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In Hoofdstuk 4 zijn de cultuurhistorisch-ruimtelijke 
waarden en aanbevelingen geformuleerd voor de 
5 deelgebieden waar Katendrecht uit bestaat: 
1. Kern van Katendrecht
2. Havenensemble Rijnhaven Zuidzijde
3. Kop van Katendrecht
4. Maashaven Noordzijde: Katendrechtse kwar-

tieren
5. De Pols

De beschrijving van de cultuurhistorisch-ruimtelijke 
waarden en aanbevelingen voor de deelgebieden 
zijn van een gedetailleerder niveau dan de alge-
mene beschrijvingen, waarderingen en aanbeve-
lingen van hoofdstuk 3, maar sluiten hier wel op 
aan. 
Hoofdstuk 4 is van belang voor cultuurhistorici, ste-
denbouwkundigen, bestemmingsplanmakers en de 
welstands- en monumentencommissie.

In Hoofdstuk 5 vindt de cultuurhistorische waarde-
ring plaats van de zogenaamde ‘objecten’, dat zijn 
de panden en diverse objecten als kunstwerken, 
bruggen e.d. die op grond van dit onderzoek der-
mate cultuurhistorisch waardevol worden bevon-
den dat zij zijn geselecteerd als ‘beeldbepalend 
object c.q. karakteristiek object’. 

Hoofdstuk 5 is van belang voor cultuurhistorici, ste-
denbouwkundigen, bestemmingsplanmakers en de 
welstands- en monumentencommissie.

De cultuurhistorische verkenning en waardenstel-
ling ‘Katendrecht’ 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 Ka-
tendrecht opgenomen. De ontstaansgeschiedenis 
en de ontwikkeling van het gebied worden chrono-
logisch beschreven. 
De geschiedenis is ingedeeld in de volgende tijd-
vakken:  
-  voor 1880
-  1880 - 1910
-  1910 - 1940
-  1940 - 1945 
-  1945 - 1990
- 1990 - nu.
Hoofdstuk 2 is van belang voor de historisch geïn-
tereseerde lezer.

In Hoofdstuk 3 zijn de cultuurhistorisch-ruimtelijke 
waarden en aanbevelingen in algemene zin gefor-
muleerd, dus voor Katendrecht als geheel en op de 
grootste hoofdlijnen. 
Hoofdstuk 3 is van belang voor cultuurhistorici, ste-
denbouwkundigen, bestemmingsplanmakers en de 
welstands- en monumentencommissie.
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In deze verkenning bevinden zich - ingeweven in 
de hoofdstukken - een aantal themabladen over 
onderwerpen die cultuurhistorisch-ruimtelijk van 
belang zijn voor het gebied. 

Wij adviseren de snelle lezer die de cultuurhisto-
rische verkenning raadpleegt in verband met con-
crete (stede-)bouwplannen of andere ruimtelijke 
ontwikkelingen, eerst hoofdstuk 3 te lezen, waar-
na uitgaande van de in hoofdstuk 4 opgenomen 
‘deelgebiedenkaart’  op blz 111 doorgelezen kan 
worden in de specifieke deelgebiedsparagraaf in 
hoofdstuk 4.

Deze inhoudsopgave is in het digitale document 
voorzien van hyperlinks. Door met de muis in de 
bovenstaande inhoudsopgave op een titel te klikken 
komt u automatisch in het betreffende deel van de 
verkenning.

Door op een rode randbalk te klikken is het mogelijk 
om direct weer terug te komen op deze inhoudsopgave 
pagina.
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nomen (Rijnhaven, Maashaven, Afrikaanderbuurt). 
De deelgebiedbeschrijvingen, de waardering en 
aanbevelingen betrekken zich daarentegen alleen 
op het gebied binnen de gebiedsgrenzen (hoofd-
stuk 3 en 4). 

1.2  Wat zijn cultuurhistorische 
waarden?
Onder cultuurhistorische waarden van een gebied 
worden verstaan: de zichtbare en onzichtbare (bo-
vengrondse én ondergrondse) historische objecten 
en structuren die bepalend zijn voor de afleesbaar-
heid 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 histori-
sche vorm van een nederzetting of gebied, is van 
groot belang voor het in kaart brengen van het 
totaal aan cultuurhistorische waarden van een ge-
bied. Historische dijken, havenbekkens, bruggen, 
kades, stratenpatronen, historische perceelsinde-
lingen en straatprofielen, de verhouding tussen on-
bebouwd en bebouwd, de karakteristieke plaat-
sing 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 om-
geving. Ook de monumentale groenstructuren als-
mede de ondergrondse (archeologische) objecten 
en structuren vormen onderdeel van de cultuurhis-
torische waarden van een gebied. Deze laatste 
vormen overigens geen onderdeel van deze studie.

Ouderdom en de mate waarin bepaalde objec-
ten, ruimtelijke vormen en typologieën kenmerkend 

maar ook vanwege de ruimtelijke kwaliteiten die 
worden beschreven en getoond. Met de ruimtelijke 
aanbevelingen in dit rapport kunnen belangrijke 
stedenbouwkundige en architectonische keuzes 
worden gemaakt. 
Aangezien de inwoners van Rotterdam de eerste 
belanghebbenden zijn bij een woon- en werkom-
geving met een hoge ruimtelijke kwaliteit, waaraan 
cultuurhistorie een aanzienlijke bijdrage levert, is 
deze studie eveneens bedoeld voor bewoners en 
bedrijven in Katendrecht. Ook zíj geven door mid-
del van een optelling van kleinere ingrepen vorm 
aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
van het gebied. 

Een juiste omgang met cultuurhistorie en díe ruim-
telijke kwaliteiten die geworteld zijn in de speci-
fieke geschiedenis van een plek, tilt het gebied uit 
boven een ‘ruimtelijk passende’ omgeving en ver-
schaft geschiedenis en identiteit en dus diepgang 
aan een plek. Dit verhoogt niet alleen de bele-
vingswaarde en het woongenot van een omgeving, 
maar ook de economische en recreatieve waarde. 

Aangezien dit cultuurhistorische onderzoek een 
onderlegger is voor het bestemmingsplan Katen- 
drecht zal het onderzoek zich beperken tot de ge-
biedsgrenzen van dit plan. Deze staan hiernaast 
afgebeeld. 

Voor de beschrijving van de ontwikkelingsge-
schiedenis van het gebied is het daarentegen niet 
wenselijk deze strikt te beperken tot het huidige 
Katendrecht, omdat anders niet voldoende inzicht 
kan worden geboden in de samenhang van de his-
torische ontwikkelingen. In de beschrijving van de 
geschiedenis (hoofdstuk 2, biografie) wordt de rui-
mere omgeving van Katendrecht eveneens meege-

1.1  Situatieschets en opgave

Bureau Monumenten en Cultuurhistorie van de ge-
meente Rotterdam heeft het bureau FlexusAWC 
uit Rotterdam per juli 2018 uitgenodigd om een 
onderzoek uit voeren naar de cultuurhistorische 
waarden van Katendrecht. Hiermee wordt mede 
invulling gegeven aan het vereiste in het Besluit 
Ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1), waarin is op-
genomen dat gemeenten bij het maken van be-
stemmingsplannen rekening moeten houden met 
cultuurhistorische waarden. Dat kan slechts als 
ter voorbereiding op het bestemmingsplan 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 be-
stemmingsplan, 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 voor (onderdelen van) dit stads-
deel in relatie tot zijn historie en historische op-
bouw en verschijningsvorm.   

Dit rapport is voor de gemeentelijke diensten een 
werkdocument en zal tevens door het college van 
Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld 
ter afweging van toekomstige ontwikkelingen in 
Katendrecht. 

Deze studie is niet alleen bedoeld voor de ge-
meentelijke diensten. Ook voor de ontwikkelaars 
en architecten die aan de slag gaan met de ste-
delijke vernieuwing van Katendrecht is dit docu-
ment van groot belang, niet alleen vanwege de 
cultuurhistorische waarden die worden benoemd, 

De begrenzingen van het onderzoeksgebied
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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.

De criteria voor gebouwen en objecten sluiten aan 
op bovenstaande, maar zijn precieser uitgesplitst 
in subcriteria in hoofstuk 5. 

1.7 Grondslag voor aanbeve-
lingen

De basis voor de aanbevelingen vormen: 

1. De cultuurhistorische waarden op gebiedsni-
veau, objectniveau en het niveau van de struc-
turen 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 ruim-
telijke knelpunten indien deze in relatie kunnen 
worden gebracht met nog aanwezige of ver-
dwenen cultuurhistorische waarden * 

* De waardering van de cultuurhistorische objecten en 
structuren uit de verschillende tijdlagen kan vanzelfspre-
kend niet anders plaats vinden dan op basis van fysieke 
elementen en structuren die nog altijd aanwezig zijn. Voor 
de aanbevelingen ligt dat anders. Voor het geven van aan-
bevelingen ten aanzien van knelpunten in de cultuurhistori-
sche en ruimtelijke situatie kan worden geput uit situaties 
die nu niet meer bestaan, indien hieruit oplossingen voor 
hedendaagse ruimtelijke vraagstukken gedestilleerd kun-
nen worden.   

historisch-stedenbouwkundige waarde: de ste-
denbouwkundige 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, discussies of vormtalen van 
een historisch tijdvak in stedenbouwkundige zin. 
Onder de historisch-stedenbouwkundige waarden 
zijn tevens begrepen de stedenbouwkundig-typo-
logische waarden en de waarden van de openba-
re ruimte. 

ensemblewaarde: de mate waarin meerdere ob-
jecten of structuren een sterk samenhangend ge-
heel vormen, dat meer is dan een stedenbouwkun-
dig samenhangend weefsel, maar uitdrukkelijk is 
vormgegeven als ensemble. 

historisch-architectonische waarde: de archi-
tectonische kwaliteit van gebouwen of groepen 
van gebouwen al dan niet in relatie tot de ste-
denbouwkundige structuur van de omgeving, en/
of de mate waarin de architectuur een treffende 
uitdrukking is van belangrijke motivaties, discussies 
of vormtalen van een historisch tijdvak in architect-
onische zin.   

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

gaafheid/herkenbaarheid: de mate waarin een 
structuur of ruimtelijke constellatie in zijn oorspron-
kelijke toestand, of in een voor de geschiedenis van 
de structuur of ruimtelijke constellatie van belang 

lingslijnen van het gebied plaatsen.  
Op het grootschalig stedenbouwkundig niveau 
kunnen zich daarentegen ruimtelijk structuren of 
constellaties bevinden die voor Katendrecht als 
geheel van belang zijn, zoals in dit gebied de 
Brede Hilledijk. De onderscheiding welk ruimtelijk 
aspect tot welk schaalniveau behoort is een deel 
van de analyse geweest én vormt een deel van het 
waarderingskader. Een analyse op het grootscha-
lige niveau van de buurt als geheel is dan ook van 
onmisbaar belang om de historische ontwikkeling 
en ruimtelijke logica van Katendrecht en van de 
deelgebieden te kunnen benoemen en met elkaar 
in verband te brengen (zie hoofdstuk 3). 

1.6  Criteria cultuurhistorische 
waardering
Voor de beoordeling van de cultuurhistorische 
waarden van structuren en ruimtelijke constellaties 
is het van belang te bepalen in hoeverre die struc-
turen en ruimtelijke constellaties één of meerdere 
van de volgende waarden vertegenwoordigen: 

historisch-maatschappelijke waarde (ook ‘alge-
meen cultuurhistorische waarden’): de mate waarin 
een structuur of ruimtelijke constellatie een rela-
tie heeft met een specifieke en voor het gebied 
van belang zijnde historische periode, gebeurte-
nis, beweging of ontwikkeling, of een relatie heeft 
met een bepaalde ontwerper, persoon of groep 
personen. Onder de historisch-maatschappelijke 
waarde valt tevens ouderdom als cultuurhistorische 
waarde (doorgaans geldt: hoe ouder een object, 
hoe hoger de cultuurhistrorische waarde). 

telijke beleidsstukken en ruimtelijke plannen), he-
dendaagse gemeentelijke beleidsstukken (bestem-
mingsplan, welstandsnota, visiedocumenten) en 
secundaire literatuur (historische onderzoeken). Er 
is tevens gebruik gemaakt van websites om ont-
brekende informatie op te zoeken en in te vullen, 
waarbij de websites van het Stadsarchief Rotter-
dam en die van de Stichting Historisch Katendrecht 
onmisbare bronnen bleken. Voor het onderzoek  
zijn ook archiefstukken uit het Stadsarchief Rot-
terdam geraadpleegd. Waar mogelijk, is bij de 
foto’s en illustraties de bron c.q. fotograaf/illus-
trator opgenomen. Tevens zijn enkele interviews 
afgenomen met stedenbouwkundigen die aan het 
gebied werken of hebben gewerkt. Het overzicht 
van de geraadpleegde literatuur en de overige 
bronnen is opgenomen in het laatste hoofdstuk van 
dit rapport. 

1.5  Grondslag voor waarde-
ring
Katendrecht is een weerslag van meerdere cultuur-
perioden en van sterke wijzigingen in opvattingen 
met betrekking tot de ruimtelijke en functionele op-
zet van de stad. 
Dit laatste betekent dat niet alleen diversiteit en 
meerlagigheid, maar op de schaalniveaus van 
de deelgebieden ook een zekere eenduidigheid 
en samenhang als begrippen op Katendrecht van 
toepassing zijn. 
Deze ‘gebundelde diversiteit’ is één van de ka-
rakteristieken van dit gebied, maar tot op zeke-
re hoogte ook een basis van cultuurhistorische en 
ruimtelijke waardering. Valt een ingreep in het ene 
gebied volledig op zijn plek, op een andere loca-
tie zou deze zich buiten de historische ontwikke-

drecht hebben gevormd, maar ook de ruimtelijke 
resultante van die geschiedenis, want daartussen 
bevinden zich immers díe fysieke cultuurhistorische 
waarden die in het bestemmingsplan en wellicht 
ook nog in andere ruimtelijke instrumenten een 
plaats dienen te krijgen. De ontwikkelingsgeschie-
denis van dit gebied wordt om die reden doelge-
richt geschreven op het begrijpen van het ruimte-
lijke ‘systeem’ van Katendrecht en op het efficiënt 
inzetten van deze kennis in het ruimtelijk instrumen-
tarium. Dat laatste brengt weer met zich mee dat 
de fysieke cultuurhistorische waarden niet alleen 
maar gewaardeerd worden vanuit hun cultuurhisto-
rische ontstaansgronden, maar ook vanuit hun ruim-
telijke kwaliteiten en bijdragen aan het bestaande 
en mogelijk toekomstig stedelijk weefsel. 

De cultuurhistorische waarden die gedestilleerd 
worden uit deze analyse hebben zowel betrek-
king op waardevolle objecten (gebouwen, bouw-
werken), maar ook op historische structuren, een 
bepaald stedenbouwkundig patroon bijvoorbeeld, 
die uit een voor dit gebied bepalend tijdvak 
stamt. De bijzondere objecten (beeldbepalende 
of karakteristieke panden) worden afzonderlijk 
gewaardeerd en beschreven in hoofdstuk 5. De 
waardevolle structuren en ruimtelijke patronen 
worden beschreven in hoofdstuk 3 en 4 (zie lees-
wijzer).

1.4  Methoden van onderzoek

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van een 
combinatie van veldonderzoek (opname van de 
verschillende gebieden), historisch-kartografisch 
onderzoek, onderzoek naar primaire bronnen 
(historisch fotomateriaal en historische gemeen-

zijn voor een plek spelen een belangrijke rol in de 
waardering. Doorgaans geldt: hoe ouder het ob-
ject, structuur, bouwspoor of archeologische arte-
fact, hoe waardevoller. Maar dat wil niet zeggen 
dat minder oude gebouwen of structuren niet even-
eens zeer waardevol kunnen zijn, bijvoorbeeld 
20e-eeuwse werkplaatsen, kantoren, wederop-
bouwarchitectuur en kunst of ingenieurskunstwer-
ken. 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 karakte-
ristieke periode van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied. 

1.3  Doelstellingen en focus 
van het onderzoek
Hoewel bepaalde tijdlagen veel prominenter aan-
wezig zijn dan andere, is de cultuurhistorische rijk-
dom van een gebied, en daarmee ook de rijkdom 
van beleving, vaak gelegen in de ervaring van een 
grote tijddiepte of cultuurhistorische meerlagig-
heid. Omdat het hier beschreven gebied in meer-
dere tijdvakken tot stand is gekomen worden al 
die tijdlagen behandeld wat betreft hun bijdrage 
aan het ontstaan van Katendrecht in zijn huidige 
verschijningsvorm. 

De achtergrond van deze opdracht, het vervlech-
ten van cultuurhistorische waarden in het ruimte-
lijk 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 groeipro-
cessen, de planvorming en de ideeën die Katen- 
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dijkte gronden die alleen bij zeer hoog water 
onderliepen en waar het vee op geweid werd.
Waar meerdere dijken samenkwamen ontstonden 
vaak bebouwingsconcentraties. Maar boerderijen 
en woonhuizen vleiden zich ook langs de dijk en 
vormden zo in de loop der eeuwen lintbebouwing. 
Langs de Merwe ter hoogte van Rotterdam ontwik-
kelden zich in de Hoge Middeleeuwen twee dorps-
kernen: Charlois en Katen drecht. Dit waren van oor-
sprong vissersdorpen, maar zij concentreerden zich 
in de Late Middeleeuwen meer op de landbouw. 
Charlois had al vroeg een veer op Schoonderloo/
Delfshaven en Katen drecht op Rotterdam. Verder 
lag aan de oostzijde, in de nabijheid van Feijen-
oord bij het Zwanegat, nog het kleine buurtschap 
Hillesluis, op de plek waar de Hilledijk, Groene 
Hilledijk en Varkenoordschedijk samenkwamen. In 
de tweede helft van de 19e eeuw ontstond hier 
een kleine bundeling van woonhuizen.Van dit oude 
buurtschap resteert nu geen bebouwing meer. 
< Els Bet e.a,  Cultuurhistorische Verkenning Rotter-
dam Zuid. >

Veer en tol
Historisch onderzoek heeft het moment van ont-
staan van Katendrecht nooit precies kunnen aan-
tonen. Het ambacht Katen drecht (ambacht is een 
bestuurlijke eenheid) wordt in archiefstukken in 
ieder geval al in 1199 genoemd. Het gehucht of 
dorp is ontstaan precies op een punt in de Merwe 
waar zich een ondiepte (‘drecht’) in een vaargeul 
bevond. 
Naast een oversteek over water waren er ook we-
gen die de ontwikkeling van het dorp bepaalden. 
Het dorp Katen drecht lag op het snijpunt van de 
Hilledijk, de Katen drechtse Zeedijk (de oost-west 
lopende rivierdijk richting Charlois met hierop de 
Schulpweg die tussen 1396 en 1401 is aangelegd 

en begon de gefaseerde drooglegging opnieuw. 
Door de stapsgewijze ontginning en bedijking in 
het door water omspoelde landschap ontstond een 
onregelmatig patroon van ongelijkvormige polders 
van wisselende grootte. De dijken vormden de ge-
kromde contouren van de voormalige kreken en 
eilandranden die zo kenmerkend waren voor dit 
kleiïge, archipelachtige gebied.  

De dijken beschermden niet alleen tegen overstro-
mingen, ze fungeerden ook als hoofdverbindings-
wegen op het eiland en zijn als oude structuren op 
Zuid in veel gevallen nog goed afleesbaar. Zo was 
de Brede Hilledijk bij Katen drecht ooit als Hilledijk 
één van die verbindingswegen.
Naast de dijkwegen waren er ook wegen binnen 
de polders zelf. Deze waren – waar de verkave-
ling dit toeliet – overwegend rechtlijnig.

De verkaveling van de polders werd bepaald 
door een stelsel van ontwateringssloten. Vanwege 
de stevige kleigrond kon – in vergelijking met de 
Rechter Maasoever waar sprake was van zompi-
ge veengrond – een relatief grote afstand tus-
sen de sloten worden aangehouden. Korte sloten 
haaks op de dijk en een verzamelsloot evenwijdig 
aan de dijk was het meest efficiënte stelsel om het 
water af te voeren. Zwakke krommingen van de 
dijk werden in de verkaveling genegeerd, maar 
sterke en korte krommingen hadden effect op de 
verkavelingsrichting en vorm. Dit resulteerde in 
een slotenverkaveling die, in groot contrast tot de 
veenpolders ten noorden van de Nieuwe Maas,  
door de slingerende dijken en ongelijk gevormde 
polders slechts een partieel  doorgevoerde regel-
maat kende.
De polders werden voor akkerbouw en veeteelt 
gebruikt. Buiten de polders lagen zogenaamde 
gorzen, buitendijkse, al dan niet met kaden be-

fase 1 
buitenleven 
aan de rivier;
voor 1880
het oorspronkelijk landschap van 
Zuid
De huidige stads- en havenwijk Katen drecht doet 
in praktisch niets meer herinneren aan het Katen- 
drecht zoals dit zich tot globaal het derde kwart 
van de 19e eeuw presenteerde. Katen drecht
was toen een dorp aan de Nieuwe Maas dat zich 
voornamelijk onderscheidde van andere dorpen op 
het eiland IJsselmonde door zijn ligging aan de be-
langrijke landroute naar Rotterdam  naar  Antwerpen.

Het landschap van IJsselmonde, ingeklemd tus-
sen de Oude Maas en Merwe (de latere Nieuwe 
Maas), is in sterke mate bepaald door de ligging 
in een rivierdelta en de geomorfologie van de bo-
dem. Het getij van de zee en de waterstanden in 
de rivieren vormden in onderlinge wisselwerking 
een landschap van eilanden, moerassen, veenge-
bieden, kleiafzettingen en bochtige kreken. Voort-
durend veranderde land in water en omgekeerd. 
De mens kreeg daardoor moeizaam grip op het 
gebied. Sinds de Middeleeuwen werd IJsselmonde 
niettemin stukje bij beetje gekoloniseerd.

Na een periode met eerste bedijkingen in de 9e 
en 10e eeuw werden vanaf 1460 – na de grote 
stormvloed van 1373 en de waternoodsrampen 
van 1404 en 1424 – grote delen weer herbedijkt 

Situatie rond 1850
Het lintdorp Katen drecht in haar omge-
ving. Duidelijk zichtbaar het veer, de 
veerdam en de Dordtschestraatweg met 
tol naar het zuiden.
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Ruimtelijke structuur van het dorp 
Katen drecht rond het midden van 
de 19e eeuw
Het dorp Katen drecht strekte zich naar het zui-
den uit langs de Charloise Zeedijk of Oudeweg 
en maakte – zo toont de kadastrale minuutkaart 
uit 1832 – langs het water van de Nieuwe Maas 
een scherpe bocht, waarna het lint met dorpsbe-
bouwing een kort stuk zijn weg vervolgde langs 
de Katen drechtse Zeedijk of Schulpweg. Zo’n 50 
meter ten westen van de bocht in de zeedijk stak 
een veerdam de Maas in, waar het veer naar Rot-
terdam aanlandde. Een haventje bij het veer was 
er toen nog nauwelijks. Aan de oostzijde van de 
veerdam was slechts sprake van een inham waar 
een enkel bootje aan kon leggen. Even verderop, 
aan de oostzijde van het dorp bevond zich een 
kreek in aansluiting op de Nieuwe Maas waarop 
de Hillebuitenpolder met een sluisje afwaterde. 
Op de kadastrale minuutkaart is duidelijk te zien 
dat in de eerste decennia van de 19e eeuw aan 
de oostzijde van het dorp de Nieuwe Hillebuiten-
polder nog niet toegevoegd was aan de Hillebui-
tenpolder. Dit zou plaatsvinden nog voor de twee-
de helft van de 19e eeuw. 
De gemeente Katen drecht werd op dat moment 
nog volledig omgeven door de gemeente Charlois. 
Het gemeentelijk grondgebied strekte zich uit tot 
halverwege de Nieuwe Maas. 
Er was op het grondgebied van de gemeente 
Katen drecht niet alleen sprake van bebouwing 
langs de Charloise en Katen drechtse Zeedijk. Ook 
langs de Katen drechtse Lagedijk, aan de zuid-
zijde van de Katen drechtse polder, bevond zich 
lintbebouwing. De Hilledijk takte vanuit het oosten 
aan op de Charloise Zeedijk, ca. 200 meter ten 
zuiden van de bocht. Ook hier bevond zich wat 
bebouwing. De Straatweg naar Dordrecht maak-

De weg werd onder keizer Napoleon (omstreeks 
1800) bestraat en is sindsdien de straatweg op 
Dordt of Dordtsestraatweg gaan heten. Het was 
het begin van de belangrijke route naar Antwer-
pen <SAR, website>. 

het landschap rond Katen drecht: 
dijken en polders
Het dorp werd omgeven door een viertal polders: 
de polder Katen drecht in het westen, de Hillepol-
der in het zuidoosten, de polder van Charlois in het 
zuiden en de Hillebuitenpolder in het oosten. Ver-
schoor vermoedt in zijn bijdrage in het Rotterdams 
Jaarboekje IX (1983) dat de polder Katen drecht, 
tussen Charlois en het dorp Katen drecht ouder is 
dan 1410. Bekend is dat de Hillepolder met de 
Hilledijk als rivierdijk pas bedijkt werd in 1529. 
De Hillebuitenpolder is van later datum. Buiten de 
rivierdijk, en dan vooral ten noorden van de Hille-
dijk tussen Katen drecht en het Zwanegat (de rivier-
geul die het eiland Feijenoord scheidde van de Hil-
lepolder) lagen gorzen. Daar weer buiten staken 
natte rietlanden zeer diep de rivier in. Van de 17e 
tot in de 19e eeuw werden de buitendijkse gorzen, 
ontstaan tegen de Varkenoordse en Hillepolder, in 
fasen middels kades, lage dijkjes, ingepolderd. Zo 
ontstonden de Hillebuitenpolder (ten noorden van 
de Hilledijk), de Nieuwe Hillebuitenpolder (daar 
weer noordelijk van) en de Buitenpoldergorzen. 
De eerste twee werden in stroken begreppeld en 
benut voor landbouw. Ten noorden hiervan was 
sprake van natuurlijk buitendijks gebied dat op 
zeker moment opgehoogd zou worden. Ook aan 
de westzijde van Katen drecht ten noorden van de 
dijkweg tussen Charlois en het dorp, de Katen-
drechtse Zeedijk of Schulpweg lagen gorzen.  

<website SAR>) en de eerder genoemde noord-
zuid lopende Charloise Zeedijk. Dit was geheel 
overeenkomstig het bebouwingsprincipe van ne-
derzettingen op IJsselmonde.  
In een bewaard gebleven oorkonde wordt het 
veer bij Katendrecht al vermeld in 1323. Bij het 
veer bouwde de Heer van Putten een tolhuis, re-
den waarom het gehucht, dat al op een kaart uit 
de 16e eeuw staat aangetekend, in de 17e en 
18e eeuw ook als ‘het Tolhuys’ werd aangeduid. 
<G. E. Verschoor, ‘Iets over de geschiedenis van 
Katen drecht’, Rotterdams Jaarboekje IX.1 (1983), 
blz 280-284>. Dit tolhuis zou pas aan het eind van 
de 19e, begin 20e eeuw zijn naam geven aan de 
straat die ter plaatse van de Oude Dijk gehand-
haafd bleef <Tolhuisstraat, website SAR>. 

Het veer maakte in de Franse tijd (1795-1813) 
van Katendrecht een belangrijke schakel van het 
toen nieuw aangelegde rijksnetwerk van straat-
wegen. Dit was geen toevalligheid: van het Tolhuis 
aan de veerdam liep al eeuwen de Oude Weg 
naar Dordrecht, over de kruin van de Charloise 
Zeedijk, de meest oostelijke waterkering van de 
polder Katen drecht. Deze weg werd reeds ver-
meld in de oorkonde van 1323. 

De Dordtschestraatweg omstreeks het derde kwart van de 19e eeuw.

Montage Kadastrale Minuutkaarten Katen drecht en omliggende 
polders: Katen drechtsepolder, Hillepolder en Hillebuitenpolder. 
Links de Katen drechtse Zeedijk langs de rivier en rechts de Hille-
dijk, gelegen tussen de Hillepolder en de Hillebuitenpolder,
Kadastrale Minuutkaart, rond 1830, NA.  
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eeuw slechts 50 à 60 huizen en rond de 500 in-
woners telde, waren het tegen 1860 al 225 huizen 
en circa 1100 inwoners, merendeels nog boeren 
en vissers. Dankzij de veerpont, die al sinds 1599 
door Rotterdam werd geëxploiteerd, had Katen- 
drecht zich in de tweede helft van de 19e eeuw 
niettemin ontwikkeld tot pleisterplaats met een tol-
huis, herbergen en logementen voor reizigers van 
en naar Rotterdam. 

Sociale structuur
Het kleine lintvormige dijkdorp Katen drecht had 
geen kerk; de bewoners kerkten in Charlois, en ook 
voor andere voorzieningen als politie, brandweer, 
de armenzorg, gezondheidszorg en het lager on-
derwijs – met uitzondering van een bewaar- en 
kleinkinderschool – was men rond het midden van 
de 19e eeuw aangewezen op het buurdorp <v.d. 
Schoor, A, de Dorpen van Rotterdam, blz 43-44>.  
Terwijl Katendrecht aan het begin van de 19e 

te gebruik van de historische dijkstructuur van de 
Charloise zeedijk, maar liep bij de dorpskern 
plaatselijk westelijk, achter aan de dijk gelegen 
erven langs om daar direct aan te sluiten op de 
Veerdam. 

Wijzigingen tweede helft 19e eeuw
In de tweede helft van de 19e eeuw wijzigde de 
situatie langs de Nieuwe Maas. Aan de rivierzij-
de van de Nieuwe Hillebuitenpolder en de Katen-
drechtse Polder werden de buitendijkse gorzen 
opgehoogd. Regulering van de oevers van de 
steeds drukker door scheepvaart gebruikte rivier 
zal hierbij een rol gespeeld hebben, maar ook 
ontwikkeling van dit gebied ten behoeve van de 
scheepvaart was van invloed. Al in 1868 werd 
ten westen van Katen drecht door de firma Zeylen 
& Dekker een particulier droogdok geopend. Dit 
dok, gerealiseerd op van de gemeente gehuurde 
grond, heeft tot 1897 bestaan, toen de gemeente 
het terrein weer aan zich trok voor het graven van 
de mond van de Maashaven <Ysselsteyn, H.A. van, 
De haven van Rotterdam, blz 26>. 

Ook werd ten oosten van het dorp Charlois in 
1881-1882 de Dokhaven aangelegd ten behoe-
ve de Rotterdamse droogdokken. Ten westen van 
het dorp vestigde de firma Pakhuismeesteren haar 
Petroleumopslag op de aangeplempte gorzen. Bij 
Katen drecht ontstond een havenkom ten oosten van 
de Veerdam waar zich de werf Bonn en Mees ves-
tigde <De Klerk, L. e.a., G.J. de Jongh havenbou-
wer en stadsontwikkelaar in Rotterdam, blz 166>. 
Ten westen van de Veerdam ontstond begin jaren 
’80 van de 19e eeuw de havenkom met de naam 
Veerhaven, die door meerdere boten gebruikt 
werd. De laatste is lange ijd als ‘Linker Veerhaven’ 
in gebruik geweest, ter ondersteuning van het veer 
naar de overkant (zie kaart hieronder). 

2
Mede in verband met de rijkdom van het nabije 
Rotterdam groeide het dorp snel en ontwikkelde 
zich zelfs tot recreatieoord waar rijke Rotterdam-
mers hun buitenhuis bouwden in de polder. Deze 
droegen veelzeggende namen als Lommeroord, 
Ons Genoegen, Buitenzorg en Veldzicht. Met name 
richting het zuiden werden buitenhuizen opgetrok-
ken, langs de Dordtsestraatweg, maar ook langs 
de Katen drechtse Zeedijk, waar een mooi uitzicht 
op de rivier en het Park aan de overzijde van de 
Maas te bewonderen was. Onder andere entre-
peneur Lodewijk Pincoffs en bankier Marten Mees, 
gerenommeerde en rijke Rotterdammers, hadden 
hun buitenhuizen in Katen drecht. Ook de nu nog 
bestaande prestigieuze Roei en- en Zeilvereniging 
De Maas vestigde zich in 1885 in Katen drecht, ten 
westen van de Veerhaven. Daar werd een socië-
teitsgebouw en een schuitenhuis gebouwd. Het ha-
ventje bood bovendien een uitstekende ligplaats 
voor de talrijke roei- en stoomjachten van de ver-
eniging of van haar leden <H.A. van Ysselstein, 
H.A., De Haven van Rotterdam, blz 231-233>. De 
vereniging zou in 1908 verhuizen naar de Grote 
Veerhaven op de noordoever.

Annexatie
Katen drecht en Charlois maakten gedurende het 
grootste deel van de 19e eeuw geen deel uit van 
het grondgebied van Rotterdam. De grote stad 
aan de overzijde van de rivier werkte echter al 
eeuwen aan uitbreiding van haar invloed over het 
ommeland en kende al een lange geschiedenis 
van toeëigening van gronden op de zuidoever van 
de Nieuwe Maas. Katen drecht en de bijhorende 
Katen drechtse en Hillepolder waren weliswaar ge-
durende eeuwen een eigen ambacht, maar kwa-
men via een geleidelijk proces uiteindelijk in 1766 
geheel in Rotterdamse handen. Dit was echter niet 

Gemeentekaart uit de Kuyperatlas, rond 1865 uitgegeven Topografische kaart jaren ‘80 van de 19e eeuw, Topotijdreis

2.
1 

 
FA

SE
 1

 B
U

IT
EN

LE
V

EN
 A

A
N

 D
E 

R
IV

IE
R



20 21Flexus AWC november 2019 Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Katendrecht    

2
Katen drecht
Over de herkomst van de naam Katen drecht 
zijn de meningen verdeeld. De naam Katen
drecht of Kattendrecht zou, volgens sommigen, 
zijn afgeleid van de Katten (Catten), een Duit
se volksstam die omstreeks het begin van onze 
jaartelling in dit gebied zou hebben gewoond. 
Volgens anderen moet de naam in verband 
moeten worden gebracht met het Zeeuwse ge
slacht Cats, dat hier veel bezittingen zou heb
ben gehad. Ook wordt het woord in verband 
gebracht met caten (koten, eenvoudig of klein 
huis). Drecht betekent veer of waterloop of 
overtoom, doorwaadbare plaats <etymolo
giebank.nl>.  

Hilledijk
De benaming ‘hille’ komt in oorkonden betref
fen
de Holland, Zeeland, Voorne en Putten in het 
bijzonder voor als door water omringde bui
tendijkse gronden. De benaming ‘hille’ komt 
behalve in de betekenis van hoogte en duin 
ook voor als eiland. 

<bron: website Stadsarchief Rotterdam>

voor lange duur, want begin 19e eeuw werd het 
gebied opnieuw ingedeeld, waarbij Katendrecht 
zowel als Charlois zelfstandige gemeentes werden. 
Uiteindelijk werd Katen drecht in 1874 gevoegd bij 
Charlois, waarbij het gebied van de Hillegorzen 
met zijn Hillebuitenpolder en Nieuwe Hillebuiten-
polder ten noordoosten van Katen drecht aan de 
gemeente Rotterdam viel. De buitengorzen ten 
westen van Katen drecht vielen in 1876 eveneens 
aan de stad. De plannen voor de aanleg van de 
Rijnhaven op de locatie van de bekade Hillegor-
zen vormden – begin jaren ’80  – het begin van het 
einde van het dorpje Katen drecht. Uiteindelijk zou 
Charlois mét Katen drecht in 1894 door Rotterdam 
geannexeerd worden. Het graven van de enorme 
Maashaven vond kort hierop plaats, en het oude 
Katen drecht verdween daarmee definitief van de 
kaart.

Prentbriefkaart Veerhaven, circa 1900 <bron:SAR>

J. Verheul Dzn. tekende in 1893 het buitenverblijf Lommeroord aan de Katen drechtse 
Zeedijk, enkele jaren voordat het werd afgebroken in verband met de aanleg van 
de Maashaven. <bron: onbk> 

Voorspel 

In Rotterdam werd gedurende de tweede helft van 
de 19e eeuw geleidelijk afscheid genomen van de 
traditie van de koopman-reder als spil van het 
maritieme handelsbedrijf. Rotterdam maakte de 
transitie van stapel-koopmansstad naar de geme-
chaniseerde transito- en stukgoedhaven in verschil-
lende stappen door. Vanaf de jaren ’60 en ’70 
van de 19e eeuw ontstond in fasen de moderne 
rederij, waarin de vrije vervoersmarkt de domi-
nante factor werd. Ook de schepen veranderden 
in vrij korte tijd ingrijpend. Stoomschepen verdron-
gen de zeilschepen en de industriële revolutie en 
groeiende vraag naar ertsen, kolen, graan en al-
lerlei stukgoederen in het Duitse achterland joeg 
de Rotterdamse Rijnhandel naar grote hoogten. 
Kort achter elkaar kwamen de Nieuwe Water-
weg (1872), moderne spoorverbindingen naar 
Duitsland en België en een spoorbrug over de 
rivier (1872) tot stand. In vervolg hierop richtten 
het stadsbestuur, ondernemers en ingenieurs de 
blik naar Zuid voor de aanleg van nieuwe haven. 
De verkeersbruggen naar Zuid over de Maas en 
de aanleg van de Koningshaven (1876, 1878) 
stonden in het teken hiervan. De aanleg van de 
Koningshaven had het ontstaan van het Noorder- 
eiland tot gevolg. Politicus en havenondernemer 
Lodewijk Pincoffs speelde vervolgens als particu-
lier met zijn Rotterdamsche Handelsvereeniging 
(RHV) de hoofdrol in de aanleg van de eerste gro-
te havencomplexen op Zuid. Het complex kwam 
ten noordoosten van de Nieuwe Hillepolder tussen 
1874 en 1897 tot stand op het voormalige eiland 
Feijenoord. Ten zuiden hiervan werd tussen 1873 
en 1879 op kosten van het Rijk de Spoorweghaven 

en vestigingsplaats van industriële bedrijven. De 
gemeenteraad besloot voortaan de ontwikkeling 
van nieuwe zeehavens in eigen hand te houden. De 
gemeente ging voortaan zélf havens aanleggen 
en richtte bovendien het overheidsbedrijf van de 
‘Gemeentelijke Handelsinrichtingen’ op, waarbij zij 
ook de rol van van ondernemer op zich nam.  Men 
besefte terdege dat naast de stukgoedoverslag 
met zijn noodzakelijke behoefte aan pakhuizen, er 
krachtig moest worden ingespeeld op de expansie 
van transito-overslag op het water. Rond 1874 wa-
ren de oostelijk van Katen drecht gelegen Hillegor-
zen al definitief binnen de Rotterdamse gemeen-
tegrenzen getrokken. Havenexpansie lag daar, 
direct naast het spooremplacement, voor de hand. 

De Rijnhaven
Gerrit Johannes De Jongh (1845-1917) trad in  
1879 aan als directeur Gemeentewerken, als op-
volger van directeur C.B. van der Tak. Hij bleek 

aangelegd met daarnaast een groot rangeerter-
rein ten behoeve van transport naar het achter-
land en België. 

De aanleg van de havens op Feijenoord vorm-
de de prelude van de enorme transformatie die 
bij Katen drecht in een periode van 25 jaar zou 
plaatsvinden. Hierbij speelden de groei van tran-
sitohandel op het water en de noodzaak de beno-
digde havenarbeiders te huisvesten een grote rol. 

1e fase: De stad schuift aan met 
havenexpansie tot gevolg

De havens van de RHV waren weliswaar modern, 
maar bleken in de exploitatie tegen te vallen. De 
haven indraaien met de steeds grotere stoomsche-
pen in de haaks op de rivier staande, smalle haven-
monden bleek lastig. Schade aan kades en sche-
pen was het gevolg. Transito-overslag op de rivier, 
‘op stroom’, waarbij zeeschepen aan meerboeien 
vastlagen – met vaak twee rijnschepen langszij – 
was goedkoper en sneller. Dit lossen op stroom was 
‘booming business’, omdat havengeld en kadegeld 
vermeden werd en het steeds vaker niet meer ging 
om hoogwaardig stukgoed bestemd voor pakhui-
zen, maar om massagoederen, halffabricaten en 
grondstoffen voor de opkomende industrieën in het 
Duitse en overzeese achterland, die direct konden 
worden overgeslagen. 
De RHV ging door malversaties van Pincoffs failliet 
en na liquidatie nam de gemeente de eigendom 
en exploitatie van de handelsinrichting in decem-
ber 1882 over. De stad had haar lesje geleerd. 
De RHV-havens werden ligplaats voor zeilschepen 

fase 2 van historisch dorp naar 
nieuwe havenwijk; 1880-1910 

Plan uitbreiding RHV-havens Feijenoord, 1874 <bron: SAR>
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een zeer krachtige persoonlijkheid met een helde-
re visie op noodzakelijke ontwikkeling van stad en 
haven, die niet bang was zijn grootse plannen aan 
het stadsbestuur voor te leggen. ‘Brutale Gerrit’ 
ontvouwde in 1881 het gewaagde plan om tus-
sen het dorp Katen drecht en de Spoorweghaven 
een grote winterbergingshaven voor Rijnschepen 
(een zogenaamd ‘Nat Dok’) te realiseren. Hij wij-
zigde zijn plannen echter rond 1887 en leverde 
uiteindelijk omstreeks 1895 de Rijnhaven als grote 
zeehaven op. De toepassing van de nieuwste aan-
legtechnieken werd daarbij niet geschuwd. 
De situatie ten noorden van de Hilledijk verander-
de door de aanleg ingrijpend. Land werd water. 
Bijna de volledige oude Hillegorzen met Nieu-

de stukgoedoverslag en – opslag, werden ge-
zoneerd en gereed gemaakt voor de bouw van 
loodsen en vemen door de verschillende reders en 
veembedrijven. De Rijnhaven kwam in 1895 ge-
reed.

