzijde

Hillekop, luchtfoto Aviodrome Lelystad 1950 Station Rijnhaven situatie voorjaar 2018, foto Flexus AWC

rijnhaven oostzijde_hillelaan

Luchtfoto Fenixloodsen Rijnhaven Zuidzijde, Aviodrome Lelystad 1946

The Bayhouse en the View aan Rijnhaven Zuidzijde ontwerp Joke Vos

rijnhaven zuidwestzijde_kop van katendreCht

rijnhaven zuidzijde_polsgebied

Ontwikkeling Fenix I ontwerp Mei architecten

Fragment uit De haven van Rotterdam, E Hesmert en L Angerer 1904, SAR 
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van historie naar toekomst

Zoals in paragraaf 3.1.10 benoemd, bezat 
de Rijnhavenkom tot ver in de jaren ’70 vijf 
onderscheiden kanten - ruimtelijk, economisch en 
sociaal. De Wilhelminapier was het milieu van de 
transatlantische internationale vaart, Rijnhaven 
Oost was een bijzonder veemmilieu ingeklemd 
tussen openbare kade en Parallelweg, de Kaap 
een zeemans-, immigratie- en prostitutiewijk 
verweven met wonen, en de Hillelaan werd 
gekarakteriseerd door een residentiële stadsrand 
met havenzicht en winkels/kroegen in de plint. 
De achterliggende Hillekopbuurt was onderdeel 
van de (oorspronkelijk overwegend katholieke) 
arbeiderswijk, de Afrikaanderwijk. De Pols 
tenslotte werd aan de Rijnhavenzijde gekenmerkt 
door een min of meer kleinschalig industrie- en 
bedrijvenmilieu. 
Ofschoon de plankaart van de Jongh uit 1888 
een grote mate van homogeniteit suggereerde en 
in zijn totale opzet vrij eenduidig was, bleek het 
grondplan flexibel genoeg om de grote verschillen 
in te passen die resultaat waren van de economische 
en maatschappelijke vraag. De verschillende zijden 
van de Rijnhaven waren tijdens het Interbellum al 
zeer gevarieerd. Het feit dat de Rijnhavenkom 
al vroeg vele stadsbeeldbewonderaars trok, had 
toen zonder twijfel te maken met de romantiek 
van schepen en water, maar ook de verschillende 
milieus en verrassingen langs de havenranden 
zullen daar een rol in gespeeld hebben. 

uitgangspunten

Kennis nemen van verschillende werelden en 
ervaringen, elkaar zien en beleven rondom 
de Rijnhavenkom is een stedelijke kans par 
excellence!  De vraag hoe verschillende groepen 
te bedienen zou naar onze mening een expliciet 
onderdeel van de opgave moeten zijn om een 
succesvol en onvergetelijk Rondje te realiseren. Dit 
roept vragen op in relatie tot sociologie van de 
ruimte. Sociologische onderzoeken geven aan dat 
maatschappelijke groepen zich het meest vloeiend 
tot elkaar verhouden als er duidelijkheid is over de 
ruimtelijke locaties waar men het eigen milieu kan 
herkennen en waarmee men zich kan identificeren, 
terwijl er tegelijkertijd voldoende raakvlak is met 
andere sociale (en ruimtelijke) milieus.

Het ligt voor de hand dit gegeven te continueren 
en – uitgaande van een raamwerkvisie – vast te 
houden aan een kenmerkend verschil tussen de vijf 
zijden. Het Rondje hoeft immers geen uitgesmeerde 
homogene identiteit te representeren die zich 
uitdrukt in een identieke of vergelijkbare uitstraling 
van openbare ruimte en stedenbouwkundige, 
architectonische invulling. Juist een sterk eigen 
karakter van ieder van de vijf zijden en een 
goede koppeling aan de erachter liggende 
sociaalmaatschappelijke en ruimtelijke milieus kan 
bijdragen aan de wens het rondje ‘achteloos’ te 
lopen en kennis te nemen van het achtergebied. 

ADVISERING
•	 Accepteer dat de Rijnhaven op het snijvlak 

ligt van de ambitie om van Rotterdam Zuid 
én Noord één stad te maken en faciliteer 
alle vijf sociaal-maatschappelijke milieus die 
rond de havenkom aanwezig zijn. Introduceer 
programma’s en ruimtelijke oplossingen die 
aansluiten bij de mogelijkheden van de 
verschillende sociaal-maatschappelijke mili-
eus.

•	 Stel een flexibel raamwerkplan op waarin niet 
alleen de havenkom, maar ook alle gebouwde 
en te bebouwen randen en openbare ruimtes 
rondom de haven meegenomen worden, om de 
behoeftes van de Rotterdammers en initiatieven 
van de markt op een evenwichtige manier 
tegen elkaar af te kunnen wegen. Benoem 
in het raamwerkplan de locaties met een 
spefieke opgave voor kwaliteitsverbetering. 

•	 Voer het raamwerkplan niet in één keer 
uit, maar stapsgewijs, waardoor het (niet) 
functioneren van ruimtelijke en program-
matische oplossingen fijnzinnig getoetst kan 
worden. Ook G.J. de Jongh’s plan kwam niet 
in één keer tot stand. 

•	 Gebruik waar mogelijk de cultuurhistorisch 
waardevolle elementen die in hoofdstuk 4 
zijn benoemd en zet ze in als smaakmakers 
van het gebied. In paragraaf 4.5 zijn 
al enkele handreikingen voor specifieke 
locaties benoemd. Er liggen grote kansen 
bij het Havenensemble Rijnhaven Zuid. 
De locatie Latenstein/Codrico is hier een 
bepalende scharnierlocatie die voor toerisme 
(werkgelegenheid Zuid) en voor culturele 
functies (stadstrekker) van betekenis zou kunnen 

zijn. Ook de aanpalende bedrijvenstraat biedt 
goede kansen (gebruik water, kleinschalige 
initiatieven bottom up).  

•	 Leg niet één vorm van design op aan alle 
vijf randen van de havenkom, maar kies 
voor vijf zijden met een eigen vormentaal 
en sfeer. Zoek de samenhang voor de haven 
als geheel in terughoudende middelen in de 
openbare ruimte. Stuur de eigenheid van 
ontwikkellocaties aan met een inspirerend en 
sturend beeldkwaliteitsplan, zodat meerdere 
ontwerpers het gebied kleur kunnen geven. 

•	 De Rijnhaven heeft rondom nooit één type kade 
gehad. De kades werden ontworpen op de 
specifieke behoeften van de bedrijven die er 
aan waren gevestigd (bijvoorbeeld Rijnhaven 
Zuidwest zeer smalle kade, Rijnhaven Oost 
overbouwing over de kade). Dit flexibele en 
ruimtelijk diverse systeem kan als inspiratie 
dienen om aan de vijf havenzijden de kade-
route divers vorm te geven. 

•	 Introduceer een onderscheid tussen tijdelijke 
en permanente invullingen en zet – ook bij 
succesvolle ontwikkeling – in op goedkope 
(verhuur)ruimte op water of land. Juist de 
aanwezigheid van goedkoop vloeroppervlak 
garandeert spontaniteit en stedelijke leven-
digheid.   

•	 Verbeter de ruimtelijke koppeling naar de 
omringende buurten, vooral aan de Oostzijde 
bij de Veemstraat en aan de Hillelaanzijde 
bij het metrostation Rijnhaven, maar ook 
bij Katendrecht. Hierdoor zal een betere 
wisselwerking tussen havenkom en achterland 
ontstaan. 

•	 Faciliteer het kadegebruik voor verschil-
lende vervoersmodaliteiten. De kades langs 
de Rijnhaven zijn nooit louter voetgangers-
esplanades geweest. Ze werden gekenmerkt 
door een zekere ruigheid en gebruik door 
allerlei vervoersmodaliteiten. Dit kan ook de 
voeding tussen de omringende buurten en de 
Rijnhaven ondersteunen. Naast voetgangers 
zouden ook fietsers toegelaten kunnen 
worden op de kades. Waar gekoppeld 
aan watergebruik, bijvoorbeeld bij een 
trailerhelling, zouden gecontroleerd ook auto’s 
kunnen worden getolereerd.  

•	 Wees alert op ‘stapstenen’ in de route van het 
Rondje Rijnhaven. Deze kunnen de gebruikers 
in ruimtelijke en/of programmatische zin 
prikkelen de 2 km lange route (bij huidige 
afstand, ca. 30 minuten lopen) te nemen. 
Neem de ‘stapstenen’ mee in het op te stellen 
raamwerkplan. Indien er sprake is van lange 
eentonige kades, overweeg dan ‘stapsgewijs’ 
aan de kade op het water interessante 
objecten/functies te plaatsen en/of daar 
het water bereikbaar te maken, ook al is dit 
tijdelijk.

•	 Gebruik zoveel mogelijk de specificiteit van de 
locatie en van gebiedseigen elementen bij de 
groeninvulling. Waar land en getijdenwater 
elkaar raken is een vanzelfsprekend groen- 
blauw overgangsmilieu voor de hand liggend. 
Juist de wetendschap dat de Rijnhaven 
gegraven is op de locatie van de Hillegorzen, 
een oorpronkelijk buitendijks getijdegebied 
kan hierbij van belang zijn. 
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De verschillende zijden van de Rijnhaven hebben 
van begin af aan elk een ander karakter gehad, 
omdat de gebouwen en inrichting van de kades 
de logica van de bedrijfsvoering van de daar 
gevestigde firma’s volgden, een natuurlijke gang 
van zaken in havens. 

Maar ook de ruimtelijke opbouw en maatvoering 
van de locaties was vaak anders. Deze 
‘voedingsbodem’ is mede aanleiding geweest voor 
verschillende transformatieprocessen. 

Zo heeft de vooroorlogse relatieve stedelijkheid 
van de Wilhelminapier zich nu vertaald in een 
- vanaf het water gezien - 21ste-eeuwse stad 
op zichzelf, met hoogbouwen die uit de platte 
omgeving omhoogrijzen. 

Rijnhaven Zuidwestzijde/Kop van Katendrecht is 
daarentegen veel meer een voortbouwen op de 
geschiedenis van de Kaap, met een amalgaam 
van pakhuizen, fabriekscomplexen en moderne 
appartementen. Een onregelmatigheid in tijd en 
ruimte zet hier de toon. 

SILHOUET
Beiden zijn op zich krachtig genoeg, maar er 
zijn ook mindere situaties. De juist regelmatige 
halfhoge en gelijkgetrokken bebouwing van de 
Posthumalaan is vanaf het water gezien eerder een 
generieke straat- of pleinwand, dan een moderne 
voorzetting van een karakteristieke havenstrook. 

Juist de identiteit van havenbassin zou bij het 
verder uitbouwen van het silhouet rondom de haven 
uitgangspunt moeten zijn en zou als overweging 
meegenomen moeten worden bij het toevoegen 
van nieuwe bebouwing. Rondom een haven hebben 
de verschillende kades en wat daarop staat een 
eigen relatie met het water, die niet persé aan 
onderlinge verwantschap onderworpen is. Juist 
specifieke functies en gebruik zijn hierin dominant, 
wat zich ook uitdrukt in het silhouet aan elke zijde. 
Naar onze mening is een sterke differentiatie van 
de zijden van de haven noodzakelijk, om het bassin 
niet te laten eindigen als een ‘plein’, omgeven 
door identieke wanden. Dat zou een transformatie 
betekenen die het specifieke karakter van de 
Rijnhaven definitief teniet zou doen. 

rijnhaven sporen, kranen
& weg

laadplatforms & stijg-
punten

loods sporen &
weg

vemen sporen & weg

openbaar (niet) openbaar
(niet)  

openbaar privé (niet) openbaar privé openbaar

ZONERING
In tegenstelling tot de havenkades in de historische 
stad waren de kades langs de Rijnhaven niet één 
doorlopende strook van openbaar toegankelijke en 
gelijkvormig vormgegeven stadsstraten met kades 
voorzien van bomenrijen langs het water, zoals 
bijvoorbeeld de historische Leuve- en Wijnhaven. 
De kadezijde van de jongere havens op Zuid was 
altijd een ‘bedrijfsstrook’, zonder bomen. Deze 
beletten immers de manouvreerruimte voor de 
techniek. 

Voor de pakhuizen en vemen lag een van locatie 
tot locatie wisselend ingerichte kade van een 
bepaalde breedte, waar zich doorgaans de 
overslagtechnieken bevonden van kranen, treinen 
en laadplatforms, maar waar ook de lagere 
loodsen waren gebouwd, bedoeld voor tijdelijke 
opslag. Tussen loodsen en vemen bevond zich vaak 
een bedrijvenstraat ook voorzien van rails.
Overdreven gesteld ging de meer solide 
veembebouwing schuil achter een ‘voile’ van 
loodsen en ragfijne stalen techniek, nog versterkt 
door de technische laag met laadplatforms en 
hijstechniek op de gevels van de vemen zelf. 

Doorsnede Rijnhaven Noordzijde,  De haven van Rotterdam H.A.van Ysselsteyn

T
OO

Lb
OX

 I
 5

 z
IJ

d
EN

, 5
  S

fE
R

EN
, E

EN
 R

AA
M

w
ER

K

5



208 209Cultuurhistorische verkenning RijnhavenFlexus AWC  juli 2018

openbaar openbaar privé
semi-

openbaar

Rijnhaven sporen, kranen
& weg

laadplatforms vemen &
loodsen

Ondanks de pragmatische invullingen was er 
steeds sprake van een vanzelfsprekende zonering 
met een eigen logica die het resultaat was van 
technische en financiële eisen: dure veembebouwing 
op meer naar achter gelegen kavels en goedkope 
en meer tijdelijke sheds langs de kade, kade- en 
bedrijvenstraatbreedtes die gedicteerd werden 
door de eisen die kraanbanen en treinwagons 
stelden. 

Dit cultuurhistorisch gegeven roept vragen op 
over toekomstige dwarsprofielen in het gebied en 
de zonering op en langs de kades. Ook stelt het 
de vraag of er ruimte gemaakt kan worden voor 
het gezoneerd inpassen van tijdelijke functies. Dit 
zouden bijvoorbeeld ‘tijdelijke loodsen’ kunnen zijn 
met tweewijdige oriëntatie op water- en landzijde.  
Mocht er op de kade geen plaats zijn, dan zou een 
zone in het water voor de kadewand gereserveerd 
kunnen worden. De meer solide bouwwerken 
zouden in tweede lijn ´landinwaarts´ geplaatst 
kunnen worden. 

Doorsnede Rijnhaven Oostzijde, foto 1910 SAR

industriële ornamentiek

De loodsen waren eenvoudig, maar zeker de 
oudste generatie was niet zo robuust als wij nu vaak 
denken. Zeker bij de loodsen van hout of baksteen 
was er vrijwel altijd sprake van een zekere 
ornamentiek,  met name op de kopgevels. Ook 
de naam van het bedrijf of de hekwerken van de 
bedrijfslocaties waren (zwaar) geornamenteerd.

Loods op de Wilhelminapier van de Holland-Amerikalijn, 1891, 
SAR

ARCHITECTUUR
LOODSEN & HALLEN

De loodsen en hallen op de kades en tussen de 
vemen langs Rijnhaven Oostzijde waren eenvoudige 
en relatief lichte constructies van doorgaans één 
laag hoog voorzien van hellende dakvlakken, die 
aanvankelijk nog rijkelijk geornamenteerd waren,  
maar later versoberden. 

Er zijn verschillende karakteristieken te benoe-
men. Deze karakteristieken kunnen een inspiratie 
vormen voor tijdelijke gebouwen in het gebied. 

hout, steen en staal

De vroegste loodsen waren van hout. De gene- 
ratie erna had een stalen skelet met een schil 
(volledig of deels) van metselwerk. Aanvankelijk 
werden stenen kopgevels vooral gebruikt om 
brandoverslag te voorkomen.
Loodsen van plaatijzer kwamen langs de Rijnha- 
ven veel voor, ook al voor de Eerste Wereldoorlog. 

Loodsen op de kade van de Rijnhaven, ingeklemd tussen pakhuis 
De Eersteling en Pakhuismeesteren, Luchtfoto Aviodrome Lelystad 
1946
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grote, afsluitbare openingen

De loodsen hadden, al gelang hun positie haaks of 
parallel op de kade, grote deuren in de kop- of 
langsgevels, op regelmatige afstand.

Loodsen op de kade van de Rijnhaven, ingeklemd tussen pakhuis 
De Eersteling en Pakhuismeesteren, Rijnhaven oostzijde 1925, SAR

de hal: loodsen met veel daglicht

De hallen voor personentransport hadden vaak 
meerdere verdiepingen. Daglicht diende juist daar 
royaal toe te treden. Glas was hier juist bij uitstek 
van belang.

Met de vertrekhal uit 1949 en het naastgelegen 
werkplaatsengebouw Las Palmas uit 1953 introduceerde 
architectenbureau Van den Broek & Bakema specifieke Nieuwe 
Zakelijkheid in de Rijnhaven. De lichte en luchtige hallen met 
publieksfuncties en werkplaatsen wijken qua vorm weinig af van 
de loodsen, maar ademen vanwege de open gevels een heel 
andere sfeer, 
foto Cas Oorthuys

langwerpig, eenvoudig

De lengte van de loodsen was afgestemd op de 
lengte van de schepen: vaak lang. De loods had 
maar één eenvoudige functie: tijdelijke opslag. 
Een simpele, geëxtrudeerde doos met een flauw 
zadel- of schaaldak (half rond) volstond. 

Lange loodsen langs de kade van Katendrecht. De eenlaagse 
kleinere loodsen, veelal met schaaldaken, zijn van de 1e generatie. 
De grote loodsen met meerdere etages zijn van de 2e generatie, 
luchtfoto Aviodrome Lelystad 1926
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TOOLbOX II  RIJNHAVEN OOSTzIJdE / pOSTHUMALAAN: stadsas met havenkarakteristiek

opgave

Met het besluit in 1988 om de Erasmusbrug in 
de as van de Rijnhaven Oostzijde te leggen i.p.v. 
in het verlengde van de Laan op Zuid werd de 
Rijnhaven Oostzijde opgewaardeerd tot een van 
de belangrijkste stadsassen als verbinding tussen 
Rotterdam-Noord en -Zuid. Deze stadsboulevard 
kwam pal naast de Rijnhaven te liggen. Deze 
verschoot als gevolg van het Masterplan Kop van 
Zuid (1991) drastisch van kleur: de beeldbepalende 
veemgebouwen – drie architectonische parels 
– werden nog in de jaren ’90 gesloopt. Voor 
een overzicht van deze veemgebouwen, zie de 
kaderteksten in hoofdstuk 2, fase 5. Met de sloop 
werd het zicht op de haven volledig opengelegd, 
en er verscheen langs de nieuwe verbindingsroute 
een wand met institutionele gebouwen. In de 
oksel met de Wilhelminapier werd een parkje 
aangelegd en Luxor gebouwd. 

De Posthumalaan is geen succes geworden. In 
tegenstelling tot de Wilhelminapier hebben hier 
meerdere stedenbouwkundige en architectonische 
keuzen slecht uitgepakt en ook de openbare 
inrichting draagt niet bij aan de allure die de 
stadsas hier zou moeten hebben. De architectuur 
is weinig stedelijk voor wat betreft opbouw van 
de gevelwanden en deze zijn ook voor wat betreft 
materialisering en uitdrukking niet continue. Het 
ontbreken van intensief stedelijk programma in 
de plint van de gebouwen is de Posthumalaan ook 
duur komen te staan. 

Datzelfde geldt voor het ontbreken van stedelijk 
programma op de kade en op het water. De 
laan scheert langs het water, maar maakt geen 
connectie. Het water profiteert niet van de 
stadsas en de stadsas niet van het water. De 
sterke ruimtelijke signatuur van de havenrand in 
het verleden en de krachtige cultuurhistorische 
identiteit die deze kant van de Rijnhaven heeft 
gehad spreken als gevolg van de lege haven, de 
afbraak van de vemen en het verdwijnen van de 
kranen en sporen helemaal niet meer. Daar komt 
bij dat de verbinding tussen de woonwijken rond 
de Laan op Zuid en de Posthumalaan/Rijnhaven 
moeizaam en niet overtuigend is, terwijl dit een 
van de  ‘gouden randen’ van de Kop van Zuid zou 
kunnen zijn.

Welke tools kunnen vanuit de rijke cultuurhistorie 
van de Rijnhaven worden aangereikt om bij 
de komende transformatie van het historische 
havenbekken te komen tot een hoge ruimtelijke 
kwaliteit en een grote mate van logica van 
ruimtelijke keuzes op deze plek? 