De 1e Katendrechtse haven

Nog vóór de definitieve totstandkoming van de 
Rijnhaven was bij het dorp Katen drecht al een ha-
ven aangelegd: de 1e Katen drechtse Haven. In 
1887 presenteerde De Jongh in de Rotterdamse 
gemeenteraad, tegelijk met een wijzigingsplan 
voor de Rijnhaven, een voorstel tot het uitgraven 
van een berghaven in het opgehoogde gebied 

we en Hillebuitenpolder werden uitgegraven. De 
nieuwe haven was 30 hectare groot en 7 tot 8,5 
meter diep, ongekende maatvoeringen voor die 
tijd. In deze haven konden de diepste zeeschepen 
worden ontvangen in ligplaatsen midden op het 
water voor de transito-overslag. De noodzakelij-
ke manoeuvreerruimte voor zee- 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. Bovendien bleef met dat 
ontwerp de haven gevrijwaard van drijfijs in de 
winter. Ofschoon ingericht voor de transito was er 
toch sprake van een gemengd systeem. De kades 
die de haven omzoomden waren van belang voor 

Situatie Katendrechtse Haven, 1892 <bron: SAR, archief Gemeentewerken Rotterdam>Uitsnede Topogafische kaart Rotterdam, 1886 <bron: SAR, archief Gemeentewerken Rotterdam> 

Situatie rond 1881: de buitengorzen bij 
Katen drecht zijn aangeplempt. Het eiland 
Feyenoord is vergraven ten behoeve van 
de havens van de RHV <bron: Topotijd-
reis>
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vóór de Katen drechtse Zeekade, direct ten wes-
ten van de historische Veerhaven. De berghaven 
was bedoeld voor petroleumschepen die hier een 
tijdelijke ligplaats zouden kunnen vinden. Hij gaf 
daarmee gehoor aan een verzoek van de Ka-
mer van Koophandel, die in 1884 bezwaar had 
aangetekend tegen de geïsoleerde ligging van 
de petroleumopslagplaatsen van de firma Pak-
huismeesteren op Charlois. De berghavenplannen 
werden aangehouden, omdat de ontwikkeling van 
de petroleumindustrie zo snel ging. Men begreep 
dat deze bescheiden berghaven waarschijnlijk on-
voldoende zou blijken. Uiteindelijk zou ten behoe-
ve van de petroleumopslag een terrein ten westen 
van de in 1881-1882 gereedgekomen Dokhaven 

bij de huidige Sluisjesdijk gekozen worden. Dit in 
aansluiting op het bestaande opslagterrein van 
Pakhuismeesteren. Op de plek waar de Katen-
drechtse berghaven gepland was legde De Jongh 
in 1888 niettemin de 1e Katendrechtse Haven aan, 
die hij in de periode 1892-1893 nog zou verlen-
gen met 80 meter. Deze werd o.a. ingericht voor 
de erts- en kolenoverslag en kwam dus dicht bij het 
spoortransport en het rangeerterrein bij de Spoor-
weghaven te liggen. Dit had zijn logica. Zolang de 
Rijnvaart het erts- en kolenvervoer niet volledig 
domineerde, wat uiteindelijk pas na 1900 het ge-
val zou zijn, konden bij de Katendrechtse Haven 
kolen- en ertswagons eenvoudig gelost respectie-
velijk beladen worden. In 1900 werd daartoe nog 

‘Plan Rijnhaven na hare voltooiing’, Gemeentewerken Rotterdam. 
Deze plankaart werd in 1888 door G.J. De Jongh gemaakt als 
onderlegger voor zijn definitieve Rijnhavenplan. Hij introduceerde 
hiermee voor de eerste keer transito-overslag in een besloten 
havenkom. Langs de kades was sprake van sheds (eenvoudige 
loodsen) met daarachter, in tweede lijn, de mogelijkheid meer 
solide pakhuisbebouwing te realiseren. Op de plankaart is nog 
duidelijk zichtbaar de historische oude dijk (Boven-Oudeweg), met 
de bocht van het oude dorp Katen drecht en de historische Hilledijk. 
Deze laatste liep langs de toenmalige gemeentegrens van 
Rotterdam. De planopzet van de buurt rond de latere Delistraat en 
Atjehstraat is al herkenbaar op de plankaart aangegeven <bron: 
SAR, Archief Gemeentewerken, Rotterdam>

een kolentip op de landtong tussen de 1e en later 
te graven 2e Katendrechtse Haven geplaatst, de 
derde in het Rotterdamse havengebied. Het betrof 
een enorme stellage die met één zwaai een volle-
dige treinwagon in een schip kon lossen. Zo werd 
de lostijd aanzienlijk bekort. 
De 1e Katendrechtse Haven is in de huidige ruim-
telijke situatie op Katen drecht moeilijk afleesbaar. 
De haven is in de jaren ’80 van de 20e eeuw ge-
dempt.

Elektrische kolentip Katen drechtse Haven, 1908, 
<bron: SAR, Archief Gemeentewerken:>

der de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart 
Maatschappij (de latere Holland Amerika Lijn), 
zich hier zouden vestigen. De Jongh introduceerde 
ter plaatse van de Rijnhavenmonding geen brug, in 
tegenstelling tot de RHV-havens en Spoorwegha-
ven waar hiervan wèl sprake was. Hierdoor kon-
den schepen zonder vertraging de haven in- en 
uitvaren. Daarnaast stuurde hij aan op een uitbrei-
ding van het veer dat al eeuwen bij Katen drecht 
de verbinding met Noord verzorgde. Deze zou nu 
ook de uiterste westpunt van de Wilhelminapier 
(het latere Koninginnehoofd) moeten aandoen. Het 
veer kreeg op Katen drecht een eigen aanlegloca-
tie. De oude Veerhaven werd daartoe omgevormd 
en gedeeltelijk gedempt. 

deze gronden vrij te houden voor een (kruislingse) 
oversteek voor het goederenspoor van de kade 
naar de achterliggende straat. 
Aan de Rijnhaven Zuidzijde tot aan de Brede Hil-
ledijk – ter plaatse van het latere ‘Polsgebied’ – 
werd de hierboven beschreven indeling in eerste 
instantie nog niet vastgelegd (zie de plankaart van 
1888), maar deze zou uiteindelijk tenderen naar 
een indeling met 5 stroken: de kade, een strook 
bedrijfsbebouwing, zeer langgerekt en betrekke-
lijk laag, een gecombineerde rijweg-spoorzone 
en wederom een strook bedrijfsbebouwing. De 
Brede Hilledijk was eveneens een gecombineerde 
rijweg-spoorzone. Aan de noordzijde van het Rijn-
havenbassin werd een schiereiland gerealiseerd, 
de latere Wilhelminapier. Het was in aanvang al 
duidelijk dat grote lijndienstrederijen, waaron-

Katen drecht 1e fase: havenuitleg
De plankaart die De Jongh naar het stadsbestuur 
in 1888 zond ter verantwoording van het Rijnha-
venplan illustreerde dat de directeur zijn plannen 
moest realiseren binnen de Rotterdamse gemeen-
tegrenzen van dat moment (Charlois en Katen- 
drecht zouden pas in 1894 geannexeerd worden). 
Er was geen sprake van activiteiten op de grond 
van de gemeente Charlois, waar Oud Katen drecht 
deel van uitmaakte. In de plannen bleef het dorp 
Katendrecht vooralsnog gespaard, ondanks de 
ingrijpende metamorfose van haar gehele omge-
ving.  

De indeling van de havengebieden rond de Rijn-
haven ontwierp De Jongh volgens een vrij een-
duidig principe. Alleen aan de Hillelaan en op 
andere locaties waar beperkte ruimte aanwezig 
was, werd hiervan afgeweken. Direct aan de ha-
venkade bevonden zich bouwstroken, aaneenge-
schakeld of met korte tussenruimten ten behoeve 
van sheds en  loodsen, in verschillende typen en 
materialiseringen al naar gelang de behoefte. De 
tussenruimten behoorden vrijwel overal tot de be-
drijven zelf en waren niet openbaar. Hierachter, in 
tweede lijn, werd ruimte gereserveerd voor vemen, 
dat waren pakhuizen voor langduriger opslag, die 
in metselwerk en beton gerealiseerd werden. Hier 
was overwegend sprake van meer traditionele ste-
denbouw met aaneen gebouwde panden, direct 
gelegen aan de openbare straten, zonder voorer-
ven. De bebouwing was hier substantieel hoger ge-
dacht dan in de strook direct aan het water. Waar 
in deze stroken geen behoefte bestond aan veem-
bebouwing, werden andere functies toegelaten. 
De langgerektheid van de volumes langs het wa-
ter was opvallend. Sommige stukken in de bebou-
wingsstroken langs het water waren niet bebouwd, 
niet omdat er geen gegadigden waren, maar om 

Kaart Rijnhaven en geplande Maashaven, 1895 <bron: SAR>
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stedelijk verkeer, gelegen op de zuidoosthoek van 
de Rijnhaven: de Hillelaan. Deze kreeg een opzet 
volgens het boulevardmodel dat De Jongh in veel 
van zijn stedenbouwkundige plannen prefereerde. 
Dergelijke boulevards - zelfs al grensden ze direct 
aan industriegebieden - werden door de Jongh 
voorzien van een middenzone met bomen. Daar 
vandaan hadden voetgangers en andere wegge-
bruikers uitzicht op het enorme havenbekken van 
de Rijnhaven (en later ook de Maashaven).

De Brede Hilledijk en de latere Veerlaan waren, 
ondanks het noodzakelijke havenspoor, op de 
plankaart uit 1888 nog voorzien van dubbele bo-
menrijen. De Jongh had hierbij meer representati-
viteit voor ogen dan uiteindelijk gerealiseerd zou 
worden. Maar het havenspoorverkeer stelde zijn 
eisen en van lommerrijke bomenrijen kwam het niet. 
De stratenplannen in de Hillekopbuurt en in het 
eerste nieuwbouwdeel van Katen drecht (groten-
deels ten oosten van de huidige Sumatraweg), 
kwamen onder gemeentelijke uitvoering tot stand. 
Dit was een bijzonderheid, omdat particuliere 
stratenplannen toentertijd de standaardpraktijk 
waren. De Jongh had echter grotere ambities. Het 
gebied werd vanaf halverwege de jaren ’90 van 
de 19e eeuw ingevuld door kleine bouwonder-
nemers. Zij konden alleen tot uitvoering komen na 
aankoop van kavels van de gemeente binnen de 
gemeentelijk vastgestelde rooilijnen, en alleen als 
zij zich conformeerden aan de Bouwverordening.
De strikte toepassing van een formeel stratenpa-
troon en de bouwverordening van 1887 maakte 
het nieuwe Katen drecht tot een model van een 
nieuw type arbeiderswijk, waar de modernste 
inzichten en middelen waren aangewend om de 
openbare gezondheid, veiligheid en een geregeld 
openbaar leven te garanderen. <Meyer, H, Ope-
ratie Katen drecht, 1983, blz 14>.

Katen drecht 1e fase: een nieuwe ha-
venwijk naast het oude dorp
In het verlengde van de schaalvergroting die de 
nieuwe haven met zich meebracht en inzettend 
op functionelere stadsplanning, introduceerde De 
Jongh een nieuwe woonwijk ten noorden van de 
Hilledijk. Daarnaast werd ook een driehoek met 
woonbebouwing in de uiterste noordoosthoek van 
de Nieuwe Hillebuitenpolder gepland, de latere 
Hillekopbuurt. Beide nieuwe wijken waren bedoeld 
als huisvesting voor havenarbeiders, die hiermee in 
de directe omgeving van hun werk zouden kunnen 
wonen. De locatie van deze havenwijken was ook 
praktisch gekozen in verband met de grondbalans. 
De grond die door de graafwerkzaamheden voor 
de haven vrijkwam werd gebruikt om de bouw-
locaties in de directe omgeving op te hogen. Dit 
scheelde hoge transportkosten. Zo werd bij Katen-
drecht grond ten noorden van de Hilledijk gestort, 
en ook in de polder waar de Hillekopbuurt gere-
aliseerd werd. Deze ophoging was bovendien om 
waterstaatkundige redenen noodzakelijk. Omdat 
de waterkering werd verlegd - er werd immers 
een dijk doorbroken - moesten de terreinen wor-
den opgehoogd tot de hoogste vloedlijn. De histo-
rische polderstructuur verdween hiermee definitief. 
De Hilledijk werd een majeure ontsluitingsroute. 
Door het aanstorten van de grondpakketten werd 
het mogelijk deze historische structuur te verbre-
den en hier de hoofdroute van de havenspoorlijnen 
voor de Rijnhaven-Zuidzijde, Katendrechtse Ha-
ven(s) en de westelijk gelegen havens bij Charlois 
te positioneren. De nu ‘Brede Hilledijk’ werd ge-
kruist door een nieuwe hoofdontsluitingsroute voor 

Links: De plankaart uit 1901 geeft een beeld van Katen drecht, 
zoals deze zich een fase later ontwikkelde, tijdens de aanleg van 
de Maashaven. De Rijnhaven is al aangelegd en de ontwikkeling 
van de bebouwing van de havenwijk Katen drecht is gevorderd. 
<bron: SAR>

Katen drecht 1e fase: planuitleg
De planuitleg van de eerste fase van het ‘nieuwe 
Katen drecht’ werd in sterke mate bepaald door 
de dwingende gemeentegrens en de ruimtelijke 
randvoorwaarden die de havenlogica aan het 
gebied oplegde. Hoewel de knik in de zuidkade 
van de Rijnhaven mede het gevolg was van de 
wens het in- en uitvaren van zeeschepen te ver-
gemakkelijken, was er ook een noodzaak de oude 
Katen drechtse dijkbebouwing en Katen drechtse 
zeedijk te ontzien. Dit lag immers buiten Rotter-
dams grondgebied. De havensporen naar de Ka-
tendrechtse Haven, Dokhaven en Pakhuismeesteren 
bij Charlois konden alleen westelijk hiervan, over 
Rotterdamse grondgebied passeren. De eerder 
opgehoogde gorzenstrook langs de Maas bleek 
van nut om de spoor- en havenuitbreidingen van 
de Katendrechtse Havens mogelijk te maken. 
De bocht van de oude Katen drechtse Zeedijk en 
Boven-Oudeweg (later Tolhuisstraat) waren dus 
beslissend voor het westelijk plandeel van het nieu-
we Katen drecht. In deze eerste transformatiefase 
drukte zich dit alleen uit in aanleg van een nieuw 
langgerekt krommend bouwblok. Deze was inge-
klemd tussen de bocht van de nieuwe havenspoor-
lijn en de oude Katen drechtse Zeedijk (blok tussen 
de latere Katen drechtselaan en Katen drechtse 
straat). In een opvolgende transformatiefase zou 
de historische bocht Zeedijk-Tolhuisstraat echter 
bepalend blijken voor de planuitleg van het gehe-
le westelijke deel van de nieuwe havenwijk. 
De knik in de zuidelijke Rijnhavenkade had ech-
ter ook gevolgen voor het oostelijk plandeel. Ten 
oosten van de Boven-Oudeweg (later Tolhuis-
straat) en de polderwetering koos De Jongh voor 
een formeel stratenpatroon. De Brede Hilledijk 
aan de zuidzijde was ook de gemeentegrens en 
bepaalde de hoofdrichtingen. Verder was sprake 
van een rationele orthogonaliteit. De Jongh intro-
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van de Rotterdamse instanties kleine arbeiders-
woningen gebouwd in de zekere verwachting van 
de Rotterdamse stadsgroei te profiteren. Eén van 
deze buurtjes betrof Kraton, dat zijn naam ont-
leende aan de Kraton van de sultan die in 1874 
door de Nederlanders in Nederlands-Indië op de 
Atjehers werd veroverd <website SAR>. 

2e fase: De stad vernietigt en schept 
het nieuwe; annexatie en plannen 
voor 2e en 3e Katen drechtse haven 

Toen de Rijnhaven rond 1895 als infrastructureel 
werk (exclusief kades) opgeleverd werd, was de 
annexatie van Charlois en daarmee ook Katen-
drecht al een feit. De annexatie verschafte De 
Jongh in 1894 nieuwe mogelijkheden en hij intro-
duceerde onmiddellijk nieuwe plannen. De ontwik-
keling van de havens op Zuid raakte daarmee in 
een stroomversnelling. 
Plannen voor een 2e en 3e Katendrechtse Haven 
naast de 1e werden gepresenteerd als uitbreiding 
voor kolen- en ertsoverslag. De 2e Katendrecht-
se Haven werd al in 1896 aangelegd en in 1897 
afgerond. Hij werd ingericht als houthaven en als 
haven voor ertsoverslag. De Kop van Katen drecht 
kreeg hiermee een duidelijk eigen programma. Al 
in 1896 werden zes ertskranen door de gemeente 
bij de Katen drechtse havens geïnstalleerd; deze 
zouden het lossen van ertsen van zeeschip naar 
spoorwagons vergemakkelijken. De grond die voor 
de 2e Katendrechtse Haven uitgegraven werd, 
werd naar de overkant van de rivier gebracht en 
gebruikt om een nieuwe waterkering en uitzichts-
punt bij het Park te realiseren, de zogenaamde 
‘bult van De Jongh’ (de huidige Parkheuvel). Daar 
was in 1894 het zuidelijk deel van het Park bij 

Van Katen drecht naar havenwijk 1e 
fase
De realiteit pakte in eerste instantie toch niet zo 
samenhangend uit als hierboven beschreven. De 
bouwblokken in het nieuwe kwartier kwamen maar 
traag tot stand. De bebouwing vulde zich per ver-
kochte kavel en sloot aan op de bebouwing van 
het oude dorp met zijn eerdere uitbreidingen uit de 
tweede helft van de 19e eeuw. Het beeld van de 
jaren ’90 bestond uit oudere bebouwing langs de 
historische Hilledijk, die het verbreden van deze as 
over een deel van de weg onmogelijk maakte. Een 

Op tekeningen uit 1901 was de ruimte al als stads-
plein aangeduid. 
De bebouwing van het nieuwe Katen drecht was 
voor wat betreft gevelarchitectuur niet armelijk, 
en op meerdere locaties zelfs betrekkelijk rijk. De 
panden kenden een rijke ornamentiek door mid-
del van puien, kroonlijsten, spekbanden, fraaie 
entreepartijen en omlijste vensters. De hoeken van 
de bouwblokken werden onder 45 graden afge-
schuind, overeenkomstig de eisen van de toenma-
lige bouwverordening. Deze werden voorzien van 
uitgesproken geveltoppen die – in combinatie met 
de specifieke functies op de hoeken van de voor 
die tijd brede straten – de wijk extra cachet ga-
ven. 

duceerde hoofdstraten van 25 meter breedte in 
oost-westrichting (de latere Atjehstraat en Deli- 
straat) met dwars hierop korte ontsluitingsstraten 
van 15 meter breed (de latere Lombokstraat en Ti-
morstraat). De latere Sumatraweg vormde met zijn 
25 meter breedte de enige uitzondering noord-
zuid op dit principe. Voor de diepte van de bouw-
blokken hield De Jongh globaal een diepte aan 
van 35 meter. Dit was net geschikt voor het bouwen 
van twee rijen woonhuizen.

Mogelijk had de oost-westoriëntatie van de buurt 
De Jongh’s voorkeur, omdat dit lange en hierdoor 
rendabele bouwbloklengtes mogelijk maakte. De 
plankaart uit 1888 was erg precies getekend, 
maar het plan bleek niet definitief. De buurt werd 
uiteindelijk voorzien van een extra doorsteek: de 
Timorstraat. Ook werd de driehoek tussen Deli- 
straat en Sumatraweg (huidige Deliplein) niet be-
bouwd, maar beplant met bomen en voorzien van 
een stenige stadsvloer, een gebruikelijke figuur in 
de vormgeving van stadspleinen in de 19e en be-
gin 20e eeuw. 
De redenen voor het uitsparen van dit bouwblok 
ten behoeve van een plein hebben de archieven 
nog niet prijsgegeven. Zeker is dat de Machinefa-
briek Katen drecht en bijbehorende haven (beiden 
later verwijderd) mede bepalend moeten zijn ge-
weest voor de ontwikkelingen. De havenspoorlijnen 
hebben een tijd lang dwars over het huidige Deli-
plein gereden, omdat zij fabriek en haven moesten 
passeren. Mogelijk bleek tijdens de tweede fase 
van transformatie de toename van bouwlocaties 
op Zuid zó groot dat de wens het kleine driehoek-
je alsnog vol te bouwen niet meer in verhouding 
stond. Mogelijk ook dat De Jongh besefte dat een 
groene aankleding het hart van de havenwijk be-
ter zou bedienen. In ieder geval moet de beslissing 
tot niet bebouwen al redelijk snel genomen zijn. 

Tekening van bestaande en nieuwe situatie over elkaar heen 
getekend ter hoogte van de linker Veerhaven. Rechts de 
Machinefabriek Katen drecht, met eigen havenkom. Datum 
onbekend <bron: SAR>

Delistraat hoek Sumatraweg, 1906  <bron: SAR> 

gedeelte hiervan werd – voorlopig – opgenomen 
in De Jongh’s wijkplan. Ook bevond zich nog be-
bouwing langs het dijkje van de Hille-Buitenpolder 
in aansluiting op het dorp. Dit dijkje sloot vanuit het 
noorden direct achter de Boven-Oudeweg (latere 
Tolhuisstraat) op de oude Hilledijk aan. Door hier 
de toekomstige Sumatraweg te plannen, werd ook 
deze bebouwing opgenomen in het nieuwe plan. 
Verder bevonden zich haaks op de oude Hilledijk, 
zuidelijk in de Hillepolder een aantal dorpsuitbrei-
dingen op Charlois/Katen drechts grondgebied. 
Hier hadden speculatiebouwers buiten het zicht 
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hoog water ondergelopen en daar dienden ter 
voorkoming van herhaling voorzieningen getroffen 
te worden. De 2e Katendrechtse Haven is in zijn 
oorspronkelijke vorm nu op Katen drecht niet meer 
aanwezig; deze is omstreeks 1985 grotendeels 
gedempt.  

De Maashaven
De 3e Katendrechtse Haven die deel uitmaakte 
van de plannen bleek een afleidingsmanoeuvre 
van de handige directeur Gemeentewerken. In-
middels was het duidelijk voor De Jongh dat de 
zuidoever zich het beste leende voor grote tran-
sitohavens en de overslag van massagoederen en 
halffabricaten. Grondspeculanten mochten geen 
lucht krijgen van het veel grotere plan dat hij reeds 
voor ogen had: de aanleg van een haven met het 
dubbele oppervlak van de Rijnhaven: de 60 ha 
grote Maashaven die in de periode 1898-1905 
tot stand zou komen. De Jongh presenteerde de 
plannen al in het jaar 1895, één jaar na de an-
nexatie. Hij wenste de Maashaven in de nabijheid 
van de Rijnhaven te situeren, omdat hij het nieuwe 
havengebied met het Katen drechtse schiereiland 
en het RHV-Feijenoordcomplex wilde integreren. 
Bij het ontwerp trok De Jongh zich niets aan van 
het polderlandschap van de Katen drechtse en Hil-
lepolder. Volgden de contouren van de Rijnhaven 
nog enigszins de contouren van de Hillegorzen en 
de buitenpolder, nu ontwikkelde hij een plan dwars 
over de bestaande polderstructuren heen. Oude 
structuren en verbindingen werden doorsneden. De 
oude straatweg naar Dordt verdween. De Katen-
drechtse Dijk met daarnaast het spoor naar Char-
lois ook. 
Er werd opnieuw een schiereiland gecreëerd, net 
als bij de Wilhelminapier, maar nu bij het dorp-
je Katen drecht. Het uiterste zuiden van de oude 

Uitsnede uit plankaart, vervaardigd ten behoeve van onteigening van grond voor aanleg van de Maashaven, 1895 <bron: SAR, archief Gemeentewerken>

dorpskern en grote delen van de polder werden 
van de kaart geveegd. De rest van het oude dorp 
bleef gewoon bestaan, ondanks alle tegengestel-
de beweringen in nogal wat literatuur die over de 
historie van Katendrecht gaat. De Jongh droeg zelf 
de verantwoordelijkheid voor de stedenbouwkun-
dige opzet van de tweede Katen drechtse uitleg. 
Evenals bij het reeds geplande oostelijk havenwijk-
gedeelte stelde de gemeente, eigenaar van de 
grond, de definitieve blokstructuur vast. De specu-
latiewijkjes in de Hillepolder bij Katen drecht – die 
niet in de layout van stadsontwikkeling pasten die 
De Jongh voor ogen had – werden gesloopt. 
De Jongh presenteerde met het Maashavenplan 
niet alleen een visie op de Maashaven en Katen-
drecht. In het verlengde hiervan ontvouwde hij 
plannen voor het zuidelijke stadsdeel, een plan 
met een capaciteit van een half miljoen inwoners 
waarin de verdere layout van Afrikaanderwijk, 
delen van Tarwewijk, Bloemhof en Charlois Noord 
als nieuwe havenwijken werd meegenomen. Een 
van de belangrijke structuren in de plannen was de 
Hillelaan. Deze was bedoeld als hoofdontsluitings-
structuur voor de wijken op Zuid richting de Wil-
lemsbruggen en richting Noord en werd doorgezet 
in zijn eerder bij de Rijnhaven gedachte vorm. De 
Brielselaan, aan de zuidzijde van de Maashaven 
gelegen, nam de havenspoorfunctie richting Char-
lois over van de Katen drechtse Veerlaan. De Briel-
selaan werd door De Jongh gezien als voortzet-
ting van de Hillelaan. Het verdere transport tussen 
Charlois en Rotterdam werd met een veerverbin-
ding vanaf het Charloise Hoofd naar de Parkkade 
opgelost, vergelijkbaar met de situatie bij Katen-
drecht, waar het veer gehandhaafd bleef.

Plankaart met projectie van Maashaven op de polderstructuur, 1895 <bron, SAR, Archief Gemeentewerken>
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Het uitgangspunt om de havenwijklocaties binnen 
het harnas van spoorwegen te optimaliseren re-
sulteerde nu niet in geheel afwijkende voorstel-
len. De blokstructuur van de kern van Katen drecht 
sloot min of meer aan op de blokstructuur van de 
zuidelijk gelegen Maashaventerreinen voor de 
bedrijven. De Jongh ging er kennelijk van uit dat 
doorzichten (en transportmogelijkheden) naar het 
water vereist waren. De ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied heeft aangetoond dat het haven-
bedrijf andere eisen stelde en hiervan uiteindelijk 
niets van terecht kwam.
Een ander opvallend onderdeel van het plan vorm-
de het assenkruis. De Jongh introduceerde de late-
re Rechthuislaan als 30 meter brede as, dwars op 
de Brede Hilledijk. Dit werd vermoedelijk ingege-
ven door de wens een centrum te creëren, met een 
representatieve laan met middenberm en dubbele 
bomenrij. De laan werd min of meer gekoppeld 
aan de historische linker veerdam bij de Veerha-
ven. De Rechthuislaan, zo genoemd als herinnering 
aan het rechthuis van het oude Katen drecht (het 
rechthuis was de zetel van schout en schepenen, 
later van het gemeentebestuur van deze voorma-
lige gemeente <website SAR>) ontwikkelde zich 
vervolgens tot de meest representatieve (winkel)
straat van Katen drecht.

Niettemin bleek ook dit schema uit 1895 niet 
heilig. De kleinere bouwblokken uit het blokken-
schema van De Jongh zijn uiteindelijk niet uitge-
voerd. Deze locaties werden veel grootschaliger 
ingevuld. Hier heeft voor wat betreft het westelijk 
deel bij de huidige Tolhuislaan de bochtstraal van 
de havenspoorlijn richting 1e en 2e Katendrecht-
se Haven een rol gespeeld. Voor het bouwblok 
tussen Tolhuisstraat en Rechthuislaan is de school 
voor Gewoon Lager Onderwijs (openbaar onder-
wijs) uit 1906 mogelijk dwingend geweest. De drie 

Katen drecht 2e fase: de definitieve 
uitbouw van een havenwijk

Het verleggen van de waterkering resulteerde bij 
de Maashaven – evenals bij het Rijnhavenplan – in 
de noodzaak tot ophogen. Bij het dorpje Katen-
drecht wisten de baggerspeciepakketten de his-
torische polderstructuur definitief uit. De uitgebag-
gerde grond werd ook gebruikt voor de aanleg 
van fabrieksterreinen en hoofdwegen op andere 
locaties rond de Maashaven. 
Het nieuwe Katen drecht weerspiegelde de visie 
die De Jongh op de stadsvorming van Zuid had. 
De havens en hun noodzakelijke infrastructuur 
dicteerden de planuitleg en daarmee de woon-
kwartieren. De Brede Hilledijk werd uiteindelijk 
doorgezet als dé centrale vervoersbundel tussen 
het spooremplacement bij de Spoorweghaven 
enerzijds en de Maashaven Noordzijde en 1e, 2e 
Katendrechtse Haven anderzijds. De optimalisatie 
van het havenspoor was dwingend en bepaalde 
daarmee de planuitleg van de tweede Katen-
drechtse uitbreiding. De rooilijnen van de bouw-
blokken werden gedicteerd door de bochtstralen 
van de treinbanen. De woonkern van nieuw Katen-
drecht werd daarmee omsingeld door heen- en 
weergaand havenspoorverkeer en de direct aan-
palende, langgerekte haventerreinen. 

Katen drecht 2e fase: planuitleg
Het Maashavenplan van 1895 bevatte een blok-
kenschema met een opzet op hoofdlijnen voor de 
hele omgeving. Ook Katen drecht was er in opge-
nomen. Voor wat betreft het woonkwartier moet 
De Jongh zijn uitgegaan van een vervolgfase over-
eenkomstig de reeds in ontwikkeling zijnde eerste 
fase, die neerkwam op gemeentelijk verkavelen en 
invulling door kleine ontwikkelaars. 

maashavenplan niet onomstreden

Het concrete plan ‘Ontwerp voor de Maashaven 
en de omringende straten’ dat het College en De 
Jongh de gemeenteraad in 1895 voorlegden, was 
bestuurlijk en politiek niet onomstreden. Door de 
Maashavenplannen moesten uiteindelijk 700 hui-
zen in het Maashavengebied worden afgebroken 
en tussen de 3000 en 4000 mensen elders onder-
dak vinden. Het plan betekende onteigening van 
bijna 250 hectare grond, wat fors zou drukken op 
de gemeentelijke begroting. Er klonken protesten, 
onder andere van bankier Marten Mees die zijn 
buitenhuis bij Katen drecht geofferd zag. Hij kwam 
met een goedkoper tegenplan tegen lagere ontei-
geningskosten, maar de ingediende alternatieven 
haalden het niet. De Jongh verdedigde zijn plan 
met verve. Hij stelde een einde te willen maken 
aan betreurenswaardige woon- en leefomstan-
digheden van de arbeiders en polderwerkers die 
in het kielzog van de spoorweg- en havenwerken 
naar Rotterdam waren getrokken. De gemeente-
raad ging in meerderheid akkoord maar de kritiek 
hield aan. In 1901 stokte de graanimport naar het 
achterland tijdelijk en verteerden de hoogovens in 
het Duitse Rijnland minder erts. De Jongh moest de 
baggermolens bij de in wording zijnde Maasha-
ven stilzetten, want zijn ‘dure visvijver’ – zo werd 
spottend opgemerkt – was diep genoeg. Toen het 
scheepvaartverkeer weer aantrok, verstomde de 
kritiek niettemin en ging men verder met de werk-
zaamheden. 
Wat De Jongh betreft zou het niet bij de Maas-
haven blijven als het om de ontwikkeling van Zuid 
ging. Hij voltooide daar zijn levenswerk met het 
grootste transito-havenbassin ter wereld: de 
Waalhaven (310 ha, 1907 – 1930). Deze werd 
pas ver na zijn aanstellingsperiode voltooid.

dijklocatie van het oude dorpsstraatje bevindt. 
De stedenbouwkundige opzet van Katen drecht 
kreeg door de handhaving van enkele resten 
oude bebouwing en de continuering van de Tol-
huisstraatwand niettemin een merkwaardige onre-
gelmatigheid die tot op de dag van vandaag het 
gebied kenmerkt. Het westelijk deel van de kern 
wijkt met zijn noord-zuidstructuur sterk af van het 
oostelijk deel. Ook de koppeling van beide delen 
middels één doorgaande oost-weststraat ontbrak 
al in de plannen van De Jongh, waardoor Deli- 
straat en omgeving zich heeft kunnen ontwikkelen 
als ‘roerig’ centrumgebied van Katen drecht en de 
Rechthuislaan en omgeving lange tijd als rustiger 
wijkdeel gefunctioneerd heeft. 

denis van het gebied. Ook aan de nieuwe Suma-
traweg bleven enkele panden die kort vóór de 
Rijnhavenplannen gebouwd waren gehandhaafd. 
De overige historische bebouwing van het dorp-
je werd gesloopt. De Jongh streefde, ondanks het 
noodzakelijkerwijs handhaven van enkele histo-
rische fragmenten - vermoedelijk in verband met 
eigendomsrechten - naar de continuering van zijn 
stedenbouwkundig patroon. Al in 1902 werd de 
noordzijde van de Tolhuisstraat doorgebroken 
naar de Veerlaan <SAR, archief Gemeentewer-
ken, 3S I 2671> . 

De haakstructuur van het oude dorp was daarmee 
als herkenbaar ruimtelijk gegeven definitief weg-
gesloopt. Nu getuigt nog slechts de merkwaardi-
ge oostelijke rooilijn van de Tolhuisstraat van dit 
verleden. Zelfs voor de welingelichte bezoeker is 
nauwelijks meer voor te stellen dat de haak van 
Tolhuisstraat en Katen drechtsestraat zich op de 

oost-west gedachte bouwblokken vervielen daar 
en werden vervangen door één groot bouwblok. 
Zeker is dat de schoollocatie al op een tekening uit 
1901 als ‘gereserveerd’ opgenomen werd <SAR, 
archief Gemeentewerken, 2098_2>. Een bijzon-
der gegeven is dat dit schoolgebouw niet op een 
binnenterrein geplaatst werd, zoals in de plannen 
van De Jongh gebruikelijk was, maar gewoon in 
de straatwand van de Tolhuisstraat. De Maas- en 
Rijnschool (later: Insulindeschool) aan de Rechthuis-
straat uit 1902, die ook onder De Jongh’s gezag 
tot stand kwam, werd wél op een binnenterrein 
geplaatst <bouwhistorisch onderzoek Tolhuisstraat 
107>.
De pre-industriële Boven-Oudeweg werd ingepast 
in het nieuwe plan voor de Tolhuisstraat. De oost-
wand met zijn golvende rooilijn met historische be-
bouwing van het oude dorp bleef gehandhaafd, 
en zou daar tot aan de stadsvernieuwingsperiode 
in de 20e eeuw getuigen van de diepe geschie-

Blokkenschema Maashaven, datum onbekend <bron: SAR, Archief Gemeentewerken>
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Tolhuisstraat: historische panden van het oude Katendrecht, tussen de twee 
wereldoorlogen in <bron: SAR>

Rechthuislaan met in het midden een dubbele bomenrij, volgens het laanprincipe 
van De Jongh.  Periode Interbellum <bron: KBO Historisch Katen drecht>

Overzicht westelijk deel van Katen drecht met verkoopprijzen 
en nieuwe eigenaren van de kavels, 1901 <bron: SAR, Archief 
Gemeentewerken>

Overzichtskaart westelijk deel van Katen drecht met de 
doorbraak bij de Tolhuisstraat,  1902, 

<bron: SAR, Archief Gemeentewerken> 2.
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haventerreinen Katen drecht noord-
zijde

Met het gereedkomen van de Maashaven in 1905 
werd een 58 hectare groot waterbekken met 25 
meerstoelen voor 22 grote zeeschepen toege-
voegd aan de havens op Zuid. De 8,5 meter die-
pe haven overtroefde de 30 hectare grote Rijn-
haven, die minder ligplaatsen op het water had  
(21 meerstoelen en 16 ligplaatsen). De Maasha-
ven zou zich ontwikkelen tot de eerste échte grote 
haven voor massagoedoverslag, in eerste instantie  
op het water, waar de transito-overslag met een 
veelvoud aan drijvende graanelevatoren de toon 
zou zetten. Op de zuidoever bij Charlois vertaalde 
de overslag zich in enorme graansilo’s en op de 
noordoever bij Katen drecht in grote overslagter-
reinen. 
Inmiddels had de ontwikkeling langs de havenka-
de van de Rijnhaven niet stilgestaan. De kaart uit 
1910 laat dit duidelijk zien <haven van Rotter-
dam_kaart_SA_1912 of plattegrond gemeente 
Rotterdam_kaart_SA_1910>. Ter plaatse van 
de Pols was bij de Rijnhaven Zuidzijde eerste én 
tweedelijns bebouwing ontstaan. Langs de zuid-
kade van Katendrecht bevonden zich de door de 
Gemeente gebouwde en in vaste huur uitgegeven 
loodsen. Deze lage, met plaatijzer bedekte lood-
sen werden verhuurd aan de firma’s W.H. Müller 
en Wambersie en Zonen en Vriesseveem. Ten zui-
den hiervan bevond zich aan de zuidzijde van de 
bedrijvenstraat een smalle strook ten behoeve van 
stenen pakhuizen. Hier was enkel het pakhuis San-
tos van Blaauwhoedenveem – vernoemd naar de 
koffieuitvoerhaven Santos in Brazilië – te vinden. 
Het veem was in 1902 opgeleverd. De strook had 
een gezamenlijke lengte van 335 meter en zou uit-

eindelijk niet gevuld worden met veempakhuizen, 
maar een reeks kleine bedrijfjes met opslagterrei-
nen. Direct ten oosten van de knik in de kadewand 
lagen de loodsen van de ‘Holland-America Cotton 
Oil Company’, die voornamelijk werden gebruikt 
voor de opslag van katoenzaad. Ook bevonden 
zich er reservoirs voor de opslag van katoenolie 
en katoenpitmeel. Deze firma was daar al voor de 
eeuwwisseling gevestigd.

Ten westen hiervan, bij Rijnhaven Zuidwest en di-
rect tegenover het plantsoen bij de Delistraat had 
de gemeente rond 1900 twee grote loodsen ge-  
bouwd, die vrij smakeloos A en B werden gen-
oemd. Zij hadden een breedte van 40 meter en 
elk een binnenwerkse lengte van 109 meter. De 
loodsen waren hoofdzakelijk van ijzer gebouwd 
en afgedekt met gegolfd plaatijzer. De loodsen 
en de grond waren hier in eigendom van de ge-
meente en deze werden door de ‘Gemeentelijke 
Handelsinrichtingen’ verhuurd.

Heen en weer
Meer westelijk hiervan bevond zich de aangepas-
te Linker Veerhaven en de nauwelijks meer her-
kenbare Linker Veerdam die opgenomen was in 
de aangeplempte kadegrond. De Machinefabriek 
Katen drecht was hier samen met bijbehorende ha-
ven inmiddels verdwenen. 
De aanpassing van de Veerhaven was het directe 
gevolg van de wens van De Jongh om de ontsluiting 
van Katen drecht en Wilhelminakade over het wa-
ter goed te regelen. Omdat De Jongh grote waar-

fase 3: havenarbeiders, Chinezen, lichte 
vrouwen en matrozen; 1910 – 1940

Topografische kaart gemeente Rotterdam, 1910 <bron: SAR> 2.
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opening van de Maastunnel in dat jaar verbeterde 
de verbinding Noord – Zuid in aanzienlijke mate. 

de hechtte aan een vrij doorvaarbare ingang, was 
een brug tussen Kaap en Wilhelminapier niet be-
spreekbaar. De Jongh koos voor veerverbindingen, 
geheel in lijn met de lange veertraditie bij Katen-
drecht. Het veer vanaf de Katen drechtse Veerha-
ven ging via een stop aan het Koninginnenhoofd 
(kop Wilhelminapier) naar de Rechter Veerdam, 
bij de Veerhaven op de noordoever van de Maas. 
De aanlegplaats van de Rechter Veerdam was met 
een elektrische tramverbinding met het centrum 
van Rotterdam verbonden. Deze route werd door 
bewoners van Zuid én door zeelui genomen, wan-
neer zij het vertier op de Schiedamsedijk verkozen 
boven het plezier op Katen drecht. 
Na voltooiing van de Maashaven kwam hier de 
veerdienst tussen het Charloise Hoofd en Maasha-
ven Noordzijde op Katen drecht nog bij, om ook 
dít stadsdeel een betere aansluiting te geven. In 
1911 ging het ‘Heen en Weer’ tussen Katen drecht 
en Noord over van particuliere in gemeentelijk 
handen en werd de capaciteit opgevoerd. Hier 
kwamen grote wagenveerdiensten in de vaart, die 
ook  paardenkarren en auto’s konden vervoeren. 
Dit nieuwe veer behoefde met zijn specifieke laad-
kleppen een precieser ingerichte havenkom dan 
de oude Linker Veerhaven. 
 
Maar er waren nog meer veren op Zuid, zoals de 
verbinding tussen Wilhelminakade (globaal ter 
hoogte van het huidige Wilhelminaplein), via het 
Prinsenhoofd (westpunt Noordereiland) naar het 
Willemsplein op de Noordoever. Ook daar was 
een aansluiting op de tram, net als op Zuid, bij 
de Wilhelminakade. Deze laaste reed over de Pa-
rallelweg en Hillelaan. Voor degenen die de pont 
niet namen, bleef vanaf Zuid niets anders over dan 
omlopen of rijden via de lange weg naar Feijen-
oord en Willemsbrug, wilde men in het centrum 
komen. Deze situatie duurde voort tot 1942. De 

Wagenveer Linker Veerhaven Katen drecht, 1930 <bron: SAR>

Buizenterrein
Drinkwaterbedrijf

Hudig en Veder

N.V. Simons IJzer & 
Staalhandel

N.V Rubbershandel 
Excelsior

N.V Rubberhandel 
Excelsior

Firma F.A. van Es 
& Co

Furness Scheepvaart en 
Agentuur maatschappij

Rotterdamse Koel 
en Vrieshuizen

Kolentip

Verenigde Kolen-
maatschapij

Steenkolen Handels 
Vereniging

N.V. Maasveem

N.V. Thomsen’s 
Havenbedrijf

N.V. Thomsen’s 
Havenbedrijf

Bedrijven
Katen drechtse havens 
en Maashaven 1926 

Luchtfoto Katen drecht vanuit westelijke richting <bron: Aviodrome Lelystad 1926>
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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.
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San Francisco magazijn-
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Bedrijven Rijnhaven 1926 Bedrijven Rijnhaven 1926

Luchtfoto Katen drecht vanaf Hillelaanzijde <bron: Aviodrome Lelystad 1926> Luchtfoto Katen drecht vanuit westelijke richting <bron: Aviodrome Lelystad 1926>
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haventerreinen Katen drecht West-
zijde

De 1e, 2e en 3e Katen drechtse Hoofden waren 
na gereedkomen in gebruik genomen voor de 
overslag van o.a. hout, erts, stenen materialen en 
steenkolen. De Gemeentelijke Handelsinrichtingen 
hadden op het 2e Katen drechtse Hoofd een ei-
gen houten verhuurloods (loods C) geplaatst. Op 
het 3e Katen drechtse Hoofd volgde een volgen-
de houten loods (loods D) <Ysselsteyn, H.A. van, 
De Haven van Rotterdam, blz 79 e.v.>. Aan de 
noordzijde van het 1e Katen drechtse Hoofd in de 
nabijheid van het daar nog gevestigde clubhuis 
van ‘De Maas’ bevonden zich de terreinen van 
de Katen drechtse Houtkoperij. Hiernaast lag het 
terrein van de Koninklijke Nederlandsche Stoom-
boot-Maatschappij met daarop een gegalvani-
seerd plaatijzeren opslagloods. Meest opvallend 
in de beginfase op de Kop van Katen drecht was 
de enorme kolentip die, gekoppeld aan een dikke 
bundel van havenrails, treinen af en aan deed 
komen en gaan en die de ruigheid van de locatie 
onderstreepte.