Posthumalaan ter hoogte van Inholland, foto Flexus AWC

Posthumalaan richting zuid, foto Flexus AWC

uitgangspunten 

Ongeacht de keuzes wat betreft programma en 
vormgeving, zal bij de komende opgave tot het 
maken van een nieuw binnenstedelijk landschap: 

• een écht stedelijke, coherente en ruimtelijk-
kwalitatief hoogwaardige stadsas moeten 
ontstaan

• de waterkant een bij het publiek gewaardeerd 
en goed geconnecteerd onderdeel moeten 
worden van het ‘rondje Rijnhaven’ 

• de waterkant een attractief stedelijk-recreatief 
programma moet hebben 

• er een overtuigende connectie tot stand moet 
komen tussen bebouwing, kade en water en 
tussen stadsas en kade. 

• de voor Rotterdam zeer belangrijke geschiede-
nis van de Rijnhaven en de specifieke sfeer die 
deze haven heeft gehad opnieuw voelbaar 
moeten worden gemaakt, als onderdeel van 
het collectief geheugen van de stad.

• de Posthumalaan en Rijnhaven Oostzijde een 
vanzelfsprekende en goed functionerende 
rand moeten worden van de Kop van Zuid (de 
‘zoom van Kop van Zuid’). 

• de Rijnhaven Oostzijde hierbij als één van 
de vijf, zich vanouds duidelijk van elkaar 
onderscheidende zijden van de Rijnhaven 
moeten worden behandeld. 

van historie naar toekomst

Tot aan de leegloop van de haven en de afbraak van 
de drie beeldbepalende, massieve veemgebouwen 
en bijbehorende loodsen in de jaren ’90, had deze 
rand van de Rijnhaven een geheel eigen identiteit. 
Deze onderscheidde zich sterk van de andere vier 
zijden en werd gegenereerd door het sterke ritme 
van compacte, solide, bijzonder expressieve vemen 
– als het ware ‘solids’ – langs de gehele lengte van 
de laan. De laan zelf – destijds de  Parallelweg – 
kende een eigen temperament, met zijn ambigue 
industrieel-stedelijke kwaliteiten van drievoudige 
bomenesplanade ingeklemd tussen hoge stenen 
pakhuizen en spoorwegbundel. De bomenrijen 
van de Parallelweg verzachtten de industrialiteit 
van de straat in sterke mate en verschaften een 
krachtige ruimtelijke coherentie. 

Het voor de Rijnhaven zo typische contrast tussen 
grote en kleine productiefactoren van de haven 
kwam aan deze zijde van de haven op een 
specifieke wijze tot uiting. De loodsen stonden 
hier tussen de hoge veemgebouwen in, in plaats 
van voorop de kade, zoals elders rondom het 
havenbekken. De ruimtes tussen de grote massieve 
volumes maakten de achterliggende haven 
voelbaar. Het silhouet vanaf het water was er één 
van statige gebouwen met regelmatig voorkomen, 
op geregelde maar flinke afstand van elkaar en 
opdoemend achter een scherm van techniek op de 
kade en aan de gevels van de gebouwen zelf. 
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Het cultuurhistorisch DNA van deze plek en de 
huidige ruimtelijke kwaliteiten, gecombineerd met 
de stedenbouwkundige opgave en de positie van 
de Posthumalaan als belangrijke stadsas tussen 
Noord en Zuid, geven een richting aan waarin de 
toekomstige opzet van deze zijde van de Rijnhaven 
gezocht zou kunnen worden. De oostelijke wand 
van de Posthumalaan is nu diffuus in zijn opbouw 
en wandvorming. Voor deze stadsboulevard is 
een regelmatig ritme van op hoofdlijnen gelijke 
‘solids’ over de volle lengte van de laan en op 
vergelijkbare afstand een kans om deze lange lijn 
een ondubbelzinnig en stoer ritme te geven, om de 
rijke historie van deze locatie weer voelbaar te 
maken en het gebrek aan samenhang en identiteit 
van de oostelijke wand van de Posthumalaan te 
compenseren. 

‘Solids’ zijn hier gebouwen die zich relateren 
aan de vemen die hier ooit gestaan hebben: 
compacte massa’s met een min of meer vierkant-
kort rechthoekig grondplan en min of meer kubisch 
in hoogte/breedte-verhouding. Het stedelijk 
ritme dat hier voorgesteld wordt is niet fijn, maar 
grofmazig, voortgebracht door de breedte van de 
gebouwen en de breedte van de tussenruimten. 
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Deze spaties – meer plein dan straat – geven lucht 
aan deze massieve wand, die eerder ervaren zou 
moeten worden als een intermediair tussen haven 
en laan dan als een dichte stedelijke wand zoals we 
deze bijvoorbeeld op de Laan op Zuid aantreffen. 
De positie van de laan als stadsas met betrekkelijk 
snel verkeer is op een dergelijk ritme met ruime 
spaties afgestemd: hier zijn met hogere snelheid 
telkens korte perspectieven op de achterliggende 
Rijnhaven mogelijk.  Deze tussenruimten lenen 
zich uitstekend voor het realiseren van attractieve 
doorsteken tussen laan en kade en vise versa. 

Een ritme van ‘solids’ langs de gehele lengte van 
de Rijnhaven Oostzijde, versterkt de identiteit van 
deze kant van de Rijnhaven ten opzichte van de 
Rijnhaven noordzijde (Wilhelminapier), de schijven 
langs de Rijnhaven Zuidzijde en de historisch-
industriële wand op de Kop van Katendrecht. Met 
deze oplossing wordt overtuigend een lange lijn 
door de tijd getrokken en verkrijgt deze kant een 
eigen havengerelateerde ‘taligheid’. 

exploded view Parallelweg, Flexus AWC

bomen

teChniek

laadplatforms

loodsen

vemen

perCelen &
zonering

De Grosse Elbstrasse in Hamburg. De straat wordt aan de rechterzijde geflankeerd door solide gevelarchitectuur die in zijn beeldtaal een 
relatie met de erachterliggende haven legt. 

stadsas: doorgaande wanden

De wand aan de rijnhavenzijde is continue, niet als 
gevolg van aaneengesloten bebouwing, maar door 
een regelmatige repetitie van solids met ruime 
intervallen die ook op hogere snelheid doorzichten 
doorlaten naar de haven of in ieder geval  de 
ruimtelijkheid van het bassin in de stadsas door 
laat dringen.
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De Jongh was zich bewust van de bovenwijkse, 
verbindende rol die deze as toen al had.  

Dat de historische aankleding van de Parallelweg 
hier nu nog als inspiratie kan dienen houdt verband 
met het gegeven dat de Posthumalaan wijds is. 
Met een minimale aankleding met een enkele 
bomenrij zoals nu aanwezig, wordt de ruimte te 
zwak gedefineerd als bovenstedelijke ruimte. 

groene boulevard & esplanade

De Parallelweg had ooit de functie die de 
Posthumalaan nu heeft: een brede, doorgaande 
stadslaan. Deze lanen waren in de stedebouw van 
De Jongh altijd rijkelijk voorzien van dubbele of 
drie/viervoudige bomenrijen. Dat de Parallelweg 
tussen haven en spoorwegemplacement doorliep 
was destijds geen reden de laan schaars met 
inrichting te bedelen. 

Boven zijn de (in de oorlog gerooide) bomenrijen langs de Parallelweg en de Hillelaan te zien, luchtfoto Aviodrome Lelystad 1926De Parallelweg met (sterk uitgedunde) bomenrijen, gezien in de richting van Hillekop en de 
Hillelaan Situatie vroege jaren ‘50, SAR
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groot en klein, permanent en tijdelijk

De oostzijde van de Rijnhaven bestond uit zware, 
bakstenen/betonnen volumes die op royale afstand 
van elkaar stonden. De riante ruimten daartussen 
waren ingevuld met meer tijdelijke bouwsels, 
doorgaans loodsen, uit lichtere materialen 
opgetrokken en veel lager van hoogte. 

De ruimten tussen de ‘solids’ zouden zich lenen voor 
lichtere constructies, die een luchtige intermediair 
kunnen vormen tussen de ‘zware’ Posthumalaan 
en de lichte, open ruimte van de Rijnhaven en 
aangrenzende recreatieve functies. Ze zouden 
bezoekers vanaf de Posthumalaan de haven 
binnen trekken en geven identiteit en karakter 
aan de spaties tussen de gebouwen. Deze ruimten 
zouden goedkoper verhuurd kunnen worden aan 
functies die meer levendigheid op maaiveldniveau 
brengen. 

Tussen de veemgebouwen staan de veel lagere en eenvoudiger loodsen. Niettemin hebben ook de loodsen een eigen architectuurtaal: lage 
schaal- of zadeldaken, langwerpig, grote gevelopeningen op maaiveldniveau, luchtfoto 1946 ,Aviodrome Lelystad

Rijnhaven oostzijde 1925, SAR
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zware tektoniek & duo-/triochroom

De volumes ogen zwaar en massief. De architectuur 
is een logisch gevolg van de constructie en de 
techniek. Zwaar wil hier niet zeggen ‘monochroom’, 
want dat zijn de gebouwen bijna nooit. 

opgave 

De veemarchitectuur rond de Rijnhaven was robuust, 
maar zeker niet zonder verfijning en vrijwel altijd 
expressief. Het was nooit een droge vertaling van 
programma en functionaliteit. 

Vooral opvallend was de diversiteit in de opbouw 
van de volumes, waarbij simpele blokvormige 
gebouwen werden afgewisseld met meer geknede 
massa’s. 
De draagconstructie of dragende elementen waren 
in de gevel duidelijk zichtbaar gemaakt (‘dragende 
tectoniek’), net als de logistieke elementen voor op- 
en overslag of andere bedrijfsfuncties, die soms 
als een laag van techniek aan de gevel hingen. 