Tijdens het Interbellum vonden er aan de kop ver-
dere wijzigingen plaats. De kaarten uit 1923 en 
1933 laten dit zien. Op het 1e Katendrechtse 
Hoofd had de firma Hudig en Veder zich aan de 
Fruitstraat gevestigd. Ten noorden daarvan be-
vond zich het Buizenterrein, een opslagterrein van 
Gemeentewerken. Op het 2e Katendrechtse Hoofd 
vestigden zich aan de Ertsstraat de Rotterdamsche 
Koel- en Vrieshuizen en bijna de volledige zuidzij-
de van het 3e Katendrechtse Hoofd werd bezet 
door de Steenkolenhandelsvereniging aan de Ba-
saltstraat. Deze verzorgde hier de overstort van 
steenkolen en expanseerde in de loop der jaren 
flink. Verder was de 1e Katendrechtse Haven nu 

De loodsen San Francisco 
en mexico-Cuba

In de jaren ‘20 en ’30 veranderde de situatie aan 
de Rijnhavenzijde Zuidzijde niet ingrijpend, met 
één grote uitzondering. Aan de zuidwestzijde van 
de haven werden de loodsen A en B gesloopt en 
verdwenen de pakhuizen van de voormalige ‘Hol-
land-America Cotton Oil Company’. Het gebied 
werd in gebruik genomen door de Holland Ame-
rika Lijn (opvolger van de Nederlandsch Ameri-
kaansche Stoomvaart Maatschappij) en hier ver-
rezen 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 gezamen-
lijke kadelengte van 520 meter!
De in 1922 opgeleverde loods San Francisco was 
volledig opgetrokken uit gewapend beton en tel-
de twee verdiepingen. Op de westpunt hiervan 
bevond zich een vier verdiepingen hoog beton-
nen magazijngebouw met woningen. De loods 
Mexico-Cuba was geheel in ijzer opgetrokken en 
had één verdieping. Beide complexen zetten de 
volledige wand van de Veerlaan dicht. De 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 silhouet. Ook aan de zij-
de van de Veerlaan was sprake van toepassing 
van een drietal rijdende dakkranen. Aan dezelfde 
zijde bevond zich onder het gebouw een galerij 
waaronder een aftakking van het havenspoor was 
doorgetrokken. De gevel was over de volle lengte 
voorzien van laadkleppen die in dichte positie de 
gevel dichtzetten. Ook in het interieur was sprake 
van geavanceerde installaties. Twaalf goederenlif-
ten 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. Op 
de westpunt van het complex, bij de Veerhaven 
werd een plantsoen ingericht. 

Delistraat - Veerlaan, 1946 <bron: Nederlands Fotomuseum, foto Kees Molkenboer> Katen drechtselaan - Veerlaan ter hoogte van het voorplein van de Veerhaven, 1930 <bron: SAR>
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aan de zuidzijde voorzien van haventerreinen voor 
verschillende firma’s. 
Een opvallend ruimtelijk gegeven is dat de cen-
traal liggende ontsluitingstraten op de hoofden 
(Fruitstraat, Ertsstraat, Basaltstraat) een flexibele 
ordening langs de havenkades mogelijk maakte. 
Ter plaatse van de knik van Maashaven Noord-
zijde en 3e Katendrechtse Hoofd bevond zich 
een opstapplaats voor vletjes en konden Katen-
drechters bij het water te komen om te zwemmen. 
Hier legde ook het veer naar Charlois aan.

haventerreinen Katen drecht Zuid-
zijde
Wanneer het blokkenschema van het Maashaven-
plan wordt gelegd naast de definitieve situatie 
in 1933, valt op dat de locaties langs de Maas-
haven Noordzijde zich heel anders ontwikkelden 
dan De Jongh had voorzien. In 1908 werd er nog 
vanuit gegaan dat de noordzijde van de Maas-
haven in gebruik zou worden genomen door vaste 
stoomvaartlijnen. Dit bleek een misrekening. <van 
Ysselsteyn, H.A., De Haven van Rotterdam, blz 
73>. En van een regelmatige invulling met dwars-

straten die gerelateerd waren aan straten in de 
kern van Katen drecht kwam het ook niet. De invul-
ling langs de Maashaven werd geheel gedicteerd 
door de harde eisen die de fluïde economie van 
het havenbedrijf stelde. Er ontwikkelde zich een 
planuitleg met eerstelijns terreinen langs de haven 
en tweedelijns terreinen aan een bedrijvenstraat. 
Het geheel had een vergelijkbare basisopzet als 
bij de Rijnhaven Zuidzijde. Ook hier was sprake 
van een variant van het pierenhaven-principe: een 
pier met ter weerszijden gegraven havenbekkens 
met in het midden van de pier een openbaar 
toegankelijke weg, geflankeerd door langgerekte 

Kaart uit verhuurboeken <bron dhr. Stadhouders>Topografische kaart gemeente Rotterdam, 1933. De planuitleg van Katen drecht bleef tot 1940 min of meer hetzelfde. <bron: SAR>

pakhuizen en loodsen, met een optimale positio-
nering van kade, spoor en weg ten opzichte van 
haventerreinen.  

Toch was er aan de Maashaven Noordzijde sprake 
van een afwijkende situatie ten opzichte van de 
Rijnhaven. Niet stukgoed maar massagoedover-
slag dicteerde de invulling. Hierdoor ontbraken 
hogere veemgebouwen en domineerden juist gro-
te, vlakke terreininvullingen het beeld. Bovendien 
was er, gedicteerd door de noodzakelijke ruimte 
voor massagoedopslag en kranen, of ten gevolge 
van de noodzakelijke rangeerruimte, soms sprake 
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Laadbruggen van Thomsen’s Havenbedrijf aan de Maashaven N.Z., foto Cornelis Nieuwland, ca. 1911-1912 <bron: onbk>

van het vervallen van de tweeslag.   

De Jongh koos ervoor de Brede Hilledijk als centra-
le as voor het havenspoor verder uit te bouwen en 
het spoor naar het 2e en 3e Katendrechtse Hoofd 
zuidelijk langs de havenwijk te leggen.  Hiermee 
ontstond aan de zuidzijde van de bewoningskern 
een harde grens. Deze kwam tot uitdrukking in 
de lange gevelwand in het noorden en een bric-à 
-brac van haveninvullingen in het zuiden, met hier-
tussen een brede strook havensporen. Door de 
hoekverdraaiing tussen de reeds gerealiseerde 
bebouwingswand en de nieuwe Maashavenkade 
kregen de tweedelijnslocaties aan de Maasha-
ven een wigvorm, die voor een deel met kleinere 
rest- en industriefuncties ingevuld werden. Onder 
andere vonden de barakken voor de Uranium 
Steamship Company hier hun plaats. 

Meer naar het westen voegde Thomsen’s Haven-
bedrijf de tweedelijnslocaties bij de enorme eer-
stelijnslocatie die zij aan de Maashavenkade had. 
Hier verrezen de eerste elektrische laadbruggen 
van Rotterdam, die met hun enorme afmetingen 
en gewicht alleen op kades konden worden geïn-
stalleerd, uiteindelijk 8 stuks in totaal. Hiermee kon 
aan deze Maashavenzijde een groot deel van het 
massagoed van kolen en erts aan de kades wor-
den overgeslagen, direct naast de terreinen van 
de Steenkolen Handelsvereniging van Van Beunin-
gen.
Oostelijk hiervan bij de Pols vestigde zich eerst de 
firma Hudig & Pieters met hun boten van de vaste 
dienst op Philadelphia <van Ysselsteyn, H.A. , De 
Haven van Rotterdam, blz 73>. Later waren onder 
andere de handelsmaatschappijen P.A. van Es & 
Co., Furness Scheepvaart en Agentuurmaatschap-
pij en ook Thomsen’s hier gevestigd. Deze hadden 
brede en diepe loodsen voor de opslag van goe-

deren. Helemaal aan de oostzijde, in aansluiting 
op de Hillelaan bevond zich de locatie waar de 
bananenboten aanmeerden. Menig kind uit Katen-
drecht en Afrikaanderwijk viste hier de overboord 
gevallen bananen uit het water.

Bij de aansluiting op de Hillelaan was binnen de 
weerwar van havenspoorlijnen een driehoekig 
grondstuk overgeschoten. Hier kwam in de tweede 
helft van de jaren ‘20 een opvallend driehoekig 
woningbouwblok tot stand.

Havenarbeid
De periode van het Interbellum werd gekenmerkt 
door een voortgaande mechanisatie van de ha-
ven. Sterk verbeterde elektrische kranen, graane-
levatoren en laadbruggen volgden elkaar op en 
versnelden het overslagproces op verbluffende 
wijze. Het bleek een proces dat in de loop van 
de decennia duizenden arbeiders hun baan kostte, 
maar die slechts beperkt impact had op de werk-
gelegenheid - althans tot aan de crisisjaren in het 
Interbellum - omdat de stormachtige groei van de 
haven dit compenseerde en verhulde. Er bleven 
decennialang vele zware sjouwklussen bestaan en 
er was mankracht nodig 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 bleven er veel arbeiders nodig bij 
het overslaan van bulkgoederen, bijvoorbeeld bij 
het loshakken van ertsen voordat de grijpers deze 
konden vervoeren.
Tussen 1850 en 1914 had de groei van het aantal 
havenarbeiders die van de bevolking al overtrof-
fen en import van arbeidersgezinnen uit onder an-
dere Zeeland en Noord-Brabant was aan de orde 
van de dag. Honderden bootwerkers en sjouwers  
werden dagelijks  - dus als dagloners - geronseld 
en weer afgedankt. Dat was het werk van sjou-
wers- of huurbazen, zogenaamde ‘krassen’, die 
over het algemeen ronselden in kroegen. Vaak wa-
ren 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 uitbeta-
ling plaats, wat de drankconsumptie ten goede 
kwam. Ook wanneer de arbeiders op stroom los-
ten hoefden zij hun borrel niet te missen. Er wa-
ren kistjesmannen of -vrouwen, gespecialiseerde 

Maashaven N.Z., Kinderen duiken naar bananen, 1961 
<bron: SAR> 2.
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Chinezen
Een bijzondere categorie arbeiders vormden de 
Chinezen, waar Katen drecht zo beroemd om ge-
worden 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 de werkijver en het 
doorzettingsvermogen van hun Chinese matrozen 
en stokers, dat zij hen na afloop van de staking 
niet ontsloegen. In 1914 opende het eerste pension 
op Katen drecht die werd geëxploiteerd door een 
Chinese wervingsagent. Deze ronselde landgeno-
ten voor de Engelse Koopvaardij. Engelse reders 
hadden eveneens veel Chinese bootslieden aange-
nomen 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. Zodoen-
de keerden velen terug naar Rotterdam, waar zij 
alsnog aanmonsterden op Engelse schepen. De 
Nederlandse reders deden intussen in toenemende 
mate beroep op de goedkope Chinese arbeids-
krachten: in 1927 voeren al meer dan 3000 in 
dienst van de Nederlandse vloot. Door de vraag 
naar Chinese stokers nam de omvang van de Chi-
nese kolonie op Katen drecht snel toe. In 1922 
herbergde het schiereiland zestien pensions waar 
444 Chinezen bivakkeerden. In 1926 was er spra-
ke van 28 logementen met ongeveer 1500 perso-
nen. 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 over-
heid voelde zich niet geroepen daar iets aan te 
doen. Op de steun van de Rotterdamse socialisten 

(‘teng-teng’) venten is in de crisistijd de bekendste 
Chinese activiteit geworden, omdat dit juist buiten 
het schiereiland plaatsvond.
Het was een tijd van ongekende armoede.  
Zwarthandel en smokkel tierden welig en moord-
aanslagen op de Kaap waren geen zeldzaamheid. 
Rotterdam voerde vanaf begin jaren ’30 een straf 
remigratiebeleid: het aantal Chinezen zou moeten 
worden afgestemd op de behoefte van de Ne-
derlandse 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.

hoefden de Chinezen op het schiereiland evenmin 
te rekenen. Na de Beurskrach van 1929 verloren 
de meeste Chinese stokers hun baan. Maar zij ble-
ven wel op Katen drecht wonen en er kwamen er 
zelfs meer bij. Men wilde – ingesloten door taal-
problematiek en culturele verschillen – binnen de 
eigen gemeenschap blijven leven. Maar vanwege 
de economische crisis als gevolg van de beurskrach 
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 in deze ja-
ren schering en inslag op de Kaap. Pindakoekjes 

Chinese man en kind op Katendrecht, ca. 1920-40 <bron: NA>

havenbedrijven en verschafte de bootwerkers eni-
ge zekerheid van steunuitbetaling als er tijdelijk 
geen werk was.
Niettemin kon, met uitzondering van deze halfvas-
ten en de havenarbeiders in dienst van lijnvaartre-
derijen, het overgrote deel van de havenarbeiders 
niet rekenen op geregeld werk en inkomen. Er was 
bovendien sprake van wisselende en zeer lange 
werktijden, waarbij het weer en de lading de ar-
beidstijd bepaalden. Er was bovendien veel meer 
aanbod dan vraag naar arbeid. Het loon voor ha-
venarbeiders was daarom laag en stakingen leid-
den slechts tot tijdelijke loonsverhogingen, omdat 

parlevinkers die aan boord jenever verkochten. 
Het drankgebruik bezorgde de bootwerkers een 
slechte reputatie en het ontwrichtte menig arbei-
dersgezin.
In 1916 werd de Haven Arbeids Reserve (later 
S.H.B., Samenwerkende Haven Bedrijven) opge-
richt. Een van de initiatiefnemers was de voorzit-
ter van de Scheepvaartvereniging Zuid, de car-
gadoor en reder Henricus Paul Nijgh (1876-1949) 
werkzaam bij de firma Van Ommeren, die ijverde 
voor een goede arbeidssituatie voor de havenar-
beiders. De H.A.R. legde een poule van betrouw-
bare havenarbeiders aan voor de aangesloten 

Laden en lossen kade Rijnhaven-Noordzijde (kade Wilhelminapier),  W.Muller&co,  datum onbekend <bron: SAR>

de werkgevers na een staking geleidelijk aan de 
lonen weer verlaagden. Zo bleef het uurloon tus-
sen 1890 en 1911 op 25 cent staan. Ook voor de 
havenarbeiders op de Kaap betekende dit gebrek 
aan welvaart. 

Rijnhaven-Oostzijde, Laden en lossen, 1939 <bron: SAR>
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Kaap: niet alleen nachtleven en 
ongeregeld

De afwijkende positie die Katen drecht innam als 
woonwijk ten opzichte van de reguliere wijken op 
Zuid, betekende toch niet het volledig ontbreken 
van sociale structuur. Er was binnen de wijk wel 
degelijk sprake van een zekere ordening. De De-
listraat en omgeving vormde het epicentrum van 
kroegen en nachtleven. De Rechthuislaan en omge-
ving was het wat sjiekere deel van de wijk. Kinde-
ren speelden ook op de Kaap op straat en gedu-
rende de zomermaanden werd het koolasveld aan 
de Tolhuislaan het middelpunt van grootse voet-
baltoernooien voor jong en oud. Zo kon elke straat, 
café, clubhuis of particulier zich met een elftal in 
laten schrijven. Ook scholen en geloof vormden 
bindmiddelen van sociaal leven. Er bevonden zich 
meerdere schoolgebouwen in de wijk. Onder an-
dere aan de Rechthuisstraat bevond zich binnen 
een bouwblok de Maas- en Rijnschool (later: In-
sulindeschool) een school voor openbaar onder-
wijs. Aan de Tolhuisstraat 27 bevond zich eerst de 
school voor Gewoon Lager Onderwijs; het school-
gebouw zou sluiten en hier zou zich uiteindelijk de 
Rooms-Katholieke St. Paulusschool vestigen <Van 
Meer, W, Parochie Margaretha Maria Alacoque, 
blz 16>.
Zo’n katholieke school was geen toeval. In de ja-
ren ’20 werd al een pand aan de Rechthuislaan 
50 verbouwd voor de Paters Capucijnen, die hier 
de kerkruimte van de H. Margaretha-Maria Ala-
coque in gebruik namen <Meyer, H., Operatie 
Katen drecht, blz 67>. Het doel was ‘Het zede-
lijk en godsdienstig heil te bevorderen der vele 
bootwerkers en zeelieden en arbeiders, die lang-
zamerhand meer en meer een prooi worden van 
ongeloof, zedenbederf en socialisme’. 
De paters stichtten in 1923 een school in een hou-

derzijds uit havenarbeidersgezinnen afkomstig uit 
Noord-Brabant en Zeeland, in de loop van slechts 
20 jaar zag de demografische samenstelling er 
heel anders uit. 
Om dit te begrijpen zal de ruimtelijk positie van 
Katendrecht in het verhaal moeten worden betrok-
ken. Deze was namelijk behoorlijk geïsoleerd. De 
ligging op een schiereiland temidden van twee 
enorme havenbekkens waar schepen met vreem-
delingen af- en aanvoeren, maakte het milieu op 
de Kaap internationaler, minder geregeld en be-
slist avontuurlijker. Het Rotterdamse stadsbestuur 
was er niet helemaal ongelukkig mee, naarmate zij 
meer en meer ging beseffen dat minder reguliere 
en illegale praktijken hier het best hun plek kon-
den vinden, aangezien het schiereiland maar op 
één locatie met het vasteland verbonden was. De 
controle daarop was immers eenvoudiger. Het ge-
meentebestuur stuurde erop aan deviante groepen 
hier te houden. De Kaap en zijn omgeving - Hille-
kopbuurt en Afrikaanderwijk - dreven zo onher-
roepelijk uit elkaar. 
Het gemeentelijk uitzonderingsbeleid betrof niet 
alleen Chinezen. Ook onaangepaste havenarbei-
ders, gevallen vrouwen en ongeregelde zeelui 
kwamen op Katen drecht terecht of kwamen er niet 
meer weg. Onaangepaste havenarbeidersgezin-
nen misten door de strenge selectiecriteria die de 
woningbouwverenigingen in de jaren ’20 voor de 
sociale nieuwbouwwoningen elders op Zuid han-
teerden zowiezo de kans om van de Kaap weg te 
komen. Een minimumeis was vast werk, een regel-
matig gezinsleven en afwezigheid van alcoholisme 
en prostitutie. Wie daar niet aan voldeed, bleef 
op de Kaap achter.

leverde de hoofdhuurder extra inkomsten op en 
de hoeren waren hierdoor verzekerd van enige 
controle als ze aan het werk gingen. De hoeren 
die ‘zaken voor eigen rekening’ deden (souteneurs 
waren uitzondering) pikten de klanten op in de 
plaatselijke café’s. Die vonden dit prima, mits de 
vrouwen wel één of meer drankjes aangeboden 
werd. Daarmee ontstond een lucratief verdienmo-
del 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 
niet gehandhaafd. ‘Leven en laten leven’ bleef hier 
de grondslag voor sociale omgang. 

De Verenigde Staten eisten garanties dat alle 
immigranten vrij van besmettelijke ziekten wa-
ren; 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 Amerikaan-
se eisen tegemoet met de bouw van speciale land-
verhuizershotels op en nabij Katen drecht.
De emigranten werden daar geïnterneerd en ston-
den er onder hygiënische controle. Ze moesten 
vaak maanden, soms jaren wachten op een over-
tocht. Het was druk en de prijzen waren substanti-
eel. Tot 1914 functioneerde op de Wilhelminapier 
het representatieve hotel van de H.A.L. Hier waren 
ook quarantainebarakken aanwezig. 
Op Katen drecht zelf exploiteerde de Uranium 
Steamship Company aan de Brede Hilledijk van 
1910 tot 1933 het zo genoemde Uraniumhotel: 
een grote houten barak met honderden bedden, 
waar de landverhuizers hun beurt konden afwach-
ten. Deze diende als tijdelijke opvang voor men-
sen die weggevlucht waren voor het geweld in hun 
land tijdens de Eerste Wereldoorlog. Men sprak in 
die tijd ook wel over ‘Het Belgische Hotel’ <Romer, 
H, Katen drecht op de golfslag van de tijd> 

gemeentelijk uitzonderingsbeleid
Het leven op het schiereiland tijdens het Interbel-
lum kwam in het geheel niet overeen met het re-
guliere leven dat in de almaar aangroeiende ar-
beiderswijken op Zuid te vinden was. Deze wijken 
faciliteerden de havens met de winkelplinten aan 
de Hillelaan waar ook vanuit de haven gebruik 
van werd gemaakt, maar bleven toch overwegend 
katholieke volksbuurten, terwijl op Katen drecht de 
bevolkingssamenstelling ingrijpend veranderde.
Bestond Katen drecht tijdens de prille aanvang 
enerzijds uit inwoners van het oude dorp en an-

Zwervende zeelieden en landver-
huizers

Naast de Chinezen, hoeren, zwervende en 
werkzoekende zeelieden, die in de pensions van 
het schiereiland een tijdelijke huisvesting vonden, 
droegen ook landverhuizers uit met name Mid-
den- en Oost- Europa bij aan de sociale enclave 
die de Kaap onmiskenbaar geworden was. 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 on-
dernomen, onder andere vanaf de kade voor de 
San Fransiscoloods. 

Lichte vrouwen
Bij al deze sociale onrust voegden zich de verwoe-
de pogingen van de gemeente in de jaren 1910 
– 1914 de prostitutie uit te roeien. Met het uitroe-
pen van het bordeelverbod in 1910 en de sloop 
van het Zandstraatkwartier in 1911 voor het nieu-
we stadhuis aan de Coolsingel vluchtten de hoe-
ren naar de café’s aan de Schiedamsedijk en op 
Katen drecht. Het schiereiland was een geliefd toe-
vluchtsoord voor de vrouwen van lichte zeden. Er 
was al een infrastructuur van café’s en danshuizen 
aanwezig en de grote aantallen havenarbeiders 
en zeelui die hier in de pensions sliepen vormden 
welkome klanten. Bovendien was de toevoer van 
klanten tussen de twee havens continue en moes-
ten deze om naar Noord te gaan via Katen drecht 
naar de veerpont.
De armoede onder de bevolking op de Kaap was 
bovendien aanzienlijk en de huren waren er laag. 
Een peeskamertje huren van een arbeidersgezin 

Landverhuizers bij douaneloods Brede Hilledijk, 1913, foto C. Nieuwland. <bron: onbk> Delistraat, prostitueé in deuropening naast een Chinees boardinghouse 1922, De Kaap <collectie: Hans 
Soeters>
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joodse vrouw Esther Hartog (1905-1998). Naast 
grafisch werk maakte hij ook mozaïeken. Samen 
met Esther maakte hij indrukwekkende foto’s, o.a. 
van de nabije omgeving van Katen drecht. 
Daan van Golden werd geboren op Katen drecht 
maar zou vooral na de Tweede Wereldoorlog car-
rière maken. Van Golden werd eerst opgeleid tot 
machinebankwerker, kreeg toen schilderlessen van 
de jezuïeten, zou aan het eind van de jaren ’50 de 
kunstacademie in Rotterdam doorlopen en uitein-
delijk één van Nederlands bekendste Pop Artkun-
stenaars worden.

Een andere Katen drechtse schilder was Leo Mineur 
(1892-1976), die eigenlijk reclameschilder was.  
Hiernaast maakte hij ook vrij werk. Mineur was 
op Katen drecht geboren, woonde er een tijd en 
stond bekend als ‘een groot Rotterdams artiest’, 
met modieuze kleding en kennis van het Parijse 
kunstenaarsleven. Hij had een grote fascinatie voor 
de Franse impressionisten. Meerdere kunstenaars 
werkten vanaf 1924 in zijn atelier, dat pas na de 
Tweede Wereldoorlog tot grote bloei zou komen. 
<www.bkor.nl>

ten schoolgebouw aan de Tolhuisstraat 25, maar 
door de groei van de school lag het in 1940 voor 
de hand te verhuizen naar het schoolgebouw op 
nr. 27.  De paters startten naast school en kerk 
ook een clubhuis in een pand aan de Brede Hil-
ledijk. Daar startte in 1924 een tehuis voor R.K. 
zeelieden, het Apostolaat der Zee. Men bezocht 
van daaruit de schepen op stroom, maakte pro-
paganda voor het apostolaat en bood hulp bij het 
zoeken naar onderdak voor de zeelieden.

Dat geloof en kunst niet ver van elkaar hoefden 
te liggen, bewijst het leven van Dolf Henkes (1903 
– 1989). Deze beroemde Rotterdamse kunste-
naar heeft – samen met zijn broer – nog voor het 
Apostolaat de boten bezocht. Hij groeide op in de 
haven en zou zich na een korte tijd varen als zelf-
standig kunstenaar vestigen. Vanaf 1940 was dit 
aan de Veerlaan, waar hij met moeder, broer en 
zus een woning betrok. Samen met Wally Elenbaas 
(1912-2008) en Daan van Golden (1936 – 2017) 
is Henkes één van de bekendste Kaapse schilders. 
Wally zou vanaf 1942 op de hoek van de Katen-
drechtselaan en de Rechthuislaan (boven het huidi-
ge pand Belvédère) komen wonen, samen met zijn 

Parochie Margaretha Maria Alacoque, Van Meer, W., 1940 
<bron: onbk>

Muurschildering door Wally Elenbaas, Tropic bar, 1959, SS Rotterdam <bron: 
onbk> 

Schilderij Dolf Henkes, met als thema Verwoeste haven,  1944, zonder titel <
collectie RCE>

Eerste oorlogsjaren

De oorlogsjaren waren voor de Rotterdamse ha-
ven dramatisch. In de meidagen van 1940 vonden 
uitgebreide gevechten plaats op de Wilhelmina-
kade. Op de havenkades bij Katen drecht gingen 
verschillende loodsen verloren. Tijdens de inname 
van Rotterdam waren meerdere schepen op mag-
neetmijnen in de Nieuwe Waterweg gelopen. De 
rivier lag bezaaid met gezonken schepen.  

Tijdens de oorlogsjaren decimeerde de bezetter 
de havenoutillage. De Duitsers versleepten veel 
kostbaar materieel weg naar Duitsland. De te-
rugloop van het aantal zeeschepen dat de haven 
binnenkwam – in 1944 kwam er nog maar 1% 
binnen van de zeeschepen die in 1938 Rotterdam 
aandeden – gekoppeld aan de Duitse repressie 
resulteerde in diepe armoede. 

Katen drecht en de jazz
De volkswijken op Zuid leden onder de oorlog zo-
als veel andere steden in Nederland. Honger en 
sperrtijden kenmerkten de periode. Als uitzonde-
ring op dit trieste en reguliere leven bleef Katen-
drecht toch een betrekkelijk levendige gemeen-
schap. Muziek speelde daarbij een belangrijke rol. 
Wat dat betreft waren er grote overeenkomsten 
met het Interbellum. Voor de oorlog was er in de 
tientallen kroegjes altijd wel een zeeman die een 
muziekinstrument bij zich had, wandelden er regel-
matig harmonie-orkesten door de straten, speel-
den er jukeboxen in de café’s en bracht ook het 
draaiorgel sfeer en gezelligheid, waardoor menig 
jong talent aangemoedigd werd. Het is bekend 

werd ontdekt en op 31 december 1943 werd het 
café gesloten.

Verzet
Ook op Katen drecht broeide tijdens de oor-
logsjaren het ondergronds verzet, o.a. vanuit het 
Rooms-Katholiek patronaat aan de Rechthuislaan. 
Een van hun taken was het verplaatsen van ge-
dropte wapens vanuit het patronaat naar adres-

dat Johnny Hoes, geboren op de Sumatraweg, in 
de jaren ‘20- en ‘30 op de Kaap kennis maakte 
met internationaal bekende liedjes. De echte lief-
hebber van jazz kon in de jaren ’30 bovendien 
terecht in het Negro Palace Belvédère aan de 
Rechthuislaan.

Tijdens de oorlog werd Katen drecht 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, geslachtsziektes en opiumversla-
ving. Voor de levendige Rotterdamse jazzscene 
vormde Katen drecht daarom een vluchthaven. Het 
leven ging daar in de eerste jaren van de oorlog 
min of meer zijn gewone gang. Vanuit de dancing 
Belvédère klonken ongehinderd de (verboden) jaz-
zklanken van musici als Arthur Parisius, Teddy Cot-
ton, 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 Surinaam-
se kaseko. 

Op Katen drecht jazz spelen was echter niet zonder 
gevaar. Er was zelfs een waarschuwingssysteem
uitgedacht, om te voorkomen dat de Duitsers on-
verwacht Belvédère zouden kunnen binnenvallen.
Zodra er Duitsers op de Brede Hilledijk werden 
gesignaleerd, spoedde zich een ogenschijnlijk ar-
geloze 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 Katen drecht niet aan de 
algehele oorlogsmalaise. De jazz in Belvédère 

fase 4: Vernietiging en verzet; 
1940 - 1945

Kid Dynamite <bron: Nederlands Jazzarchief >
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sen elders in Rotterdam. Hun jeugdige koeriers 
verzorgden de verspreiding van valse bonnen die 
in Vreewijk werden gedrukt. Tijdens de bezetting 
hield men zich ook bezig met het uitzenden van 
kinderen naar het platteland. 

1944: vernietiging havens
Tot het jaar 1944 kwam Katen drecht er – gezien 
de oorlogssituatie – nog redelijk vanaf. Niettemin 
vonden in 1941 enkele geallieerde bombarde-
menten plaats die zich richtten op de haven, maar 
waarbij ook bebouwing geraakt werd <Politiear-
chief nr. 3304+grijs dossier nr. II van archief lucht-
bescherming, SAR>. Aan het eind van de oorlog 
wijzigde de situatie echter ingrijpend. In 1944 ruk-
ten de geallieerden op vanuit het zuiden, waarbij 
Antwerpen al in september 1944 werd bevrijd. De 
Antwerpse Haven viel 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 beide steden te 
vernietigen. In de morgen van 25 september voer-
den de Duitsers per schip 750 kilo-bommen in de 
Rijn- en Maashaven aan. Nadat het tijdmechanis-
me 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. 

Een dag voor de verwoesting moesten de Katen- 
drechters hun woningen verlaten en mocht alleen 
het nodige worden meegenomen. De eerste ex-
plosies vonden plaats op 26 september 1944. De 
volgende twee dagen waren de explosies nog he-
viger en de vernielingen nog groter. De brandweer 
mocht de wijk pas in, nadat alle bommen ontploft 
waren. Op 29 september keerden de bewoners 
definitief naar Katen drecht terug. Het was koud en 
het regende en vele huizen waren onbewoonbaar 

Lombokstraat-Veerlaan, 1944, Het Vrije Volk <bron: SAR>

geworden. <Van Meer, W, Parochie Margaretha 
Maria Alacoque, blz 11>

De schade aan woningen was enorm. Ruiten waren 
op een groot aantal locaties gesneuveld. Ook vol-
ledige kappen waren van woningen afgeblazen. 
De haven was volledig onklaar gemaakt. De ernst 
van de schade aan kades en opstallen bij de ha-
vens hing sterk af van het type kademuur en de 
positie van de bom. In de Rijnhaven, met zijn oude, 
op houten palen gefundeerde basaltmuren ont-
ploften 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 Maasha-
ven 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 San Fran-
ciscoloods werd later nog aan de havenzijde door 
een bombardement van de geallieerden getrof-
fen. 
De veerdienst op Katen drecht werd na het opbla-
zen van de havens in september 1944 tijdelijk on-
derbroken om diefstallen uit de vernielde huizen 
te voorkomen, althans volgens de officiële lezing. 
Na verzoekschrift van de bewoners van Katen- 
drecht en herstel van de steiger was het in novem-
ber mogelijk de veerdienst te hervatten.

Dat de verwoestingen grote indruk maakte tonen 
de schilderijen van 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.

Verwoesting kade aan de Maashavenzijde, 1944 <bron: SAR> 
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veerpont bleef het drukke (vracht)verkeer op de 
Veerlaan een Kaaps gegeven. 

Aan de Rijnhaven zuidzijde bij de Pols was langs de 
haven na het oorlogsgeweld sprake van een tabula 
rasa. Alle loodsen in eerste lijn waren hier vernie-
tigd. De bebouwingsstrook erachter met bedrijfs- 
en opslagbebouwing waaronder pakhuis Santos 
en koolzuur- en droogijsfabiek Rommen- höller was 
echter grotendeels intact en bleef - voor zover uit 
schaarse foto’s af te leiden valt - doorfunctioneren. 
Aan de waterkant werden de twee nieuwe loodsen 
West en Oost teruggebouwd die - zoals luchtfoto’s 
aantonen – rond 1954 in bedrijf waren. Het schar-
niergebiedje tussen Rijnhaven zuidzijde en de loca-
tie van de Fenixloodsen kreeg een sterk voedings- 
en landbouwgericht karakter en werd in gebruik 
genomen door het Centraal Bureau van de Nati-
onale Coöperatie Aan- en Verkoopvereniging van 
de Landbouw. Deze huurden hier al kadeterrein 
vanaf 1937 en hadden al een fors fabrieksvolume 
gebouwd dat tijdens de oorlog gespaard bleef 
(architect C.J. Henri van Ingen). Dit volume werd 
na de oorlog aan de oostzijde langs de kade uit-
gebreid met een lange rij loodsen en uiteindelijk 
werd door hen ook langs de Brede Hilledijk volume 
in gebruik genomen. De Centrale der Nederlandse 
Verbruik Coöperaties COOP NEDERLAND UA sloot 
vanaf 1949 hierbij aan. De Cuba-Mexicoloods 
van de H.A.L werd afgebroken en deze coöperatie 
bouwde daar haar meelfabriek die in verschillen-
de stappen als het complex Latenstein (architect 
J.J.M. Vegter) gerealiseerd werd. De basis van het 
complex was het 6 verdiepingen hoge langgerekte 
hoofdgebouw met westelijk hiervan een 10 verdie-

vestigde zich met al zijn activiteiten op de Wil-
helminapier. De locatie van de San Franciscoloods 
en Cuba-Mexicoloods verviel hierdoor aan de ge-
meente en zou uiteindelijk door andere partijen 
gebruikt gaan worden.

De enorme betonnen San Franciscoloods was door 
de Duitse havenvernietiging en een geallieerd 
bombardement aan de waterzijde enorm bescha-
digd. In 1947 volgde daarop een forse brand. Het 
middendeel van de loods werd daaropvolgend 
gesloopt. De twee resterende gebouwdelen wa-
ren niettemin deels opnieuw bruikbaar en aan de 
havenzijde werd - terugliggend - een nieuwe be-
tonnen gevel gerealiseerd. De extra maat op de 
kade die daardoor ontstond maakte nu plaatsing 
van kranen op de kade mogelijk. Het kenmerkende 
silhouet met de dakkranen verviel daardoor. Aan 
het complex werd op de plaats van het gesloopte 
middendeel een kantine en portiersgebouwtje toe-
gevoegd. De verbinding naar de havenkade kwam 
daarbij aan de Veerlaan te liggen, direct tegen-
over de Delistraat. De loodsen, onder de namen 
Fenix 1 en 2 werden opnieuw in gebruik genomen, 
eerst door Van Gend en Loos die hier zijn grote 
vrachtauto’s repareerde, en later door de firma C. 
Steinweg, een zelfstandig opererende handelson-
derneming die zich richtte op overslag van metaal- 
en staalproducten. Het uiterst westelijke deel van 
de San Franciscoloods, het oude magazijngebouw, 
werd vanaf 1954 in gebruik genomen door Pro-
vimi N.V. (Proteïne, Vitamine, Mineralen), een be-
drijf gespecialiseerd in diervoeder. Deze bouwde 
hier in de jaren ’50 ook nog een groot silogebouw. 
Met deze ontwikkelingen en de in de vaart zijnde 

Herstel en ontwikkeling van de ha-
ven: modernisering
Na de bevrijding bleek het herstel van de Rot-
terdamse havens, waaronder Rijn-, Maas- en Ka-
tendrechtse Havens een majeure operatie, die niet 
anders dan als een nationale opgave kon worden 
beschouwd. Het functioneren van de haven had 
voorrang en de wederopbouw van de gebombar-
deerde Rotterdamse binnenstad en wijken werd 
als secundair gezien. Bij het herstel van de havens 
waren verschillende organisaties betrokken. Pas in 
1949 was alle schade aan de Rotterdamse haven-
kades, terreinen en loodsen hersteld. 
De aanpak bestond niet alleen uit wederopbouw 
van wat was verwoest. De havencomplexen wer-
den ook gemoderniseerd en ingericht op de te 
verwachten groei. De havens, waaronder de Rijn- 
en Maashaven werden waar mogelijk dieper 
gemaakt, zodat er ook grotere schepen konden 
aanleggen. De activiteit in de Rotterdamse haven 
trok vervolgens snel aan. In 1949, het jaar van de 
definitieve afronding van herstel, werd de oude 
concurrent Antwerpen ingelopen. Al in 1952 kon 
Rotterdam zich de grootste haven van Europa noe-
men. 

ingrijpende herschikking van 
havencomplexen bij Katen drecht 
Op Katen drecht vond al direct na de Tweede We-
reldoorlog langs het water een herschikking plaats. 
Grote lengtes aan kade werden vernieuwd. Aan 
de noordzijde van het schiereiland, bij de Rijnha-
ven, verliet de Holland Amerika Lijn de Kaap en 

fase 5: Pooiers versus bewoners; 
WederoPBoUW en stadsvernieuwing; 1945 - 1990

Bedrijven noordzijde 1946

Luchtfoto Katen drecht vanaf Hillelaanzijde <bron: Aviodrome Lelystad 1946>

Santos
Blauwhoedenveem

resten van  Gem. 
Handelsinrichtingen

Rommenhöller

resten van Cuba Mexico loods

resten van San Francisco loods, 

Centraal Bureau van de nationale Cooperatie 
aan- en verkoopvereniging van de landbouw
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pingen hoge toren. Daarin bevonden zich een zak-
goedmagazijn met daarboven een bedrijfswoning, 
kantoor, kantine en laboratorium. Zuidelijk van het 
hoofdgebouw bevonden zich de eerste graansilo’s 
van het complex. De complexdelen kwamen in de 
periode 1950-1953 tot stand. Ten zuiden hiervan 
aan de Veerlaan werd in de jaren ’60 een enor-
me silo toegevoegd met een eigen glazen opbouw 
met machinekamer. Deze licht tegenwoordig als 
herkenbaar element ’s nachts groen op en is vanaf 
alle zijden aan de Rijnhaven zichtbaar. De oudere 
bebouwing van de Nationale Coöperatie werd uit-
eindelijk toegevoegd aan het Latensteincomplex.

De Rijnhavenzijde was niet de enige locatie waar 
op Katen drecht herschikt werd. Ook aan de Maas-
haven noordzijde was sprake van ingrijpende wij-
zigingen. Langs de Maashavenkade was na de 
Duitse kadevernietigingsactie in de eerste lijn, 
vanaf de Hillelaan tot en met de terreinen van 
Thomsen geen van de loodsen meer aanwezig. De 
laadbruggen bij Thomsen waren volledig vernie-
tigd. In de tweede lijn daarentegen, ter plaatse 
van de wigvormige strook ten zuiden van de Kern 
van Katen drecht en Brede Hilledijk, was de be-
drijfsbebouwing nog intact. Ook bij de Pols was de 
bebouwing in tweede lijn, waaronder het wigblok 
met woningen (ook wel ’t Schip genoemd) en de 
post van de GG en GD nog aanwezig. 
Langs de vernieuwde Maaskade werden na de 
oorlog meerdere nieuwe, grote stenen loodsen 
met forse afmetingen gebouwd, o.a. voor Thomsen 
(o.a. loodsen Scandinavië en Afrika), die op zijn 
vooroorlogse locatie bleef en voor de Rotterdam-
se Stuwadoorsmaatschappij en N.V. W. Müller & 
Co. Op de locatie van Thomsen kwamen de laad-
bruggen na de oorlog niet meer terug. Ook de 
vooroorlogse kleine havenkom voor o.a. het veer 
naar Charlois bij de knik naar het 3e Katendrecht-
se Hoofd kwam niet meer terug. 

Luchtfoto Rijnhaven vanuit westelijke richting <bron Aviodrome Lelystad, 1946>

San Francisco magazijngebouw, H.A.L.

Rommenhöller

Santos
Blauwhoedenveem

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

resten van Cuba Mexico loods

resten van San Francisco loods

Firma Steinweg, de Fenixloodsen I en II, 1960 <bron: SAR>

Bedrijven noordzijde 1946
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Bij de Katen drechtse Hoofden was tijdens de We-
deropbouw, vergeleken met Rijnhaven Zuidzijde 
en Maashaven Noordzijde, slechts sprake van 
beperkte wijzigingen. Op het 1e Katen drechtse 
Hoofd bleef het Buizenterrein nog lange tijd ge-
handhaafd, evenals de Veerhaven die tot in de 
jaren ’60 het veer naar Noord zou faciliteren. 
Ook het Katen drechtse politiebureau op de Linker 
Veerdam bleef daar doorfunctioneren. Het ge-
bouwtje bevond zich hier al vanaf 1910. Wel wa-
ren aan de zuidzijde van de Fruitstraat de kade-
wand en het werkterrein door het oorlogsgeweld 
verdwenen. De situatie werd eind jaren ’50, begin 
jaren ’60 pas weer hersteld met o.a. een nieuwe 
loods. Tussen 1960 en 1970 zouden daar de to-
matenboten gelost worden. De honderden vracht-
wagens die er moesten laden zorgden nog jaren-
lang voor forse verkeersopstoppingen. De firma 
Simons, sloopbedrijf en ijzer- en staalhandel die al 
in de jaren ’30 in de kom van de 1e Katendrechtse 
Haven aan de Katen drechtselaan gevestigd was, 
bleef op de oude locatie gevestigd. In 1958 werd 
daar Smitford Staal actief en realiseerde een kan-
toor waarin nu nog buurthuis ’t Steiger gevestigd is.
<https://docplayer.nl/5418748-Wandeling-
door-de-tijd-op-Katen drecht.html>. 

Het 1e Katen drechtse Hoofd zou pas vanaf de ja-
ren ’70 van karakter gaan veranderen. 
Het Gemeentelijk Drinkwaterleidingbedrijf verliet 
Katen drecht in die periode, waarna het Buizen-
park op het 1e Katen drechtse Hoofd werd aan-
gelegd. <Does, Tinus de, Rotterdam Katen drecht 
in vroeger tijden>. Het pleintje voor de Veerha-
ven met het bijbehorende bomenplantsoentje zou 
daarbij omgevormd worden tot een onderdeel van 
het park. Het politiebureau zou daar pas in 1980 
de locatie verlaten toen bij de Pols aan de Bana-
nenstraat een districtskantoor geopend werd <htt-
ps://docplayer.nl/5418748-Wandeling-door-de-
tijd-op-Katen drecht.html>.

N.V. Thomsens Haven-
bedrijf

Thomsens Havenbe-
drijf

N.V. Furness Scheepvaart 
Agentuur Maatschappij

Firma P.A. van Es en Co

Luchtfoto Rijnhaven vanuit noordelijke richting <bron: Aviodrome Lelystad 1946>

Luchtfoto Maashavenzijde, 1946 <bron: SAR>

Luchtfoto Maashavenzijde richting Katen drechtse Hoofd, 1944 <bron: SAR>

Bedrijven zuidzijde 1946

GG&GD

Wigblok
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Op het 2e Katen drechtse Hoofd was – voor zover 
de bronnen daar iets over loslieten –  geen of nau-
welijks sprake van oorlogsschade aan de kade; de 
kadecontour bleef daar overeenkomstig de voor-
oorlogse situatie. De Rotterdamse Koel- en Vries-
huizen functioneerden hier door en breidden zelfs 
uit. Ze zouden hier tot eind jaren ’60 blijven. Ook 
bevond zich hier de visverwerkingsfabriek Kristal, 
een belangrijke werkgever voor Katen drechtse 
vrouwen <https://docplayer.nl/5418748-Wan-
deling-door-de-tijd-op- Katen drecht.html>. 
De gemeentelijke loods C aan de zuidkade werd 
vervangen door twee nieuwe loodsen. Van een ko-
lentip op de kop was nu geen sprake meer. Mede 
als gevolg hiervan nam het aantal havensporen 
bij de Ertsstraat aanzienlijk af. De machinefabriek 
Nemag die al voor de oorlog nabij Simons een 
positie verworven had, breidde in de jaren ’50 
enigszins uit. Nemag zou hier tot aan de jaren ’80 
gevestigd blijven. De situatie op het 2e Katen-
drechtse Hoofd zou rond 1968 sterk veranderen 
omdat deze in gebruik genomen werd door het 
havenbedrijf DEKA, gespecialiseerd in de op- en 
overslag van chemicaliën. 
Het 3e Katen drechtse Hoofd bleef na de oorlog 
de wereld van steenkool. De Steenkolen handels-
vereniging en de Verenigde Kolenmaatschappijen 
functioneerden daar door. Op de scharnierlocatie 
met Maashaven-Zuidzijde vestigde zich de firma 
Heinrich Hanno N.V. Expediteurs en Cargadoors; 
in een forse loods. Deze firma zou gedurende een 
latere periode nog het volledig gebruik van de ka-
derand langs Maashaven-Noordzijde verkrijgen. 
De kom van de 2e Katendrechtse Haven aan de 
oostzijde was eind jaren ’50, begin jaren ’60 in-
gericht als een speeltuinlocatie voor Katen drechtse 
kinderen; een wonderlijk gegeven in de ruige con-
text van de havens. 

Luchtfoto Maashavenzijde, juli 1974 <bron: Aviodrome Lelystad>

Luchtfoto Deliplein (inmiddels plantsoen) en Katendrechtse Hoofd, 1967 <bron: Aviodrome Lelystad>

Luchtfoto Maashavenzijde richting Katendrechtse Hoofd, juli 1974 <bron: Aviodrome Lelystad>

Februariramp 1953 en Rotterdamse 
metro: de situatie op de hillelaan 
verandert ingrijpend
In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 
1 februari 1953 werd Nederland getroffen door 
de watersnoodramp. Het water in de havens be-
reikte een recordhoogte. Bij de Putselaan liep het 
water zo van de Maashaven de Afrikaanderwijk 
in. Maar niet alleen daar. In Katen drecht, bij de 
Hillekop en Hillelaan kwamen straten onder wa-
ter te staan <website SAR> . In het kader van de 
Deltawerken vonden forse dijkverhogingen plaats 
en in de periode 1960 – 1966 werd de Hillelaan 
langs de Maashaven verhoogd. Ook werd een 
breed dijklichaam op de Brede Hilledijk geïntro-
duceerd, net buiten het Polsgebied aan de over-
zijde van de Hillelaan. Voor Katen drecht zelf – 
buitendijks gelegen maar door de aanplempingen 
van De Jongh verhoogd – bleek dijkaanleg niet 
noodzakelijk. In 1961 startte min of meer direct na 
de dijkverhoging de bouw van de metrolijn tussen 
Centraal Station en Zuidplein. Op de kruising van 
de Brede Hilledijk en Hillelaan kwam metrostation 
Rijnhaven (ontwerp: C. Veerling, Gemeentewerken 
Rotterdam) tot stand. De metro werd in 1968 ge-
opend door prinses Beatrix en prins Claus. Met de 
metro werd een tweede tunnel onder de Maas ge-
realiseerd en deze vormde met korte intervallen 
een direct verbinding met de binnenstad. Het veer 
tussen Katen drecht en Noord werd uit de vaart ge-
nomen. De woonkern van Katen drecht, ingesloten 
door de havenfuncties, kreeg daarmee een nog 
geïsoleerder positie dan voorheen. 
 

School, geloof en verenigingsleven
De detailhandel en horeca bloeiden tijdens de 
Wederopbouw op Katen drecht weer helemaal op. 
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tantse school was op Katen drecht niet aanwezig. 
Rond 1980 werd de situatie complexer. Door de 
achteruitgang van de buurt bleek het kindertal 
zodanig geslonken dat nog slechts één schoolge-
bouw voor beide onderwijsnetten mogelijk was. 
Het resultaat zou de in 1986 opgeleverde loca-
tie De Schalm (architectenbureau van den Broek & 
Bakema) worden bij het Buizenpark aan de Katen-
drechtsestraat.
De verzuiling vormde tijdens de Wederopbouw 
nog een stevige referentie, maar werd uiteindelijk 
in de periode daarna van minder belang. In het 
Katen drechtse clubleven was er voorheen sprake 
van een waterscheiding die dateerde uit het be-
gin van de 20e eeuw, vooral tussen socialisten en 
katholieken. Vanaf begin jaren ’70 loste dit on-
derscheid geleidelijk op, maar in plaats daarvan 
ontstond er verwijdering tussen de autochtone Ka-
penezen en de import van niet-autochtone inwo-
ners. Ook op Katen drecht begon in het kielzog van 
de eerste immigratiegolf van de jaren ’60 en ’70 
de bevolkingssamenstelling te wijzigen. Het katho-
lieke Patronaat, clubhuis voor katholieke jongeren, 
dat in de Tolhuisstraat naast het socialistische KSV 
gehuisvest was, werd gesloopt. Voor Christenen 
resteerde nog De Boei aan de Veerlaan, die daar 
gevestigd zou blijven tot begin jaren ‘80. Toen 
het woonblok waar De Boei gevestigd was voor 
de stadsvernieuwing (het Boeiblok) moest wijken, 
verhuisde het clubhuis naar het voormalige kantoor 
van Smitfort Staal aan de Katen drechtselaan (nu 
locatie ‘t Steiger). Voorwaarde daarbij was dat 
het socialistische KSV en het christelijke De Boei sa-
men zouden gaan, wat uiteindelijk ook gebeurde 
<’t Eerste Kwartier, dubbelportret van een haven-
wijk, wandeling door de tijd op Katen drecht>.
 

Het pleintje bij de Delistraat werd in die tijd om-
gevormd tot een groen plantsoen met omzomende 
bomenrijen, geheel anders dan de vooroorlogse si-
tuatie als bestraat plein met bomen. De veerkracht 
die de Kaap tentoonspreidde kwam onder ande-
re tot uiting in de ‘Ronde van Katen drecht’. Deze 
werd in 1948 ter gelegenheid van de kroning van 
koningin Juliana de eerste keer georganiseerd. 
Het betrof een profwedstrijd die ondersteund 
werd door de Kaapse middenstand en kasteleins. 
Startgeld ontbrak, maar een schoon bad en vier 
flesjes trappistenbier trokken de eerste profren-
ner over de streep om aan deze wedstrijd op het 
vermoedelijk kortste parcours van Nederland deel 
te nemen <interview Hermanus van Meer, https://
www.youtube.com/watch?v=MWSypEejN9U&fe-
ature=plcp>. De Ronde bleek een succes, werd 
daarna zo’n 30 keer georganiseerd en wordt tot 
op de dag van vandaag gereden. 
De kerken en scholen functioneerden na de oor-
log sterk verzuild door, zoals de hervormde Reho- 
both aan de Atjehstraat. In de Rooms-katholieke 
kapel van H. Margaretha Maria Alacoque aan de 
Rechthuislaan continueerde men de diensten en er 
ontstond zelfs een Chinees-christelijke gemeente 
die in een pand in de Rechthuisstraat kerkte. Dit 
bleef zo tot aan de jaren ‘70 – ’80. Vanaf die 
jaren eisten de ontkerkelijking en stadsvernieuwing 
hun tol. De Rehoboth sloot haar deuren in 1970 
en in 1980 zou de laatste katholieke wijkpastoor 
vertrekken. Twee pastoraal werksters zouden zijn 
werk overnemen <https://docplayer.nl/5418748-
Wandeling-door-de-tijd-op-Katen drecht.html>. 
De Chinese kerk kon in 1988 niet gehandhaafd 
blijven in verband met renovatie van de buurt.
De scholen voor basisonderwijs functioneerden tot 
eind jaren ’70 in de overzichtelijke verdeling van 
de school voor katholieken in de Tolhuisstraat en de 
openbare school in de Rechthuisstraat. Een protes-

gevecht tegen prostitutiebazen

Godsdienstige en maatschappelijke overtuigingen 
vormden een scheidslijn tussen buren op de Kaap. 
De bewoners op het schiereiland waren niettemin 
verenigd door de uitzonderlijke leefsituatie waar 
in zij verkeerden. Katen drecht was geen onder-
deel van het Rotterdamse ‘normaal’. Deze uitzon-
deringspositie werd in 1956 onderstreept door W. 
Steigenga, die in opdracht van de Dienst Stads-
ontwikkeling en Wederopbouw een ‘sociale kaart’ 
van Rotterdam maakte. Zijn conclusie was dat op 
de Kaap, tezamen met de Rotterdamse nooddor-
pen, de ‘sociaal-pathologische probleemgroepen’ 
(te weten ongeschoolde arbeiders) het sterkst ge-
concentreerd waren. Er was ronduit sprake van een 
sociaal zwak milieu. 
Daarnaast was er gerede twijfel over de kwaliteit 
van de woningen. Katen drecht bleef niettemin in 
alle door de gemeenteraad in de jaren ‘50 en ‘60 
behandelde saneringsnota’s totaal onbesproken. 
Een wonderlijke situatie, omdat men wel consta-
teerde dat de woningvoorraad niet veel beter was 
dan die in andere wijken die wèl in aanmerking 
kwamen voor grootscheepse kaalslag. Van sloop 
van woningen was op het schiereiland geen sprake 
en Katen drecht bleef daarmee in die periode ge-
handhaafd als quarantainecentrum voor aan het 
havenbedrijf verwante ‘ongeregelde’ en ‘onze-
delijke’ bevolkingsgroepen <H. Meyer, Operatie 
Katen drecht, blz 64>.
Dat de bewoners van Katen drecht zelf niet voet-
stoots met deze sociale positie akkoord gingen was 
al in 1949 duidelijk toen een petitie van gezins-
hoofden aan het stadsbestuur aangeboden werd. 
Daarin keerde men zich tegen de prostitutie en be-
riep men zich op het stimuleren van gezonde ge-
zinsvorming. Vergelijkbare uitgangspunten speel-
den in 1970, toen wederom 200 gezinshoofden bij 

Topografische kaart gemeente Rotterdam, 1964 <bron: SAR> 2.
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de klanten definitief wegbleven. Katen drecht telde 
eind 1981 nog maar 25 geregistreerde prostitu-
ees, terwijl dat een jaar eerder er nog 181 waren 
geweest. Voor het eerst sinds het begin van de 20e 
eeuw zag Katen drecht het perspectief voor zich 
een normale woonwijk te worden.  

De acties hadden succes en strengere politiecon-
troles van sexzaken volgden. Maar dit joeg als 
neveneffect de straatprostitutie aan, omdat de 
klanten de bars niet meer in durfden. In 1973 ging 
het gebouw van het Wijkorgaan in brand, vermoe-
delijk aangestoken door de souteneurs, die kort 
daarvoor de voorzitter van het Wijkorgaan had-
den bedreigd. Vanaf 1974 nam de politie krasse-
re maatregelen en begon met het sluiten van bor-
delen. Verschillende opties voor het gecontroleerd 
uitplaatsen van de prostitutie werden door de ge-
meente in de periode 1975 – 1980 onderzocht. 
Plannen voor een gemeentelijk eroscentrum,  waar-
onder één in het Poortgebouw op de Stieltjesstraat, 
haalden het echter niet. De bewoners elders in de 
stad zaten ook niet op een eroscentrum te wachten 
en het maatschappelijk debat over de politieke 
keuze om zelf een groot gemeentelijk sexcentrum 
op te zetten liep hoog op. Terwijl burgemeester 
van der Louw wees op de noodzaak prostitutie 
gemeentelijk te regelen, stelde de feministe en 
hoogleraar Criminologie Catharina Dessaur (alias 
schrijfster Andreas Burnier) dat hij de eerste ‘door 
Hare Majesteit beëdigde (strafbare) bordeelhou-
der zou zijn’ <Het Vrije Volk, 9 juni 1979>. 
Een plan om het probleem definitief uit te wereld 
te helpen door middel van gemeentelijke bordeel-
boten in de havens strandde in 1980 bij de Raad 
van State.
In datzelfde jaar 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 stadsvernieu-
wing in Katen drecht zou betekenen. De bewoners 
eisten hierop de status van woonwijk op. Van een 
eroscentrum kwam het niet, maar de gemeente 
startte uiteindelijk wel met het uitkopen van een 
groot aantal sexbedrijven. In een gemeentelijk slo-
toffensief verschenen in 1981 aanhoudend surveil-
lerende politieauto’s op Katen drecht, waardoor 

het gemeentebestuur aanklopten met de vraag de 
prostitutie in de wijk in te dammen. 

Dit protest kwam niet uit de lucht vallen. Op 
Katen drecht bestond geen weerstand tegen ca-
fédancings als Walhalla aan de Sumatraweg of 
nachtclub Xenos, welke laatste zich in de jaren 
’50 vestigde op de locatie waar voorheen Ne-
gropalace Belvédère gezeten had. Xenos vormde 
een centrum voor de Griekse gemeenschap van 
Rotterdam. Waar daarentegen vanaf de jaren 
‘60 wel verzet tegen groeide was de gekantelde 
wereld van de prostitutie. De Kaap veranderde in 
die periode langzaam van een wijk voor zeelie-
den op zoek naar lichtzinnig vermaak, naar een 
sexdriehoek met keiharde prostitutie en uitbuiting. 
De situatie werd verergerd door de strengere po-
litiek van de gemeente Den Haag tegen haar ei-
gen prostitutie, waardoor veel Haagse hoeren hun 
standplaats naar Rotterdam verhuisden. De hoeren 
die van oudsher op Katen drecht werkten, maakten 
plaats voor jonge, buitenlandse meisjes. In hun kiel-
zog kwam een ander slag pooiers.

Katendrecht zag zich geleidelijk aan geconfron-
teerd met een uitbreiding van de prostitutie van 
de Delistraat en omgeving over het hele eiland, 
het intimideren van wijkbewoners, raamprostitutie 
in ploegendienst, de introductie van sexclubs en 
het massaal opkopen van huizen voor hergebruik 
als bordeel. De bewoners kwamen in opstand en 
richtten in 1969 het Wijkorgaan op. De latere Ak-
tiegroep Redt Katen drecht (AReKa) zou daaruit 
voortkomen. De bordeelhouders en café-eigenaren 
verenigden zich hierop in het Demokratisch Over-
leg-Orgaan Katen drecht en de Katen drechtse 
Middenstands Vereniging. De eerder genoemde 
petitie van gezinshoofden uit 1970 was hiervan 
het directe gevolg. Men vroeg om in de wijk de 
prostitutie in te dammen. 

Burgemeester ‘Andre van der Louw’s Euromast’ door Robert van 
der Kroft, 1979 <bron: onbk>

Actiegroep zet protest op Codrico <bron: Archief Schoenmakers>

Wijziging gebruik van de Rijn- , 
maas- en Katendrechtse havens

Niet alleen de havenwijk zelf maakte ingrijpende 
veranderingen door. Ook langs de kade en op het 
water was sprake van fundamentele omwentelin-
gen. Vanaf het einde van de jaren ’60 werd stuk-
goedoverslag geleidelijk door containeroverslag 
verdrongen. De zeeschepen werden daarbij steeds 
groter. De oude havens waren te ondiep en het 
zwaartepunt van de Rotterdamse haven verschoof 
naar het westen. De Rijn- en Maashaven werden 
geleidelijk aan vooral gebruikt als lighavens voor 
de binnenvaart. Nog slechts enkele bedrijven kon-
den hier rendabel functioneren. Het bedrijf Han-
no bleek als containeroverslagbedrijf nog een tijd 
goed te opereren, nam locaties over en zou tussen 
1984 en 1991 nog in fasen uitbreiden langs de 
Maashaven Noordzijde, tot uiteindelijk ook hier 
de stekker uit werd getrokken <Bestemmingsplan 
Katen drecht 2007>.

Ook andere bedrijven vertrokken. De bedrijven 
op de westpunt van Katen drecht begonnen een 
onhoudbare positie te krijgen in verband met de 
kleine plots. Ook vormden de noodzakelijke Hin-
derwetvergunningen in de nabijheid van de woon-
wijk een beperking voor groei. 
In oktober 1976 lag de door het Havenbedrijf 
en de Dienst Stadsontwikkeling opgestelde nota 
Herstructurering Oude Havengebieden op tafel. 
Onder andere de Katendrechtse Havens werden 
hierin genoemd als locaties voor woningbouw. De 
Rijn- en Maashaven moesten echter wel hun haven-
functie kunnen blijven behouden. Havenbedrijf en 
Stadsontwikkeling konden aan de gang met de 
herstructurering.

Stadsvernieuwing
In 1975 werd Katen drecht tot stadsvernieuwings-
wijk verklaard. De ingrijpende stadsvernieu-
wingsoperatie was in Rotterdam een jaar daar-
voor gestart onder wethouder Van der Ploeg. Deze 
politicus, van 1974 tot 1982 wethouder Stads-
vernieuwing, hervormde de gemeentelijke dienst 
Volkshuisvesting ingrijpend en pakte dertig jaar 
achterstallig onderhoud door particuliere wonin-
geigenaren in de oude wijken van Rotterdam aan. 
In 1975 resulteerde dit in de aankoop van 30.000 
Rotterdamse woningen en een lobby bij staatsse-
cretaris Jan Schaefer voor de ‘vergelijkingshuren’ 
(met een puntensysteem). Projectgroepen en bur-

Foto vanaf Provimi richting Buizenpark en 1e Katen drechtse haven, 1981 <bron: SAR> 
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2
Er werd ernst gemaakt met de stadsvernieuwing, 
uitdrukkelijk met de bedoeling een permanente 
karakterverandering van de wijk te bewerkstel-
ligen <H. Meyer, Operatie Katen drecht, blz 71 
e.v.> <artikel DROS GWR GB 1986, Katen drecht 
van geisoleerd schiereiland tot woonwijk aan de 
rivier>. Deze kwam echter niet onmiddellijk op 
gang. Pas vanaf einde jaren ’70, begin jaren ’80 
ging de stadsvernieuwingsoperatie wat betreft 
renoveren, slopen en bouwen van start. 

De meest zichtbare acties waren in eerste instan-
tie de sloop-nieuwbouw-  en renovatieprojecten in 
de Kern. Deze verbijzonderden zich niet van de 
(Q-en-Q) renovatie-aanpak elders in de stad. 
Ook hier was sprake van een liefdeloze omgang 
met 19e-eeuwse architectuur, het wegslopen van 
kappen en vervanging door Trespa dakdozen, 
platte kunststofkozijnen, massale vervanging van 
historische entreedeuren door vlakke exemplaren 
en bot aan de gevel gehangen stalen balkons. Bij 
hoogniveaurenovaties werd ervoor gekozen de 
woningplattegronden in de casco’s om te gooien. 
Het resultaat functioneerde in eerste instantie pri-
ma: de woningen waren ruim en de streefhuren 
laag, wat aansloot op de wensen van de buurt. 
Maar de beeldkwaliteit was in het merendeel van 
de projecten weinig verheffend, zo niet afstotelijk. 
Ook werden enkele nieuwbouwprojecten gebouwd 
waarvoor bestaande bebouwing gesloopt werd, 
waaronder het project Tonika (1979) in de Tolhuis-
straat. Deze verving de enige historische bebou-
wing van Oud-Katen drecht die nog van vóór de 
aanleg van de Rijn- en Maashaven resteerde.

Het krantje van onder andere de Dienst Ruimtelij-
ke Ordening en Stadsvernieuwing uit 1986 meld-
de trots dat op dat moment renovatie van zo’n 

b. Uitbreiding van de wijk met ca 1000 nieuwe 
woningen op de kades en te dempen havens 
van 1e en 2e Katen drechtse Haven. (binnen-
stedelijke groeikern). De wijk zou daarmee 
twee keer zo groot worden, waardoor inte-
gratie met nieuwe ‘meer reguliere’ Rotter-
dammers mogelijk werd. Daarnaast zou onder 
andere deze locatie het verlies aan woningen 
in de stadsvernieuwingswijken ten gevolge 
van sloop en woningsamenvoegingen moeten 
compenseren. Hiervoor waren in Rotterdam 
ca. 20.000 woningen gepland op voormalige 
industrie- en haventerreinen, gelegen in de na-
bijheid van stadsvernieuwingsgebieden.

c. Omvorming van de Delistraat tot een ‘positief 
uitgaanscentrum’ zonder prostitutie en met een 
meer bovenwijks karakter.

d. Introductie van de controle op toewijzing van 
sociale huurwoningen. Daarmee moest onge-
wenste instroom voorkomen worden.

e. Sanering van het horeca-wezen. In 1979 wa-
ren er 69 café’s op Katen drecht. De project-
groep vond dat er 23 teveel waren. Deze 
werden middels een nieuw bestemmingsplan 
wegbestemd.

f. Sanering van het kleinbedrijf. Katen drecht 
kende in de Kern een fors aantal kleinbedrij-
ven. Deze werden gestimuleerd om naar in-
dustrieterreinen te verhuizen danwel zichzelf 
op te heffen. 11.000 van de totaal 16.000 
m2 bedrijfoppervlak op Katen drecht werd in 
een nieuw bestemmingsplan wegbestemd.

gerparticipatie werden opgetuigd. Men stelde dat 
architecten het vertrouwen van de bewoners van 
de oude wijken terug moesten verdienen en bewo-
ners kregen directe inspraak. Daarbij was er een 
sterk politiek gemotiveerd volkshuisvestingsbeleid 
ontstaan. Inpassingsvraagstukken in het bestaan-
de stadsweefsel werden onderwerp van studie 
en uitvoering. In deze eerste fase vonden in Rot-
terdam vooral hoogniveau-renovaties van vooral 
19e-eeuwse bouwblokken plaats, waarbij massaal 
dakopbouwen (dakdozen) en balkons, dakramen 
en vervanging van kozijnen door kunststof exem-
plaren werden toegepast. In aanvulling daarop 
vond grootschalig sloop-nieuwbouw plaats.

Met het label ‘stadsvernieuwingswijk’ kreeg Katen-
drecht in 1975 een eigen projectgroep voor de 
stadsvernieuwing. Dit was een fenomenale wijzi-
ging ten opzichte van de voorgaande periode. Het 
betekende 50% ambtenaren en 50% bewoners 
die in de projectgroep samenwerkten ter verbete-
ring van de wijk. De reeds bestaande actiegroep 
AReKa had directe lijnen met de bewonersverte-
genwoordiging in de projectgroep. Een formele 
bewonersorganisatie bestond op dat moment niet; 
deze zou pas in 1983 ontstaan toen de bewoners-
vertegenwoordiging en AReKa opgingen in de 
nieuwe Katen drechtse Bewonersorganisatie (KBO) 
<www.jvdn.nl>. De centrale leus van de project-
groep werd ‘Katen drecht gezonde woonwijk’, wat 
resulteerde in de volgende plannen en aanpak: 

a. Het ontwikkelen van sloop- en renovatieplan-
nen. Dit had vooral betrekking op delen van 
de wijk waar zich de hoogste concentraties 
aan bordelen en seksclubs bevonden. Daar-
mee werden gemeente en politie onder druk 
gezet.

1200 woningen in volle gang was en dat ook de 
nieuwbouw (o.a. bij het 1e Katendrechtse Hoofd) 
vorderde. Het totale Kaapse woningbestand ging 
van 2.200 naar 4.500. Het inwonertal op Katen-
drecht zou daarmee uiteindelijk verdubbelen. Er 
waren ook plannen met het Deliplein. Internatio-
nale restaurants, een muziektent en een tweede-
hands goederenmarkt die als een soort Antwerpse 
Vogeltjesmarkt één dag per week geopend zou 
zijn stonden op de rol <artikel DROS GWR GB 
1986, Katen drecht van geïsoleerd schiereiland tot 
woonwijk aan de rivier>. De plannen met het plein 
waren ambitieus. Maar het zou nog zo’n 20 à 25 
jaar duren voordat het Deliplein écht de glans zou 
krijgen die op dat moment voorzien werd. Voorlo-
pig was daar vooral sprake van renovatieaanpak 
bij de woningcasco’s en uitplaatsing van overlast 
veroorzakende bedrijven. 

Overzicht van te renoveren panden, in: ‘Stadsvernieuwingskrant Katen drecht’, september 1983 <bron: historisch Katendrecht> 

Illustraties van renovatieprojecten uit de wijkkrant van Onze Woongemeenschap, links juli 
1988, rechts december1987 <bron: Historisch Katen drecht>
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van het Buizenpark en het bouwblok moest hier-
voor worden ingekort. Er passeerden voor het on-
diepe bouwblok verschillende plannen de revue, 
waaronder volledige sloop en vervanging door 
60 nieuwbouwwoningen. Dit stuitte bij de bewo-
ners op grote bezwaren en er werd besloten een 
deel van het blok, waaronder het Belvédèrepand, 
te handhaven. Hierop ontwierpen de architecten 
twee blokjes in aansluiting op de historische be-
bouwingwand. Aan de Katen drechtsestraat werd 
in verband met de wens geen smal binnenterrein te 
realiseren alleen een tuinmuur met bergingen ge-
introduceerd wat – nog versterkt door het harde 
architectonische contrast met de omgeving – een 
vervreemdend totaalbeeld opleverde <Tijdschrift 
Bouw, 27 jan 1989, blz 61 e.v.>.

Het laatste en grootste project was een vervolg 
op het voorgaande project en bestond uit 55 wo-
ningen (1988-1990). Dit project verving een oor-
spronkelijk smal bouwblok dat eerst gerenoveerd 
zou worden, maar waarvan onderzoek uitwees 
dat dit financieel niet haalbaar zou zijn. Het pro-
ject werd bekend onder de naam Boeiblok, verwij-
zend naar het Katen drechtse clubhuis De Boei dat 
hier ooit gevestigd was. Het was opgebouwd uit 
een lang schijfvormig gebouw vier hoog, deels met 
een forsere hoogte van tien lagen, met hierach-
ter een twee laags woningrijtje. Ook hier speelde 
kostenefficiëntie en de wens af te komen van een 
krappe bouwblokmaat een rol in de planvorming. 
De karakteristiek van het gesloten bouwblok met 
fijnzinnige gevelarchitectuur die de Kern kenmerk-
te werd hieraan opgeofferd. De vervreemding 
was hier zo mogelijk nog groter.

Themablad: stadsvernieuwing Kern

Tonika (Tolhuisstraat – Nieuwbouw 
– Katen drecht) 1979
De eerste nieuwbouw in de stadsvernieuwingsope
ratie Katen drecht werd in 1979 in de Tolhuisstraat 
gerealiseerd (architectenbureau van Wijngaar
den en Weijand, opdrachtgever: Onze Woonge
meenschap). De opgave was om op een viertal 
slooplocaties (twee aan de Tolhuisstraat, één ter 
plaatse van de locatie Chinese Tuinen aan de Su
rinameweg en één ter plaatse van een invulloca
tie in de Atjehstraat) zoveel mogelijk woningen te 
bouwen. Hiervoor sneuvelden in de Tolhuisstraat 
het grootste deel van de nog resterende pandjes 
van Oud Katen drecht, die nog tot het oude dorp 
hadden behoord. Uitgangspunt was de bouw van 
portiekappartementen in de sociale sector, een 
woningtype dat ‘normaal’ was tijdens de stadsver
nieuwing. Omdat de twee bouwlocaties in de Tol
huisstraat tegenover elkaar lagen en de straat als 
‘woonerf’ zou worden afgesloten, ontstond de ge
dachte om beide blokken door een poortgebouw 
met acht extra woningen in vier en vijf bouwlagen 
te verbinden: de Tolhuispoort. Hierdoor konden in 
de Tolhuisstraat 63 woningen gerealiseerd wor
den. Schertsenderwijs werd in de krant Het Vrije 
Volk verwezen naar het Poortgebouw aan de 
Stieltjesstraat waar op dat moment door de ge
meente een Eroscentrum werd gedacht om Katen
drecht van de prostitutie te ontlasten <Het Vrije 
Volk, 13 januari 1978>. Zo werd de start van een 
nieuw Katen drecht gemarkeerd. Het poortgebouw 
is nu niet meer aanwezig. Het is in 2008 gesloopt 
in verband met slechte verhuurbaarheid van de 
woningen en onrustig gebruik door plaatselijke 

straatjeugd. Het introduceren van donkere hoe-
ken bleek in een stedelijke context niet te werken. 
De locatie van het poortgebouw is nog duidelijk 
zichtbaar in de rechte aangeheelde gevelwand en 
sprong in het dak aan beide zijden van de straat. 
In een latere fase zou het laatste historische pand 
uit Oud Katen drecht ten noorden van de Tonika-
locatie sneuvelen voor de stadsvernieuwing <Rot-
terdamwoont, Tonika><Het Vrije Volk, 12 januari 
1978>.

Woningbouw Rechthuislaan – 
Katen drechtsestraat – Rechthuis-
straat en het Boeiblok

Twee opvallende projecten uit het einde van de 
jaren ’80 bevinden zich op een locatie omsloten 
door de Rechthuislaan, Katen drechtsestraat en 
Rechthuisstraat en een locatie omsloten door de 
Veerlaan, Atjehstraat en Lombokstraat (architect: 
Pontier en Voets architecten, opdrachtgever: Onze 
Woongemeenschap). Bij beide projecten gaat het 
om woningen in de sociale sector met een architec-
tuur die kenmerkend werd in de stadsvernieuwing 
tegen het einde van de jaren ’80. Met zijn typolo-
gie en architectuur werd geen relatie meer gezocht 
met de historische architectuur van de bebouwing 
in de Kern. Efficiënte ontsluitingen in combinatie 
met onderhoudsvrije materialen, een strakke en 
abstracte vormgeving, afwijkende materialisering 
en gevelontwerpen die naar het vroege modernis-
me verwezen waren het kenmerk.

Het eerste project bestond uit 16 woningen (1985 
– 1987). Hier werd de volledige kop van het oor-
spronkelijke bouwblok aan de Katen drechtselaan 
gesloopt. Er was besloten dat een openbare ba-
sisschool gerealiseerd zou worden in de nabijheid 

Rotterdam-Woont.nl

1/1 4.1979.3 TOLHUISPOORT

Adres: Tolhuisstraat
Wijk: Katendrecht, (postcode 3072)
Bouwjaar: 1979
Typologie en aantal: 43 portiekwoningen, 
inmiddels zijn er 7 gesloopt
Architect: A. van Wijngaarden
Opdrachtgever: Onze Woongemeenschap
Aannemers: Martens aannemersbedrijf BV

Bouwgeschiedenis, stedenbouwkundige context: Dit project was 
de allereerste nieuwbouw in de grote stadsvernieuwingsoperatie van 
de jaren zeventig en tachtig, waarbij van de prostitutiewijk Katendrecht 
een mooie leefbare woonwijk zou worden gemaakt. Er was al veel 
renovatie op gang. De opgave was om op twee slooplocaties in de 
Tolhuisstraat zoveel mogelijk woningen te bouwen. Omdat de twee 
bouwlocaties tegenover elkaar lagen en de straat als ‘woonerf’ zou 
worden afgesloten, ontstond de gedachte om door een poortgebouw 
met 8 extra woningen in 4 en 5 bouwlagen de beide blokken te 
verbinden. Aanpassing van het bestemmingsplan was geen probleem 
en zo werd de start van een nieuw Katendrecht gemarkeerd. De 
portiekwoningen zijn 5,10 m. breed en 13,50 m. diep; 70% drie- 
en vierkamerwoningen en de rest twee- en vijfkamerwoningen. De 
grotere woningen zijn maisonnettes op de bovenste twee lagen. De 
standaard woningplattegrond is ingedeeld  met de woonkamer altijd 
aan de straatkant en de slaapkamers aan de achterzijde; sanitair 
en keuken inpandig. Door een deur van keuken naar slaapkamer 
is een rondgaand circuit mogelijk. De balkons van de woningen 
liggen aan de achterzijde; bij de maisonnettes aan de straatzijde. De 
woningen op de poort hebben een groot dakterras.    
Ontsluiting: De poort bestaat uit een grote, dubbelhoge opening 
in het midden en twee kleinere poorten voor voetgangers langs de 
voorgevels, in de oksel aansluitend  op twee trappenhuizen. De open 
portieken zijn direct aan de straat gelegen en daardoor voorzien 
van daglicht;jaren later zijn de portieken afgesloten door glaspuien.  
Constructie: Een gietbouwbetonskelet, kalkzandsteen 
binnenmuren, baksteen buitengevels, sneldekpannen, 
houten kozijnen, ramen en deuren.   
Sloop: Omstreeks 2000 kwamen er steeds meer klachten 
betreffende overlast en vandalisme; met name de kleine poorten 
werden een verblijfplaats van de plaatselijke straatjeugd. Gevolg 
was dat de woningen in de oksels en de poort steeds minder werden 
verhuurd. Door het toenemende verloop en leegstand werd na 
jarenlange discussie met bewonersorganisatie, woningcorporatie 
en gemeentein 2008 besloten tot sloop van het poortgebouw. De 
straatwanden werden aangeheeld en gerenoveerd; de problemen 
lijken nu opgelost … [AvW 05/2011]   
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1/1 4.1979.3 TOLHUISPOORT

Adres: Tolhuisstraat
Wijk: Katendrecht, (postcode 3072)
Bouwjaar: 1979
Typologie en aantal: 43 portiekwoningen, 
inmiddels zijn er 7 gesloopt
Architect: A. van Wijngaarden
Opdrachtgever: Onze Woongemeenschap
Aannemers: Martens aannemersbedrijf BV

Bouwgeschiedenis, stedenbouwkundige context: Dit project was 
de allereerste nieuwbouw in de grote stadsvernieuwingsoperatie van 
de jaren zeventig en tachtig, waarbij van de prostitutiewijk Katendrecht 
een mooie leefbare woonwijk zou worden gemaakt. Er was al veel 
renovatie op gang. De opgave was om op twee slooplocaties in de 
Tolhuisstraat zoveel mogelijk woningen te bouwen. Omdat de twee 
bouwlocaties tegenover elkaar lagen en de straat als ‘woonerf’ zou 
worden afgesloten, ontstond de gedachte om door een poortgebouw 
met 8 extra woningen in 4 en 5 bouwlagen de beide blokken te 
verbinden. Aanpassing van het bestemmingsplan was geen probleem 
en zo werd de start van een nieuw Katendrecht gemarkeerd. De 
portiekwoningen zijn 5,10 m. breed en 13,50 m. diep; 70% drie- 
en vierkamerwoningen en de rest twee- en vijfkamerwoningen. De 
grotere woningen zijn maisonnettes op de bovenste twee lagen. De 
standaard woningplattegrond is ingedeeld  met de woonkamer altijd 
aan de straatkant en de slaapkamers aan de achterzijde; sanitair 
en keuken inpandig. Door een deur van keuken naar slaapkamer 
is een rondgaand circuit mogelijk. De balkons van de woningen 
liggen aan de achterzijde; bij de maisonnettes aan de straatzijde. De 
woningen op de poort hebben een groot dakterras.    
Ontsluiting: De poort bestaat uit een grote, dubbelhoge opening 
in het midden en twee kleinere poorten voor voetgangers langs de 
voorgevels, in de oksel aansluitend  op twee trappenhuizen. De open 
portieken zijn direct aan de straat gelegen en daardoor voorzien 
van daglicht;jaren later zijn de portieken afgesloten door glaspuien.  
Constructie: Een gietbouwbetonskelet, kalkzandsteen 
binnenmuren, baksteen buitengevels, sneldekpannen, 
houten kozijnen, ramen en deuren.   
Sloop: Omstreeks 2000 kwamen er steeds meer klachten 
betreffende overlast en vandalisme; met name de kleine poorten 
werden een verblijfplaats van de plaatselijke straatjeugd. Gevolg 
was dat de woningen in de oksels en de poort steeds minder werden 
verhuurd. Door het toenemende verloop en leegstand werd na 
jarenlange discussie met bewonersorganisatie, woningcorporatie 
en gemeentein 2008 besloten tot sloop van het poortgebouw. De 
straatwanden werden aangeheeld en gerenoveerd; de problemen 
lijken nu opgelost … [AvW 05/2011]   
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Bedrijfsverzamelgebouw voor kleine bedrijven uit 
oude wijk, december 1983>. Terugkijkend kan 
worden vastgesteld dat dit slechts een beperkte 
oplossing was voor een grotere vraagstelling en 
dat Katen drecht Kern – gelijkop met veel andere 
stadsvernieuwingswijken in Rotterdam – zijn func-

gegeven waarbinnen gebouwd kon worden. Ge-
constateerd werd dat binnen de vlekken een hoge 
dichtheid noodzakelijk was, uitgaande van de ge-
meentelijk vastgestelde 980 woningen die er op 
de Kop moesten komen.

Al bij aanvang werd uitgegaan van een gefaseer-
de realisatie, onder andere in verband met de 
grondverwerving. Verschillende planoplossingen 
voor de Kop passeerden de revue, waaronder een 
oplossing met een 4-laags portieketagebouw, uit-
gevoerd als een lange wand met op de koppen 8 
lagen, een vergelijkbare hoogte als de torentjes 
op het voormalige Nemag-terrein. De torentjes 
waren noodzakelijk omdat een verkaveling met 
alleen 4-laags portieketagebouw (de standaard 
in de stadsvernieuwing) onvoldoende woningen 
opleverde. 

In al de plannen werd al uitgegaan van een pro-
menade als bovenwijkse groenvoorziening langs 
de rivier, aansluitend op het Buizenpark. Deze 
was als stedenbouwkundige onderlegger reeds 
meegenomen in het vastgestelde bestemmingsplan 

verdere planvorming op de Kop was vooral voor 
uitgeplaatste bewoners uit een aantal zogenoem-
de tweederings-stadsvernieuwingswijken op Zuid 
bedoeld. 
Eind 1981 vertrok de firma Citex naar Katen drecht 
Pols, zodat hun loodsen op het 1e Katen drechtse 
Hoofd vrij kwamen. Dit, èn het aangekondigde ver-
trek van bedrijven op het 2e Katen drechtse Hoofd 
vormde de aanzet voor nieuwe planvorming. De 
Dienst Stadsontwikkeling (stedenbouwkundige: 
Mariet Schoenmakers) ontwikkelde in de periode 
1982-1983 de stedenbouwkundige plannen. Dit 
gebeurde in samenspraak met bewoners uit de 
projectgroep, maar ook met Gemeentewerken. De 
laatste partij deed het technisch onderzoek. De 
planvorming was geen eenvoudige opgave, omdat 
nadrukkelijk rekening gehouden moest worden met 
civieltechnische eisen. De positie van kadewanden 
en hulp- en paalconstructies was bepalend voor 
de ontwikkelmogelijkheden. Ook het dempen van 
havens zou verschil in terreinzettingen tot gevolg 
kunnen hebben <verslaglegging planontwikkeling 
1983, archief Schoenmakers>. Op de plankaart 
waren zogenoemde ‘bebouwbare vlekken’ aan-

op havens en rivier. Het plan werd min of meer 
gelijktijdig gerealiseerd met andere plannen van 
Weeber in Rotterdam, zoals de ‘Peperklip’ en het 
torentje ‘Hoge Hak’ op de hoek Vasteland/Schie-
damsedijk. 

Citex en de Katendrechtse havens
Met het plan voor de Nemag-locatie werd voor-
uitgelopen op wat voor de Kop van Katen drecht 
in algemene zin uitgangspunt zou worden: uitzicht 
en contact met het water. Waren de woningen 
voordien tussen de bedrijven en de haven inge-
klemd, nu werd het uitdrukkelijk de wens de nieuwe 
Katen drechtse woningen aan de rivier te bouwen. 
Daarbij moest in ogenschouw genomen worden dat 
met het plan voor de Nemag-locatie voor Katen-
drecht zelf al in de grootste overloopbehoefte was 
voorzien. Bewoners die uitgeplaatst moesten wor-
den in verband met de Katen drechtse stadsver-
nieuwing konden daar al een woning vinden. De 

Wijkwerkgelegenheid
De stadsvernieuwingsoperatie had – naast ingre-
pen in het stedelijk weefsel – ook grote gevolgen 
voor de functiemenging in de Kern van Katen-
drecht. Toen de stadsvernieuwers in het midden 
van de zeventiger jaren hun intrede op Katen-
drecht deden, had maar liefst 85% van de bega-
ne grond van het woongebied een bedrijfsmatige 
of sociaal-culturele functie. Het in die jaren opge-
stelde bestemmingsplan ‘Katen drecht Vuist’ voor-
zag in een ingrijpende wijziging van het gebruik 
van de begane grondruimten. Van de ca. 16.000 
m2 bedrijfsruimte in het woongebied werd 11.000 
m2 ‘wegbestemd’. De kleine bedrijfsruimten wa-
ren echter de basis voor de economische structuur. 
Juist de vele kleine bedrijven vormden een groot 
reservoir aan arbeidsplaatsen, die mede werden 
ingevuld door bewoners van de Kaap. 
In maart 1981 trachtte de gemeente bij te sturen in 
het ‘Beleidsplan Bedrijven Katen drecht’, waarvan 
het uitgangspunt was zoveel mogelijk bedrijfsruim-
ten in de wijk te handhaven. Stadsvernieuwing en 
‘bouwen voor de buurt’ betekende in die visie niet 
alleen het realiseren van woningbouw, sociaal-cul-
turele voorzieningen en winkels, maar ook het zo 
zuinig mogelijk omspringen met bestaande be-
drijfsruimten en het ontwikkelen van nieuwe, goed-
kope en aangepaste bedrijfsruimten. Op zoek 
naar ruimte met lage huurprijzen ten behoeve van 
een bedrijfsverzamelgebouw bleek een te koop 
aangeboden loods aan de Brede Hilledijk 111 in 
het Polsgebied de oplossing. Deze was daar zo 
gesitueerd dat het geen overlast veroorzaakte en 
binnen de steeds stringentere Hinderweteisen pas-
te. De drie compartimenten van elk 350m2 wer-
den opgedeeld in zes aparte bedrijfsruimten en 
het complexje werd in 1983 in gebruik genomen 
<voorlichtingsbrochure dienstenstructuur Ruimte-
lijke Ordening en Stadsvernieuwing Rotterdam, 

tiegemengde stedelijke opbouw in de stadsver-
nieuwingsperiode grotendeels verloor. Het gebied 
transformeerde min of meer naar monofunctioneel 
woongebied. 