De gebouwen oogden zwaar, niet alleen vanwe-
ge de dragende tektoniek, maar ook door 
het materiaalgebruik (baksteen al dan niet in 
combinatie met beton, of soms volledig beton) en 
de betrekkelijk dichte gevels. 
Als gevolg van de overheersende bedrijfslogistiek 
was het silhouet niet altijd recht afgesneden, maar 
bevonden zich opbouwen op het dak, en soms zelfs 
kranen. 

uitgangspunten

Bij het ontwerp van nieuwe veemsolids is een 
genuanceerd spel met de beeldgeschiedenis van 
dit gebied een noodzakelijke voorwaarde voor een 
eindresultaat waarbij de Rijnhaven als historische 
havenkom herkenbaar blijft en waardoor bij ge-
brek aan concrete cultuurhistorische objecten de 
historische gelaagdheid toch ervaarbaar is. 

van historie naar toekomst 

Dat betekent dat het ontwerp voorbijgaat aan een 
standaard woningbouwuitdrukking,  een ‘zware’ 
connotatie dient te hebben, de gebouwen (in 
samenhang met elkaar) een afwisselend silhouet 
hebben en dat tektoniek een belangrijke rol moet 
spelen. Plaatmateriaal (kunststof, glas of metaal) 
als gevelbekleding is in dit geval niet de meest 
voor de hand liggende oplossing, omdat hiermee 
geen zware en solide uitdrukking kan worden 
bereikt. 
Speciale aandacht dient er te zijn voor de afwis-
seling in volume-opbouw en voor het kneden 
van de massa waar dit vanzelfsprekend is. Het 
aanzienlijk terugleggen van de plint is een van 
de mogelijkheden om het volume te kneden, het 
gebouw expressiever te maken en tegelijkertijd 
een havenconnotatie te realiseren.  
Expressiviteit in de gevelcompositie is onmisbaar 
voor het realiseren van architectuur die rond de 
haven op zijn plaats valt. Dat betekent het vermijden 
van té repeterende abstracte gevelschema’s 
waarin alleen maar sprake is van een doorgaand 
patroon met kleine gevelopeningen. 
 

ARCHITECTUUR
VEEMSOLIDS

foto 1949,  SAR
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geknede solids

Uitgangspunt van de volumes is een gelijkzijdige, 
vierkante c.q. rechthoekige massa. Deze massa 
wordt aangepast aan de logica van de functie en 
de plek. De massa relateert zich op specifieke wij-
ze aan de Rijnhavenzijde. Het hoofdvolume blijft 
echter altijd afleesbaar.

andere functie, grote verbijzondering

Er bevinden zich verschillende functies binnen de 
solid. Deze drukken zich uit met grootschalige, 
specifieke gevelvlakken. Deze gevelvlakken tasten 
nooit de solid als geheel aan. Er is daarnaast nooit 
sprake van in elkaar geschoven volumes, maar juist 
eerder altijd sprake van één ‘geknede’ bouwmas-
sa.

overhuiving

Aan de waterkant worden sommige solids ver-
vormd om op maaiveld ruimte te bieden voor de 
kade.

In de noordwestgevel van het Handelsveem was een glasgevel 
opgenomen. De ruimtes die hierachter lagen kregen zo een heel 
andere uitdrukking dan de rest van de solid. Toch bleef het 
gebouw leesbaar als massief stenen volume omdat de glasgev-
el met eigen betonnen rasterstructuur zich verbijzonderde als 
grootschalige element in het metselwerk , foto datum onbekend 
C. Kramer

Het vooroorlogse veempakhuis De Eersteling aan de oostzijde van 
de Rijnhaven, een pakhuis uit 1920, oogt massief: een solide massa 
met kleine, staande ramen met ingetogen decoratieve elementen. 
Het contrasteert sterk met de enorme maat en industriële materi-
alisering van de onderdoorgang voor de goederentreinen, prent 
1920 SAR

Het naoorlogse Handelsveem was met zijn vele verspringingen 
en afgeronde hoeken een voorbeeld bij uitstek van een solid 
die gekneed is naar de eisen van zijn functie , foto foto datum 
onbekend, Cas Oorthuys
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vele kleine elementen vormen grote

De vele gevelopeningen van veempakhuizen (groot 
en klein) zijn nooit los gestrooid, maar geordend 
in grotere schema’s, omdat zij de logica van de 
overlaadtechniek volgen. De meest ´wezenlijke´ 
gevelopeningen zijn altijd bovenmatig groot.

Het donkerrode metselwerk van pakhuis Santos (2e generatie) 
wordt opgesierd met natuurstenen banden en lateien. De toe-
passing van de natuursteen gevelelementen was hier voornamelijk 
decoratief. De hijsinstallatie stond op het dak, recht boven de 
deuren. Hierdoor waren de openingen tijdens het laden en lossen 
moeilijk te missen. Echt functioneel werd de omkadering van de 
laaddeuren met lichte verf of steen, zoals bij het naoorlogse 
veem van Pakhuismeesteren pas met de introductie van de rij-
dende laad-en loskranen, foto datum onbekend Jan Sluijter

1 hoofdmateriaal + 1 additief

Het volume wordt bepaald door één steenachtig 
materiaal. Een tweede steenachtig materiaal 
kan gebruikt worden als toevoeging hierop 
om uitdrukking te geven aan de constructie of 
om een bepaalde geleding of gevelelementen 
/-openingen te accentueren. Hiermee wordt het 
kleurgebruik in de gevel tevens verrijkt. 

stenen plint, geen voetstuk

De plint van vemen is afleesbaar, maar laat het 
hoofdvolume intact. Het is vaak géén basement in 
klassieke zin, maar wel een dragende, stenen plint 
(dragende tektoniek). Deze wordt vormgegeven 
door een sprong in de gevel, door ‘verarming’ van 
materialen/openingen in de gevel of juist door 
‘verrijking’ van materialen/openingen in de gevel. 

Het pakhuis De Eersteling in 1910. De constructie van de kop van 
het gebouw is letterlijk afleesbaar uit de gevel, prent 1910 SAR

foto 1949,  SAR
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technische laag/balkons

De gevel gericht naar de waterkant was altijd 
een rijke gevel, in die zin dat zich hier de 
technische hulpmiddelen bevonden: laadplatforms, 
hijsinstallaties, kranen, sporen. Dit kan een inspiratie 
zijn om deze ‘technische laag’ te herinterpreteren 
in de vorm van lichtmasten, stijgpunten, grote 
stedelijke balkons, enz. Voor wat betreft dit laatste: 
laadbalkons waren vaak minstens 3mtr diep.

wat zegt een naam

De gebouwen rond de Rijnhaven waren stuk voor 
stuk werkgebouwen van grote bedrijven en dit 
mocht gezien worden. Elk pakhuis/veem droeg 
groot de naam van de eigenaar of de naam van 
de exotische bestemming van de vrachtvaart. 
Een traditie die in de huidige tijd soms fraai is 
doorgezet en die verwijst naar de geschiedenis 
van de Rijnhaven (M = Montevideo).

horizontaal/verticaal

Pakhuizen en havengebouwen richten zich naar de 
wetten van de zwaartekracht en de logistiek. De 
openingen in de gevel zijn een afspiegeling van 
de hijsbewegingen van kranen en de lengte van 
schepen en kraansporen. Hoezeer de schaal ook 
kan verschillen, alles gaat verticaal of horizontaal.  

Pakhuis San Francisco, de huidige Fenix I. De gevel en het dak 
zijn als het ware bekleed met een raster van stalen rails voor 
deuren en kranen. Samen met de uitklapbare laadplatforms 
vormen deze een dynamische, technische laag voor de gevel, foto 
bouwkundig weekblad 1931

Pakhuis Leidsche Veem beschikte al over laadbordessen: houten 
platforms, hier statisch bevestigd, waarop de lading gelegd 
kon worden alvorens het verder naar binnen werd gebracht. 
Dezelfde platforms kwamen in gemechaniseerde vorm terug in 
de Fenixloods (1916) en ook in de herbouwde Eersteling van na 
de Tweede Wereldoorlog, foto Jannes Linders

Santos, foto album blauwhoedenveem datum onbekend, SAA
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voetgangers, flaneren, ontsluiting metrostation) 
als ruimtelijk (zichtlijnen, herinrichting maaiveld 
en - mogelijk - viaductniveau).

• de waterkant zou hier een bij het publiek 
gewaardeerd en goed geconnecteerd onder-
deel moeten worden van het ‘rondje Rijnhaven’ 
waarbij deze waterkant een attractief 
stedelijk-recreatief programma zal moeten 
ondersteunen dat ook de bewoners van de 
Afrikaanderwijk aanspreekt.

• er zal een stedelijke, coherente en ruimtelijk-
kwalitatief hoogwaardige stadsas moeten 
ontstaan. Dat houdt in: 

 a. een directe en overtuigende connectie 
tussen Posthumalaan en Hillelaan, hetgeen o.a. 
specifieke eisen stelt aan een eventueel nieuw 
bouwvolume op deze hoek. 

 b. een overtuigende connectie langs de 
Hillelaan tussen bebouwing, kade en water en 
tussen stadsas en kade. 

stedenbouwkundig niveau de heldere relatie tussen 
haven en stedelijke bebouwing losgelaten. De 
eenduidige lineaire relatie tussen gevelwand en 
kadewand werd met het project Hillekop ingeruild 
voor een beperkt gedefinieerd, amorf tussengebied 
en architectuur die als stedenbouwkundig fragment 
vooral naar zichzelf verwijst. 

uitgangspunten

Ongeacht hoe de exacte stedenbouwkundige 
invullingen langs deze rand van de haven precies 
gestalte zullen krijgen, zal bij de komende opgave 
tot het maken van een nieuw binnenstedelijk water- 
en havenlandschap: 

• de voor Rotterdam zeer belangrijke geschie-
denis van de Rijnhaven en de specifieke sfeer 
die dit bassin heeft gehad opnieuw voelbaar 
moeten worden gemaakt, als onderdeel van 
het collectief geheugen van de stad. Het 
metrostation Rijnhaven vormt als hoofdentree 
naar het havengebied de majeure entree 
voor Rotterdammers naar kade en water. De 
ruimtelijke kwaliteit die hier aanwezig is, wordt 
niet geëvenaard bij andere metrostations in 
Rotterdam. Dit betekent dat het zicht vanaf de 
Hillelaan en het metrostation op de haven intact 
moet blijven en moet worden geïntensiveerd.