Nemag 
In het bestemmingsplan Katen drecht-Vuist dat 
in 1980 werd vastgesteld, was een herstructure-
ringsvoorstel voor de Katendrechtse Havens opge-
nomen. Daarmee werd toekomstige woningbouw 
zeker gesteld. De driehoekslocatie van machi-
nefabriek Nemag aan de Tolhuislaan kwam het 
eerste vrij, omdat de firma Rotterdam verliet en 
naar Zierikzee verhuisde <Provinciale Zeeuwse 
Courant, 1980, 24/4/1980>. In 1982 kwamen 
daar 162 woningwetwoningen gereed ten behoe-
ve van de eigen wijkbewoners (architect: Carel 
Weeber, opdrachtgever: woningcorporatie Onze 
Woongemeenschap). Het stedenbouwkundig plan 
werd in samenspraak met de Dienst Stadsontwik-
keling getekend. Katen drecht kreeg daarmee voor 
de eerste keer woontorens, 2 in getal met elk 8 
verdiepingen met appartementen. De bescheiden 
torentjes werden gecombineerd met een slinger-
gebouw van 4 lagen met portieketagewoningen. 
De torentjes werden geïntroduceerd vanwege het 
weidse uitzicht over de havenbebouwing heen 

In 1980 had 85% van de begane grond van panden in het woon-
gebied een bedrijfsmatige of sociaal-culturele functie,

Projectbureau Stadsvernieuwing, dec. 1983  <bron: onbk>

Plan voor bedrijfsverzamelgebouw aan de Brede Hilledijk, pro-
jectbureau stadsvernieuwing, dec 1983 <bron: onbk>

Maquette plan Carel Weeber <bron: HNI>

Luchtfoto Nemag-locatie tijdens de bouw. Dit geeft goed beeld 
van de ruige omgeving waarin Nemag gerealiseerd werd. <bron: 
HNI> 

Schets met mogelijke blokinvullng en Katen drechtse Maasboulevard <bron: archief M. Schoenmakers> 2.
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dige een saai straatbeeld te voorkomen. Er be-
vond zich één oost-west hoofdroute in het plan, de 
Tolhuislaan, die als allée naar de rivier doorgezet 
werd en als onderdeel van een stedenbouwkundi-
ge as tot in de Kop van Feijenoord werd opgevat. 
De noord-zuidblokjes met grondgebonden wonin-
gen aan smalle woonstraten introduceerden daar-
entegen een kleinschalig woonmilieu, waarbij de 
straat weer van de bewoners zelf zou zijn. Er werd 
voor gekozen de school, die onderdeel van het 
programma was, aan het park te leggen, waar-
mee deze een ruimtelijk en sociaal scharnier tussen 
nieuw- en oud Katen drecht zou vormen. Ook het 
buurthuis zou daar, in het Smitfordkantoortje zijn 
plek vinden. De bestaande speeltuin aan de zuid-
westzijde van de Kern werd uitgebreid naar de 2e 
Katendrechtse Haven en als groenelement ingezet. 
Daarmee werd de groene wandel/fietspromena-
de vanaf het Buizenpark langs de Maas bij de 2e 
Katendrechtse Haven opgepakt. Het te handhaven 
1e Katendrechtse Hoofd (het 2e zou verdwijnen) 
werd opgevat als een plateau in de rivier tussen 
het Buizenpark en de promenade. De promenade 
zelf bestond uit een lage kade en een hoge kade 
met wandelpad en bomen. Toen het plan in 1983 
gepresenteerd werd, ging men uit van vier opeen-
volgende fasen in het tijdvak 1984 – 1986. De 
3 torens en de zuidelijke slab werden voorlopig 
bestemd voor de premiewoningen. Van de 1000 
woningen werden 650 als woningwetwoningen en 
350 als premiehuurwoningen (kleinere overheids-
subsidie en daardoor hogere huur maar nog wel in 
de sociale sector) voorzien <Stedebouw en Volks-
huisvesting, november 1983, stedelijke herstruc-
turering in Rotterdam, blz 545 e.v.><nieuwbouw 
Katen drechtse havens, projectgroep Katen drecht, 
oktober 1983>.

De Kapenezen in de projectgroep hadden ook 
hun eisen. Zij stelden: ‘wij kijken er tegenaan’. Men 
vond het contact met de rivier van groot belang. 
Openheid en groen waren daarbij kernwoorden. 
Al vroeg in het planproces hadden de Kapenezen 
het over kleinschalige oplossingen en laagbouw-
woningtypen. Een goed woonmilieu in de sociaal 
nog steeds gevoelige wijk stond daarbij voorop 
<informatiebrochure archief Mariet Schoenma-
kers>. 

Het ‘Gedetailleerde Stedenbouwkundige Plan‘ 
(GESP) dat vervolgens tot stand kwam, verwerk-
te de bovenstaande input. Het plan bestond uit 
een drietal ‘waaiers’ naar de rivier toe, aan de 
zuidzijde afgesloten door een langgerekt bouw-
blok met een poort. Elke waaier die met zijn lig-
ging enerzijds aansluiting zocht bij het bestaande 
stratenpatroon van de Kern en anderzijds naar de 
rivier leidde, bevatte een geknipt oost-westblok 
van maximaal 5 lagen (bovenste laag maisonette), 
haaks daarop noord-zuidblokjes van maximaal 3 
lagen (grondgebonden) en aan de rivier een toren 
van maximaal 10 woonlagen. Hiermee verschenen 
kleine torentjes aan de Maas. De oost-westblok-
ken in het plan werden op aandrang van de wijk 
opgeknipt, waardoor in noord-zuidrichting extra 
zichtlijnen naar rivier en stad mogelijk werden. 
Verder werd een ‘groene as’, een doorgaande 
straat met groen begeleid, als verbinding tussen 
het Buizenpark en de speeltuin in noord-zuidrich-
ting geïntroduceerd. 

De torentjes introduceerden een stedelijke schaal 
aan het water. De oost-westblokken met por-
tiekappartementen zouden daarbij licht gebogen 
aan de brede (en gedempte) kadezones liggen. 
De keuze voor de gekromde oost-west opzet 
kwam voort uit de wens van de stedenbouwkun-

Katen drecht Vuist. Gezien de oriëntatie op het 
noorden lag hierbij de nadruk op wandelen, rond-
je fietsen of auto (de laatste langs de kade zelf). 
De rivierzone werd in één van de schetsen van de 
stedenbouwkundige optimistisch als ‘Katen drechtse 
Maasboulevard’ benoemd. 

Drie zaken beïnvloedden vervolgens het planpro-
ces, als gevolg waarvan de plannen ingrijpend 
wijzigden. De aanwezigheid van het bedrijf Han-
no, die voorlopig op het 3e Katendrechtse Hoofd 
actief bleef, bleek in verband met Hinderwetseisen 
een bufferzonevergroting noodzakelijk te maken 
van 30 naar 100 meter, waardoor de grens van 
het plangebied naar het noorden opschoof. De 
grondkosten bleken bovendien veel hoger dan 
oorspronkelijk gedacht. Door civieltechnische te-
genvallers was het uiteindelijke plaatje 2 keer zo 
duur als eerder geraamd. Er werd vastgehouden 
aan het oorspronkelijke aantal woningen (1000 
stuks) en er werd gekozen de 2e Katendrechtse 
Haven slechts gedeeltelijk te dempen. Het toch al 
krappe plangebied werd daarmee nóg kleiner. 
Daarnaast werd ervoor gekozen de noordelijke 
betonnen kademuur van de 1e Katendrechtse Ha-
ven te handhaven in verband met de hoge sloop-
kosten, waardoor ook hier de plangrens opschoof. 
De slotsom was onvermijdelijk: de contouren van 
de bebouwingsvlekken waren zó strak en de ge-
wenste dichtheid zó hoog dat hoger bouwen de 
enige uitweg was. Het resultaat van de nieuwe 
schetsen werd netto 86 woningen per hectare en 
bruto zelfs 109 woningen. <Grondgebruiksana-
lyse en proefverkaveling Katendrechtse Havens, 
SO Rotterdam, oktober 1981> <Stedebouw en 
volkshuisvesting, november 1983, Stedelijke her-
structurering in Rotterdam>. Een definitieve oplos-
sing voor het kostenprobleem werd niet gevonden. 
Deze bleef drukken op de realisatie. 

Maquette plan Katen drecht, in: ‘Stadsvernieuwingskrant Katen drecht’, sep-
tember 1983 <bron: onbk>

Katen drecht West zomer 1983 <bron: bron: Stadsvernieuwings-
krant Katen drecht september 1983>

Maquette 1990 <bron: Stadsvernieuwingskrant Katen drecht 
september 1983> 

Schets open bouwblok verkaveling vroege planfase <bron: 
archief M. Schoenmakers>

In de loop van najaar 1983 werd de 1e Katen- 
drechtse Haven gedempt. Het zand in de ge-
dempte haven moest inklinken. Daarna volgde de 
demping van het noordelijk deel van de 2e Ka-
tendrechtse Haven. Met de dempingsoperatie bij 
de 1e en de 2e Katendrechtse Haven verdwenen 
grotendeels de contouren die G.J. de Jongh de 
Kop van Katen drecht gegeven had. Slechts het 1e 
Katendrechtse Hoofd is nu nog te herkennen aan 
de uitstekende punt in de kade. 

In hetzelfde jaar 1983 startte de planvorming 
voor de bebouwing op het 1e Katendrechtse 
Hoofd en in de gedempte 1e Katendrechtse Haven 
(architect: INBO architecten, opdrachtgever: Onze 
Woongemeenschap). Het project werd in twee fa-
sen gerealiseerd: 202 woningen op het Hoofd in 
de eerste fase en vervolgens 76 woningen zuide-
lijker. De uitwerking vond samen met de bewoners 
plaats. De meeste woningen werden onderge-
bracht in twee langgerekte, gebogen bouwblok-
ken van vijf bouwlagen. Hierin werden poorten 
aangebracht ten behoeve van de groene noord-
zuid as. Tussen de lange bouwblokken liggen vier 
blokjes van drie bouwlagen. Katen drechtse oude-
ren kwamen met het verzoek ouderenwoningen te 
bouwen, aangezien er voor hen niets in de wijk 
voorzien was. Men opteerde voor een bejaarden-
flat, maar dit paste niet binnen de plannen van de 
gemeente. De ouderen lieten het er niet bij zitten 
en startten acties om hun zin door te drukken. Dit 
werd uiteindelijk gehonoreerd met de 55-plus-flat 
Maaszicht <rotterdamwoont>. De toren werd ho-
ger dan gepland (15 bouwlagen) en in de sociale 
sector gerealiseerd. 

Inmiddels was er bij de Dienst Stadsontwikkeling 
een ruimere blik op hoogbouw aan het ontstaan, 
mede in verband met ontwikkelingen op de noord- 
oever.

2.
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In de periode 1986-1989 kwam vervolgens een 
woningbouwplan tot stand met 160 woningen 
(architect: Mecanoo architecten, opdrachtgever: 
Onze Woongemeenschap) op de locatie van de 
2e Katendrechtse Haven. Het project bestond uit 
vijf blokjes van drie bouwlagen met op de kop de 
appartementenflat Maas-Rijn van 19 bouwlagen. 
Het plan was onderdeel van het grote opdrachten-
pakket dat dit bureau in die periode in Rotterdam 
binnen haalde. Het kwam min of meer gelijktijdig  
gereed met drie woontorens in Schiemond en het 
complex Hillekop in de Afrikaanderwijk, ook van 
de hand van dit bureau. Het plan van Mecanoo 
amendeerde de gebogen opzet van het steden-
bouwkundig plan en werd strikt orthogonaal uit-
gevoerd. Voor de bouwlocatie ten zuiden van het 
project van Mecanoo op de locatie van de 2e Ka-
tendrechtse Haven werden voorlopig geen plan-
nen gemaakt. Het zou acht jaren duren voordat 
deze locatie aan de beurt kwam.

Rotterdam-Woont.nl

1/2 4.1984.3 CITEX
- strokenbouw noord- en zuidzijde - 

Adres: Fruitlaan, Buizenpark eo
Wijk: Katendrecht (postcode 3072)
Bouwjaar: 1984
Typologie en aantal: 278 portiek-, galerij-, 
be/bo-woningen en torenappartementen
Architect: INBO architecten, Van Woerkom
Opdrachtgever: Onze Woongemeenschap
Aannemer: Slokker Bouwberijf

Bouwgeschiedenis: Begin jaren zeventig werd besloten om 
Katendrecht aantrekkelijk te gaan maken door verplaatsing van de 
prostitutie, vervanging van industriële bebouwing door nieuwbouw 
en herstructurering en renovatie van de bestaande bebouwing. 
De eerste nieuwbouw was in 1979 in de Tolhuisstraat (zie project 
4.1979.3). Citex is een van de eerste grote herstructureringsplannen. 
Een fruitloods van CITEX  werd gesloopt, waardoor de eerste fase 
van 202 woningen op het Eerste Katendrechtse Hoofd kon worden 
gestart. Door het dempen van een haven kwam nog meer oppervakte 
beschikbaar voor woningbouw voor de tweede fase van 76 woningen. 
Het project omvat een grote verscheidenheid  aan woningtypes en –
grootten (hoog-, middelhoog- en laagbouw). De portiekwoningen zijn 
standaard driekamerwoningen. Bijzonder is de flexibiliteit: zowel de 
keuken als de woonkamer kan wisselend aan voor of achtergevel 
worden geplaatst, naar gelang uitzicht of bezonning en balkon; 
op de begane grond zijn ook vierkamerwoningen mogelijk. Het 
sanitair ligt centraal, de slaapkamers en keuken aan de gevel en 
de woonkamer aan de straat-/zonzijde met een inpandig balkon. De 
maisonnettes  zijn meest vierkamerwoningen met op de slaaplaag 
een dakterras. De toren is heeft merendeels hoekwoningen met drie 
kamers en verder tussenwoningen met twee kamers.    
Stedenbouwkundige context: De meeste woningen zijn 
ondergebracht in twee langgerekte gebogen bouwblokken van vijf 
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het einde van de tussenstrook staat een toren van 15 bouwlagen aan 
de Maas. Een voetgangersroute loopt dwars onder de lange blokken 
door via het Buizenpark naar de rivier: riant voor (sociale) woningbouw. 
Parkeren vindt grotendeels plaats langs de Fruitlaan.    
Woonoppervlakte: varieert van  53m2 tot 76m2.  
Constructie: Merendeels  in betonskelet (beukmaat van 5,10 m.), 
gevels baksteen met aluminium ramen en deuren. 
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1/2 4.1984.3 CITEX
- strokenbouw noord- en zuidzijde - 
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Aannemer: Slokker Bouwberijf
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Stedenbouwkundige plattegrond Citex <bron: Rotterdam Woont>

Citex; aanzicht vanaf het Buizenpark <bron: Rotterdam Woont>

Woonblokken van architectenbureau Mecanoo; aanzicht Katen-
drechtsestraat vanaf richting Maas <bron: Rotterdam Woont>

een nieuwe wind: aiR en de 
wijziging in gemeentelijk en 
havenbeleid

In verband met stadsvernieuwing met zijn klein-
schalige invullingen – niet alleen op Katen drecht, 
maar ook elders in Rotterdam – werd de verschij-
ningsvorm van de stad als geheel nadrukkelijker 
dan ooit onderwerp van studie. Ontwerpers stel-
den de vraag naar het totaalbeeld van de stad, 
los van participatievraagstukken en kleinschalige 
blokinvullingen. Een belangrijk moment was het in 
1982 door de Rotterdamse Kunst Stichting geor-
ganiseerde architectuurfestival: ‘Architecture Inter-
national Rotterdam’ met als thema ‘Het beeld van 
de stad’. Een van de producten vormde de ten-
toonstelling ‘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 pro-
ject vormde de studie naar de Kop van Zuid, dat 
inmiddels voor een groot deel door havenbedrij-
ven verlaten was en waar grote herstructurerings-
vraagstukken lagen te wachten. 

De Rijn- en Maashaven en Katen drecht behoorden 
ook bij dit gebied. Vijf buitenlandse toparchitecten 
- Aldo Rossi, Oswald Mathias Ungers, Josef Paul 
Kleihues, Derek Walker en Richard Meier - werden 
uitgenodigd hun visie op de Kop te geven. Men 
streefde niet naar een concreet ontwerp, maar 
vroeg de architecten zich te richten op een visueel 
totaalbeeld. Het kaartbeeld dat o.a. Rossi produ-
ceerde, plaatste vraagstellingen rond het haven-

midden jaren ’80 mee met de havenontwikkelin-
gen die al in het voorafgaande decennium ingezet 
waren. De tradervaart verdween en de Rijnhaven 
werd in gebruik genomen als wachthaven voor de 
binnenvaart. Er werd een 580 meter lange drij-
vende steiger in de haven geplaatst, die aansloot 
op de Hillelaan. Deze binnenvaartbestemming 
van de Rijnhaven 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 werd de Rijnhaven in het 
kader van het project Stadshavens overgedragen 
aan de gemeente. 

gebied in een nieuw licht, juist door de introductie 
van grootstedelijke stedenbouwkundige composi-
tietechnieken. De overlooplocaties langs de oude 
havens werden definitief onderwerp van studie en 
debat. 
De resultaten van AIR 1982 landden langzaam 
binnen de gemeentelijke organisatie. Pas rond 
1985, toen de economie aantrok, begon men te 
beseffen dat er meer vragen speelden dan alleen 
het realiseren van goedkope woningen. Er was 
bovendien een nieuw, daadkrachtig college aan-
getreden onder leiding van burgemeester Peper. 
In 1985 verscheen het Binnenstadsplan waarin 
verschillende deelplannen uit de periode 1975 
– 1985 van een integraal ruimtelijk kader voor-
zien werden en onderlinge verbanden werden be-
noemd. Vervolgens verschenen nota’s als ‘Vernieu-
wing van Rotterdam’ en ‘Nieuw Rotterdam’ die een 
ander ruimtelijk beeld voor de stad schetsten. Men 
durfde grootstedelijker en grootschaliger te den-
ken en er ontstond een nieuw architectuurklimaat, 
waarin Rotterdam zich als moderne metropool met 
hoogbouw wenste te profileren, mede vanuit de 
wens een goed vestigingsklimaat voor de zakelij-
ke dienstverlening te scheppen. De gemeente was 
bereid daarbij een actieve grondpolitiek te gaan 
voeren. 

Ook de situatie bij het Havenbedrijf wijzigde. De 
gemeentelijke organisatie presenteerde in 1985 
een herinrichtingplan voor de stukgoedsector, het 
kaderplan ‘Herstructurering Oude Havens’. Hierop 
verhuisden stukgoedbedrijven vanuit het Binnenha-
ven- en Spoorweghavengebied en vanuit Katen-
drecht naar de havens in het westen. Er kwam langs 
grote lengtes kade ruimte vrij. Ook de situatie op 
het water wijzigde. De Rijn- en Maashaven gingen 

fase 6: Branding en nieuwbouw;
een andere Kop van Zuid; 1990 - 2018

Plan Aldo Rossi voor de Kop van Zuid <bron: onbk> 
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bied op Zuid als gebied met een ‘stoer’ en ‘spe-
cifiek Rotterdams’ karakter. De stad waagde de 
sprong over de rivier.
 
Onderdeel van het plan was een tweede verbin-
dingsbrug (de latere Erasmusbrug) naar de zuid-
oever. Er werd in het plan Koolhaas ook een brug 
over de Rijnhavenmond (de Rijnhavenbrug) gesug-
gereerd om Katen drecht via de Wilhelminapier 
meer bij de stad te betrekken. De Wilhelminapier 
werd in het plan gezien als locatie waar – naast 
wonen – grote internationale en nationale onder-
nemingen hun plek zouden vinden. Een ander be-
langrijk planonderdeel betrof het nieuwe stedelijk 
woongebied rondom de oude havens van de Rot-
terdamse Handels Vereniging. Hierin was een gro-
te stadsboulevard opgenomen (de huidige Laan 
op Zuid). Deze lag in de oorspronkelijke plannen in 
het verlengde van de grote stadsbrug. Tijdens het 
Atelier Coolsingelbrug in 1988 werd echter beslo-
ten een nieuwe verbindingsweg (de huidige Posthu-
malaan) te leggen tussen de aanlandingsplek van 
de grote brug en de Hillelaan. Deze werd daar-
mee een onlosmakelijk onderdeel van de Stadsas, 
die hierdoor vanaf Noord tot aan het Zuidplein 
ging lopen. Katen drecht Pols kwam daarmee aan 
een majeure stadsroute te liggen. 

De Wilhelminapier transformeerde vanaf globaal 
1990 tot een hoogstedelijke locatie met opnieuw 
ingerichte historische veemgebouwen en nieuwe 
hoogbouwtorens. Naast woon- en kantoorfuncties 
streken ook horeca en een aantal grootstedelijke 
culturele functies op de pier neer (Hotel New York, 
Luxor, Nederlands Fotomuseum, Lantaren het Ven-
ster).
Katen drecht werd in de hoofden van de stads-
planners inmiddels gezien als integraal onderdeel 
van de plannen voor de Kop van Zuid; men wenste 

Plan Kop van Zuid: Katen drecht 
krijgt een andere stedenbouwkundi-
ge positie

Deze nieuwe Wilhelminapier was het gevolg van 
verreikende plannen. In 1986 werd Riek Bakker 
directeur bij Dienst Stadsontwikkeling. Haar op-
gave was de eerder door de gemeente gepre-
senteerde nota’s vorm te geven. 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 was het gereed. Doel was 
een ‘volwaardig metropolitaan centrum’ op beide 
oevers van de Maas, met het voormalig havenge-

De Maashaven werd voorlopig gecontinueerd als 
wachthaven voor de binnenvaart, maar zou op ter-
mijn ook een andere invulling krijgen.
In 1987, toen het weer economisch beter ging, 
bracht directeur Molenaar van het Havenbedrijf in 
zijn nieuwjaarstoespraak de verzelfstandiging van 
de organisatie ter sprake, als oplossing om sneller 
en effectiever te kunnen handelen in de concurren-
tie tussen wereldhavens zonder knellende politieke 
banden. In 2004 werd de verzelfstandiging een 
feit en vestigde het Havenbedrijf zich op de nieuw 
ingerichte Wilhelminapier. 

Maquette ‘Masterplan Kop van Zuid’ met o.a. brug naar Katen drecht, 1991 <bron: obk>

Kaappark en particulier 
opdrachtgeverschap

In 1999, tijdens de planontwikkeling voor het 2e 
Katendrechtse Hoofd, vierde Katen drecht haar 
800 jarig bestaan. Nieuwe kansen voor het gebied 
werden genoemd in het Ontwerp Bestemmingsplan 
Katen drecht-Zuid uit datzelfde jaar. Er werd ge-
steld dat de terreinen van de firma Hanno nieuwe 
kansen boden om Katen drecht als aantrekkelijk 
woongebied verder te ontwikkelen. Deze firma, 
die de gehele Maashavenzijde van het Schierei-
land gebruikte, was op dat moment naar Heijplaat 
aan het verhuizen. 
De gemeente was daarbij aan zet, omdat zij ei-
genaar was van de grond. Een Verkenningennota 
schetste de mogelijkheden. Circa 1300 woningen, 
ongeveer 13.000 m2 aan bedrijven, voorzie-
ningen en een park van circa 3 hectare zouden 
gerealiseerd kunnen worden <Pve voor steden-
bouwkundige ontwikkeling op Katen drecht-Zuid, 
2002>. Het Atelier Zuid uit hetzelfde jaar 1999 
richtte de blik ook op Katen drecht. Men benadruk-
te nogmaals dat het schiereiland onderdeel van 
Centrum Zuid moest worden en dat er - vanuit die 
optiek - bijzondere kansen lagen voor het Polsge-
bied. Ook daar lagen vragen rond planvorming 
en ontwikkeling.

Een groot aantal initiatieven werd vervolgens on-
dernomen om Katen drecht een volwaardig on-
derdeel te maken van het nieuwe Centrum Zuid. 
Naast het verbeteren van de leefsituatie voor de 
originele bewoners ging men zich sterk richten op 
de introductie van woonmilieus voor nieuwe stede-
lingen. Dit in combinatie met samenwerking met en 
investering door marktpartijen. Kernvraag daarbij 
was: hoe binden we de middenklasse aan de stad?
De gemeente sprak de wens uit op de locatie van 

Katen drechtsehof (hier Ertsstraat). De parkas uit 
het Citex-project werd via de Staalstraat doorge-
zet. 

De planopzet was mede een reactie op de angst 
van de bewoners van Katen drecht het oude buurt-
gevoel te verliezen. De bebouwing bij de rivier 
werd grootschalig en robuust van opzet met een 
opgetild plein boven een parkeerkelder. Strakke 
woningrijen en twee stoere woontorens (Neptunus 
en Poseidon, ieder 21 verdiepingen) kenmerkten 
het plan. Dit plandeel refereerde daarmee aan 
de grootschalige rivier en de metropool. De be-
bouwing in het middengebied kreeg een klein-
schaliger en informelere opzet met een rug-aan-
rug woningtype. Hier was sprake van kappen en 
woonpaden. Met deze keuze trachtte men het ge-
wenste buurtgevoel zijn plek te geven en ruimte te 
maken voor het veilig spelen van kinderen <site 
Maccreanor Lavington>. De woningprijzen sloten 
aan op de sociale situatie waarin het plan ontwik-
keld werd. De woningrijtjes waren goedkoper en 
hiermee naar verwachting bereikbaarder voor de 
inwoners van de Kern van Katen drecht. De kop van 
het project bestond uit duurdere woningen.
De volledige buurt kwam uiteindelijk in de peri-
ode 2001-2004 tot stand (westelijk deel: DKV, 
opdrachtgever: Bouwfonds Woningbouw; ooste-
lijk deel: Maccreanor/Lavington, opdrachtgever: 
Bouwfonds woningbouw). De kade langs de Maas 
werd door de gemeente ontworpen en kreeg uit-
eindelijk twee niveaus, uitgaande van de visie uit 
de plannen van de jaren ‘80: een bomenlaan die 
hoger ligt en een verharde kadestrook aan het wa-
ter. De buitenruimte werd daarbij vooral vormge-
geven als groen podium voor de hoogbouwtorens.

hier vervolgplannen op te pakken. De veelbelo-
vende brug tussen Katen drecht en Wilhelminapier 
liet echter – door onwil van de stedelijke politici – 
lang op zich wachten en zou pas in 2012 tot stand 
komen. Voor Rotterdammers bleef Katen drecht 
daardoor lange tijd een perifeer gebied en niet 
écht onderdeel van de stad.

Bebouwen van het 2e Katendrecht-
se Hoofd
De locaties die vanzelfsprekend investeringen uit 
de markt zouden aantrekken kwamen op de Kaap 
het eerste aan bod en in 1997 werd voor het 2e 
Katendrechtse Hoofd een planteam opgestart 
<Rotterdamwoont>. Het stedenbouwkundig plan 
werd in nauwe samenwerking tussen ontwerpers, 
Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de be-
wonersvereniging ontwikkeld. Uitgangspunt was 
het plan uit 1983, dat echter wel fors werd ge-
wijzigd.    
De ligging op de Kop van Katen drecht met het fa-
belachtige uitzicht over de Nieuwe Maas was een 
goede aanleiding voor een project met koopwonin-
gen. Het project had een grotere voetafdruk nodig 
dan het 2e Katendrechtse Hoofd te bieden had. 
Het 2e Katendrechtse Hoofd was al overeenkom-
stig de uitgangspunten die in de jaren ’80 gefor-
muleerd waren versmald. De stedenbouwkundige 
configuratie werd die van het halfopen bouwblok, 
een meer gesloten variant op de open kamstruc-
tuur die bij het project Citex toegepast was. Door 
te kiezen voor een buurtomringende blokwand - 
een ceintuur - met hierbinnen woningrijtjes, werd 
enerzijds aangesloten op de structuur van Citex en 
anderzijds gezocht naar een meer besloten karak-
ter. Wegen uit de Kern en de eerdere uitleglocatie 
werden in het plan doorgezet. Het ging dan om 
de Tolhuislaan (hier als Katen drechtsestraat) en de 
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de tweede lijnsbebouwing aan de noordzijde van 
de Hannolocatie een nieuw wijkpark te realise-
ren (het latere Kaappark). Dit toekomstig centra-
le park moest in tegenstelling tot het bezadigde 
Buizenpark juist activiteiten faciliteren en was in 
eerste instantie bedoeld voor de bestaande be-
woners van Katen drecht. Er werd in samenwerking 
met externe openbare ruimte-ontwerpers (Okra 
Landschapsarchitecten) en met de wijkbewoners 
gezocht naar een invulling. Daarbij vonden de 
door bewoners gewenste activiteiten als een trap-
veldje, skatebaan en een speeltuin een plek. De 
speeltuin bleef gevestigd op de locatie waar deze 
zich vanouds al bevond, aan de 2e Katendrechtse 
Haven. Langs de Nemag-woningbouwlocatie werd 
een meer intieme tuin aangelegd. De rest van het 
park bleef open en werd ingericht als bomenwei-
de (grasveld en verspreide bomen). 

De twee torens aan de Maas van architectenbureau DKV <bron: www.pauldevroom.com>

De ontwikkeling van de Kop van Katen drecht in schema’s <bron: www.pauldevroom.com> Grondgebonden woningen achter de twee torens van DKV  <bron: site Mcreanor Lavington architecten>

Voor de bouwlocaties ging de gemeente in eer-
ste instantie uit van investering door verschillende 
marktpartijen, ieder op zijn eigen locatie. Men 
startte in 1999 aan de westzijde van de Han-
nostrook. De gemeente schreef daar in samen-
werking met Architectuur Lokaal een prijsvraag 
uit waarvoor een viertal combinaties van ontwik-
kelaars/architecten uitgenodigd werd. Bemog 
projectontwikkeling/ Molenaar & Van Winden 
wonnen de prijsvraag. Het resultaat was een wand 
met drie gesloten bouwblokken en twee trechter-
vormige tussenstraten. De 6 hoog appartementen-
bebouwing aan de Maaskade trapte hierbij qua 
hoogte af naar de hierachter gelegen lagere be-
bouwing aan het park. 

Voor de bebouwing aan de Kaapparkzijde dacht 
men aan een opzet met grondgebonden woningen 
in eigenbouw. Door hier vrije kavels aan te bieden 
wilde de gemeente particuliere investeringen aan-
trekken en eigenzinnige architectuur introduceren: 
Katen drecht als voedingsbodem voor pioniers. In 
2001 werden de eerste 17 kavels door het Ont-
wikkelingsbedrijf Rotterdam uitgegeven. 17 kavels 
betekende daarmee 17 particuliere opdrachtge-
vers die onafhankelijk, maar toch afhankelijk van 
elkaar, hun eigen droomhuis ontwierpen of lieten 
ontwerpen. De afhankelijkheid was in het project 
aanwezig omdat de fundering van de 17 kavels 
in één keer door de gemeente werd aangebracht. 
Men had geleerd van particuliere bouw op Borneo 
(in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam) waar 
ieder onafhankelijk van elkaar begon te heien, met 
grote overlast tot gevolg. De Rotterdamse aanpak 
leverde echter ook een uitdagend ontwikkelpro-
ces op. De particuliere wensen waren niet eenvou-
dig te combineren met een strakke en eenduidige 
planning van fundering en verdere uitvoering <htt-
ps://docplayer.nl/5418748-Wandeling-door-de-

Hanno Loodsen aan de Maashaven, 1998 <bron: Historisch Katen drecht, Ben Weve-
ring>

tijd-op-Katen drecht.html>. 
Ofschoon de gemeente meer kavels op het oog 
had, werden er uiteindelijk zo’n 21 gerealiseerd. 
De rest van de gedachte kavels zou alsnog pro-
jectmatig gerealiseerd worden <https://www.
goudenpiramide.nl/clientdata/downloads/dgp-
boek2011-gebiedsontwikkelingKaten drecht.pdf>. 

een andere aanpak voor 
Katen drecht: ‘branding’
Het grote project aan de Maaskade van Bemog/
Molenaar & Van Winden bleek niet te verkopen 
en was daarmee een domper. Het knappen van 

Body House, 
Monolab architects 2.
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de internetbubbel en de introductie van de Eu-
ropese monetaire unie resulteerden in een reces-
sie. Daarnaast ging het plan uit van een te hoge 
dichtheid om voor kopers aantrekkelijk te zijn en 
had Katen drecht al met al nog steeds geen beste 
naam. De gemeente realiseerde zich dat verde-
re plannen op Katen drecht meer inzet behoefden. 
Men herstartte met wat uiteindelijk een nauwe sa-
menwerking tussen de woningcorporatie (Nieuwe 
Unie, later Woonstad Rotterdam), een projectont-
wikkelaar (Proper-Stok, later Heijmans N.V.) en de 
gemeente (dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, 
later Stadsontwikkeling, de deelgemeente Feijen-
oord) zou worden. Al samenwerkend ging men 
stapsgewijs investeren. De ontwikkelaar verbond 
zich daarbij voor langere tijd aan het gebied. 
Daarnaast was er sprake van communicatie met, 
en betrokkenheid van de bewonersorganisatie. 
De partijen trachtten met meer sensitiviteit te kij-
ken naar de kansen in het gebied. Daarnaast deed 

Kaappark 2005, wonder-city and landscape <bron: wonder-cl.com>

Maquette Parkkwartier, <bron: Molenaar architecten 1999>

Plankaart Parkkwartier <bron: Molenaar architecten 1999>

men een voorinvestering in de publieke ruimte en 
hoogwaardige voorzieningen. Voor Katen drecht 
werd ‘branding’ de strategie. Men zette het schier-
eiland in 2003 als merk in de markt, o.a. met de 
campagne: Kun jij de Kaap aan? 
De relatie tussen de marketingstrategie en de 
planvorming kristalliseerde zich geleidelijk uit. De 
kort op elkaar volgende gemeentelijke plando-
cumenten in de periode 2000 – 2007 vormden 
hiervan een illustratie, waaronder het Masterplan 
voor de Kern (2001), het Programma van eisen 
voor stedenbouwkundige ontwikkeling Katen drecht 
– Zuid, de Structuurschets Polsgebied (2002), het 
Masterplan Buitenruimte (2002), de Ontwikkelvi-
sie Katen drecht (2005) en het Stedenbouwkundig 
plan Pols (2006). Men ging inzetten op ‘anders wo-
nen’. Daarbij werd enerzijds gewezen op de mo-
gelijkheid niet alledaagse en radicale architectuur 
te realiseren, waaronder moderne lofts in nieuwe 
pakhuizen en particuliere kavels. Anderzijds werd 

moeten worden van typisch Rotterdamse lanen als 
de Jericholaan en de Claes de Vrieselaan <Mas-
terplan Buitenruimte Katen drecht, blz 43>. In het 
verlengde van de dwarsas door het gebied van 
de Katendrechtse Havens was een triangelpleintje 
gedacht aan de Maaskade, dat als een verhoogd 
plein aan de kade opgevat werd. Dit in aanslui-
ting op een school en schoolplein die daar gedacht 
was en als scharnier tussen twee kwartieren (het 
Haven- en Rivierkwartier). De kades van Maasha-
ven Noord en Rijnhaven Zuid werden als ‘Blauwe 
Draden’ opgevat, waar een typisch Rotterdamse 
havensfeer tot uitdrukking zou moeten komen. De 
referenties hiervoor waren onder andere de Wes-
terkade en de Willemskade op Noord <Master-
plan Buitenruimte Katen drecht, blz 43>. 
Er werd in de plannen nóg een specifieke kwali-
teit op de Kop ontworpen: een strandje aan de 
2e Katendrechtse Haven. Deze kwam te liggen op 
het knooppunt van de al in de jaren ‘80 gedach-
te groene wandeling langs de Maas ter plaatse 
van de Kop en bij de beëindiging van het cen-
trale park van Katen drecht. Een trapsgewijs aflo-
pende bestrating naar de waterkant zou hier de 
overgang tussen land en rivier beleefbaar maken 
<Masterplan Buitenruimte Katen drecht, blz 55>. 

steeds het historische karakter en de zeevaartge-
schiedenis van de Kaap als havenwijk genoemd.

Het schiereiland werd door de plannenmakers ge-
zien als opgebouwd uit drie hoofdonderdelen: De 
Pols zou qua bebouwingsdichtheid, woningtype en 
bereikbaarheid aan moeten sluiten bij het centrum 
en zou via een ‘Rondje Rijnhaven’ deel uit moeten 
gaan maken van de Kop van Zuid. Een stedelijk 
georiënteerde doelgroep zou hier zijn plek moeten 
vinden. Het gebied westelijk hiervan, ter hoogte 
van de Kern Katen drecht werd gelabeld als een 
gevarieerd, kleinschalig gebied waar historie, di-
versiteit en levendigheid het straatbeeld zouden 
bepalen. Hier mikte men op doelgroepen met een 
voorkeur voor kleinschalige en heterogene omge-
vingen. De Kop zag men als rustig woonmilieu in 
de luwte van de stad met veel groen en weinig 
verkeer. Doelgroepen op zoek naar een rustig 
woonmilieu, vlakbij het centrum, zouden hier hun 
plek vinden <Ontwikkelvisie Katen drecht 2005-
2015, 2005>. Een verdere uitwerking vond plaats 
door verschillende ‘Thematische Kwartieren’ op de 
plankaart te zetten, elk voor een eigen type woon-
consument. Het was een strategie in het verlengde 
van de postmoderne stedenbouw die zich rond 
2000 in Vinexwijken begon af te tekenen, in reac-
tie op de vermarkting en de diversificatie van de 
architectuur. Nu werd dit echter toegepast in een 
binnenstedelijk gebied met een roemrucht, maar 
ook negatief verleden. 
Naast de marktstrategie presenteerde de ge-
meente een visie op de toekomstige openbare 
ruimte. De Brede Hilledijk werd als hoofdas geher-
interpreteerd en gezien als een onderdeel van de 
toekomstige ‘Groene Draad’ in het gebied. Deze 
werd doorgezet naar de Tolhuislaan als een wig-
vormige stadslaan, die zou uitmonden in het nieuwe 
centrale park. De laan zou een eigentijdse variant 

Drie Gebiedstypologieën Kop van Zuid, in: Ontwikkelvisie Katen drecht <bron: Stadsontwikkeling Rotterdam 2005>

 

Verschillende kwartieren Katen drecht, in: Ontwikkelvisie Katen-
drecht <bron: Stadsontwikkeling  Rotterdam 2005>
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Gemeentelijke inzet

De gemeente beperkte zich niet alleen tot het stel-
len van kaders voor de corporatie en de ontwik-
kelaar. Ze zou zelf ook rechtstreeks investeren. Op 
strategische plekken in de Kern werd de gemeente 
eigenaar van plinten, zodat ze de regie hield over 
de kwaliteit van de invulling. Zo werd uiteindelijk 
rond het Deliplein een programma tot stand ge-
bracht op basis van het concept ‘culinair, cultureel, 
creatief’, waardoor dit gebied als trekker ging 
functioneren. 
Een andere gemeentelijke investering betrof de 
inrichting van de openbare ruimte, waarbij men 
koos voor het ontwikkelen van een eigen Katen-
drechtse identiteit. Niet alleen de nieuwe, maar 
ook de bestaande woonbuurten zouden daarbij 
onder handen worden genomen. Trottoirs werden 
verbreed en van een hoogwaardige bestrating 

Katen drecht-Zuid: Park- en Laan-
kwartier

Nog voor de aanpak in de Kern werden in 2002 
de lijnen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling 
op Katen drecht-Zuid uitgezet in het programma 
van eisen voor dat gebied. Het onderscheidde 
verschillende deelgebieden die ieder met een ei-
gen deelplan ontwikkeld zouden worden: het Park-
kwartier (de Bemog-locatie), het Rivierkwartier (op 
het 3e Katendrechtse Hoofd), het Havenkwartier 
(oostelijk van de Bemog-locatie) en het Laankwar-
tier, hier weer oostelijk van en direct gelegen naast 
het Polsgebied. Daarnaast werd het Polsgebied 
zelf benoemd. Het document ging uit van twee 
stedenbouwkundig-architectonische typen die op 
de Kaap zouden passen. Enerzijds werd gestuurd 
op gesloten bouwblokstructuren en bijbehorende 
stadshuisarchitectuur die zich relateerde aan Oud 
Katen drecht. Anderzijds werd uitgegaan van ha-
venarchitectuur: grote gebouwen die gerelateerd 
konden worden aan de grote historische havenge-
bouwen in het gebied, zoals Codrico en Meneba. 
Doorzichten moesten de relatie tussen de haven-
bekkens van Rijn- en Maashaven en de Kern van 
Katen drecht garanderen. 
Men dacht niet alleen aan appartementenbouw. 
Voor het Park-, Laan- en Rivierkwartier zette men 
sterk in op grondgebonden woningen, soms naast 
of onder appartementen. Grondgebonden oplos-
singen werden positief beoordeeld, omdat dit zou 
resulteren in sociale controle en een directe relatie 
tussen woning en straat. 
Het Polsgebied werd in de markt gezet als ge-
schikte plek voor kleine huishoudens zoals jonge-
ren, studenten, artiesten en hoog opgeleide yup-
pen en dinky’s. Men zag daar ook kansen voor 
ouderen. Een summier plattegrondschema laat 
zien dat de vierslag van De Jongh als onderlegger 

met rode klinkers voorzien. Er werd gekozen voor 
specifieke kadekeien, expliciet brede trottoirban-
den en waar mogelijk werden nieuwe bomen ge-
plant <interview dhr. Thjia, buitenruimteontwerper 
gemeente>. Ook de Rijnhavenbrug en het vrijge-
ven van de Fenixloodsen voor investeringen van 
de ontwikkelaars, zou uiteindelijk onderdeel gaan 
uitmaken van het gemeentelijk pakket van maatre-
gelen. Daarnaast betrokken de ingrepen zich niet 
alleen op het fysieke domein. Nadat Katen drecht 
in 2007 door incidenten met jongeren opnieuw 
negatief in het nieuws kwam, werd het toezicht 
geïntensiveerd, werd geïnvesteerd in begeleiding 
van probleemgezinnen en werd overlastgevende 
nachthoreca uitgekocht <nominatie Gouden Pira-
mide_dgp-boek2011-gebiedsontwikkeling Katen-
drecht.pdf>.  

voor het plan werd opgevat. Voor het Parkkwar-
tier, dat door een ontwikkelaar ontwikkeld zou 
worden, presenteerde men op dat moment nog het 
plan van Molenaar & Van Winden met de gesloten 
bouwblokstructuur. Men mikte hier op carrièrema-
kende tweeverdieners, al dan niet met kinderen. 
Het Haven-, Laan- en Rivierkwartier waren verder 
uitgewerkt. Het Havenkwartier werd opgevat als 
voortzetting van de centrale activiteitenzone rond 
het Deliplein, via de Sumatraweg. Dit kwartier was 
van grote betekenis in verband met een mogelijk 
toekomstige stadsbrug (voetgangers, fietsers) over 
de Maashaven richting Tarwewijk die daar zou 
gaan aanlanden. De bebouwing werd hier uitge-
werkt in de vorm van twee woonsilo’s in havenar-
chitectuur, 30 tot 42 meter hoog, met ervoor aan 
het water een pleinruimte. Dit complex werd ge-
zien als welkome onderbreking van de toekomsti-
ge forse kadelengte langs de Maashaven. Wonen 
gecombineerd met werken, winkels en voorzienin-
gen vormde daarbij het uitgangspunt. 

Voor het Rivierkwartier werd ook uitgegaan van 
havengebouwen als referentie, maar dan in de 
vorm van drie monolieten. Er werd hier gestuurd op  
appartementen, voorzieningen, maar ook grond-

Havenkwartier, afbeelding uit Programma van eisen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling op Katen drecht Zuid <bron: Stadsontwikkeling  Rotterdam 2005>

Plankaart uit Programma van eisen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling op Katen drecht Zuid, <bron: Stadsontwikkeling  Rotterdam 
2005>

Ontwikkelvisie Katen drecht, 2005  <bron: Stadsontwikkeling  Rotterdam 2005>

gebonden woningen. De bebouwing zou deels in 
de daartoe te verbreden 2e Katendrechtse Haven 
komen te liggen. Gedacht werd aan wonen met 
werken aan huis. Men ging uit van kleinere en in-
dividueel georiënteerde huishoudens. Op de kop 
was een groen kadeplein gedacht met functies die 
zich zouden relateren aan het wijdse uitzicht.
Zowel het Havenkwartier als het Rivierkwartier 
zouden nog een flinke tijd op zich laten wachten. 

Het Laankwartier, de locatie waar de woningcor-
poratie zou gaan bouwen, was urgenter. De invul-
ling zou hier qua schaal en karakter aan moeten 
sluiten op het oude Katen drecht. Er werd op dat 
moment nog gekozen voor een half open bouw-
blokstructuur met rondgaande randbebouwing en 
een groot aantal dwarsstraatjes met grondgebon-
den woningen en/of vrije kavels. Hier dienden ar-
chitectuureenheden te worden toegepast (meerde-
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Rivierkwartier, afbeelding uit programma van eisen voor de ste-
denbouwkundige ontwikkeling op Katen drecht Zuid, 

<bron: Stadsontwikkeling Rotterdam>

re kavels tezamen met één architectuuruitstraling), 
waarbij aan de Brede Hilledijk een grotere varia-
tie in hoogteverschillen en oplossingen voorgesteld 
werd, dan aan de Maashavenkade. Wat betreft 
beeldregie werd uitgegaan van ontwerp door 
meerdere architecten en coördinatie door een su-
pervisor. Gezinnen waren de doelgroep voor dit 
gebied, maar ook een combinatie van wonen en 
werken aan huis of introductie van kleine kantoren 
was mogelijk <interview Peter van der Helm, toen-
malig stedenbouwkundige Rotterdam>.

De planontwikkeling rond het Laankwartier liep 
niet naar verwachting. Het ambitieniveau van de 
corporatie (De Nieuwe Unie, later Woonstad Rot-
terdam) bleek aanzienlijk beperkter dan die van 
de gemeente. Deze reageerde hierop door aan te 
dringen op een studie door Claus & Kaan architec-
ten. De grote rijkdom en variatie die de gemeente 
wenste werd niet gerealiseerd. Het resultaat was 

drie gesloten stadsblokken met 219 woningen in 
een eenvormige architectuur die in drie fasen in de 
periode 2007-2010 tot stand kwamen. De archi-
tectuur hintte – volgens de opdrachtgever – naar 
gevels aan de Maaskade op het Noordereiland. 
Er werden hier grondgebonden woningen gerea-
liseerd met op de koppen van het plan aan de 
oost- en westzijde een appartementenblok. De 
stadsblokken werden doorsneden door twee ver-
keersvrije woonstraatjes (Ambonpad en Tarakan-
pad) die op vanzelfsprekende wijze aansloten op 
de bestaande straten in de Kern (Lombokstraat en 
Timorstraat). Bij twee van de drie blokken bleek 
parkeren op het binnenterrein een noodzakelijk-
heid, waarvan een deel in de parkeergarage. In 
Fase 1 ging het om huurwoningen, Fase 2 en 3 be-
trof koopwoningen. 
Ook het Parkkwartier wijzigde ingrijpend. Het 
binnenterrein werd volledig privégebied, in te-
genstelling tot de eerdere uitgangspunten waar-

Laankwartier, afbeelding uit programma van eisen voor de st-
edenbouwkundige ontwikkeling op Katen drecht Zuid <bron: Stad-

sontwikkeling  Rotterdam 2005>

in sprake was van een semi-openbare invulling. 
De consequentie hiervan was dat de vrije kavels 
plots een groter privé-achtergebied kregen, wat 
soms aanpassingen aan reeds gerealiseerde ach-
tergevels betekende <interview Peter van der 
Helm, toenmalig stedenbouwkundige Rotterdam>. 
De ontwikkelaar (Proper-Stok Groep B.V.) gaf de 
opdracht aan Geurst & Schulze architecten om 
uitgaande van een lagere verkavelingsdichtheid 
te ontwerpen aan drie gesloten stadsblokken in 
een architectuur die geïnspireerd zou zijn op het 
Scheepvaartkwartier en Hollandse binnensteden. 
Het plan bevatte 122 grondgebonden woningen 
en 32 appartementen en kwam tot uitvoering in 
de periode 2006-2010. Op de meest oostelijke 
kop van het plan aan de zijde van het toekomstige 
Havenkwartier werd een appartementengebouw 
gerealiseerd. Het plan werd ook hier doorsneden 
door twee verkeersvrije woonstraatjes (Donarpad 
en Freijapad) met grondgebonden woningen. De 
aansluiting op de reeds in uitvoering zijnde vrije 
kavels werd gerealiseerd met bij het plan beho-
rende individuele woningen. Het parkeren werd 
opgelost met inwendige parkeerruimtes op de be-
gane grond, steeds ter weerszijden van de woon-
straatjes. 

De architectuur van het Parkkwartier werd opge-
bouwd uit een opeenvolging van architectuureen-
heden met eigen gevels. Hierdoor ontstond langs 
de Maaskade een afwisselende aaneenrijging van 
gevels en voldeed het plan uiteindelijk meer aan 
de gemeentelijke uitgangspunten van variatie dan 
het Laankwartier. Ook bijzonder was de opname 
in het plan van de Chinese kerk (na lange afwezig-
heid in Katendrecht), een brede basisschool voor 
onderwijs en een gezondheidscentrum/apotheek. 
Het plan van de ontwikkelaar pakte daarmee ste-
delijker uit dan dat van de corporatie.

Parkkwartier, Geurts en Schulze architecten <bron: foto Flexus AWC> 

Parkkwartier <bron: foto 3d Google maps> Laankwartier  <bron: foto 3d Google maps>

Laankwartier, Claus & Kaan architecten  <bron: foto Flexus AWC> 
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Katen drecht Kern: de-renovatie 
wordt groot succes

Dat er inzet nodig was in de Kern was voor alle 
partijen duidelijk. De stadsvernieuwingsrenova-
ties hadden daar geresulteerd in de broodnodi-
ge voorraad goedkope en goede huurwoningen, 
maar ook in een deplorabel totaalbeeld van stuk-
gerenoveerde architectuur. Al eind jaren ‘90 had 
de woningcorporatie (aanvankelijk Onze Woonge-
meenschap, vanaf 1999 Nieuwe Unie, vanaf 2007 
Woonstad Rotterdam) haar eigen woonblokken 
met een zo genoemde Etikettenkaart gecategori-
seerd. Daar waren uitspraken voor omgang met 
de gerenoveerde woonblokken in de toekomst in 
meegenomen. Maar ook bewoners hadden hun 
wensen, zoals een supermarkt en een gezond-
heidscentrum langs de Delistraat. Ook wilde men 
niet-overlastgevende buurtcafé’s en horeca in de 
wijk behouden. Het Deliplein was op dat moment 
alleen nog maar bekend als locatie van de Ta-
tooshop van Bob Moelker, een van Neerlands pi-
oniers op het gebied van tatoeage. Bob Moelker, 
zelf overigens geheel ontbloot van tatoeages (vol-
gens zijn Amsterdamse collega Henk Schiffmacher 
leek Bob ‘wel een vegetariër die een slagerij runt’) 
was zo de enige tastbare herinnering van het eens 
zo levendige zeemansleven op de Kaap. Ook de 
meeste Chinese restaurants waren inmiddels rond 
de Delistraat verdwenen, op één vestiging in de 
Atjehstraat na.

Vanaf 2005 werd het Deliplein herontwikkeld. 
Hierbij werd de strijdigheid in opvattingen tussen 
bewonersvereniging en gemeente goed zichtbaar. 
Waar de eerste centrale buurtvoorzieningen op 
het plein wenste, richtte de laatste zich op een 
meer recreatieve en stedelijke invulling. De dis-
cussie vond plaats in een context waarin een Rijn-

nieuwingsperiode werden omgevormd, maar niet 
door middel van het eenvoudigweg terugbrengen 
van de historische kappen. Bijzondere zinken dak- 
opbouwen en expressieve moderne dakkapellen 
brachten een spannende en tegelijkertijd harmoni-
sche mix van historische gevelbeelden met moder-
ne daklandschappen teweeg. In de gevels werden 
de platte kunststof kozijnen vervangen door kozij-
nen die veel dichter aansluiten bij de historische 
arhcitectuur, er werden gedocoreerde voordeuren 
aangebracht en de fraaie ornamentiek werd in 
stand gehouden of gerestuareerd. Er werd veel 
aandacht besteed aan de restauratie of het terug-
brengen van de winkelgevelpuien, die vanaf het 
ontstaan van deze havenwijk eind-19e eeuw altijd 
zo dominant in het straatbeeld waren geweest en 

havenbrug nog ontbrak. Onderzoek naar de le-
vensvatbaarheid van een supermarkt op het plein 
leverde het inzicht op dat bij de Pols hiervoor meer 
mogelijkheden waren. Uiteindelijk werd de koers 
voor het Deliplein verzet naar stedelijke recreatie. 
<interview Peter van der Helm, toenmalig steden-
bouwkundige Rotterdam>. 
Ten aanzien van het historische architectuurbeeld 
van de 19e-eeuw waaide er een nieuwe wind in 
Rotterdam. De eens zo fraaie, maar tijdens de 
stadsvernieuwing stukgerenoveerde panden wer-
den niet gesloopt, maar weer in historische luister 
hersteld (‘gedé-renoveerd’), zij het met een bij-
zondere architectonische invalshoek, waar de uit-
voerende architect Henk van Schagen garant voor 
stond. De onbeholpen dakdozen uit de stadsver-

Winkelpanden aan het Deliplein, Van Schagen architecten  
<bron: foto Flexus AWC> 

de direct uitdrukking waren van de uiterst stedelij-
ke mix van uiteenlopende publieke functies op de 
begane grondlaag - de ‘plint’ - van Katendrecht.  
De woningen werden verhuurd of verkocht. Er werd 
een strenge branchering gehanteerd voor nieuwe 
ondernemers in de plinten rond het plein. Het plein 
zelf werd in 2007 opnieuw ingerich. De muziek-
tent werd gesloopt en er werd een metalen luifel-
gebouwtje geplaatst. Het gehele plein werd iets 
verdiept en geasfalteerd, zodat het in de winder 
als ijsbaan gebruikt zou kunnen worden (opdracht-
gever: Wijkontwikkelingsmaatschappij Rotterdam; 
ontwerp: Villanova architecten).
Andere hoogwaardiger renovatie en nieuwbouw-
plannen in de historische kern van Katen drecht 
volgden. Pioniers uit de culturele wereld zagen nu 
ook de mogelijkheden van de Kaap. In 2008 startte 
het vestzaktheatertje Walhalla aan het Deliplein. 
Initiatiefnemers cabaretier Harry-Jan Bus en pro-
grammamaakster 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. Het aangename 
Deliplein werd in snel tempo een stedelijke trekker 
van formaat.

Er waren ook initiatieven die vanuit de Kaap zelf 
gestart werden. De bekendste was het ‘Verhalen-
huis Belvédère’ op de locatie van het vroegere Ne-
gropalace Belvédère. Bewoners hebben gestreden 
om van deze plek een museum over Katen drecht 
te maken. De in het pand woonachtige kunste-
naar/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 stads-
vernieuwingsperiode persoonlijk voor gezorgd dat 
het markante hoekpand werd gered van de sloop. 
In 2008 ontstonden weer vraagstellingen rond de 

Deliplein <bron: foto Frank Hanswijk > 

Verhalenhuis Belvedère <bron: foto Flexus AWC> 
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toekomst van het pand. Hierop ontstond een initia-
tief om een Verhalenhuis voor de stad op te zetten 
als ontmoetingsplek voor Rotterdammers in brede 
zin. Het initiatief kwam vervolgens met particuliere 
giften tot stand.
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Deliplein, 2005 – 2009.
Van Schagen architecten de-renoveerde in op-
dracht van de Nieuwe Unie, later Woonstad Rot-
terdam en Stadsontwikkeling Rotterdam en het 
OBR in de periode 2005 – 2009 in twee fasen de 
bebouwing rond het Deliplein. Hierbij werden de 
voorgevels van de panden integraal aangepakt. 
Waar mogelijk werd de plint gerestaureerd. Be-
drijfsruimtes werden opnieuw ingevuld. Woningen 
die nog goed waren bleven gehandhaafd. Waar 
de binnentrap en kap nog intact waren werden 
drielaagse stadswoningen gerealiseerd. De aan-
pak van de dakwoningen was bijzonder en beeld-
bepalend. Door aan de voorzijde een deel van de 
dakdozen uit de stadsvernieuwingsperiode te ver-
vangen door een dubbel geknikt, hoger dakvlak, 
door de dakkapellen in ere te herstellen, door ter-
rassen te vormen d.m.v. terugliggende puien, ont-
stond een rijker en passender totaalbeeld. In een 
tweede fase (Sumveer) werden de pleinwanden 
en panden aan de Sumatraweg, de gevelwand 
aan de Veerlaan en de gevelwand aan de Tol-
huisstraat aangepakt. Ook de achtergevels en het 
binnenterrein werden volledig vernieuwd <bron: 
site van Schagen architecten>. 

De Driehoek, 2010 - 2011
In het driehoekige bouwblok tussen Katen-
drechtsestraat, Tolhuislaan en Rechthuisstraat uit 
het begin van de 20e eeuw was het schoolgebouw 
al in een eerdere periode gesloopt en vervangen 
door een schooltuin. Een deel van de oorspronke-
lijke bebouwing was hier in 1981 gerenoveerd 
(architectenbureau Van Straalen). In 2007 werd 
besloten een deel van het bouwblok te slopen en 
te vervangen door nieuwbouw. Deze werd in 2011 
werd gerealiseerd (Kaapse Veer; architect Ruoff 

architecten, 30 koopwoningen in opdracht van 
Woonstad Rotterdam). De architect trachtte hier 
met de architectuur aansluiting te vinden bij de his-
torische architectuur in de Kern. 
Aan de zuidzijde van het bouwblok werden 31 
historische panden aangewezen als klusproject 
(Driehoek Zuid; SAR architecten, opdrachtgever 
De Nieuwe Unie, later Woonstad Rotterdam). As-
pirant-kopers schreven in voor één of meer eenhe-
den vanaf 50 m2 (één laag in een pand), waarvan 
zij zelf de inbouw dienden te realiseren. Met de 
architect kwam men tot een volledige differentiatie 
van de gevelwand. Alle woningen in het te hand-
haven blokje kregen daarmee weer een voordeur 
aan de straat. De voorgevels werden daarbij zo-
veel mogelijk in hun oorspronkelijke verschijnings-
vorm teruggebracht. De achtergevels werden ge-
heel vervangen. Op alle woningen werd aan de 
voorzijde één doorlopend schuin dakschild, en aan 
de achterkant een reeks dakterrassen ontworpen 
<bron: site Rotterdam woont>. 

6 pandjes Katen drecht, 2012
In het bouwblok Brede Hilledijk-Veerlaan werden 
zes panden tot 12 vrijwel gelijke vierkamerappar-
tementen met bedrijfsruimte op de begane grond 
verbouwd (architect: Jeroen Hoorn, opdrachtgever: 
Frame vastgoed). Het ging hier om twee tegenover 
elkaar gelegen blokjes. Gekozen werd voor het 
vervangen van dwarskappen door een volwaar-
dige verdieping op elk blok, die tot uitdrukking 
kwam in een specifiek uitgewerkte dakgevel die 
refereerde aan de historische situatie met dakka-
pellen. De zeer ondiepe en slecht bezonde ‘tui-
nen’ tussen de twee blokjes werden dichtgebouwd 
en de gestaffelde achtergevels rechtgetrokken. 
<bron: site Jeroen Hoorn architecten>. 

2.1903.1 DE DRIEHOEK (kluswoningen)
- tweede renovatie en sloop -

Adres: Katendrechtsestraat, Tolhuislaan, Re-
chthuisstraat
Wijk: Katendrecht (postcode 3072)
Bouwjaar: 2010
Typologie, aantal: 36 maisonnettes, apparte-
menten en eengezinswoningen
Architect: SAR architecten (J. vd Wetering)
Opdrachtgever: De Nieuwe Unie+Woonstad
Aannemer: BAM woningbouw

Bouwgeschiedenis: In 2007 is besloten een deel van het bouwblok 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van 
Ruoff Architecten. De 31 resterende panden zijn aangewezen als 
klusproject, na het complex in Spangen. Aspirant-kopers schrijven in 
voor één of meerdere eenheden van 50 m2 (één laag in een pand). 
Met de architect wordt een totale differentiatie voor het bouwblok 
gemaakt, plus tekeningen van de door de kopers zelf te realiseren 
‘droomwoning’. Dit heeft anderhalf jaar geduurd. Sommige aspirant-
kopers zijn tijdens het proces afgehaakt: te weinig geld voor hun 
soms erg ambitieuze plannen.
Ontsluiting: Alle woningen krijgen weer een voordeur aan de straat, 
ook de maisonnettes op tweede- en derde verdieping. Voorschriften 
t.a.v. vluchtwegen maakten een vluchtweg over de daken nodig. 
Woonoppervlakte: De differentiatie is zeer gevarieerd qua soort 
woning maar ook qua woninggrootte: van 85 m2 tot 435 m2.
Constructie: Het bouwblok is zoveel mogelijk in z’n oorspronkelijke 
verschijningsvorm teruggebracht, met veel aandacht voor detaillering. 
Alle kozijnen in de voorgevel zijn weer in hun oorspronkelijk vorm 
vernieuwd. De achtergevels zijn geheel vervangen door een 
gemetselde spouwmuur die tevens voor een deel de stabiliteit van 
het casco moest waarborgen. De nog aanwezige zadeldaken zijn 
vervangen door een doorlopende langskap. Wel is het schuine dak 
aan de voorzijde sterk verhoogd; hierachter gaan dakterrassen schuil 
voor woningen zonder tuin. Thermisch en geluidstechnisch voldoen 
de woningen aan de toen geldende nieuwbouweisen. Kopers maken 
na oplevering van het casco de verdere inbouw zelf af, met gebruik 
van alle beschikbare materialen. Zij bouwen zelf of laten dit uitvoeren. 

Katendrecht 1865

Rotterdam-Woont.nl

3/3
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2011 Rechthuislaan na  cascorenovatie en ‘klussen’
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De Driehoek, Rotterdam Woont.nl

en zodoende het oorspronkelijke karakter van de 
Kern te behouden <site BTR architecten>.
Het project is zodanig ambitieus ontworpen, dat 
het verschil met echte 19e eeuwse architectuur 
slechts met moeite kan worden onderscheiden. 

Vos. De eerste twee fasen van het project beston-
den uit de renovatie/restauratie van de markante 
hoekpanden, waaronder het Belvédèrepand (dat 
daarbij opgevijzeld werd) en vervangende nieuw-
bouw van de vijf naastgelegen panden (grondge-
bonden woningen), waarvan de architectuur zeer 
nauw aansloot bij de historische architectuur van 
de Kern <site BTR architecten>. Fase 3 bevatte 26 
grondgebonden woningen en twee bedrijfsruimten. 
Met de gevelarchitectuur van dit complex werd 
een kleine korrel van steeds enkele woningen ge-
introduceerd, waarmee de 19e eeuwse individua-
liteit van de stadspanden modern werd vertaald 
<site Joke Vos architecten>. 

Kaapvaarder, 2016
Het historische bouwblok tussen Brede Hilledijk – 
Atjehstraat – Lombokstraat – Timorstraat werd ge-
sloopt. Hier werd een nieuwbouwproject van 32 
grondgebonden woningen gerealiseerd (BTR ar-
chitecten, opdrachtgever: Woonstad Rotterdam). 
In dit project werd expliciet gekozen voor histori-
serende vormgeving, om daarmee de nieuwbouw 
beter aan te laten sluiten bij de bestaande context 

Kaap Belvedere, 2012 - 2015

Dit project bestond uit een drietal fasen: 
- Fase 1: Rechthuislaan/Katen drechtselaan
- Fase 2: Katen drechtstraat en een gedeelte 

Rechthuislaan en Tolhuisstraat
- Fase 3: Veerlaan/Rechthuislaan/Katen drechtse 

straat/Tolhuisstraat
Voor alle fasen was Woonstad Rotterdam op-
drachtgever. Het ontwerp van de renovatie en 
nieuwbouw van fase 1 en 2 was van BTR architec-
ten, de nieuwbouw van fase 3 van architect Joke 

2 september 2013 • projectpresentatie •  straatgevels Veerlaan en Brede Hilledijk

oud

Renovatie panden Brede Hilledijk-Veerlaan, Jeroen Hoorn architect 
<bron: onbk>

Kaap Belvedere <bron: onk>

realisatie > Brede HilledijkDe Kaapvaarder gezien vanaf de Brede Hilledijk,  
<bron: site BTR architectuur en bouwkunde>

th
em

ab
la

d 
Re

no
va

tie
 K

er
n

themaBLaD RenoVatie KeRn



92 93Flexus AWC november 2019 Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Katendrecht    

2
Tijdelijk gebruik van het 
3e Katendrechtse Hoofd in 
afwachting van het Rivierkwartier
De realisatie van het Rivierkwartier liet op zich 
wachten en het 3e Katendrechtse Hoofd werd met 
tijdelijke functies ingevuld. De meest roemruchte 
daarvan was een landingsbaan op het Hoofd voor 
de Red Bull Air Race in 2005, een internationa-
le wedstrijd waarbij piloten hun toestel door een 
bepaald parcours moeten sturen. In 2005 werd er 
onder de Erasmusbrug doorgevlogen. 

Een functie met langer perspectief voor het Hoofd 
vormt de SS Rotterdam. In 2000 werd het schip, 
228 meter lang, 28 meter breed en 61 meter hoog, 
uit de vaart genomen na 42 jaar de wereldzeeën 
te hebben bevaren. Het schip kwam in handen van 
een Amerikaanse investeringsbank. Hierop werd 
de ‘Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam’ op-
gericht, die het schip weer naar Rotterdam wilde 
halen. In 2003 werd het schip overgenomen door 
RDM B.V., kwam daarna kort in handen van het Ha-
venbedrijf Rotterdam en werd uiteindelijk in 2005 
voor 1,8 miljoen euro gekocht door een consorti-
um van woningcorporatie Woonbron, investerings-
maatschappij Eurobalance B.V., Woondrechtconsult 
(onderdeel van Woonbron), het Albeda College 
en Hogeschool Inholland. Deze partijen richten 
vervolgens De Rotterdam B.V. op (de investerings-
maatschappij zou zich hier later uit terugtrekken). 
Het schip had op dat moment een schrootwaarde 
van 5 miljoen euro. De bestemming werd congres-
centrum, hotel, restaurant en opleidingscentrum en 
de gemeente stelde een plek beschikbaar bij het 
Katendrechtse Hoofd. De landtong werd hiervoor 
ingericht met parkeerplaatsen, een wandelbou-
levard, aanlegsteiger, entreegebouwen naar het 
schip en een kassa- en informatiegebouw (archi-
tect: Marc Verheijen, Stadsontwikkeling).

Het enthousiasme voor de aankoop was groot, 
het bood kansen voor de Kaap en Zuid. Het schip 
opende in 2010. De opleidingen aan boord ver-
schaften jongeren de kans een horeca- en hotelop-
leiding te volgen. Deze functie vormde een goede 
aanvulling op het aanbod dat Katen drecht te bie-
den had. Voor de woningcorporatie was het schip 
echter een financiële nachtmerrie. In 2008, het 
jaar dat het schip op Katen drecht afmeerde, was 
al 175 miljoen euro aan asbestverwijderings- en 
renovatiekosten besteed. Deze zouden uiteinde-
lijk oplopen tot 257 miljoen. Na een periode met 
ingesteld toezicht door de minister voor Wonen, 
Wijken en Integratie werd het schip in 2013 aan 
WestCord Hotels verkocht voor nog geen 30 mil-
joen. Dit leidde tot forse financiële problemen bij 
de corporatie. Het fiasco was één van de aanlei-

dingen voor de parlementaire enquête naar Wo-
ningcorporaties.

In hetzelfde jaar 2010 dat de SS Rotterdam voor 
publiek opende ging een nieuw initiatief gebruik 
maken van de boothelling bij de 2e Katendrechtse 
Haven. Amfibiebussen van Splashtours reden hier 
voortaan het water in en uit. 

Een nieuw havenfront: Rijnhaven-
brug en Fenix
De aanpak van het Deliplein vond vanaf 2005 nog 
in een vacuüm plaats, omdat de gemeentelijke po-
litiek haar fiat maar niet gaf aan de door Katen
drechters en ambtenaren gewenste Rijnhavenbrug. 
Een nieuw college bracht uitkomst. Op uitnodiging 

SS Rotterdam <bron: ssrotterdam.nl> Splash tours <bron: onbk>
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ge voor 227 parkeerplaatsen (architect: Mei ar-
chitecten, opdrachtgever Heijmans B.V., voorheen 
Proper-Stok). De bouw van het gesloten bouwblok, 
volledig van balkons voorzien bovenop de aange-
paste loods, startte per 2016. Het 44 meter hoge 
project richtte zich op het aantrekken en vasthou-
den van hogere middeninkomens in de wijk. Men 
introduceerde hiertoe onder andere zelf in te de-
len lofts. De intentie was om in de gehandhaafde 
loods ook ruimte te reserveren voor initiatieven 
zoals deze bij Fenix 1 tot bloei gekomen waren.

De Fenixlofts riepen gemengde reacties op in 
Katen drecht. Men stelde dat het gebouw veel te 
hoog werd en dat de gemeente hiermee het suc-
cesverhaal van het Deliplein in de uitverkoop zette. 
De inrichting van de plint en de mogelijk toekom-
stige huurprijzen zouden de gebruikers van Fenix 

2013 – 2014 werd hier o.a. verbouwd voor de 
Codartsopleiding Circus Arts en het Rotterdamse 
Circus Rotjeknor (architect: Van Schagen Architec-
ten, opdrachtgever: Stadsontwikkeling Rotterdam). 
In Fenix 2 vestigden zich o.a. ook de Kaapse Brou-
wers, biermakers. 

Al snel volgde hierop in 2014 het initiatief van de 
Fenix Food Factory. Zeven ondernemers uit de re-
gio verkochten hier hun producten, waarbij gege-
ten en gedronken kon worden in de hal en op de 
kade. Nog in hetzelfde jaar werd Kantine Walhal-
la geopend door Theater Walhalla (architect: Van 
Schagen Architecten). Men had behoefte aan een 
tweede en grotere theaterzaal. Voor Fenixloods 1 
werden plannen gemaakt voor optopping met een 
appartementengebouw van 212 woningen met in 
de plint commerciële ruimtes en een parkeergara-

van de gemeente gingen drie ontwerpbureaus aan 
de slag en na selectie werd vanaf 2009 gebouwd 
aan de nieuwe brug tussen Kaap en Pier. In 2012 
werd de Rijnhavenbrug voor langzaam verkeer 
tussen het Landverhuizersplein op de Wilhelmi-
napier en Katen drecht geopend (architect: Quist 
Wintermans Architecten B.V.). De 160 meter lange 
brug, waarvan de ranke vorm geïnspireerd was 
op de kranen van de vroegere haven, kreeg in de 
volksmond de naam ‘Hoerenloper’.
In het verlengde van de oplevering van de brug, 
gaf de gemeente rond 2012 de leeggekomen 
Fenixloodsen (firma Steinweg gebruikte deze 
niet meer) vrij voor een nieuwe invulling. Zij had 
ze aangekocht met als doel de loodsen te her-
ontwikkelen voor nieuwe functies, inclusief nieuw-
bouwwoningen er bovenop. Fenixloods 2 werd 
ingericht voor tijdelijke functies en in de periode 

Rijnhavenbrug, Quist Wintermans architecten B.V. <bron: onbk> Fenix Food Factory, terras Rijnhaven zijde <bron: onbk>
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wel samenhang was tussen de verschillende projec-
ten. Ze vroeg aandacht voor de publieke ruimte in 
het gebied. Het Rondje, waaronder Pols en kades 
bij Fenix en Codrico bleef – ook bij de opeenvol-
gende plannen en ideeën voor de havenkom die 
volgden –  een aandachtspunt dat herhaaldelijk 
terugkwam. In de periode 2013 – 2015 werd op-
nieuw een poging tot ontwikkeling voor de haven 
ondernomen.

Het bidbook ‘Rijnhaven Metropolitan Delta Innova-
tion’ werd uitgezet. De gemeente stelde daarin de 
vraag aan de markt om de Rijnhaven op een inno-
vatieve manier te ontwikkelen, voor in ieder geval 
de komende 30 jaar. De vraag bleek uiteindelijk te 
groot en te weinig specifiek om een succesvol resul-
taat op te leveren en plannen werden afgeblazen 
< https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/
aanbesteding-rijnhaven-valt-in-het-water/>.
De gemeente liet het er niet bij zitten en augustus 
2017 presenteerde de dienst Stadsontwikkeling 
het Visiedocument Rijnhaven. Hierin werden idee-
en voor een Rijnhavenkwartier gepresenteerd met 

ping van de haven kwamen aan de orde. De bouw 
van een grote garage, een stadspark en bebou-
wing van de huidige havenkom circuleerden bij 
de Dienst Stadsontwikkeling. Meerdere plannen 
passeerden de revue: onder andere in de periode 
2007-2009 werd er studie naar gedaan (locatie 
‘Scharnier’; Karres en Brandes landschapsarchitec-
ten, Kossak & Partners architecten), met een combi-
natie van stedelijke functies waaronder een House 
of Design met flagshipstores van bekende interna-
tionale designmerken en locaties waar designers 
uit Rotterdam Zuid hun werkplaats en etalage in 
zouden richten. Van definitieve plannen behalve 
een eenvoudige herinrichting van de kade langs 
de Posthumalaan kwam het echter niet. 

In deze periode werd ook het ‘Rondje Rijnhaven’ 
als plausibele optie genoemd, voor een intensiever 
stedelijk gebruik van de haven. In 2008 had de 
Van der Leeuwkring al aandacht voor het Rondje 
gevraagd. Architectuurplatform AIR bracht samen 
met Transformers de ontwikkelingen rond de Rijn-
haven in kaart en stelde terecht de vraag of er 

2 afschrikken en te generieke functies introduceren 
die juist het specifieke en unieke van Katen drecht 
en Deliplein teniet zouden doen. < https://versbe-
ton.nl/2014/12/gemeente-zet-succesverhaal-de-
liplein-in-de-uitverkoop/>. Er ontstond ook kritiek 
op de gentrificering van de Kaap. Men stelde dat 
de diversiteit en veelkleurigheid van de wijk door 
het zich inkopen van nieuwe stedelingen sterk af-
nam. Woningprijzen op de Kaap stegen fors en het 
succes van de aanpak resulteerde in een discus-
sie over het ontstaan van een ‘witte Kaap’. Er zou 
sprake zijn van ‘tekentafel-gentrificatie’ en een te 
grote afstand tussen de oorspronkelijke bewoners 
en de nieuwe. De internationale bekendheid van 
Deliplein en daar georganiseerde festivals resul-
teerde in discussies over de hoeveelheid activitei-
ten die de wijk zou aankunnen. <https://versbe-
ton.nl/2017/04/de-witte-kaap/>

De ontwikkelingen rond het Deliplein zijn op het 
moment van schrijven van dit rapport nog niet 
klaar. Per 2017 besloot het college van B&W Fe-
nixloods 2 te verkopen aan de Stichting Droom en 
Daad, een stichting die opgezet is door de mil-
jardairsfamilie V.d. Vorm (HAL Investements). De 
bedoeling is de loods vanaf 2020 te restaureren 
en in te richten als huisvesting van het Rotterdams 
Landverhuizersmuseum. In het gebouw zal een ont-
werp van MAD Architects uit Beijing gerealiseerd 
worden met een uitzichtpunt, een theatrale trap-
partij en een publiek atrium. De toekomst van de 
huidige functies in het gebouw is nog onzeker.

Plannen Rijnhaven en Maashaven
Intussen stond het denken over de toekomstige in-
vulling van de Rijnhaven niet stil. Hier verdwenen 
in 2007 de binnenvaartschepen op het water. De 
drijvende aanlegsteiger die lange tijd in de Rijn-
haven gelegen had, werd overgeplaatst naar de 
Maashaven. Ideeën over een gedeeltelijke dem-

Visualisatie Fenix1 vanaf de Rijnhavenbrug <bron: fenixlofts.nl>

nenvaart, o.a. naar de Maashaven Noordzijde. Dit 
gaf ruimte. Aan de oostzijde van de haven werd 
zand aangebracht dat vrijkwam bij het verdiepen 
van de Nieuwe Waterweg. Dit is de eerste fase 
van een getijdenpark, dat uiteindelijk in drie fa-
sen tot stand zal komen en dat een bijdrage moet 
gaan leveren aan de recreatieve mogelijkheden 
voor bestaande en nieuwe inwoners in het gebied. 

 

Ook voor de Maashaven werden plannen ge-
maakt. In 2009 werd al benoemd dat deze ha-
ven – samen met de Rijnhaven – onderdeel zou 
moeten worden van een nieuw grootstedelijk 
woon-werk-leisuremilieu, waarbinnen tot 2030 
zo’n tienduizend woningen zouden moeten verrij-
zen < Gebiedsplan concept januari 2009 Rijnha-
ven – Maashaven, Stadshavens Rotterdam>. On-
der andere het concept ‘Floating City’ werd op de 
Maashaven losgelagen. In dit model zouden drij-
vende, energiezuinige woningen of werkplekken 
op het water een eigen wijk moeten vormen. Ook 
een verbinding/brug tussen Maashaven Zuidzijde 
en Katen drecht werd voor de toekomst voorzien. 
Een project in de Maashaven dat al in het sta-
dium van realisatie is, is de aanleg van een ge-
tijdenpark aan de oostzijde, aansluitend op de 
Pols-zuidzijde. In 2018 is het Havenbedrijf gestart 
met het veranderen van ligplaatsen voor de bin-

een gemengd programma van circa 800 tot 1500 
woningen, publieke functies als horeca, sport, re-
tail, cultuur, werkruimtes en een stadspark en 
stadsstrand. Een deel van de Rijnhaven zou hier-
voor gedempt moeten worden. Vervolgens werd in 
juni 2018 het ambitiedocument Rijnhaven gepre-
senteerd waarin verschillende planmodellen ge-
presenteerd werden voor de nieuwe bebouwings-
strook. De aansluiting van het te dempen gebied 
op het Polsgebied was daarin nog onduidelijk. De 
gemeente organiseerde in de tweede helft van 
2018 een aantal bijeenkomsten waar bewoners en 
ondernemers gevraagd werd om mee te denken. 
De opgehaalde reacties werden februari 2019 
gepresenteerd<https://historischKaten drecht.
wordpress.com/transitie/>. Deze waren overwe-
gend positief. Met het realiseren van een boeiend 
Rondje wordt de Kaap voor het eerst onderdeel 
van een centraal stedelijk gebied. 

Model Scharnier Rijnhaven, Kossak en partners <bron: onbk> Rondje Rijnhaven, Transformers 2008  <bron: onbk> 
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Schematisch oriënterende plattegrond met indeling van het Rijnhavenkwartier
 <bron: onbk> 

Visualisatie getijdenpark Maashaven,  gemeente Rotterdam-de Urbanisten  <bron: onbk> 

Pols: van haven naar (ver)bindende 
locatie

De eerste gemeentelijke plannen voor de transfor-
matie van Katen drecht Pols dateren van eind jaren 
’90. In 2000 werd vervolgens de structuurschets 
Pols door het college vastgesteld. Deze structuur-
schets werd in 2003 herzien in samenwerking met 
de architecten van het ECC-gebied, omdat er op 
basis van de plannen uit 2000 een fors exploita-
tietekort vastgesteld was. De uitgangspunten uit 
2000 bleven echter overeind. Voor de woningen 
werd gedacht aan lofts. Inspiratie vormde onder 
andere de studie Harbourlofts van Claus en Kaan 
architecten. In 2005 werd vervolgens een steden-
bouwkundig plan (2005) gemaakt. 

Dit stedenbouwkundig plan en het daarin beschre-
ven ruimtelijk concept, vormde de basis voor de 
ontwikkeling van de locaties in het Polsgebied. 

Katen drecht. Aan de zuidzijde van Codrico werd 
een open zone (later Siloplein genoemd) aange-
houden als caesuur in de stedenbouwkundige op-
zet van Katen drecht Zuid.

De vormgeving van de gebouwen bij de Pols werd 
aangestuurd met een beeldkwaliteitskader dat 
streefde naar havengerelateerde architectuur, in 
het verlengde van eerdere studies voor Katen-
drecht-Zuid. Daarmee zou over de Maashaven 
heen een visuele relatie kunnen ontstaan met de 
overzijde. Er werd uitgegaan van een volume-op-
bouw van basementen met daarop torens. Het 
geheel zou een silo-achtige uitstraling moeten 
krijgen met overwegend baksteen als gevelbekle-
ding. De nagestreefde hoogtes waren 37 meter 
aan de Rijnhaven met hierachter 48 meter. Bij de 
Pols zuidzijde langs de Maashaven 48 meter met 
hierachter 63 meter maximaal. Zodoende zou een 
coulisse-achtig beeld ontstaan. 

Aan de Rijnhavenzijde werd op dit principe van 
torens op basementen een forse uitzondering ge-
maakt. Daar werd langs de kade juist gekozen 
voor de toepassing van lange wanden, waarach-
ter de silo-architectuur zou moeten verrijzen. Deze 
lange wanden, die ook niet in baksteen gedacht 
waren, werden als onderdeel beschouwd van de 
andere horizontale elementen langs de Rijnha-

Het had een sterk stedenbouwkundige en beeld-
sturende doelstelling. De gemeente besefte in het 
verlengde van eerdere studies dat de Pols hét 
schakelgebied zou moeten worden tussen Rijn- en 
Maashaven en Afrikaanderwijk en Katen drecht. 
Een zeer dichte menging (FSI = 2,8 vergelijk met 
Barcelonetta en de Ensanche in Barcelona) van wo-
nen met een sterke mix van woningtypen en bedrij-
vigheid in combinatie met een nieuw winkelgebied 
en een supermarkt was gewenst. Ondergronds 
parkeren was het uitgangspunt voor het hele plan. 

Het stedenbouwkundige model werd gevonden in 
een hoofdopzet waarin de oorspronkelijke pieren-
haven zich vertaalde naar de nieuwe stedelijke 
situatie. Dit in het verlengde van een strategie die 
al bij de Wilhelminapier toegepast was. Hier was 
het raamwerk van G.J. De Jongh uitgangspunt voor 
het nieuwe stedenbouwkundig plan geweest. Op 
de Pols resulteerde deze strategie in een ‘vierslag’ 
(vier evenwijdige stroken bebouwing) die de zo-
nering van de oude loodsen en pakhuizen/bedrij-
venstroken 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 ge-
heel. Het Codrico-complex vormde de referentie 
voor wat betreft hoogte en beeld en werd opge-
vat als een scharnier tussen de Pols en de Kern van 

Maashavenzijde stedenbouwkundig plan Pols, Concept 2006 
<bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2006>

�8

Pols Noordzijde, silo’s achter wandenPols Zuidzijde, cluster achter elkaar schuivende gebouwen

kadebeelden
Er zijn twee bebouwingstypologieen: het gebouw dat bestaat uit 
een basement / accent en het gebouw als een wand. Hiermee 
zijn twee verschillende composities gemaakt.
De ‘noordzijde’ bestaat uit een rij ‘wand-gebouwen’ langs 
de Rijnhaven met daarachter in de tweede lijn base-
ment/accentgebouwen, in een richting dwars op de wand.  
De ‘zuidzijde’ bestaat uit achter elkaar schuivende gebouwen met 
een basement/accent, evenwijdig aan de Maashaven. Hiermee 
ontstaat een a-symmetrische doorsnede met twee zeer verschil-
lende kade beelden.    

Daarnaast speelt het ‘tribune-effect’ een rol.
Aan de zuidzijde kijkt de bebouwing in tweede lijn over de bebou-
wing op de eerste lijn heen. Deze tribune van over en langs 
elkaar heen kijkende gebouwen zorgt ervoor, naast het zicht 
vanuit de gebouwen, dat er  coulissen van bebouwing langs de 
Maashaven verrijzen. 

Hiermee voegt het Polsgebied zicht in landschap van de grote 
havenbekkens. Door de opbouw in hoogte en de verschillende 
oriëntatie van de gebieden ten noorden en ten zuiden van de 
Brede Hilledijk ontstaan er twee verschillende kade beelden:

Het beeld langs de Rijnhaven is dat van wanden aan de 
Katendrecht zijde van de Rijnhaven met daarachter oprijzende 
silo’s. Dit meer horizontale beeld staat tegenover het meer open 
verticale beeld aan de Wilhelminapier. 

Aan de Maashaven ontstaat zo een nieuw groot cluster van achter 
elkaar schuivende gebouwen dat zich als geheel kan meten met 
de een cluster van bebouwing zoals Meneba.

Principe-aanzicht Pols zuidzijde, Concept 2006 <bron: Stads-
ontwikkeling gemeente Rotterdam 2006>

Principe-aanzicht Polsgebied noordzijde, stedenbouwkundig plan Pols, Concept 
2006 <bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2006> 2.
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venkade: het complex Codrico en Fenix 1. Fenix 
1 zocht met de optopping op zijn beurt weer een 
relatie met de silo van Provimi. Daarmee zou deze 
zijde van de Rijnhaven een geheel ander karakter 
krijgen dan de Wilhelminapier en zou het complex 
Codrico met zijn groene Kubus als centraal element 
in de stedenbouwkundige compositie overtuigend 
overeind blijven. 