• de Hillelaan zal als één van de vijf, zich vanouds 
duidelijk van elkaar onderscheidende zijden 
van de Rijnhaven behandeld moeten worden. De 
relatie van de oostelijke wand van de Hillelaan 
met de haven zou hierbij sterk moeten worden 
verbeterd, zowel functioneel (oversteken 

TOOLbOX  III:  HILLELAAN bALKON VAN zUId

opgave 

De Hillelaan ter hoogte van metrostation Rijn- 
haven was vóór de jaren ’60 de enige écht 
stedelijke ruimte die direct, zonder bedrijfsmatige 
intermediair, aansloot op de Rijnhavenkom. Het 
was een zeer royale ruimte, die plaats bood 
aan een wandelesplanade, een tram, een rijweg 
en een dagmarkt. Tegenwoordig presenteert dit 
deel van de Hillelaan zich eerder als een krappe 
infrastructuurbundel. Met de aanleg van de metro 
in de jaren ’60 werd het toen al spectaculaire 
uitzicht op de haven hier letterlijk en figuurlijk op 
een hoger plan getrokken en opgenomen in een 
vloeiende kinesthetische ervaring (van ondergronds 
naar viaductniveau), zoals er in Rotterdam maar 
weinig zijn. Arriveren op station Rijnhaven betekent 
onvergetelijk uitzicht op het water en op de skyline 
van de Wilhelminapier. Alles ademt hier ruimte. 

Het zicht vanaf straatniveau op de haven werd 
echter door het metroviaduct aan de bovenzijde 
getrunceerd en naar opzij opgedeeld in afgekapte 
doorzichten. De eens royale ruimte werd opgeknipt 
in een krappe bundel parallele en van elkaar 
gescheiden functionele en overgeschoten stroken. 
Van de eens lommerrijke wandelesplanade langs 
het water, die al eerder was aangetast, bleef 
niets meer over. De leegloop van de haven vanaf 
de jaren ’60 trok uiteindelijk ook de stedelijke 
wand met havengerelateerde voorzieningen als 
kroegen en winkels leeg. De berging van rijnaken 
langs deze zijde van de haven hield nog tot na 
de milleniumwisseling het beeld van de haven als 
een schaduw overeind, maar ook dit verdween 
uiteindelijk. Na de stadsvernieuwing in de jaren 
‘80-’90 en met de keuze voor conceptuele 
stedenbouwkundige figuren werd ook op formeel 

bovengrondse ervaring van Zuid na het passeren 
van de rivier. Het is ook één van de toekomstige 
hoofdentrees van het Rijnhavengebied en heeft 
de potentie te transformeren tot de meest directe 
toegang tot kade en water. 

De huidige situatie is met recht ‘onthecht’ te noe- 
men. Waar vroeger een sterke zichtrelatie en een 
(afgeleide) functionele relatie tussen bebouwing 
en haven was, is nu sprake van een locatie waar 
hechte relaties van stad en bebouwing met de 
haven ontbreken. 

De transformatie-opgave ter plaatse van de 
Hillelaan beweegt zich hiermee tussen enerzijds 
de continuering van de stedelijkheid van de 
toekomstige Posthumalaan en dit deel van de 
Hillelaan en anderzijds – dwars daarop – het 
versterken van de (zicht)relatie tussen bebouwing 
en haven op maaiveld- en viaductniveau. Een 
toekomstig ontwerp kan de riantheid van het 
voormalige uitzicht vanonder een loofdak over 

van historie naar toekomst

De Hillelaan is altijd een onderdeel geweest van de 
stadslanenstructuur die Noord met Zuid verbond, 
vanaf de aanleg van de Rijnhaven. Dit gebeurde 
met de middelen die de stadsassen in de plannen 
van G.J. de Jongh sierden: bomenrijen die het 
gebruik van de ruimte zoneerden, met zo mogelijk 
wandelesplanades onder een groen loofdak. 
Hoewel de laan niet was ingericht als onderdeel 
van de haven, maar er als stadsboulevard langs 
scheerde, was hij op twee manieren stevig met de 
haven verbonden: door middel van de functies in 
de continue en stedelijke wand langs de Hillelaan, 
én door middel van de recreatieve wandelroute 
langs de haven, van waar onder dubbele 
bomenrijen door een spectaculair zicht op het 
met schepen en machinerieën volgepakte bassin 
geboden werd. Hier is in de huidige situatie weinig 
meer van aanwezig. Wat nog resteert is de oudste 
historische kadewand van de hele Rijnhaven (1901). 
Het metrostation en -viaduct heeft echter wel een 
nieuwe kwaliteit toegevoegd: een vernieuwd en 
opgetild zicht op het havenbassin. Het is de eerste 

Hillelaan 1949, SAR Hillelaan 1966 bouw station Rijnhaven, SAR Metrostation Rijnhaven 1966, SAR

de haven op maaiveldniveau niet terugbrengen,  
maar wel vertalen in een situatie die Zuid weer 
dat royale balkon aanbiedt en die tegelijkertijd 
de majeure ontsluitingsfunctie van het metrostation 
ruimtelijk meer benadrukt. 

Dit vraagt om een herinrichting van het maaiveld 
waarbij enerzijds kade, onderwereld van het 
viaduct en het oosttrottoir van de Hillelaan met 
zijn horeca-uitspanningen – voorpost van de 
Afrikaanderwijk – gekoppeld worden en waarbij 
een voetgangersoversteek (al is het op specifieke 
tijdsintervallen) gelijkwaardig wordt aan de 
doorstroming van auto’s op de Stadsas. Het 
historisch-recreatieve karakter van het midden 
van de laan zou ter plaatse van het luchtspoor 
van de metro hersteld kunnen worden met andere 
groeninvullingen dan bomen. Mogelijk dat het 
ontwerpfragment Hillekop hiermee ook meer 
gehecht kan worden aan de omliggende stedelijke 
context.  
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Metrostation Rijnhaven, huidige situatie 2018 foto Flexus AWCRijnhaven Oostzijde voor de bouw metrosatation 1950, SAR

Op hoger niveau zou overwogen kunnen worden 
een directe koppeling tussen de kade, een 
eventuele nieuwbouw aan de oostzijde van de 
Rijnhaven en het viaduct te bewerkstelligen. Dit 
niet middels abstracte luchtbruggen, maar met 
een stedelijk monumentaal middel dat tot de 
verbeelding moet spreken van iedere bezoeker 
van het gebied. 
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balkon van zuid

Met de aanleg van de metro werd het oude ‘balkon’ 
op de Rijnhaven op maaiveldniveau vervangen 
door het zicht vanuit het Rijnhavenstation. De 
metrolijn geeft een kinesthetische ervaring van 
een zich ontvouwend uitzicht over haven en stad 
die zeer zeldzaam is en een van de belangrijkste 
beeldmerken van heel Rotterdam Zuid. Het is van 
belang dit uitzicht te koesteren door hieraan een 
nieuwe betekenis toe te voegen die méér is dan het 
bestaande station en die een rol kan vervullen in 
het Rondje Rijnhaven. Het balkon kan als verhoging 
van het bestaande maaiveld, bijvoorbeeld door 
middel van een riante en brede zit- en looptrap en/
of glooiend vlak vanaf station Rijnhaven naar de 
havenkade worden vormgegeven, maar evengoed 
liggen er mogelijkheden op het maaiveld. De 
aanwezigheid van de historische kadewand kan 
hierbij van betekenis zijn.

betonnen pergola

Het viaduct is een gegeven en een monument van het 
Rotterdam van de jaren ‘60. Maar de verbinding 
tussen Hillelaan en kade zou sterk verbeteren als 
er ook weer op maaiveldniveau een intermediair 
zou zijn die meer is dan een grijze oversteek, maar 
die in de geest van zijn voorganger - voorzien van 
een groen gazon met lage groeninvullingen - de 
oversteek faciliteert. 

Panorama terras Breskens, trapzijde , Buro Lubbers

Panorama terras Breskens, balkonzijde , Buro Lubbers
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TOOLbOX IV
AMbULANT bASSIN

opgave 
Het water van de Rijnhaven is vooral sinds de 
opkomst van het containervervoer aanzienlijk 
rustiger en leger geworden, al hebben er nog lang 
rijnschepen gelegen. Ook deze zijn nu volledig 
verdwenen. Wat rest is een leeg bassin. Slechts 
op enkele locaties langs de randen is sprake van 
een invulling op het water. De halte van watertaxi 
en overzetbootjes van Hotel New York, het drij-
vende duurzaamheidspaviljoen en drijvend bos 
en de opstapplaats van de watertaxi bij Luxor 
representeren dit beperkte programma. Van 
uitbundige levendigheid is geen sprake. 

uitgangspunten
Ongeacht de toekomstige keuzes wat betreft 
programma en vormgeving, zijn de volgende 
uitgangspunten van belang:

• een bassin dat druk en ambulant gebruik op 
het water ondersteunt, een evenknie is van de 
drukte, bedrijvigheid en stedelijkheid op en 
langs de kades en deze ook versterkt. 

• nieuwe vormen van gebruik van het water die 
voldoen aan moderne recreatieve behoeften 
van Rotterdammers en bezoekers van de stad.

• congestie op het water en contrasten in 
gebruik, contrasten in de groottes van objecten 
en in mate van beweeglijkheid waardoor de 
beleving van het gebied sterk vergroot wordt.

van historie naar toekomst 

De Rijnhaven was vanaf de opening van de 
haven tot in de wederopbouwjaren het toneel van 
het dagelijks komen en gaan van zeeschepen, 
rijnaken, loodsboten, havenpolitie, parlevinkers, 
veerboten en zo meer. Stukgoederen en vooral 
massagoederen werden vaak ‘op stroom’ 
overgeladen, onder grote tijdsdruk. Dit gaf de 
haven een sterk ‘ambulant’ karakter, een bassin 
met continue wisselende beelden en schuivende 
coulissen. Vooral in de eerste bloeitijd van de 
haven, tussen 1890 en 1914, waren de contrasten 
bijzonder groot: grote zeeschepen naast kleine 
parlevinkers, zeilschepen naast stoomschepen, 
veel menskracht naast machines, kranen en zuigers, 
klein stukgoed naast massagoed als ertsen en 
kolen, drijvende kranen met woningen, rokende 
oceaanstomers naast rijnaken met wasgoed aan de 
lijn gaven het bassin een gemengd ambachtelijk-
futuristisch voorkomen. Die ambulantie speelde 
zich af rondom vaste ankerpunten: de dukdalven, 
waarvan er aanvankelijk 21 waren, maar die 
waren geslonken tot 10 in 1940 en die in 1987 
geheel waren verdwenen. 