Rond de millenniumwisseling werd nog uitgegaan 
van het zgenaamde ‘Binnenvaartcentrum’, een 
complex voor varenden in het zuidelijk deel van 
de Pols. In het stedenbouwkundig plan uit 2005 
werd hiervan afscheid genomen. De verschillen-
de binnenvaartorganisaties konden het over hun 
toekomstige centrum uiteindelijk niet eens worden. 
Ook het European China Centre (ECC) zou sneu-
velen. In de periode 2008 tot 2012 was sprake 
van een samenwerking tussen een Nederlandse en 
Chinese ontwikkelaar (Volker Wessels Vastgoed en 
Shanghai Construction Group) om een European 
China Centre aan de noordzijde van het Polsge-
bied te ontwikkelen met als doelstelling de huisves-
ting van Chinese bewoners en bedrijven. In 2012 
kwam er een eind aan de samenwerking. Op dat 
moment was op de locatie van het Centre bij Rijn-
haven Zuidzijde al een tweelaags parkeergarage 
gereed. De basis van dit plan zou later in andere 
vorm uitgewerkt worden.

Voor de Pols werd uiteindelijk een beeldkwaliteit-
plan uitgewerkt. De laatste fase in planvorming 
vormde de vaststelling van het document ‘Ge-
bieds-profilering Pols’ van december 2016. Men 
was zich ervan bewust dat de plannen voor de 
Pols een relatie zouden hebben met de toekomsti-
ge ontwikkelingen bij de Rijnhaven. De gemeente 
en de ontwikkelaars legden zich voor de Pols min 

Visualisatie stedenbouwkundige principes Pols, Stedenbouwkundig plan Pols 2006  <bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam> 

GEBIEDSPROFILERING - POLS KATENDRECHT

DECEMBER 2016
of meer vast op een set van gemeenschappelijke 
uitgangspunten. Men stelde dat de programmering 
van het gebied niet ‘maakbaar’ was, maar deel-
de wel een gezamenlijke ambitie en visie voor het 
gebied en wenste in samenspraak stappen te on-
dernemen. 
Inmiddels had in hetzelfde jaar een herstart plaats-
gevonden van het ECC-gebied met een nieuwe ont-
wikkelaar (Frame Vastgoed), die in samenwerking 
met het oorspronkelijke architectenbureau (Joke 
Vos architecten) de plannen herzag. Ook was dui-
delijk geworden dat de Duitse firma Stilwerk zijn 
oog had laten vallen op pakhuis Santos en hier tot 

Illustratie Brede Hilledijk, Gebiedsprofilering Pols Katen drecht  <bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2016>

Traditionele wijkbenadering, Gebiedsprofilering Pols Katen drecht 
<bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2016>

Hybride wijkbenadering, Gebiedsprofilering Pols Katen drecht 
<bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2016>

Koppeling, programmering en identiteit, Gebiedsprofilering Pols 
Katen drecht  <bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam > 
2016>.

plannen kwam (architect: RennerHainke Wirth Zirn 
en Wessel de Jonge architecten). Dit bedrijf, dat 
zich richt op high-end design, vormde een impuls 
voor de invulling van het gebied, waarbij ingezet 
werd op een kosmopolitisch karakter. Oude en  
nieuwe gebouwen zouden elkaar moeten aanvul-
len om een divers en op onderdelen doorleefd ste-
delijk milieu te krijgen. Voor met name het gebied 
ten noorden van de Hilledijk werd gedacht aan 
een invulling als ‘Designdistrict’. Het zou een combi-
natie moeten worden van high-end verkoopopper-
vlak en nieuw ondernemerschap, waarbij ook jong 
Rotterdams talent een opstap zou kunnen vinden. 

Gebiedsprofilering Pols KatendrechtDecember 2016 1110

In de Kennisatlas Pols Katendrecht (november 2016) zijn de, voor zover reeds 
beschikbaar, plannen van investeerders en de stedelijke en beleidsmatige 
context van het Polsgebied onderzocht. 

De Kennisatlas leidt tot de formulering voor een opgave voor de visie voor de 
plinten en de openbare ruimte van de Pols.

Het succes van de ontwikkelingen in het Polsgebied worden beinvloed door:
• Rijnhaven en omgeving (Wilhelminapier & Katendrecht) moeten een 

nieuwe bestemming (Rijnhavendistrict) in de binnenstad gaan vormen. 
Vooralsnog is dit complementair aan de bestaande gebieden in de 
binnenstad. Er ligt een opgave om die identiteit te definiëren en af te 
stemmen op de bestaande gebieden in de binnenstad.

• De Pols als onderdeel van het Rijnhavendistrict is een aanvulling op de 
binnenstad van Rotterdam, maar vormt geen nieuw hart voor Rotterdam 
Zuid. Voor mensen uit Rotterdam zuid is de Pols naast onderdeel van een 
nieuwe bestemming in een multipolaire stad, een interessant gebied om te 
wonen, werken en recreëren. 

• De ligging aan het metronetwerk zorgt er voor dat de Pols eenvoudig 
bereikbaar is vanuit geheel Rotterdam. Dat zal leiden tot extra 
aantrekkingskracht en biedt tevens een kans om in de gedachte van Park 
& Walk een belangrijk deel dagjes mensen af te vangen voor zij over de 
Erasmusbrug gaan.

• Maashaven is de volgende stap. Waar rondom de Rijnhaven het 
programma al bijna volledig vergeven is ligt dat aan de Maashaven 
nog goeddeels open. Speelstad Rotterdam en the Creative Factory zijn 
voorlopige de belangrijkste stedelijke ankers. Een Maashaven brug en 
Maashaven park zullen de Maashaven identiteit vormen en de kwaliteit 
voor breder bereik toegangelijk maken.

• De Pols ligt strategisch aan een belangrijke stadsas (Posthumalaan) en 
de Brede Hilledijk als stadstraat in wording vormt een essentiële schakel 

in het netwerk van Katendrecht in relatie tot Rotterdam Zuid. Het is 
de Stadsstraat die als onderdeel van het stedelijk netwerk de voor de 
hand liggende route is voor auto, fietser en voetganger vanuit de directe 
omgeving en van ver af. De Brede Hilledijk heeft dus een belangrijke 
verbindende functie tussen buurt, stad en regio en tussen buurten 
onderling.

• Op het kruispunt van zoveel programma en zo’n sterk netwerk ligt de 
Pols van Katendrecht. Het kan ervoor voor zorgen dat de omliggende 
wijken zich openen richting de rivier en elkaar. Dat vraagt om een sterke 
gebiedsidentiteit die het metropolitane van de Rijnhaven en het lokale 
van de Maashaven bij elkaar pakt en de historische identiteiten van 
Katendrecht en Afrikaanderwijk met elkaar verbindt.

De opgave 

Traditionele wijkbenadering Hybride wijkbenadering 
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In de Kennisatlas Pols Katendrecht (november 2016) zijn de, voor zover reeds 
beschikbaar, plannen van investeerders en de stedelijke en beleidsmatige 
context van het Polsgebied onderzocht. 

De Kennisatlas leidt tot de formulering voor een opgave voor de visie voor de 
plinten en de openbare ruimte van de Pols.

Het succes van de ontwikkelingen in het Polsgebied worden beinvloed door:
• Rijnhaven en omgeving (Wilhelminapier & Katendrecht) moeten een 

nieuwe bestemming (Rijnhavendistrict) in de binnenstad gaan vormen. 
Vooralsnog is dit complementair aan de bestaande gebieden in de 
binnenstad. Er ligt een opgave om die identiteit te definiëren en af te 
stemmen op de bestaande gebieden in de binnenstad.

• De Pols als onderdeel van het Rijnhavendistrict is een aanvulling op de 
binnenstad van Rotterdam, maar vormt geen nieuw hart voor Rotterdam 
Zuid. Voor mensen uit Rotterdam zuid is de Pols naast onderdeel van een 
nieuwe bestemming in een multipolaire stad, een interessant gebied om te 
wonen, werken en recreëren. 

• De ligging aan het metronetwerk zorgt er voor dat de Pols eenvoudig 
bereikbaar is vanuit geheel Rotterdam. Dat zal leiden tot extra 
aantrekkingskracht en biedt tevens een kans om in de gedachte van Park 
& Walk een belangrijk deel dagjes mensen af te vangen voor zij over de 
Erasmusbrug gaan.

• Maashaven is de volgende stap. Waar rondom de Rijnhaven het 
programma al bijna volledig vergeven is ligt dat aan de Maashaven 
nog goeddeels open. Speelstad Rotterdam en the Creative Factory zijn 
voorlopige de belangrijkste stedelijke ankers. Een Maashaven brug en 
Maashaven park zullen de Maashaven identiteit vormen en de kwaliteit 
voor breder bereik toegangelijk maken.

• De Pols ligt strategisch aan een belangrijke stadsas (Posthumalaan) en 
de Brede Hilledijk als stadstraat in wording vormt een essentiële schakel 

in het netwerk van Katendrecht in relatie tot Rotterdam Zuid. Het is 
de Stadsstraat die als onderdeel van het stedelijk netwerk de voor de 
hand liggende route is voor auto, fietser en voetganger vanuit de directe 
omgeving en van ver af. De Brede Hilledijk heeft dus een belangrijke 
verbindende functie tussen buurt, stad en regio en tussen buurten 
onderling.

• Op het kruispunt van zoveel programma en zo’n sterk netwerk ligt de 
Pols van Katendrecht. Het kan ervoor voor zorgen dat de omliggende 
wijken zich openen richting de rivier en elkaar. Dat vraagt om een sterke 
gebiedsidentiteit die het metropolitane van de Rijnhaven en het lokale 
van de Maashaven bij elkaar pakt en de historische identiteiten van 
Katendrecht en Afrikaanderwijk met elkaar verbindt.

De opgave 

Traditionele wijkbenadering Hybride wijkbenadering 

Gebiedsprofilering Pols KatendrechtDecember 2016 1312

De voor het Pols gebied geformuleerde hoofdopgave voor de plintvisie is:
Door een goede visie op plinten & openbare ruimte voor de Pols van 
Katendrecht er voor zorgen dat het Rijnhavendistrict (Wilhelminapier & 
Katendrecht) een complete en dynamische bestemming in de binnenstad 
wordt die complementair is aan de bestaande bestemmingen (Winkelhart, 
Schouwburgplein, RCD, Museumkwartier, Binnenrotte, Oude Haven).

Daarvoor zijn de volgende subopgaven van belang:  

Verbetering van de koppeling met de omgeving
• Er voor zorgen dat de Brede Hilledijk een prettige en verleidelijke 

stadstraat wordt die Feijenoord, Entrepothaven, Afrikaanderwijk en 
Katendrecht aan elkaar koppelt. 

• De aansluiting zoeken met de Afrikaanderwijk en Afrikaanderplein 
weekmarkt om de naar binnen gekeerde gebieden zich zelf verder te laten 
open en de onderlinge integratie te vergroten.

Verbetering van de interne gebiedskoppeling
• De weerszijden van de Brede Hilledijk elkaar versterken met als doel de 

Brede Hilledijk neer te zetten als kwalitatieve stadstraat of verbinder in 
plaats van barrière tussen twee gebieden.

Programmering en identiteit
• De noordzijde van de pols aan te laten sluiten qua programmering en 

identiteit aan de rijnhaven en omgeving en de zuidzijde van de pols aan te 
laten sluiten op de beleving en identiteit van de Maashaven.

Prettige bereikbaarheid 
• Er voor zorgen dat metrostation Rijnhaven het station wordt van 

deelgemeente Feijenoord en de voorkeursrouting voor bezoekers aan 
Katendrecht, de Pols, Afrikaanderwijk en de Rijnhaven.

• Zorgdragen voor een goede publieke parkeeroplossing die er voor zorgt 
dat autoverkeer buiten de binnenstad wordt gehouden en die er tevens 
voor zorgt dat de Erasmusbrug wordt ontlast.

 

Bereikbaarheid polsgebied per auto en openbaar vervoer
Koppelingen, programma & identiteit

Koppelingen, programma & identiteit 

Metropolitaan (Horeca, Leisure, Culture & City 
experience)
Het rondje Rijnhaven duidelijk een stedelijke 
plek. Het rondje gaat langs verschillende 
iconen en attracties welke tevens dienen 
als orientatiepunten in het gebied.  Met de 
ontwikkeling van de Pols komt een compleet 
“Rondje Rijnhaven” weer een stap verder. 

Stadsstraat (Culture, Industrial, Lifestyle)
Het stedelijk weefsel rondom de Brede Hilledijk 
is naast een belangrijke verbinding met lokale 
ondernemers ook een belangrijke identiteitsdrager 
waarlangs historisch erfgoed ontsloten wordt. De 
directe relatie tussen onderneming en de straat 
bepaald sterk het karakter van dit netwerk en zal 
met de nieuwe ontwikkelingen verder uitgebreidt 
worden. 

Wonen (Community, Education & Recreation)
De Maashaven noordzijde is duidelijk onderdeel 
van het netwerk van buurstraten bestaande 
uit prettige verbindingen voor voetgangers en 
fietsers. Langs dit netwerk zijn buurtfuncties, 
parken voor de buurt en scholen gelegen. Deze 
zullen in de toekomst een interactie aangaan met 
het maashaven park.

3 subopgaves 

Metropolitaan

Stadsstraat

Wonen 

2.
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Dit alles in combinatie met horeca, wonen en ande-
re aanvullende functies. Een plein aan de Rijnha-
venzijde voor pakhuis Santos zal in dit gebied een 
belangrijke stedenbouwkundige schakel moeten 
vormen. Voor het gebied ten zuiden van de Hille-
dijk streeft men naar een meer woonbuurtachtig 
karakter. Kern van dit gebied wordt een plein aan 
de Maashaven, het Astanaplein, met daaromheen 
horeca. Noord en Zuid zullen gekoppeld worden 
met een doorsteek. De smalle, autoverkeersvrije 
oost-weststraatjes tussen de silo’s zullen de Pols 
moeten gaan verbinden met de Afrikaanderwijk/
Hillelaan en de Kern van Katen drecht.

Plattegrond, gebiedsprofilering Pols Katen drecht , <bron: Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 2016>
Gebiedsprofilering Pols KatendrechtDecember 2016 3938

Visiekaart   

Visualisatie eindsituatie Polsgebied <bron: entree-katendrecht.nl>

Havenkwartier
De ontwikkeling van de locatie van het Haven-
kwartier lag na de presentatie van het Program-
ma van Eisen voor Katen drecht Zuid in 2002 nog 
vele jaren stil. Hier zat de bouwmarkt Karwei nog 
lange tijd in een oude loods. Ook werd daar door 
de in 2011 opgerichte Stichting Kaapschip het bin-
nenvaartschip ‘Zeelands Luister’ als speelplek voor 
Kaapse kinderen gerealiseerd. Begin 2017 werd 
de gemeentelijke ‘werf’ (= opslag van materiaal) 
die er ook gevestigd was ontruimd, vertrok de 
doe-het-zelver en werd het Kaapschip verwijderd. 
Het perceel kon bouwrijp gemaakt worden.

In 2018 was de definitieve planvorming gereed 
voor de locatie (architect: VMX Architects, op-
drachtgever: Heijmans). Het zal een betonnen 
wooncomplex worden, dat een echo vormt van de 
havenbebouwing aan de overzijde van de Maas-
haven. Het gebouw zal 200 koopwoningen bevat-
ten in het midden en hogere segment van de markt. 
Men gaat uit van een grote variatie aan bewoners: 
gezinnen, jonge stellen, maar ook senioren. 
De basisvorm is die van een gesloten bouwblok 
met aan de zuidzijde een aftrappend schijfvolume 
van maximaal 18 verdiepingen. Het bouwblok re-
ageert met zijn planuitleg op de straten in de Kern 
en het Kaappark. Aan de noordwestzijde en in het 
midden van de noordgevel zullen kleine inhamplei-
nen gerealiseerd worden als groene blikvangers. 
Het complex is - in tegenstelling tot de uitgangs-
punten van het Programma van eisen Katen drecht 
Zuid uit 2002 - niet uitgewerkt als twee woonsilo’s. 
Ook zal aan de zuidzijde geen pleinruimte komen. 
Het complex is nu juist naar voren geschoven uit 
de rooilijn, waarmee de lange maashavenkade op 
nadrukkelijker wijze gebroken wordt. Er zullen in 
het Havenkwartier geen voorzieningen opgenomen 
worden, mede omdat in de eerder gerealiseerde 

Havenkwartier, site VMX architects  <bron: onbk> 

Kaapschip <bron: buutenplaets.nl>

complexen op Katen drecht al veel voorzieningen 
opgenomen zijn. Er zal wel een commerciële ruimte 
met mogelijkheid voor horeca aan de zuidoostzij-
de van het complex gerealiseerd worden, op de 
locatie waar in de toekomst een brug naar de Tar-
wewijk gepland is. De havenkade zal hier met zijn 
breedte een terras kunnen faciliteren <gesprek 
met Maurice Boumans, stedenbouwkundig ontwer-
per gemeente Rotterdam>. 
In het complex is op de begane grond en in de kelder 
parkeerruimte opgenomen <www.havenkwartier-
Katen drecht.nl, www.nieuws.top010.nl>.

2.
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3   Bewust ontworpen coëxistentie van woonwijk en havenstroken, geschei-
den door typische asymmetrische lanen: woonbebouwing en indus-
triestroken recht tegenover elkaar. 

 Juist deze bewust ontworpen coëxistentie van woonwijk en omringende ha-
venfaciliteiten en havenbedrijven, in langgerekte stroken tegen de Kern 
aangeschoven en hiervan gescheiden door gemeenschappelijke en sterk 
asymmetrische ‘lanen’ als centrale ontsluitingen van het schiereiland, is de 
ruimtelijke kernkarakteristiek van Katendrecht. Ook tegenwoordig zijn de 
sporen hiervan nog afleesbaar, hoewel als gevolg van stedelijke vernieu-
wing er nog maar één historische havenstrook is overgebleven. De groene 
lanen liggen er nog wèl. 

4   De Kern van Katendrecht is tot het eind van de 20e eeuw altijd een ex-
treme samenballing geweest van winkels, kroegen, danstenten en be-
drijfjes, al dan niet ten dienste van het zeemansbestaan. Dit alles be-
vond zich op de begane grondlaag, die zich naar de openbare ruimte 
toe manifesteerde door lange aaneenschakelingen van hoge en verfijnd 
vormgegeven puien, die het aangezicht van de wijk vormden.  

 Katendrecht ontleende zijn (inter)nationale roem vóór de jaren ’60 vooral 
aan het bonte uitgaansleven in de Kern. Nog in de jaren ’70 waren er meer 
dan 60 café’s op een zeer klein oppervlak. Daarnaast was er in de Kern 
ook sprake van kleinschalige bedrijvigheid. Het was dan ook een extreem 
gemixt gebied, waar de begane grond werd ingenomen door winkels, ca-
fé’s, bars en kleine ambachtelijke bedrijfjes. In het beeld van alle straten 
vertaalde zich deze bonte functiemenging in lange aaneenschakelingen van 
puien, doorgaans architectonisch verfijnd vormgegeven en zeer beeldbepa-
lend. Het Deliplein geeft nog een indruk van deze rijkdom, die ook in andere 
straten aanwezig was, maar daar is verdwenen of sterk gemutileerd als 
gevolg van de stadsvernieuwing in de jaren ‘80.  

5 Buitengewoon contrast tussen rauwe en grootschalige havenwijk in de 
‘schil’ en verfijnde, kleinschalige architectuur in de Kern. 

 In schril contrast tot de reputatie die deze wijk genoot én in grote tegen-
stelling tot de zakelijke, rauwe en grootschalige havenarchitectuur langs de 
randen van de wijk, was de historische architectuur van de Kern juist klein-
schalig en verzorgd tot zelfs rijk vormgegeven. Gevels opgetrokken in Neo-
renaissance, Eclecticisme en Jugendstil, met vaak rijk bewerkte geveltoppen 
en kroonlijsten bepaalden het straatbeeld. 
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De cultuurhistorische identiteit van Katendrecht

1  in zijn geschiedenis is Katendrecht vrijwel vanaf de aanleg een ruimte-
lijke én sociale enclave geweest, een vergaarbak van deviantie en als 
zodanig als geen andere havenwijk ingebed in het Rotterdamse collec-
tieve geheugen

 Hoewel verbonden met de stad via de scheepvaart, het veer en de Brede 
Hilledijk was het schiereiland Katendrecht al snel na de aanleg een ruim-
telijke én sociale enclave, een stad ín de stad, met een eigen sociale sa-
menstelling, een internationale sfeer en een sterke geur van deviantie. Het 
beeld van de wijk als excentrieke vergaarbak van zeelui, Chinezen, land-
verhuizers en prostituees leeft als in geen andere wijk nog altijd voort in de 
collectieve herinnering van Rotterdammers en van velen daarbuiten. Juist 
het ‘anders zijn’ van Katendrecht is nu onderdeel van de branding van het 
gebied geworden, juist de afwijking wordt gewaardeerd. De constatering 
dat het hier om een typische ´havenwijk´ uit het industriële tijdvak gaat, de 
tijd van stoomschepen, stukgoederen, graanelevatoren, landverhuizers en 
passagierende zeelui, is hierbij zeer sturend. 

2   Katendrecht is een unieke wijk, want een historisch éénmalige constel-
latie van een woonwijk op een schiereiland die als afgeronde ‘pit’ was 
ingesloten in een schil van havenstroken

 Katendrecht is een unieke wijk, niet alleen voor Rotterdam, maar op een veel 
grotere schaal. Het is in ieder geval in Noordwest-Europa het enige histori-
sche havendistrict dat is gelegen op een schiereiland midden in binnenstede-
lijk havengebied, waar vanaf de aanleg een woonbuurt en havenbedrijvig-
heid gecombineerd zijn geweest. Dit niet als in de pre-industriële stad (zoals 
de  Rotterdamse Waterstad), met een volkomen mix tussen havens, wonen en 
bedrijvigheid op alle schaalniveaus, maar keurig gescheiden naast elkaar.

 Katendrecht is de representant van de eerste scheiding tussen havenfuncties 
en havenwijk, waarbij de woonbuurt - gelijkop ontwikkeld - niet geheel bui-
ten de haven geplaatst werd, maar er midden in werd gesitueerd, op zijn 
eigen domein. Het was een eenmalig stedenbouwkundig moment: nieuw ten 
opzichte van de ordening in de eeuwen daarvoor en al achterhaald ten op-
zichte van alle havenontwikkelingen die daarna zouden komen, mogelijk met 
uitzondering van Heijplaat (deze laatste kwam echter vanuit heel andere 
ontstaansvoorwaarden tot stand). 

Cultuurhistorisch-ruimtelijke waarden en aanbevelingen voor 
Katendrecht als geheel
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De kaart geeft op hoofdlijnen de perioden van totstandkoming 

van verschillende delen van Katendrecht weer. De Kern en het 

gebied direct ten noorden hiervan (havenensemble Rijnhaven 

Zuidzijde) worden gekenmerkt door een historisch karakter. 

Andere delen van Katendrecht bestaan voornamelijk uit 

bebouwing uit de periode van 1985 tot nu.
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van een bedrijvenstraat die karakteristiek geweest is voor de inrichting bij 
Maas-, Rijn- en Katendrechtsehavens op het schiereiland.

9  Katendrecht: van stadsvernieuwing voor de buurt in open stedenbouw 
met een buitenwijkkarakter naar postmoderne, hoogstedelijke steden-
bouw in hoge dichtheid en sterke functiemenging. 

 De moderne buurten vanaf de stadsvernieuwing tonen de stapsgewijze 
verschuiving van neo-modernistische, open stedenbouw met woontorens en 
strokenbouw (Kop van Katendrecht) naar postmoderne stedenbouwkundige 
opvattingen. De laatste zijn aangestuurd door ‘branding’ van identiteiten, 
waarbij voor grote plandelen gebruik gemaakt is van klassieke stedenbouw 
van gesloten bouwblokken en klassieke straatprofielen in combinatie met 
hoogbouw. Eenzelfde postmoderne strategie ontvouwt zich in de Kern, waar 
gekozen is voor een vormtaal die nauwer dan ooit tevoren aansluit op de 
historische karakteristieken van het gebied. De Pols kent een meer op de 
haventypologie gebaseerde stedenbouwkundige strategie, maar ook daar 
is sprake van nadrukkelijke postmoderne ‘branding’.

10 het Deliplein is vanaf het eind van de 19e eeuw het bruisende hart van 
Katendrecht geweest en is dat tot aan de sanering in de stadsvernieu-
wing gebleven. nu heeft het plein die functie opnieuw gekregen, als 
gevolg van een streng geregisseerd proces van stedelijke vernieuwing 
en de weloverwogen inzet van cultuurhistorie daarin.  

 De combinatie van de aanleg van de Rijnhavenbrug, het in ere herstellen van 
de historische pleinwanden en de succesvolle herstemming van Walhalla en 
de Fenixloodsen zijn de kerningrediënten geweest. Hierbij zijn twee cultuur-
historische entiteiten - de havenbedrijven en de woonbuurt - met elkaar tot 
één centrum verknoopt, wat nooit eerder het geval was. 

 

Cultuurhistorische hoofdstructuren

1  De coëxistentie van de historische Kern met de havengerelateerde randen 
van de Katendrecht – voor zover nog aanwezig – gescheiden door asym-
metrische en deels industriële lanen. 

2   De Veerlaan die resteert als representant van de asymmetrische haven- c.q. 
industrielanen die de centrale ontsluiting vormden van de Kern en haven-
stroken. 

6  De historische Kern van Katendrecht wordt nog altijd grotendeels ge-
kenmerkt door historische, 19e-eeuwse architectuur en veel minder dan 
andere 19e-eeuwse wijken door nieuwbouw uit de stadsvernieuwing. 
Ondanks het feit dat deze historische architectuur sterk is aangetast door 
de renovaties uit de stadsvernieuwing van de jaren ‘80 vormt zij een beeld-
bepalende, zo niet dé meest beeldbepalende historische laag van Katen- 
drecht. Het succes van de de-renovatie van het Deliplein e.o. toont aan wat 
de potentie is van deze laag. 

7  De historische kern gaat nu niet meer schuil achter stroken havenbebou-
wing, kranen en rijen schepen, maar achter contemporaine woonbebou-
wing. Bij al deze stedelijke vernieuwing zijn de scherpe scheidslijnen 
tussen Kern en schil intact gebleven. alleen bij de Kop ontbreekt het aan 
vanzelfsprekende logica in de aansluiting tussen historische Kern en de 
laat 20e-eeuwse invullingen. 

 Vanaf de stadsvernieuwing in de jaren ’80 tot aan de huidige dag worden 
de havenranden van Katendrecht getransformeerd naar stedelijke woon-
gebieden, waardoor de Kern behalve aan de noordkant niet meer vanaf 
het water schuilgaat achter haveninstallaties, havenbedrijven en rijen sche-
pen, maar achter woonbebouwing die elk een ander tijdperk in de late 
20e-eeuwse en begin 21e-eeuwse stedelijke vernieuwing tonen. Langs de 
noordelijke en zuidelijke lanen van Katendrecht levert dit geen stedenbouw-
kundige fricties op, omdat de ‘naad’ tussen Kern en rand zo helder is. Met 
name op de Kop van Katendrecht zijn de aansluitingen van de laat-20e 
eeuwse wijken op de oude Kern onhelder. Op deze Kop springt ook de mo-
nofunctionaliteit en het buitenwijkachtige karakter van het gebied in het oog.  

8   Betrekkelijk intacte, smalle havenstrook met historische havengebouwen 
aan de Rijnhaven: het enige historische havenensemble van Katendrecht

 Aan de noordzijde van Katendrecht bevinden zich nog meerdere havenge-
relateerde historische gebouwen in een smalle strook langs de Rijnhaven, 
waar Latenstein en de Fenixloodsen deel van uitmaken. Ook aan de zuid-
kant en aan de Kop van Katendrecht hebben dergelijke haven- en bedrij-
venstroken gelegen, maar deze zijn nu verdwenen. Vanaf de Rijnhaven en 
de Hillelaan gezien is de historische havenbedrijvigheidsstrook het enige 
historische havenensemble dat nog rond de haven aanwezig is. Deze is met 
zijn door historische bedrijfslogica bepaald silhouet sterk beeldbepalend 
voor Katendrecht en de Rijnhaven. Ook bevindt zich hier nog een restant 

3  De historische Kern van Katendrecht, die ondanks de stadsvernieuwing nog 
voor een belangrijk deel zijn historische opzet en historische bouwbestand 
heeft en die wat betreft contour een uitdrukking vormt van het verloop de 
historische havenspoorlijnen.

4  De noordstrook van (voormalige) havengerelateerde bedrijven langs de 
Rijnhaven, dit inclusief de kades, de bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde en 
restanten van scheepvaartgerelateerde openbare ruimte-inrichting. Dit his-
torische havenbedrijfsensemble (Havenensemble Rijnhaven) vormt de enige 
resterende havenstrook van Katendrecht en heeft een hoge zeldzaamheids-
waarde. Het complex Latenstein heeft hierin als scharnier een sterk beeld-
bepalende waarde in het silhouet van de Rijnhaven.

5   Het historische havenbekken van de 2e Katendrechtsehaven (deels gedempt), 
inclusief het 3e Katendrechtsehoofd, tezamen met het nog resterende deel 
van het 1e Katendrechtsehoofd en de Linker Veerhaven en Veerdam. Deze 
elementen op de Kop van Katendrecht vormen een herinnering aan het ha-
venverleden van dit deel van het schiereiland.

6  De stedenbouwkundige opzet van De Pols, waarin in grote lijnen nog de ori-
ginele pierenhavenopzet met zijn vierslagstructuur afleesbaar is.

7  Voor de waardering van gebouwen, zie hoofdstuk 5. 

Fricties 

1    De stadsvernieuwing heeft de historische architectuur van de Kern sterk aan- 
getast, waardoor de rijke historie van het gebied niet goed invoelbaar is en 
de potenties van de Kern niet ten volle worden benut. 

2    Katendrecht is met de stadssprong over de rivier vanaf de jaren ’90 van de 
20e eeuw onderdeel geworden van binnenstedelijk gebied. Dit schept ver-
wachtingen ten aanzien van stedelijkheid en multifunctioneel gebruik. Grote 
delen van Katendrecht hebben een opzet en inrichting die deze stedelijkheid 
niet of nauwelijks ondersteunt, stedenbouwkundig en/of programmatisch. 

 De Kop van Katendrecht is stedenbouwkundig noch programmatisch stede-

lijk, terwijl meer recente projecten langs de Brede Hilledijk eveneens nau-
welijks ander programma dan wonen te bieden hebben. Ondanks het succes 
van het Deliplein draagt ook de historische kern nog te weinig bij aan deze 
stedelijkheid. De stadsvernieuwing heeft in de historische straten van de 
Kern wat restte aan andere functies dan wonen weggesaneerd, waardoor 
de daar eens zo rijkelijk met stedelijke functies gevulde plint nog altijd zeer 
monofunctioneel is.   

3   Op locaties waar de Kop van Katendrecht raakt aan de Kern, is de steden-
bouwkundige opzet fragmentarisch en onhelder. De gebieden verhouden 
zich slecht tot elkaar. 

4   De Veerlaan eindigt abrupt en stedenbouwkundig onhelder op het park 
voor de Linker Veerdam. Vóór de sanering van Katendrecht in de jaren 
‘80 eindigde de Veerlaan op een pleinachtige ruimte met een morfolgoisch 
complex, maar niettemin stedelijk karakter. Het plein gaf zowel toegang tot 
het veer, tot de Rechthuislaan als tot de industriële lanen naar de Kop van 
Katendrecht. Decennialang heeft hier zelfs een planstoen gelegen, zoals in 
de 19e en begin 20e eeuw vaak werd toegepast op stedelijke ‘ontvangst-
plekken’ (zoals het plantsoen op de kop van het Maasstation). Deze stede-
lijke ruimte is nu geheel verdwenen en opgegaan in een park.. Zodoende is 
het eeuwenoude veer ruimtelijk nauwelijks meer beleefbaar en de koppe-
ling met de Veerlaan doorgeknipt.  

5  De rondloop rond de Kop, van Buizenpark tot Kaappark heeft – op on-
derdelen – een te beperkte ruimtelijke en programmatische kwaliteit om 
als Katendrechtse Maaspromenade goed te functioneren. Daardoor komt 
de herinneringswaarde van dit deel van Katendrecht met zijn hoofden en 
havens te beperkt aan de orde. Ditzelfde is het geval voor de 2e Katen-               
drechtsehaven. De relatie tussen de promenade, deze haven en het Kaap-
park is te beperkt, waardoor de haven bij Rotterdammers nauwelijks be-
kend is.  

D
e 

C
u

Lt
u

u
R

h
iS

to
R

iS
C

h
-R

u
im

te
Li

jK
e 

W
a

a
R

D
en

 e
n

 a
a

n
Be

V
eL

in
g

en
 V

o
o

R
 K

a
te

n
D

R
eC

h
t 

a
LS

 g
eh

ee
L



108 Flexus AWC november 2019

Beschermings- en ontwikkelingsopgaven op het 
hoogste schaalniveau

1   Behoud het historisch aanzien van de Kern en herstel met dat doel op grote 
schaal de door de stadsvernieuwing aangetaste architectuur. Schenk daar-
bij met name aandacht aan herstel van historische puien en het ontwerp van 
nieuwe, bij het historisch karakter van de Kern aansluitende puien. 

2   Schep met ‘de-renovatie’ in de Kern en met nieuwbouw in de herstructure-
ringsgebieden van Katendrecht de randvoorwaarden voor het op termijn 
ontstaan van een multifunctioneel karakter in de plint van gebouwen en in 
de openbare ruimte. Dit is – naast de vormgeving van goede plinten – van 
groot belang voor het realiseren van stedelijkheid.  

3   Koester de gehele industriële-havenstrook ten noorden van de Veerlaan en 
rondom 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. Dit historisch ensemble kan met zijn histo-
rische objecten en artefacten, industriële silhouet en bedrijvenstraat ook in 
de toekomst een sterke identiteit aan Katendrecht verlenen bezien vanuit het 
schiereiland zelf, maar ook in relatie tot de rondloop om de Rijnhaven. Intro-
duceer in het ensemble een zodanig programma (bebouwing én openbare 
ruimte) dat de zone zich met zijn havenkarakteristiek (historische bebouwing, 
openbare ruimte en kade) verbijzondert van de invulling bij andere locaties 
op Katendrecht en langs de havenkom van de Rijnhaven. Hierdoor verbij-
zondert het gebied zich op stedelijk niveau en verkrijgt het grootstedelijke 
betekenis. Dit uitgangspunt relateert zich niet aan eisen voor wat betreft 
schaalgrootte van (stede)bouwkundige ingrepen, maar juist aan het vinden 
van een passende programmatische invulling, waardoor het gebied als ste-
delijke niche herkenbaar wordt en blijft. Het ontwikkelingspatroon bij Fenix 
II kan hiertoe tot inspiratie dienen. 

4   Ontwerp de kades van Katendrecht op zodanige wijze dat de geschiedenis 
van deze belangrijke havenstructuren zoveel mogelijk afleesbaar blijft. Dit 
stelt zijn eisen aan het doorsnedeprofiel, bestrating en de activiteiten op en 
aan het water. 

5   Herontwerp de aansluiting van de Kop van Katendrecht op de Kern, zodanig 
dat er begrijpelijke en leesbare overgangen ontstaan. Vanuit cultuurhisto-
risch perspectief zou het oppakken van de nu verdwenen historische structuur 
langs de Katendrechtselaan een helder uitgangspunt zijn. 

6  Behoud de Veerlaan als asymmetrische laan tussen de verschillende deelge-
bieden op zo’n manier dat de historische tweedeling in ruimtelijke opbouw 
tussen de industriële/havenbedrijfsrand en de Kern zichtbaar blijft. 

7  Ontwerp aan een logisch en vanzelfsprekende beëindiging van de Veer-
laan. Neem hierbij het cultuurhistorisch gegeven mee dat de Veerlaan met 
een wachtplein toegang verschafte tot de Linker Veerdam en Linker Veerha-
ven. 

8  Herzie de inrichting en routing van de promenade bij de Kop langs de Maas 
en neem hierbij de relatie tussen Kaappark en 2e Katendrechtsehaven mee. 
Een eventuele herbezinning op gebruik en inrichting van het Kaappark ligt 
daarfbij op termijn voor de hand. Houd daarbij rekening met de historische 
betekenis van dit gebied (promenade en park). 

CULtUUrhIstorIsCh 
rUImteLIjKe 
Waarden en 
aanBeVeLIngen

4
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Deze kaart geeft de gebiedsindeling weer die de onderlegger 
vormt voor de gebiedsbeschrijvingen in hoofdstuk 4. De ge-
biedsindeling is de resultante van een afweging tussen his-
torische en hedendaagse stedenbouwkundige opzet, bebou-
wingsbeeld en geschiedenis. 
1 Kern van Katendrecht
2 havenensemble Rijnhaven Zuidzijde
3 Kop van Katendrecht
4 maashaven noordzijde: Katendrechtse Kwartieren
5 De Pols

Cultuurhistorische deelgebiedenCultuurhistorische waardenkaart 
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6 Kern bestond uit twee helften, met elk een 
andere sociale structuur

 De Kern van Katendrecht bestond wat betreft 
sociale structuur uit twee delen: het Deliplein en 
omgeving werd gedomineerd door uitgaansge-
legenheden, prostitutie en kroegen, het weste-
lijke deel was een rustiger woonbuurt, met veel 
winkels. In dit deel lag ook de chique Recht-
huislaan. De Tolhuisstraat vormde de scheiding 
tussen deze twee delen. 

Stedenbouw & openbare ruimte
1 Plattegrond uit twee delen
 De plattegrond van de buurt bestaat uit twee 

delen: het driehoekig deel ten oosten van de 
noord-zuid lopende Sumatraweg, tussen Brede 
Hilledijk en de Veerlaan, waar 5 bouwblokken 
zich in oost-westrichting groeperen ter weers-
zijde van de brede Atjehstraat. Dit deel vormt 
de eerste fase en is op basis van plannen van 
De Jongh uit 1888 tot stand gekomen. De bouw 
hiervan startte niet lang daarna. Het deel ten 
westen van de Sumatraweg is de tweede fase 
van totstandkoming en is vanaf 1895 gebouwd.

2 oost-west en noord-zuidstructuur 
 Ten oosten van de Sumatraweg is de structuur 

van de straten overwegend oost-west gericht. 
Dit vermoedelijk als gevolg van de wens tot 
optimalisatie van bouwbloklengtes op het drie-
hoekige terrein tussen de Rijnhavenkom en de 
Rotterdamse gemeentegrens van 1888. Ten 
westen van de Sumatraweg is de structuur van 
de straten overwegend noord-zuid gericht, om-
dat de oude, noord-zuid gerichte Boven-Ou-

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit 

1 De Kern van Katendrecht: representeert als 
weinig andere gebieden in Rotterdam-Zuid 
de ‘tweede gouden eeuw’ van Rotterdam 
(1870-1914), die voortkwam uit de storm-
achtige groei van de haven. In deze perio-
de ontstonden de Rijn- en Maashaven als de 
eerste moderne overslaghavens op Zuid, en 
tegelijkertijd de daartussen geklemde haven-
wijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren 
van de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin 
Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Hoewel de historische stedenbouw en 
architectuur van de kern van Katendrecht niet 
specifiek zijn voor een havenbuurt, vertegen-
woordigt dit deel van Katendrecht wel deze 
periode en is van grote waarde voor de identi-
teit van Katendrecht en de geschiedenis van de 
stad Rotterdam. 

2 Diepe historie, maar laat-19e eeuwse aan-
legfase domineert

 De Kern van Katendrecht is een laat-19e,  
vroeg-20e eeuwse woonbuurt, gebouwd in 
twee fases ter weerszijden van het historische, 
van oorsprong middeleeuwse dijkdorp Katen- 
drecht, dat vóór de uitbreiding op basis van 
de plannen van Directeur Gemeentewerken De 
Jongh nog dorps en landelijk was. De laat-19e, 
vroeg-20e eeuwse aanlegfase domineert nog 
steeds sterk, zij het aangetast door stadsver-
nieuwing uit de jaren ’70 en ’80 van de 20e 
eeuw. Vroegere fasen zijn vrijwel niet meer 
aanwezig, hooguit in enkele sporen. 

3 Sterke mix van wonen, winkels, uitgaansle-
ven en dienstverlening 

 De Kern van Katendrecht is vanaf de bouw tot in 
de naoorlogse tijd een sterke mix geweest van 
wonen, winkels, kleinschalige dienstverlening en 
uitgaansfuncties, zoals kroegen en danstenten. 
De wijk was als uitgaanswijk internationaal be-
kend bij zeelui die de Europese havens aande-
den. Deze identiteit leeft nog altijd voort in het 
collectieve geheugen van de stad, net als de 
prostitutie en de geschiedenis van de Chinezen 
en landverhuizers in deze buurt. 

4 Woonbuurt met havenindustrie er direct te-
genaan en omheen

 De Kern van Katendrecht was niettemin ook een 
laat-19e, vroeg-20e eeuwse stedelijke woon-
buurt – met inbegrip van de al genoemde mix 
van kleinschalige winkel- en uitgaansfuncties. 
De havenindustrie lag er direct omheen, maar 
mengde zich niet met de woonwijk.  

5 groot contrast tussen reputatie en uiterlijk 
aanzien 

 Ondanks de naam die Katendrecht opbouwde 
als havenwijk, had de Kern de ruimtelijke op-
bouw en het uiterlijk aanzien van een midden-
standsbuurt. De opvallend royale opzet van de 
straten en enkele van de binnenterreinen als-
mede de uitdrukking van de architectuur deden 
in zijn algemeenheid niet onder voor wat elders 
in de stad aan middenstandsbuurten te vinden 
was. Bepaalde stukken waren zelfs bovenge-
middeld representatief. 

Deelgebied 1: Kern van Katendrecht

Cultuurhistorisch-ruimtelijke beschrijving en waardering
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Cultuurhistorische waardenkaart Kern
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tolhuisstraat

Tolhuisstraat richting Maashaven, jaren ‘60 <SAR>

Tolhuisstraat oostzijde, bebouwing die aan de Boven-
Oudeweg stond, foto vermoedelijk uit Interbellum <SAR>

Kopgevel op kruising Brede Hilledijk en Veer-
laan 1975-1978 <foto: Leo Hoek>

Hoekpand kruising Brede Hilledijk en Su-
matraweg 1975-1978 <foto: Leo Hoek>

deweg, gelegen op zijn historische dijklichaam 
(de latere Tolhuistraat) hier richtinggevend 
was. Resten van de 19e-eeuwse straatweg op 
Dordrecht die direct ten westen van de Tolhuis-
straat naar de Linker Veerdam liep, zijn hier 
niet meer aanwezig. 