De dukdalven hadden een duidelijke functie 
als aanmeerpunt en ligplaats voor schepen. Ze 
vormden een web dat met ligplaatsnummers 
duidelijkheid verschafte voor eenieder die de 
haven gebruikte en waardoor elk schip zijn plaats 
wist te vinden. Tegelijkertijd introduceerden ze 
een kleinere schaal en waren hiermee letterlijk 
‘houvast’ in de grote havenkom. 
Een herintroductie van deze vaste ankerpunten 
lijkt ook nu een belangrijke voorwaarde voor 
herinrichting van het water. De domesticatie van 
het lege Rijnhavenbassin lijkt hierom te vragen. 
Vaste ankerpunten waar een bonte variatie 
van (recreatief) leven in het bassin zich aan kan 
hechten stimuleren succesvol watergebruik. Hierbij 
zou multifunctioneel gebruik uitgangspunt kunnen 

meerstoelen, De haven van Rotterdam H.A.van Ysselsteyn

tekening van een type duc d’alv 1878, SAR 

zijn en zou tevens toegang van passantenschepen 
tot de haven overwogen kunnen worden. Dit biedt 
de beste garantie voor contrasten, congestie 
en ambulantie. Maar ook andere drijvende 
functies zoals een drijvend zwembad, drijvende 
restaurants, drijvende steigers, terraspontons, een 
drijvend podium, een drijvende zeil- en duikschool, 
een roeischool e.z.m., kunnen – mits flexibel ingezet 
– bijdragen aan verlevendiging en intensivering 
van gebruik van de punten op het water. 
De ankerpunten zouden daarnaast gebruikt 
kunnen worden voor het concreet opdelen van 
de watervlakte. Diep en minder diep water zou 
zichtbaar gemaakt kunnen worden door opspannen 
van netten en lijnen. De kampioenschappen open 
water zwemmen, ooit eens in de Rijnhavenkom? 
Of ooit een ‘Zuid ontmoet Noord’-festival gevierd 
waarbij jonge helden en heldinnen een parcours 
boven (al of niet met katrol) en/of in het water van 
ankerpunt naar ankerpunt tussen Wilhelminapier 
en Afrikaanderwijk afleggen?

De vormgeving en functionaliteit van de dukdalven 
zou een trigger kunnen zijn voor een interessante 
ontwerpopgave. Hierbij zou voorbij gegaan 
kunnen worden aan een letterlijke kopie van de 
oorspronkelijke ankerpunten. Functionaliteiten 
kunnen worden toegevoegd, waardoor deze 
punten op het water (en mogelijk op het land) zich 
laten transformeren tot letterlijke verblijfsplekken 
c.q. aanleg- of duikplatforms, of onderdeel 
kunnen worden van een tijdelijke installatie (kunst). 
Wanneer deze - ook vanaf grotere hoogte - als 
een regelmatig patroon van anker(licht)punten 
zichtbaar zijn, kan het geheel zowel overdag 
als ’s nachts een krachtiger identiteit aan het 
Rijnhavenbekken geven dan de historische 
dukdalven ooit deden.  

Rijnhaven 1903, SARPlan Rijnhaven G.H. de Jong 1888, SAR

16 ligplaatsen, 21 dukdalven 16 ligplaatsen, 21 dukdalven

Rijnhaven 1914, SAR

13 ligplaatsen, 17 dukdalven

Rijnhaven 1928, SAR

12 ligplaatsen, 16 dukdalven

Rijnhaven 1940, SAR

7 ligplaatsen, 10 dukdalven

Rijnhaven 1987, SAR

1 steiger
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AMBULANTE HAVEN TOEN

Rijnhaven meerstoel 1921, SAR

Dukdalf

Rijnhaven meerstoel 1925, SAR

parlevinker Rijnhaven 1928, Spaanestad photo

pakhuis de Eersteling 1911, SAR

Rijnhaven datum onbekend, foto den Adel

heen-en-weerbootje tussen Veerhaven en Linkerveerdam ca. 
1910, SAR

Parlevinker datum onbekend, Spaanestad photo

Parlevinker datum onbekend, nationaal archief

Rijnhaven Oostzijde datum onbekend, Lex den Herder

roeiwedstrijd Maas 1902, foto: roeivereiniging de Maas Rijnhaven graanelevator 1911, Spaarnestad photo
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AMBULANTE HAVEN TOEkOMST?

GEbRUIK HET wATER

CONCERT

bIOS

VOORSTELLING

 
pOdIUM
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NIET ALLEEN GROOTSCHALIG, MAAR OOK KLEIN INITIATIEf

bEREIKbAAR 
wATER

OVERSTEKEN

SpONTAAN INITIATIEf

VISSEN

STEIGERS

VAREN

TERRAS

dUIKEN
zwEMMEN

dRIJf

ALS TwEEdE ROUTE
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inleiding

Taal is een onverbrekelijk onderdeel van ervaringen 
die je opdoet op een locatie en maakt deze 
specifiek. Wie ‘Hauptbahnhof’ zegt heeft daar 
andere associaties bij dan bij het Engelse ‘Station’. 
Achter ieder van deze woorden ligt een andere 
stad, een andere geschiedenis, een ander verhaal. 
In die zin is het jammer dat enkele complexen die 
in de nabijheid van de Rijnhaven gerealiseerd 
worden, namen dragen die zich vooral relateren 
aan het ‘footloose’ internationalisme en de glo-
balisering die zo kenmerkend is geweest voor de 
start van het tweede millennium. 

Dit is een gemiste kans omdat juist de specifieke 
sfeer en het karakter van de Rijnhaven voldoende 
handreikingen biedt om het dichter bij huis te 
zoeken, in de geschiedenis van het gebied, waarbij 
ook de vroegere handelsbestemmingen voldoende 
houvast kunnen bieden om Rotterdams-stoer niet-
tuttig te zijn. Daarmee behoudt het havengebied 
iets eigens en wordt het een plek waar locatie en 
verhalen elkaar vanzelf ontmoeten.

Over stoerheid gesproken... de geschiedenis van 
de Rotterdamse haven is omgeven met verhalen 
waarin mensen het beste ervan maakten en waarin 
leven, werk en zakendoen hand in hand gingen. 
Hieronder zijn een aantal specifiek aan de haven 
gerelateerde korte verhalen opgenomen, ter 
inspiratie van eenieder die zich afvraagt: wát 
leefde hier…

Het leven van havenarbeiders, of beter vroeger 
‘bootwerkers’ genoemd, was niet altijd verheffend 
en werd – zeker in de eerste fase van het moderne 
havenbedrijf – gekenmerkt door armoede. De 
volgende citaten uit het jubileumboek ‘400 jaar 
geschiedenis Vopak’ geven dit duidelijk aan. 

‘Bootwerkers stonden van oudsher niet bekend 
als fijnzinnige types. Geen wonder: ze waren 
dag en nacht in de weer met het laden en lossen 
van schepen.’ ‘De wereld van bootwerkers was 
een wereld van armoede, werkonzekerheid, 
drankmisbruik en prostitutie. Vanaf de jaren dertig 
en veertig,  maar vooral na de oorlog, verbeterden 
hun situatie en reputatie langzaam. Een bootwerker 
heette voortaan een havenwerker, of stuwer. Veel 
van hen waren voormalige zeelieden of hadden, 
na 1953, zelfs de havenvakschool doorlopen’.

‘De periode tussen de Tweede Wereldoorlog en 
de jaren zestig, waarin de container opkwam, gold
als de laatste bloeiperiode van de klas-
sieke havenarbeid. Terwijl de verwerking van 
bulkgoederen al sinds het begin van de eeuw 
steeds verder automatiseerde, leunde stuk-
goedbehandeling nog op ouderwetse, rauwe 
spierkracht. In de woorden van volksschrijver A.M. 
de Jong: ‘Daar hijgde en bruiste de grote drift 
die alles bezielde en in beweging hield. De haven 
pompte het levende, hete bloed door het logge 
lichaam van Rotterdam’.

stuwadoorsaCtiviteit en 
havenarbeid: vloeken en vreten 
als een bootwerker

Cargadoors (belast met het organiseren van 
de verplaatsing van laadvrachten over de 
wereldzeeën) en stuwadoors (belast met het in- 
en uitladen van schepen) zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van een haven. De Rotterdamse haven 
heeft door de jaren heen een groot aantal 
stuwadoorsbedrijven gekend; ze hadden eigen 
personeel, maar deden bij drukte ook beroep op 
havenwerkers van de Samenwerkende Haven-
bedrijven (S.H.B.). 

Heel wat stuwadoorsbedrijven zijn in de loop der 
jaren nogal eens van naam veranderd. Dit kwam 
door overnames, samenwerkingen of fusies. Vanaf 
de jaren ’60 van de vorige eeuw volgden die 
elkaar in snel tempo op. Niettemin was het lange 
tijd van belang onmiddelijk herkenbaar te zijn. 
Een lading moest immers wél in de juiste loods 
terecht komen. De deuren van loodsen (en ook de 
hijskranen in eigendom) in gebruik bij een specifiek 
stuwadoorsbedrijf droeg daarom vaak de kleuren 
van het bedrijf: Blauw voor Thomsen, groen voor 
de H.A.L., crème voor de Koninklijke Rotterdamse 
Lloyd, rood en wit voor Pakhoed. 

Naast fysieke zaken als deze kranen, loodsen, en 
niet te vergeten de schepen, werd de atmosfeer 
van de haven vanzelfsprekend ook sterk bepaald 
door de mensen die er werkten. De havenarbeiders 
vormden daarvan lange tijd de meerderheid.

TOOLbOX V: 
wAAR VERHALEN ELKAAR ONTMOETEN

lossen balen katoen, C Oorthuys Dynamische stad 1950
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Hoe zag de werkdag van een bootwerker er 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog uit? 
Het boekje ‘Het oude stukgoed’ van Chris Vennix  
verschaft daarin wat inzicht: ‘Bij aankomst op 
het stuwadoorsterrein rond zeven uur meldde de 
havenwerker zich bij de tijdschrijver, waar hij te 
horen kreeg op welke boot hij was ingedeeld. 
Daarna trok hij zijn werkkleding aan en dronk 
hij een bakkie pleur. Om half acht moest hij aan 
de slag. Na anderhalf uur was het tijd om te 
mopperen: koffiepauze. Schafttijd was van kwart 
over twaalf tot één. Dan toog iedereen naar een 
van de vele havenkroegen of Volksbondkantines’. 
‘De dagdienst duurde tot kwart over vier, behalve 
als er een zeeschip moest worden klaargemaakt.
In dat geval was het verplicht om het werk af te 
maken. De ‘vroege nacht’ duurde van kwart over 
vier tot kwart over één, de ‘late nacht’ van half 
elf tot zeven. Eens in de twee weken was het 
kloszaterdag, wat betekende dat er verplicht 
gewerkt werd. Op andere zaterdagen en zon-

dagen stond het de arbeiders vrij zich vrijwillig 
aan te melden voor extra werk. Ze verdienden dan 
150 procent en op zondagen zelfs 200 procent 
van het loon.
Het werk in de haven speelde zich altijd buiten af. 
In de zomer, in de winter, bij hitte, regen en vorst: 
het werk ging altijd door. Alleen als een lading 
onder geen beding nat mocht worden, ging de 
tent erop of werd het scheepsruim dichtgetrokken. 
Als de botenbaas dan geen ander schip had met 
een lading die wél nat mocht worden, had de 
ploeg geluk en konden ze naar de kantine om te 
klaverjassen. Aan veel havenwerkers was aan het 
eind van de dag goed te zien of te ruiken met welk 
product ze die dag in aanraking waren geweest. 
Wie in het ruim van een kolenboot in de weer was 
geweest, was van top tot teen zwart. Iemand die 
tussen de huiden of het vismeel had gezeten, was 
op grote afstand te ruiken’.

havenkroegen, 
volksbondkantines, 
naChtlogementen

Havenwerkers werden in de eerste periode van 
totstandkoming van het moderne havenbedrijf 
door bazen en ronselaars in havenkroegen 
geronseld. Ook de betaling van loon gebeurde 
vaak in dezelfde kroegen en dat gebeurde 
contant. Kroegbazen vonden dat uiteraard 
prima. Het aantal kroegen rondom de haven 
was navenant. Openbare dronkenschap was 
hiervan het gevolg en uiteindelijk waren het de 
arbeidersgezinnen die hiervan de dupe waren. Al 
in 1882 werd in reactie hierop de Vereniging van 
den Volksbond tegen het Drankmisbruik opgericht 
die koffiehuizen en kantines begon in te richten. 

In het hele Rotterdamse havengebied waren zowel 
vóór als na de Tweede Wereldoorlog overal 
kantines of koffiehuizen van de Volksbond te 
vinden. Dat waren herkenbare pleisterplaatsen 
waar havenwerkers non-alcoholische dranken 
en maaltijden konden nuttigen. Ze fungeerden 
voornamelijk als bedrijfskantines. Zo stond op de 
Wilhelminapier in de nabijheid van Maas-Rijn, 
het stuwadoorsbedrijf van de H.A.L. tussen loods 
Las Palmas en het pand Pakhuismeesteren een 
Volksbondkantine waar tussen de middag geschaft 
werd. Opvallend was dat in deze kantine niettemin 
toch bier genuttigd kon worden. Ook bevond zich 
op de hoek van de Eerste Zwanengatstraat op de 
pier café de Hooizolder.

Niettemin bleven ook de havenkroegen populair 
om een pilsje te drinken of een bootje bal te eten.  
Aan het begin van Katendrecht bevond zich café 
Santos, een haven- en chauffeurscafé tegenover 
het pakhuis. Ook de café’s Rijndam en de Bel 
lagen daar. Verderop, aan de Tolhuislaan de 
havenkroegen Katendrecht, Nieuw Amsterdam, De 
Ster en Norge; op de hoek van de Tolhuislaan en 
Katendrechtsestraat café De Pijp. In deze kroeg 
werden op vrijdag mosselen gekookt. In de winter 
werd erwtensoep met worst en spek geserveerd. 
Aan de Hilledijk snackbar La Bamba. Op het 
Deliplein eveneens veel kroegen en daar was 
keuze genoeg. Heel bekend was café en dancing 
Walhalla, waar het vooral in de weekenden en ’s 
avonds bijzonder druk was. 

Ook nachtlogementen maakten onderdeel uit van 
het havenleven. Zeelieden moesten als ze wachtten 
op een volgend schip om mee te varen immers 
ergens kunnen slapen. Hoewel het havenleven in de 
jaren ’70 op de wal op zijn retour raakte, maakten Deliplein cafés Katendrecht, Peter Martens 1965-1975

café Katendrecht, C Oorthuys 1957
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aanmeren van een sChip; 
de roeiers

Het ‘op stroom liggen’ van zeeschepen zoals 
in de Rijnhaven lange tijd gebeurde, hield 
automatisch in dat men naar en van het schip 
altijd gebruik moest maken van een bootje, een 
sloep of een vlet. Vennix schrijft daarover: ‘Het 
was in Rotterdam gebruikelijk dat zeeschepen 
met de boeg naar zee werden afgemeerd. Dat 
was omdat men in geval van calamiteiten direct 
kon vertrekken. Het was altijd een mooi gezicht 
als een zeeschip de Rijnhaven of de Maashaven 
moest worden binnengesleept en het eerst midden 
op de rivier moest worden gedraaid. De achterste 
sleepboot fungeerde dan als roer en lag vaak 
dwars achter het schip. Soms schepte het zelfs 
grote hoeveelheden schroefwater. Zeeschepen 
werden bij het vastmaken altijd door roeiers 
van de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht 
geholpen. Zij hebben het alleenrecht op het 

Pino (afkomstig uit het Italiaanse Calabrië) en 
Yvonne  (afkomstig uit de Afrikaanderwijk) Carbo-
naro het staartje van de havenwijk nog mee. Toen 
zij in 1973 Café Suisse aan de Brede Hilledijk 
overnamen en het herdoopten in San Remo, 
bestond de klandizie grotendeels uit zeemannen. 
‘Twee weken lagen de schepen in de haven’, zegt 
Yvonne Carbonaro.’Toen we in 1974 een pension 
boven het café erbij kregen, zaten ze de hele dag 
in het café. Als we Spanjaarden hadden, was Pino 
twee keer per dag warm eten aan het koken. Het 
was altijd gezellig. Gouden tijden’. San Remo zat 
23 jaar aan de Brede Hilledijk. Daarna ging het 
honderd jaar oude pand tegen de vlakte’. 

afmeren van zeeschepen in de hele Rotterdamse 
haven. Dit ‘roeien’ gebeurt tegenwoordig in de 
haven gemotoriseerd, maar dat zag er vroeger 
anders uit. De roeiers van de Eendracht verzorgen 
al heel lang vervoer van bemanning en post tussen 
wal en zeeschip. Waterklerken, cargadoors en 
ladingagenten maakten daar ook gebruik van. 
Grote stuwadoorsbedrijven hadden eigen vletjes. 
Er waren in alle havenbekkens aanlegsteigers 
waar men op de bootjes kon stappen. Deze 
steigers werden ‘vlotjes’ genoemd. 

Op Katendrecht had je voor de Tweede 
Wereldoorlog ook roeiers , die zich als particulier 
aanboden en waar men met ontzag naar opkeek. 
Zij kregen bijnamen, zoals ‘Jan de Sok’ en ‘Jan de 
Knar’. Men had bewondering voor deze potige 
kerels, die de zeelieden die een nacht op De Kaap 
wilden doorbrengen, van de schepen oppikten en 
op eigen kracht naar de wal roeiden. Overdag 
beurden ze voor zo’n tochtje een kwartje en ’s 
avonds het dubbele. Maar omdat menige zeeman 
De Kaap berooid verliet, moest de terugtocht 
vooruit worden betaald. En als de roeier er niet 
aan dacht, zorgde de kroegbaas er wel voor dat 
de zeeman voldoende kwartjes op Katendrecht 
achterliet. De zaken werden later aan de kist wel 
weer verrekend. Hoe meer kerels in de boot, hoe 
beter de verdienste. Zo wist ‘het Naaihout’ een 
forse omzet te behalen. Hoewel hij zijn bijnaam 
had gekregen door zijn omvangrijke kinderschare, 
die in de dubbele cijfers liep, genoot hij ook in de 
kringen van de roeiers grote bekendheid. Hij was 
een van de Katendrechters die de bootwerkers 

De Roeiers, Yair Aschkenasy, 12 mei 2000

de roeiers, 
C. Oorthuys,  
Dynamische stad 1950
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Bij een passerende parlevinker werden dan soms 
één of twee dozen bier gekocht. De flessen werden 
uit de doos gehaald en in de knijverzak gedaan. 
De zak werd vervolgens aan een lijntje overboord 
in het water gehangen. Zo bleef de verfrissing ook 
zonder koelkast lekker koud. 

zwemmen

Zwemmen in de haven is natuurlijk van alle tijden. 
De enige voorwaarde is warm weer en wat lef en 
vanzelfsprekend de mogelijkheid om weer op de 
kant te kunnen klimmen. In het boek ‘de Kaap’ van 
Hans Soeters staat een smakelijk verhaal over twee 
potige bootwerkers, Max en Blauwe Cor, die voor 
wat betreft het laatste elkaar wilden overtreffen. 
Ze bazuinden op een avond in de kroeg rond dat 
ze vanaf een hoge kraan het water in zouden gaan 
duiken. Menige Katendrechter schudde meewarig 
het hoofd, maar in de kroegen op De Kaap was 
de op handen zijnde waaghalzerij het gesprek 
van de avond. En als ware helden paradeerde 
het tweetal hierna over De Kaap, de hoofden 
kaalgeschoren, om het allemaal nog wat echter te 
maken. Cor zag er te elfder ure toch maar van 
af, maar Max sprong wel en was daarmee nog 
dagenlang het bewonderde middelpunt. 

De havenkranen of kades waren best hoog, maar 
de opstapvlotjes langs de havenranden vormden 
wél voor de hand liggende plekken om het water 
in te springen, zeker voor kinderen. Een interview 
dat wij hadden met Yvonne Carbonaro maakte 
duidelijk dat de Rijnhaven niet de eerste haven was 
waar inwoners van de Afrikaanderwijk insprongen. 
De Maashaven was geliefder want daar was het 
langs de Hillelaan eenvoudiger om in en uit het 
water te komen. De wallekanten van de Rijnhaven 
waren daarvoor te hoog.   

een drijvende SRV-man, een zelfstandige met eigen 
bedrijf die de binnenvaartschepen, de zeelieden 
en havenwerkers bevoorraadde met zaken die 
benodigd waren. Naast voedingswaren waren ook 
practische huishoudzaken zoals manifacturen, touw, 
eenvoudige gereedschappen aan boord om ook de 
huisvrouw aan boord van de rijnaak of die onder 
bijvoorbeeld een kraan woonde van goederen te 
voorzien. Als zij immers andere waar wilde moest 
zij naar de wal roeien of geroeid worden. Voor 
sommige afnemers was koele waar zeer gewenst. 
Havenwerkers hadden op hete dagen al snel dorst. 

overbrachten naar de schepen, maar door zoveel 
mogelijk mensen tegelijk in het bootje te proppen 
slaagde hij erin zijn lading in heel wat minder 
tochtjes over te brengen dan de andere roeiers. 
‘Tja’, zei men op de Kaap, ‘’t Naaihout kijkt nu 
eenmaal niet op eentje meer of minder…’ 

de parlevinker

Inslaan van eten en drinken is altijd van groot 
belang voor schepen die havens aandoen. Tijdens 
de periode van het Interbellum maar ook nog 
in de periode na 1945 was de parlevinker een 
regelmatige verschijning in de Rijnhaven. Het was 

Parlevinker, C Oorthuys Dynamische stad 1950

Parlevinker, C Oorthuys, 1951
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Voor de binnenvaartschippers gold dat helemaal. 
Zo gingen veel zoute haring, stokvis, spekbokking 
en droge scharretjes over de toonbank. Havenlui en 
havenarbeiders kwamen na hun werk in drommen 
op de zoute haring af. Chinezen van Katendrecht 
kochten soms vier- tot vijfhonderd haringen tegelijk. 
De vissen werden met de staarten in lange rijen 
aan stokken gebonden en boven een houtvuur 
gehangen om te roken. Een ander opvallend 
onderdeel van de markt was de rommelmarkt (met 
ook boekenkramen) op de middenberm tussen de 
Brede Hilledijk en Parallelweg.

Maar niettemin zal tijdens een werkdag ook wel in 
de Rijnhaven gezommen zijn. In de hete zomers was 
het niet ongebruikelijk dat havenwerkers tijdens de 
schaft in hun zwembroek of onderbroek van de 
potdeksel of zelfs van de boeg van het schip in de 
haven sprongen. Dat springen en duiken gaf veel 
hilariteit en omhoogklimmen met de touwladder 
schepte altijd de mogelijkheid om het water weer 
uit te komen. 

Dat de crisisjaren en armoede van de jaren ‘30 
een aanmoediging geweest moeten zijn om te 
water te gaan is wel zeker. Bekend is dat dit bij 
de bananenboten in de Maashaven het geval was, 
maar dit zal vermoedelijk voor de bananenboten 
in de Rijnhaven niet veel anders geweest zijn. 
Drijvende restanten van ladingen bananen wer-
den met pikhaken of houten palen/takken of 
zwemmend uit het water gehaald. Dat zal zeker 
ook voor andere over boord geslagen drijvende 
ladingen het geval geweest zijn.

de hillelaan en zijn markt

Op de Hillelaan, van Hillekop tot langs de 
Maashaven, werd tot 1960 markt gehouden. 
Deze werd bij de aanleg van de Deltadijk naar 
Pretorialaan en Afrikaanderplein verplaatst en 
werd toen een stuk kleiner. Visboeren waren – zeker 
voor de Tweede Wereldoorlog - een belangrijk 
onderdeel van deze markt. Mensen kochten 
gerookte, gezouten of gedroogde vis, want ze 
hadden misschien wel een vliegenkast, maar geen 
moderne koelkast. Dus moest de vis houdbaar zijn. 

Zwemmen Maashaven, C Oorthuys Dynamische stad 1950 T
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havenspoor

De Nederlandse Spoorwegen heeft decennia lang 
een uiterst belangrijke rol gespeeld bij de aan- 
en afvoer van goederen naar, van en ook in het 
Rotterdamse havengebied. Voor een deel ging dit 
railvervoer dwars door de woonwijken. Dat was 
destijds vrij normaal, maar het gaf wel regelmatig 
problemen (drukte en gevaar). Kinderen speelden 
op de rails en sprongen op de treinen. De be-
kende groene dieselrangeerlocomotieven van de 
500-serie waren na de Tweede Wereldoorlog 
met hun vaak lange rijen spoorwagons en de 
daarbij horende, met een rode vlag zwaaiende 
rangeerder een dagelijks beeld in de dicht bij de 
haven liggende woonwijken. 

markt Hillelaan, 
1961, SAR
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Goederenwagon steekt Hillelaan over via spoorweg Brede Hillelaan,  1954, SAR

haventermen

Opvallend is alle terminologie die in en rond 
de haven gebezigd werd. Het boekje ‘Het oude 
stukgoed van auteur Chris Vennix noemt er een fiks 
aantal waarvan hieronder een selectie opgenomen 
is. Vennix vermeldt dat er gedurende vele decennia 
een opmerkelijke haventaal was ontstaan, met 
uitdrukkingen en gezegden die uitsluitend in de 
haven werden gebruikt en begrepen. Er werd 
niet alleen puur Rotterdams gesproken. Bij de 
stukgoedstuwadoorsbedrijven hoorde je ook 
de dialecten van de pendelaars van de Zuid-
Hollandse eilanden, Zeeland, Noord-Brabant en 
uit de omgeving van Den Haag en Katwijk. Omdat 
er nog geen geavanceerde communicatiemiddelen 
waren, moesten havenwerkers elkaar vaak op luide 
toon duidelijk maken wat er aan de hand was en 
wat ze bedoelden. Omdat er in de open lucht werd 
gewerkt en er op en om de werkvloer fors lawaai 
was, werd er dan ook nogal eens geschreeuwd. 
Het gezegde ‘hij kan vloeken als een bootwerker’ 
houden we hierbij even buiten orde: 

•	 Aanpikkelateur: een havenwerker die aan de 
wal de hijs aan de kraan aan- of afhoekte

•	 Amerikaantje: een veel te grote hijs of twee 
hijsen tegelijk aan de kraan (verboden!)

•	 Amsterdammer:  een hijs balen die tijdens de 
vlucht uit elkaar valt

•	 Apie: een ijzeren gewicht van één kilo voor 
gebruik bij de bascule (weegschaal).

•	 Armen- en benenboot: een houtboot geladen 
met mijn- of stuthout; er gebeurden nogal 
eens ongevallen bij de lossing (met arm- of 
beenbreuken)

•	 Beter een slechte kaart dan een goeie hijs: bij 
regen het ruim dicht leggen en daarna in de 
kantine klaverjassen

•	 Blindganger: een luie bootwerker die weinig 
met het werk op had. T
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•	 Boerenbus: een oude autobus met pendelaars
•	 Buikhijs: een hijs balen die bij het rijgen een 

buik krijgt (niet ophijsen dan)
•	 C’tje: een vakdiploma voor de diverse functies 

bij een stuwadoors- of controlebedijf
•	 De tent erop: ruim snel dichtleggen met luiken in 

verband met regen
•	 De zwarte bende: een speciale afdeling van 

de douane die belast was met onderzoek van 
zeeschepen, binnenvaartschepen, voertuigen, 
spoorwagons op o.a. smokkelwaar.

•	 Fransmannetje: een hijs balen waarvan een van 
de parten achter het eerste rijtje balen werd 
gelegd

•	 Havenartiest: een bootwerker die nog wel 
eens wat van de lading meepikte (niet perse 
ongebruikelijk in de haven)

•	 Heen- en weerbootje: het veer tussen 
Katendrecht en Veerhaven op de noordoever

•	 In de put werken (blz 155): in het ruim werken
•	 Kabelgat: aan de wal een ruimte, doorgaans 

in een apart en afsluitbaar gedeelte van 
de opslagloods, waar gereedschappen en 
materialen voor het stuwadoorswerk lagen 
opgeslagen: touwen, netten, stroppen, staal-
draden, sluitingen, kettingen, stofbrillen, oor-
doppen, overalls en wat nog meer nodig was. 

•	 Kabelgast: de baas van het kabelgat 
met eigen kantoortje met boekhouding en 
administratie. Hij was ook verantwoordelijk 
voor toetsing materiaal op veiligheid. Omdat 
alle bootwerkers hier langsgingen was de 
kabelgast vaak goed op de hoogte wat in het 
bedrijf speelde.

•	 Kopstootje: een glas bier en een jonge jenever 
ernaast

•	 Koude bestelling: besteld worden om de andere 
dag in een vriesruim of koelruim te werken

•	 Kras: de baas van de stuwadoor in het 

scheepsruim en de assistent van de botenbaas 
(botenbaas = de stuwadoorsbaas die over het 
in/uitladen van het hele schip ging)

•	 Stijf armpie: een type havenkraan van vóór 
1925; de ijzeren giek zat geklonken aan het 
ijzeren frame onder de stuurcabine en de 
machinekamer (de giek kon dus nog niet op- of 
aftoppen)

•	 Hij leg in de pan: het laatste werkuur (in de 
dagdienst van 15.15 uur tot 16.15 uur)

•	 Jojo: een drijvende havenkraan op een ponton 
met grijper of voorloop

•	 Kat in ’t bakkie: een gemakkelijk karweitje
•	 Klaarnaarhuis: een bepaalde hoeveelheid la-

ding laden of lossen; daarna mag men naar 
huis

•	 Kuieren: de straf voor een gepleegd feit; 
aantal dagen niet te werk gesteld worden en 
dus ook geen loon of salaris ontvangen

•	 Lekko: zet neer, hoek af, laat staan en verder 
afblijven (van het Engelse ‘let go’)

•	 Mopperen: koffiedrinken; ’s ochtends om 9 uur 
aan dek, aan de wal of in de loods

•	 Naaier: de havenwerker die met naald en 
draad de gescheurde balen moest repareren; 
meestal een havenwerker die een tijdelijke 
mutatie had (vrijstelling van zwaar werk)

•	 Natte jassen: gepekelde en vochtige runder-
huiden die veelal in ruim 1 van het schip werden 
vervoerd; vaak zaten aan deze huiden ook nog 
slachtafval en bloed- en vleesresten. Werken in 
de ‘natte jassen’ was vies (en werd dan ook een 
toeslag voor betaald)

•	 Pretpark voor de neus: geuren van de haven
•	 Tallyman: scheepsladingscontroleur
•	 Zak met gras: een waardeloze vent
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