 Het bouwblok tussen de Tolhuisstraat en de Su-
matraweg scheidt de oostelijke van de weste-
lijke helft van Katendrecht. Beide delen hebben 
geen vanzelfsprekende connectie met elkaar, 
omdat De Jongh nooit een dwarsverbinding 
tussen beide plandelen heeft gemaakt. 

3 Sporenbundels bepaalden spitse beëindigin-
gen van de wijk

 De woonwijk is tussen noordelijke en zuidelijke 
sporenbundels gebouwd, die over het schier-
eiland richting de Katendrechtsehavens op de 
Kop werden geleid. De noordelijke sporenbun-
dels liepen over de Veerlaan – Katendrechtse-
laan, de zuidelijke over Brede Hilledijk – Tol-
huislaan. 

 Deze havensporen convergeerden zowel oos-
telijk alsook direct westelijk van de woonbuurt, 
waardoor deze laatste aan beide zijden een 
spitse vorm kreeg. De bouwblokken lopen daar 
in een scherpe hoek uit, met de laatste kavel 
in een scherpe punt, een zeer beeldbepalen-
de stedenbouwkundige oplossing die nage-
noeg uitsluitend bij laat 19e-eeuwse, begin 
20e-eeuwse wijken voorkomt en vaak de aan-
gewezen locatie was voor een café of winkel. 
Deze hoekkavels zijn nu nog aanwezig.

4 asymmetrische ‘havenlanen’: een destijds 
nieuwe, 19e-eeuwse typologie 

 De noordelijke en zuidelijke sporenbundels 
waren onderdeel van brede ‘haven- c.q indus-
trielanen’ (Brede Hilledijk-Tolhuislaan, Veer-

Delistraat 1910 <SAR>

Brede Hilledijk grenzend aan de loodsen langs de Maasha-
ven in jaren ‘20 <Rotterdam Katendrecht in Vroeger Tijden>
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vóór de Tweede Wereldoorlog chic, met brede 
middenberm beplant met dubbele bomenrijen, 
en hoge stadspanden met rijke architectuur ter 
weerszijden. In tegenstelling tot de ´havenla-
nen´ langs de flanken van de buurt, was dit de 
enige échte laan in het gebied, met een typisch 
Rotterdams laanprofiel en rijke aaneengescha-
kelde stadsbebouwing, zoals de Voorschoter-
laan of de Claes de Vrieselaan. De Rechthui-
slaan was ook voorzien van duurdere winkels. 
In de stadsvernieuwing is de architectuur van 
de Rechthuislaan sterk verarmd en is het profiel 
teruggebracht tot één enkele bomenrij in het 
midden. De winkels zijn alle verdwenen. 

8 atjehstraat: brede straat zonder laanprofiel
 De eveneens zeer royale Atjehstraat had als 

belangrijke straat in het oostelijk plandeel in 
tegenstelling tot de Rechthuislaan geen groe-
ne middenstrook. Hier stonden de bomen aan 
weerszijden van de straat. De Atjehstraat heeft 
nog een vergelijkbaar doorsnedeprofiel als 
oorspronkelijk.

9 atjehstraat, Delistraaat en Rechthuislaan: 
historische winkelstraten met veel puien

 De Atjehstraat, zowel als de Delistraat en de 
Rechthuislaan, hadden van aanvang af een 
centrale winkelfunctie. De dichtheid van winkel-
puien en verbijzonderde plinten in deze straten 
was bijzonder hoog. Deze verbijzonderingen 
en winkelpuien zijn in de periode van de stads-
vernieuwing ernstig aangetast. 

10 tolhuisstraat: oudste straat van Katendrecht, 
met restanten van het historische dorp

 De Tolhuisstraat-bocht Katendrechtsestraat was 
in het plan van De Jongh een vreemde eend 
in de bijt. Dit was de oudste straat van Katen- 

vooroorlogse luchtfoto’s en lag hier niet voor 
niets. Het was duidelijk gekoppeld aan het veer 
en was een typisch 19e-eeuws ontwerpmiddel 
om aankomstplekken van openbaar vervoer 
vorm te geven, zoals het rozenplantsoen bij 
het Maasstation op de noordoever. De Recht-
huislaan kwam direct uit op deze pleinachtige 
ruimte en ontleende hier mede zijn betekenis 
aan. Vanaf de stadsvernieuwingsperiode werd 
het ‘Veerplein’ (een naam voor deze ruimte 
staat niet genoteerd op historische kaarten) 
tussen de Rechthuislaan en het veer omgevormd 
tot park, en werd zodoende het oostelijk deel 
van het Buizenpark. De Veerlaan verloor is die 
periode zijn directe doorsteek naar de Kop van 
Katendrecht en de Rechthuislaan zijn verbin-
ding met de Linker Veerdam. Hiermee missen 
beide lanen in de huidige situatie hun ruimtelij-
ke logica. 

7 Katendrecht: royale straatprofielen; Rechthui-
slaan: chicque Rotterdamse stadslaan

 Vijf van de acht straten in Katendrecht 
Kern hebben een opvallend royaal profiel 
(Atjehstraat, Sumatraweg, Tolhuisstraat, Recht-
huislaan, Rechthuisstraat: tussen ca. 20 en 30 
meter), zeker naar 19e-eeuwse maatstaven. 
Andere straten hebben een gemiddelde breed-
te voor woonwijken uit de late 19e, begin 20e 
eeuw. De Rechthuislaan was de breedste en 
volgens plannen van De Jongh aangelegd als 
brede en chique verbindingslaan tussen Bre-
de Hilledijk en de Veerhaven/Linker Veerdam 
en was – gezien het stedelijk belang van het 
veer – daarin ook van betekenis. In de eerste 
blokindelingsplannen liep deze centrale as ook 
over de zuidzijde van de Brede Hilledijk door 
naar de Maashaven, maar deze doorsteek 
werd nooit gerealiseerd. De Rechthuislaan was 

ruimte aan alle kanten besloten. Toch kan de 
strook aan de noordzijde van de Veerlaan niet 
als een traditionele pleinwand beschouwd wor-
den; deze vormde juist een op zichzelf betrok-
ken haven- industriewand. De driehoek van het 
Deliplein werd aan het begin van de 20e eeuw 
intensief met bomen beplant, niet als plantsoen, 
maar als een stenig plein met bomen. Dit was 
een gebruikelijke stedenbouwkundige figuur in 
de 19e, begin 20e eeuwse stedenbouw, met 
veel oudere wortels in de historische stad. Na 
de Tweede Wereldoorlog is het Deliplein om-
gevormd tot een plantsoen, om na de millenni-
umwisseling weer ingericht te worden als een 
plein, maar dan met asfalt als stadsvloer. De 
Delistraat is toen voetgangersgebied gewor-
den.

6 Pleinachtige ruimte voor Linker Veerdam: 
plantsoen als ontvangstruimte voor het veer 

 Naast het driehoekige pleintje bij de Delis-
traat was op Katendrecht nóg een pleinachti-
ge ruimte aanwezig. Deze werd weliswaar niet 
begrensd door meerdere afsluitende wanden, 
maar was als ruimte wel van stedelijke beteke-
nis: de aanlandingsplek van het stadsveer bij 
de Linker Veerdam-Katendrechtselaan. Hier 
was tot aan de stadsvernieuwing in de jaren 
‘80 sprake van een historisch representatie-
ve en hoog opgaande bebouwingswand aan 
de Katendrechtselaan, een politiebureau, een 
plantsoen (voor WO II door een rijbaan in twee 
helften geknipt) en een ruime verkeersruimte, 
ten behoeve van het veer, de toegang tot het 
Buizenterrein en de doorsteek van de Veer-
laan-Katendrechtse laan naar de 1e en 2e 
Katendrechtse Havens.  Het plantsoen – waar-
van de precieze inrichting tijdens dit onderzoek 
niet helder geworden is – is globaal te zien op 

laan-Katendrechtselaan), die de scheiding 
vormden tussen de woonbuurt en de havenbe-
drijfsstroken langs Maas- en Rijnhaven. Deze 
‘havenlanen’ waren hier asymmetrisch van op-
bouw voor wat betreft het programma aan 
beide zijden, de opbouw van de wanden en 
de invulling van de openbare ruimte (sterk ge-
domineerd door asymmetrisch liggende rails). 
De ‘havenlanen’ kunnen niet onder de typolo-
gie van 19e-eeuwse stadslanen worden ge-
schaard, maar vormen een eigen typologische 
categorie, die eveneens kenmerkend is voor de 
stedenbouw van het eind van de 19e, begin 
20e eeuw, toen havenfuncties en woonbuurten 
direct aan elkaar grensden. Hier bevonden zich 
aan de bedrijfskant de sporenbundels, aan de 
woonkant de royale rijbaan en een even royale 
stoep. Deze asymmetrie is er op veel plaatsen 
nog altijd afleesbaar, behalve over de Brede 
Hilledijk/Tolhuislaan, die met de recente trans-
formaties een grotendeels symmetrisch stads- 
laanprofiel heeft gekregen.

  
5 Deliplein: begonnen als typisch 19e-eeuwse 

stadsplein, na Wo ii stedelijk plantsoen
 Eén bouwbloklocatie in het oostelijk plan-

deel werd nooit bebouwd, maar bleef open. 
Dit is de locatie van het latere Deliplein, die 
zijn naam pas in de tweede helft van de 20e 
eeuw kreeg. Dit driehoekig, overgeschoten stuk 
grond tussen Delistraat, Sumatraweg en Veer-
laan met twee pleinwanden, was in eerste in-
stantie ontstaan vanwege het goederenspoor 
dat in de vroegste planfase over deze locatie 
heenliep. Toen dat spoor werd verlegd, werd 
deze ruimte  niet meer bebouwd, maar inge-
richt als openbare ruimte. Als gevolg van de 
situering van het plein tegen de historische be-
drijvenstrook van de Rijnhaven ZZ aan, is de 
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Luchtfoto Brede Hilledijk en Atjehstraat, jaren ‘70 
<Rotterdam Katendrecht in Vroeger Tijden>
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drecht en als Boven-Oudeweg nog een restant 
van het eeuwenoude dijkdorp. Langs de oost-
zijde van de Tolhuisstraat heeft nog tot aan de 
stadsvernieuwing van de jaren ’80 historische 
bebouwing gestaan in de vorm van individuele 
dorpspanden. De Boven-Oudeweg was aan-
vankelijk veel smaller, maar de westelijke be-
bouwingswand (Tolhuisstraat) is bij de aanleg 
van de tweede fase van Katendrecht gesloopt 
en meer naar het westen gelegd. Toen is ook 
een doorbraak naar de Veerlaan gereali-
seerd. De oostelijke wand van de Tolhuisstraat 
heeft nu nog twee krommingen in de rooilijn, 
één in het noorden en een meer subtiele in het 
zuiden. Beide voeren terug op de kromming 
die de oude dorpsstraat – gelegen op de oude 
polderdijk – hier maakte. Ook de hoekbebou-
wing Tolhuisstraat – Katendrechtsestraat drukt 
dit met zijn schuine rooilijn nog uit. Tijdens de 
stadsvernieuwing in de jaren ’70 is de histori-
sche oostwand van de Tolhuisstraat gesloopt en 
is er een grootschalig sociale woningbouwpro-
ject verschenen (architect A. van Wijngaarden) 
met een poortgebouw dwars over de straat. De 
rooilijn van dit project volgde de oude rooilijn; 
het poortgebouw was een noviteit. Dit poortge-
bouw werd weer in 2008 afgebroken, omdat 
de overbouwing aanleiding gaf tot vandalisme 
en overlast. 

11 Restanten van het ‘haventje van Katen- 
drecht’

 In het bouwblok tussen de Tolhuisstraat en de 
Sumatraweg volgen de erfbegrenzingen van 
de tuinen de loop van het water dat hier ge-
legen heeft toen Katendrecht nog een landelijk 
dorp was, op een enkele 19e-eeuwse kaart 

Katendrechtselaan, hoek Belvedere, 1981 <SAR> Tolhuislaan-Katendrechtsestraat, 1975-1978 <foto: Leo Hoek>

Tolhuislaan t.p.v. de kromming, 1975-1978 <foto: Leo Hoek>Katendrechtselaan hoek met Belvedere, 1981 <Historisch Katendrecht>

aangeduid als ‘het haventje van Katendrecht’. 
Dit is een van de weinige stedenbouwkundige 
restanten van het oude dorp. Exact ter plaatse 
van het bebouwingsgat naast Sumatraweg 41 
stroomde deze smalle vaart naar het oosten. 

12 Bebouwing Kern: geschakelde smalle stads- 
panden

 De bouwblokken in Katendrecht Kern uit de 19e  
en begin 20e eeuw hebben een eenduidige op-
bouw bestaande uit een schil van geschakelde, 
smalle stadspanden in één strakke rooilijn rond-
om een open kern van een gesloten binnenter-
rein die bestond (en soms nog bestaat) uit indi-
viduele tuinen. Eén enkele keer was er sprake 
van een schoolgebouw in de kern. Voortuinen 
waren er vanouds niet: de voorgevels grenzen 
onmiddellijk aan de straat, zonder overgangs-
elementen, zelfs zonder stoep. 

13 Kern: geheel gesloten bouwblokken
 De bouwblokken op Katendrecht waren geheel 

gesloten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld be-
paalde bouwblokken in het Oude Noorden uit 
dezelfde periode, die al op de koppen waren 
opengewerkt en werden afgesloten met tuin-
muren. 

14 geschakelde individuele stadspanden, in ar-
chitectuureenheden gerealiseerd

 In de meeste gevallen, met uitzondering van 
de historische Tolhuisstraat, was er sprake van 
projecten van geschakelde, identieke panden, 
waardoor er ensembles ontstonden van archi-
tectuureenheden. De panden binnen deze pro-
jecten werden direct ontsloten vanaf de straat, 
zowel de begane grond als de verdiepingen. 
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Tolhuisstraat (gekromde straat) op een ontwerpkaart uit 1895.  De rechter straatwand is tot in de stadsvernieu-
wingsjaren intact gebleven. De linker straatwand is in de 19e eeuw zonder dwarsstraten uitgevoerd. De lang- 
werpige noord-zuidstrook achter de oostwand van de Tolhuisstraat is de oude Katendrechtse haven. De restanten 
hiervan zitten nog in de achtererfgrenzen. <bron: SAR, Archief Gemeentewerken> 
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breidingswijken in het westen van Nederland. 
Havengebonden architectuur in al zijn varian-
ten was voorbehouden aan bedrijfsgebouwen 
langs de haven. 

2 architectuur in lange nederlandse traditie, 
kenmerkend voor omslag 19e naar 20e eeuw 

 Het was architectuur die zowel in een lange 
Nederlandse traditie stond, als dat het type-
rend was voor de omslag van de 19e naar 20e 
eeuw. Vrijwel alle gevels op Katendrecht waren 
ontworpen in roodbruine baksteen, waar lichte, 
wit-crême accenten aan waren toegevoegd, in 
de vorm van decoratieve elementen (sluitste-
nen, horizontale lijsten) en decoratief aange-
zette functionele elementen (kroonlijst, entree-
partij). Ook de kozijnen en het raamhout waren 
vaak licht wit-crême-achtig afgewerkt, waar-
door het totale gevelbeeld zich presenteerde 
als een middeldonker gevelvlak met witte toet-
sen. Het resultaat was zowel representatief als 
speels en lichtvoetig. Met uitzondering van Bel-
gië en in sommige gevallen Engeland was dat 
in internationaal perspectief een uitzonderlijke 
combinatie. 

3 Drieling in gevels en puien en plinten als 
voetstuk

 Gevels waren opgebouwd uit een voetstuk, 
waarmee verbinding met de openbare ruimte 
werd gemaakt in de vorm van een geaccentu-
eerde plint of pui, een middenstuk of boven-
bouw, bestaande uit een regelmatige schake-
ling en stapeling van vensters, en een bovenstuk 
of beëindiging die het geheel afsloot. Deze 
laatste bestond uit een kroonlijst of een rijk 
uitgewerkte geveltop. Met deze eeuwenoude 
organisatie van de gevels werd spanning en 
contrast, ontwikkeling en tegelijkertijd rust en 
harmonie in de gevel aangebracht.

17 Stadsvernieuwing, sloop en nieuwe bouw-
bloktypen

 Niet de hele structuur uit de 19e, begin 20e 
eeuw is intact gebleven: het bouwblok tussen 
de Katendrechtsestraat en de Katendrechtse-
laan is in de stadsvernieuwing deels gesloopt 
en ‘aangeheeld’ met een halfopen bouwblok 
in de jaren ‘80. Het naastliggende bouwblok 
tussen Katendrechtsestraat en Veerlaan is ge-
sloopt en in de jaren ’10 van de 21e eeuw 
vervangen door een halfopen bouwblok. De 
laatste sluit beter aan op de historische struc-
tuur van de wijk, maar komt toch niet overeen 
met de volledig gesloten bouwblokken die hier 
gebruikelijk waren. Ook het karakteristieke 
driehoekige bouwblok tussen de Atjehstraat, 
Lombokstraat en Veerlaan is in de jaren ’80 
gesloopt en vervangen door het zogenaamde 
‘Boeiblok’ (architectenbureau Pontier en Voets), 
waarbij er twee parallelle stroken en een toren 
werden ontworpen, en er aan de zuid- en west-
zijde een langgerekte tuinmuur om het complex 
werd getrokken. Met deze muur werd de voet-
print van het gesloopte bouwblok aangehou-
den. Dit verhult niet dat er sprake is van een 
sterke verstoring van de stedenbouwkundige 
structuur. 

Bebouwing & architectuur 
1 Contrast tussen reputatie Katendrecht en al-

lure van architectuur 
 In opmerkelijk contrast tot de reputatie die 

Katendrecht in de loop van zijn bestaan op-
bouwde, was de architectuur van het overgro-
te deel van de panden opvallend verzorgd 
en op meerdere locaties zelfs rijk tot uitbun-
dig. De architectuur was op zich niet specifiek 
voor Katendrecht of afgestemd op de haven, 
maar was standaard voor grootstedelijke uit-

Dit is een typisch Nederlands stedenbouwkun-
dig principe met een zeer lange traditie, die in 
de ons omringende landen vaak al in de 18e 
en 19e eeuw werd verlaten. Dit principe is voor 
wat betreft de resterende historische bouw-
blokken nog steeds afleesbaar.

15 afgeschuinde hoeken met stedenbouwkun-
dig-architectonische accenten

 De hoeken van de bouwblokken waren afge-
schuind, een ruimtelijk motief dat voortkwam uit 
de Rotterdamse bouwverordening in verband 
met verkeersveiligheid. Deze hoekoplossing 
werd vrijwel altijd aangegrepen om de ar-
chitectuur te verbijzonderen en een architect-
onisch geaccentueerde entree te maken, bij 
voorkeur naar een winkel of café. Ook werd 
de afgeschuinde gevel voorzien van een ge-
accentueerde beëindiging (geveltop), waar-
mee een stedenbouwkundig accent ontworpen 
werd. Veel geveltoppen op hoeken zijn ge-
sloopt; nog slechts op één hoek bij de Lomboks-
traat-Atjehstraat en op twee hoeken bij de Bre-
de Hilledijk-Sumatraweg zijn deze historische 
elementen afleesbaar.

16 enkele historische voorbeelden van gescha-
kelde laagbouw onder langskap

 Op twee locaties komen nog lage rijenwonin-
gen voor van twee lagen onder één langskap. 
Dit weinig stedelijk type is in beide gevallen 
geen restant van het oude dorp. Beide projec-
ten zijn tijdens de stedelijke ontwikkeling van 
Katendrecht eind 19e, begin 20e eeuw gere-
aliseerd. Niettemin representeren deze lage 
woningen wel de sociaal-economische mix in 
historisch Katendrecht. 

Sumatraweg

Hoek Sumatraweg Atjehstraat, 1975-1978 <foto: Leo Hoek>Atjehstraat, 1948 <SAR>

Sumatraweg vanuit het zuiden, 1900 <SAR> Sumatraweg, 1979-1980 <Historische Katendrecht>
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aan de Rechthuislaan, waar zelfs architectuur 
met elegante erkers en balkons waren ontwor-
pen. 

8 Begane grondlaag: afzonderlijke architecto-
nische opgave

 De begane grondlaag was in de regel afwij-
kend en rijk tot zeer rijk ontworpen, omdat in 
deze laag de entree tot het gebouw en de 
puien waren ontworpen van de winkels en ca-
fés. Plint en pui werden vaak als een afzon-
derlijke architectonische opgave beschouwd. 
Louter functioneel vormgegeven was deze laag 
doorgaans niet. Tussen de puien en plinten is 
een aanzienlijke diversiteit aanwezig – middels 
verschillen in detaillering en materialisering – 
zonder dat het totale beeld van de begane 
grondlaag daardoor aan coherentie inboet. 

9 Kern: gedomineerd door puien
 Op Katendrecht zaten bijzonder veel winkels, 

cafés (in 1970 nog 69!) en dienstverlenende 
functies, waardoor de aanblik van veel straten 
werd gedomineerd door puien, zoals aan de 
Atjehstraat, de Delistraat en de Sumatraweg. 
De Delistraat bestond zelfs geheel uit puien, en 
de Atjehstraat grotendeels, wat de openbare 
ruimte een bijzonder publieke en rijke uitstra-
ling gaf. Puien op hoeken hebben een sterk 
beeldbepalend effect op meerdere straten die 
er op uit komen en zijn dus van stedenbouwkun-
dig belang. 

  
10 Puien: hoog, houten raamwerk of natuurste-

nen sierstuk
 De puien waren meestal ontworpen als een 

houten raamwerk op een hoge natuurstenen 
plint, maar waren in de meer modieuzere ar-
chitectuur dikwijls geheel ontworpen in sier-

4 Riante verticale gevelopeningen
 De gevelopeningen zijn in deze architectuur 

sterk verticaal en zeer riant van afmeting, 
eveneens een typisch Nederlands architecto-
nisch fenomeen. De verticaliteit werd traditi-
oneel in evenwicht gebracht door middel van 
horizontale belijning. 

5 meerlagig reliëf in gevel, weinig plastiek
 De historische architectuur uit deze periode 

wordt gekenmerkt door een duidelijk meer-
lagig reliëf in de gevel (meer dan één diep-
tesprong van gevelelementen ten opzichte van 
het muurvlak, bijvoorbeeld bij raamkozijnen en 
de entree), waardoor in het gevelbeeld ge-
varieerde licht- en schaduweffecten optreden 
en de gevel een grote mate van complexiteit 
verkrijgt. Plastiek (grote in- en uitspringen van 
volumes) was daarentegen niet gebruikelijk; 
Loggia’s kwamen niet voor, alleen smalle en on-
diepe balkons en erkers, die eveneens met veel 
reliëf waren uitgewerkt.  

6 Binnen architectuureenheid toch subtiele in-
dividuele expressie

 Wanneer meerdere panden in één project en 
als één architectuureenheid werden ontworpen, 
was er toch sprake van individuele expressie 
als gevolg van de brede muurdammen tussen 
de eenheden, de individuele dwarskappen en 
individuele dakkapellen. Het waren subtiele, 
maar effectieve middelen om de panden zowel 
onderdeel van een reeks als in bepaalde mate 
eigenstandig te laten zijn.  

7 meerdere locaties: bovengemiddeld rijke ar-
chitectuur

 Op meerdere locaties was de architectuur bo-
vengemiddeld rijk, zoals aan het Deliplein en Hoek Veerlaan Tolhuisstraat 1975-1978 <foto: Leo Hoek>

Luchtfoto Tolhuisstraat en Rechthuislaan
1965 <Rotterdam Katendrecht in Vroeger Tijden>
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Sumatraweg <foto: Flexus AWC>

Brede hilledijk

Rechthuislaan <foto: Flexus AWC>

Rechthuislaan <foto: Flexus AWC> 4.
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Atjehstraat <foto: Flexus AWC>

13 Bescheiden bijdrage Wederopbouw aan Kern
 In de Wederopbouwperiode werden er enkele 

panden in modernistische stijl toegevoegd aan 
Katendrecht, maar slechts als een tussenpand in 
de wand. De bijdrage van de Wederopbouw is 
zeer bescheiden geweest in Katendrecht. 

14 Stadsvernieuwing: verbetering woningen, 
maar verminking stadsbeeld

 Tijdens de stadsvernieuwing in de jaren ’70 en 
’80 zijn de meeste panden in de kern van Ka-
tendrecht – voor zover ze niet werden afge-
broken – door woningbouwcorporaties zwaar 
gemoderniseerd, zowel wat betreft platte-
grond en woonvoorzieningen, als wat betreft 
gevels en daklandschap. Dit heeft ertoe ge-
leid dat kappen, dakkapellen en geveltoppen 
werden weggesloopt en vervangen door tres-
pa dakopbouwen, kozijnen en ramen werden 
vervangen door platte kunststof exemplaren, 
er functionele balkons aan de gevels werden 
gehangen, entreepartijen werden aangepast 
en vlakke plaatdeuren werden aangebracht, 
puien werden verwijderd en decoratieve de-
tails werden weggehaald of achter trespa-be-
plating verdwenen. Ook de achtergevels wer-
den sterk getransformeerd. Het resultaat was 
een ongekende vergroving en verminking van 
de historische architectuur en het aanzien van 
Katendrecht. 

15 Deliplein: herstel historische architectuur met 
moderne middelen

 Van 2005 tot 2008 heeft o.a. architect Henk 
van Schagen in opdracht van woningbouwcor-
poratie Woonstad en Dienst Stadsontwikkeling 
een deel van deze aantastingen weer onge-
daan gemaakt door gevels op het Deliplein en 
de Veerlaan met hedendaagse middelen hun 

metselwerk en natuursteen, zoals bij de vele 
jugendstilplinten op Katendrecht (Belvedère 
bijvoorbeeld). De begane grondlaag met de 
puien was vaak anderhalve verdieping hoog, 
vooral op de hoeken van panden, omdat het 
souterrain werd betrokken bij de winkel of het 
café en er een entresol of insteekverdieping 
werd gerealiseerd, een toen al eeuwenoud 
Nederlands organisatieprincipe van winkel-
panden.  

11 Puien: hoofdindeling verkleinde versie ge- 
velindeling als geheel; Dragende tektoniek 
Puien hadden een hoofdindeling die feitelijk 
een verkleinde versie was van die van de voor-
gevel als geheel: een plint of voetstuk (vaak 
natuursteen), een middenstuk opgebouwd uit 
een combinatie van dragende, maar slank 
ogende kolommen en horizontale regels, en 
een bovenstuk of beëindiging, die doorgaans 
uit twee delen bestond: een bovenlicht en een 
afsluiting in de vorm van een kroonlijst, die de 
overgang tussen de pui en de bovenliggende 
gevel markeerde. De puien hadden een zoge-
naamde ‘dragende tektoniek’, dat wil zeggen 
wekten door hun architectonische uitwerking de 
indruk de bovenliggende gevel te dragen. Dit 
was mede te danken aan het diepere reliëf tus-
sen de voorkant van het hout en het glas. 

12 Becheiden variëteit aan architectuurstijlen
 In Katendrecht is in de late 19e en begin 20e 

eeuw een bescheiden diversiteit aan architec-
tuurstijlen gerealiseerd: Neorenaissance, Eclec-
ticisme, Jugendstil (in bescheiden Nederlandse 
interpretatie). Deze architectuurstijlen zijn on-
danks hun verschillen sterk op elkaar betrok-
ken. 

rijke expressie van vóór de stadsvernieuwing 
terug te geven. Een dergelijke aanpak van 
sterk aangetaste stadsvernieuwingspanden 
was voordien nog niet vertoond en heeft bij-
zondere architectuur opgeleverd. 

Fricties 
De volgende ruimtelijke situaties of ontwikkelingen 
zijn storend voor de cultuurhistorische en ruimtelijke  
karakteristieken en kwaliteiten van het gebied. 

1 onheldere beëindiging Veerlaan
 De Veerlaan eindigt in een ongedefinieerde 

ruimte voor Provimi, terwijl deze haven- c.q. in-
dustrielaan vóór de jaren ’70 door middel van 
een stedelijke pleinruimte verbonden was met 
de historische veerhaven van Katendrecht. Ook 
de Rechthuislaan was voor de jaren ‘80 via 
deze pleinruimte verbonden met het stadsveer, 
maar nu ontbeert deze historische verbinding 
ruimtelijke logica. Het tussenliggende park 
(waarvan de bomen al in de jaren ’60 voor de 
aanleg van het park aanwezig waren) in com-
binatie met de onheldere ruimte voor Provimi 
resulteren hier in een ruimtelijk verwarrende si-
tuatie. 

2 aansluitingen Kern op de nieuwe kop
 De aansluitingen en overgangen van de Kern 

van Katendrecht op de westelijke uitbreidingen 
bij de Kop uit het laatste kwart van de 20e 
eeuw levert onheldere ruimtelijke situaties en 
‘scherven’ op  (zie hoofdstuk 3) 

3 armelijke inrichting Rechthuislaan
 De inrichting van de Rechthuislaan die geen 

recht doet aan het historische laanprofiel zoals 
dat oorspronkelijk aanwezig was (grasstrook/
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schelpenstrook in het midden met dubbele bo-
menrij, zoals bijvoorbeeld langs de Voorscho-
terlaan in Kralingen). De aanwezigheid van 
slechts één bomenrij en aan de rijbaan en stoe-
pen gelijke bestrating in de middenzone, laat 
dit historisch-ruimtelijke element te weinig tot 
zijn recht komen. 

 
4 Verarmd beeld door stadsvernieuwingsblok-

ken
 De vervangen bouwblokken of delen van 

bouwblokken, waarbij de gesloten steden-
bouwkundige structuur is vervangen door (half)
open stedenbouw en het architectonisch beeld 
sterk is verarmd (blokken van architectenbu-
reau Pontier en Voets). Zeker voor wat betreft 
het Boeiblok vormt ook de grootschaligheid en 
de breuk met de historische stedenbouw een 
ernstige verstoring van de stedenbouwkun-
dig-historische waarde van het gebied.

 
5 Kapotgerenoveerde historische architectuur 
 De (zwaar) aangetaste historische architectuur 

en het aangetaste historische daklandschap 
(‘verplatting’ en ‘verdozing’) als gevolg van de 
stadsvernieuwing uit de jaren ’70 en ’80. 

 
6 Verdwenen of verarmde historische puien
 De op grote schaal verdwenen of sterk verarm-

de historische puien, waardoor het architecto-
nisch beeld is verarmd en de historische diver-
siteit op veel locaties niet goed invoelbaar is. 

 
7 Functie-ontmenging op begane grondniveau 

Het grotendeels verdwijnen van de functiemen-
ging tijdens de periode van de stadsvernieu-
wing, een functiemenging die ooit rijker was 
dan de aanwezigheid van horeca alleen.
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Brede Hilledijk <foto: Flexus AWC>

Belvédère hoek Rechthuislaan Veerlaan <foto: Flexus AWC>Tolhuislaan <foto: Flexus AWC>

Hoek Tolhuisstraat  Veerlaan <foto: Flexus AWC>

8 grote tijddiepte tolhuisstraat niet meer be-
leefbaar

 De grootschaligheid van de stadsvernieuwing 
aan de Tolhuisstraat uit eind jaren ‘70, waar-
door de locatie van het oude dorp Katendrecht 
hier niet meer invoelbaar is. Hier bevonden zich 
de oorspronkelijke dorpspanden.  

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden

1 De historische stedenbouwkundige opzet (stra-
tenpatroon, gesloten bouwblokken, rooilijnen, 
pandsgewijze of beperkt complexgewijze in-
vulling, ontsluitingen direct vanaf de straat, 
gebouwhoogtes, kappenlandschap). Dit in com-
binatie met het historische eind 19e eeuwse, 
begin 20e eeuwse architectuurbeeld, als ty-
pisch voor het begin van de ‘Tweede Gouden 
Eeuw’ van Rotterdam. Deze stedenbouw en ar-
chitectuur vertegenwoordigen deze periode en 
zijn van grote waarde voor de identiteit van 
dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.

2 Het opmerkelijke contrast van de lange wan-
den met 19e eeuwse, begin 20e eeuwse woon-
bebouwing met de industriebebouwing aan de 
overzijde van de lanen die het hart van Katend-
recht omgeven (Veerlaan, Brede Hilledijk). Met 
name de directe tegenoverstelling van deze 
twee werelden aan het Deliplein - Atjehstraat 
en de Veerlaan heeft een grote cultuurhistori-
sche waarde. 

3 Het Deliplein met zijn historische bebouwings-
wanden, als belangrijkste pleinruimte en uit-
gaanscentrum van het hart van Katendrecht, 

dat als zodanig al vanaf eind 19e eeuw zo 
heeft gefunctioneerd. 

4 De Rechthuislaan, als belangrijkste represen-
tatieve (stads)laan van Katendrecht, in zijn 
breedte en architectonische uitstraling (nu sterk 
aangetast). 

5 De gebogen rooilijnen van de Tolhuistraat en 
het gebogen verloop van de Katendrechtse-
straat, die een herinnering zijn aan de loop van 
de oude dorpsstraat.

6 Het historische beloop van de Katendrechtse 
Haven, zoals nog zichtbaar in de tuinen van het 
bouwblok tussen Tolhuisstraat en Sumatraweg, 
alsmede aan het gat in de bebouwing naast 
Sumatraweg 41. 

7 De historische puien en architectonisch rijk 
vormgegeven plinten, als een van de meest 
beeldbepalende architectonische elementen 
van het gebied en als herinnering aan de inten-
sieve functiemenging en het historisch-binnen-
stedelijke karakter van dit gebied. 

8 De panden en objecten die een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de geschiedenis van Ka-
tendrecht, zoals Belvedere, Walhalla, etc. 
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Deliplein <foto: Flexus AWC>

Sumatraweg <foto: Flexus AWC>

11  Respecteer historische lage bebouwing
Respecteer de historische lage bebouwing (twee la-
gen plus kap) in de kern, als getuigen van de sterke 
sociaal-economische mix van deze stadswijk. 

12  Versterk kleinschalig, multifunctioneel karakter 
begane-grondlaag en zet de pui als middel in
Versterk het karakter van de historische kern van Ka-
tendrecht als kleinschalig, functioneel sterk gemengd 
stadsmilieu, met name op het niveau van de bega-
ne grond. Zet hier de volgende middelen op in: een 
anderhalf hoge begane grondlaag bij eventuele 
sloop-nieuwbouw, nieuwe puien als aparte ontwerp- 
opgave bij nieuwbouw, herstel of reconstructie van 
de vele historische puien in dit gebied (zie hierna) en 
individuele ontsluitingen van woningen aan de straat. 

13  Stimuleer nieuwe niet-woonfuncties
Onderzoek de mogelijkheid op locaties waar winkel/
bedrijfsoppervlakte in de historische plint aanwezig 
was, deze te herinrichten ten behoeve van kleinscha-
lig bedrijfs- en consumptief gebruik.

14  grootschalig herstel historische puien 
Herstel de historische puien in het gehele gebied zo 
veel mogelijk. Breng bij eventuele sloop-nieuwbouw 
weer puien als een afzonderlijk ontworpen architect-
onisch element (inclusief een hogere begane grond-
verdieping) in de architectuur terug. Zet daarvoor de 
principes in van Nederlandse historische puien. Ook 
moderne varianten hiervan zijn mogelijk. Richt een 
fonds in om historische puien te kunnen herstellen. 

15  Bescherm beeldbepalende panden 
Bescherm de panden die aangewezen zijn als ‘Beeld-
bepalend object’ planologisch.

7  Respecteer grote tijddiepte tolhuisstraat
Houdt bij de inrichting of eventuele sloop-nieuw-
bouw rekening met de grote tijddiepte van de Tol-
huisstraat als de oudste historische straat van deze 
wijk, die op het tracé is gelegen van de oude dijk, 
de historische dorpsstraat van oud-Katendrecht. 
Eerbiedig bij transformaties de rooilijnverschuivin-
gen die teruggrijpen op deze historische dijk, en 
respecteer de onregelmatigheden in hoogtes, ge-
bouwvolumes en breedtes in deze straat. 

8  Panden op punten van driehoekige bouwblok-
ken: maximaal beschermen
Geef de panden op de punten van de driehoeki-
ge bouwblokken een maximale vorm van bescher-
ming.

9  transformatie stadsvernieuwingsblokken
Overweeg op termijn de stadsvernieuwingsblokken 
tussen Atjehstraat, Veerlaan en Lombokstraat (De 
Boei), en tussen Katendrechtsestraat, Katendrecht-
selaan en het verlengde van de Rechthuisstraat 
uit eind jaren ‘80 te vervangen of zodanig aan 
te passen dat zij een vanzelfsprekend onderdeel 
worden van het historisch weefsel van de Kern.  
Uitponding van de corporatiewoningen zou toe-
komstige transformatie aanzienlijk bemoeilijken. 

10 De-renovatie historische architectuur
Zet bij renovatie in op het ongedaan maken van 
de stadsvernieuwingsingrepen in de historische ar-
chitectuur (‘de-renoveren’), ook bij de sterk aan-
getaste panden, voor zover haalbaar. Ga hierbij 
uit van het herstel van het historische gevelbeeld. 
Moderne toevoegingen aan deze panden, zoals 
toegepast bij de ‘gederenoveerde’ panden aan 
de Delistraat, de Veerlaan, de Brede Hilledijk 
en de Sumatraweg zijn goed combineerbaar met 
deze strategie. 

en de introductie van een wandelpad in de mid-
denstrook ten westen van de knik zou afgewogen 
kunnen worden.  

4  historische inrichting Deliplein
Oriënteer bij eventuele herinrichting van het Deli-
plein op de historische inrichting van het plein, dat 
vanouds over het volledige vlak van het plein be-
plant was met bomen op een stenige stadsvloer. 
Een dergelijk inrichting zou het contrast tussen de 
woonwijk en de omringende industriële lanen ver-
sterken. 

5  Ruimtelijke logica tussen Rechthuislaan, Veer-
laan en Katendrechtse Veerhaven
Herstel de historisch-ruimtelijke logica tussen de 
Rechthuislaan, de Veerlaan en de historische Ka-
tendrechtse Veerhaven. Onderzoek daarnaast de 
mogelijkheid om het oostelijk deel van het Buizen-
park te transformeren naar een duidelijk ruimte-
lijk moment. Betrek hierbij eveneens het huidige 
westelijk einde van de Veerlaan, zodat hier één 
samenhangende stedelijke ruimte ontstaat, die 
de cultuurhistorische logica van deze locatie weer 
voelbaar maakt. 
Onderzoek of de historische Veerhaven weer ge-
bruikt kan worden als stop voor meer geregelde 
vervoersdiensten dan nu het geval is en richt deze 
hierop in.

6  herstel historische allure Rechthuislaan
Herstel de historische allure van de Rechthuislaan 
als dé voormalige bemiddelde stadslaan van Ka-
tendrecht, voor wat betreft de openbare inrichting 
en architectonische uitstraling van de gebouwen, 
inclusief de hier voorheen rijkelijk aanwezige win-
kelpuien. Herstel de middenstrook als 19e eeuws- 
begin 20e-eeuwse ruimtelijke figuur.  

Aanbevelingen 

1  Versterk contrast tussen historische kern en 
industriele/hedendaags stedelijke randen
Behoud of versterk het contrast tussen de histo-
risch-bedrijfsmatige en hedendaagse stedelijke 
randen van Katendrecht enerzijds en de historische 
kern anderzijds zoveel mogelijk. Zet daarom in op 
het behoud van het karakter van de Kern van Ka-
tendrecht in zijn historisch-stedenbouwkundige op-
zet en historisch-architectonische verschijningsvorm 
van het eind van de 19e, begin 20e eeuw. Sluit 
bij eventuele sloop-nieuwbouw aan op de histo-
risch-stedenbouwkundige en historisch-architect-
onische principes. Vermijdt in de historische kern 
van Katendrecht architectuur met een ‘havenka-
rakter’ of architectuur die in zijn idioom naar he-
dendaagse uitbreidingswijken refereert. Speel bij 
nieuwbouw in op het expliciet rijke karakter van 
de historische architectuur. Dek gebouwen bij ver-
vangende nieuwbouw af met een kap.

2  Behoud/versterk asymmetrie Veerlaan
Behoud en versterk in het kader van het voorgaan-
de advies de asymmetrische opzet van de Veer-
laan, zowel stedenbouwkundig, architectonisch, als 
wat betreft openbare inrichting. Behandel deze 
‘haven- c.q. industrielaan’ niet als een laan in de 
klassieke zin van het woord. Speel hier bij eventu-
ele (sloop-)nieuwbouw uitdrukkelijk op in. 

3  Versterk stadslaanprofiel Brede hilledijk
Overweeg de versterking van het profiel van de 
Brede Hilledijk op termijn, o.a. door middel van de 
continuering van de dubbele bomenrijen naar het 
oosten en vervanging van de enkele bomenrij ten  
westen van de knik in de Brede Hilledijk door een 
dubbele. Ook de versterking van de verblijfskwa-
liteit van het wandelpad ten oosten van de knik 
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4Deelgebied 2: havenensemble Rijnhaven Zuidzijde

Cultuurhistorisch-ruimtelijke beschrijving en waardering

4 Latenstein als stedenbouwkundig scharnier
 De grote graansilo van Latenstein, die de ge-

hele zichtas over de Veerlaan, Brede Hilledijk 
en het toekomstige Siloplein domineert en die 
ook een zeer karakteristieke afsluiting vormt 
van de Rijnhaven Zuidzijde is een opvallend 
stedenbouwkundig scharnier. 

Stedenbouw & openbare ruimte

1 Stedenbouwkundige layout in stroken met 
elk eigen functies: opzet van g.j. de jongh

 In de stedenbouwkundige layout van het ge-
bied bij Rijnhaven Zuidzijde is nog duidelijk de

 stedenbouwkundige visie en lay-out af te le-
zen zoals deze zich, uitgaande van het plan 
uit 1888 van G.J. de Jongh, ontwikkelde. Deze 
bestaat in grote lijnen uit de volgende opzet: 
twee bebouwingsstroken parallel aan elkaar, 
gescheiden door een bedrijvenstraat. Tussen 
de bedrijvenstraat (‘Rijnhaven Z.Z’) en de kade 
stonden zeer langgerekte, lage loodsen op de 
volle diepte van het perceel (‘eerste strook’). In 
de tweede strook bevonden zich vemen of be-
drijven, eveneens over de volle diepte van het 
perceel. De erfgrenzen van de stroken waren 
strak. De gebouwen werden net als in de strook 
langs de kade aan twee zijden ontsloten. In te-
genstelling tot de bebouwingsstrook langs de 
kade was hier vanouds sprake van een kleine 
korrel. Een bijzonderheid bij Rijnhaven Zuidzij-
de – in tegenstelling tot Maashaven Noordzij-
de – is dat hier in tweede lijn vemen gedacht 
waren; alleen pakhuis Santos - gelegen buiten 

zeldzaamheid van enkele gebouwtypen en de 
kenmerkende bijdrage die zij leveren aan het 
silhouet rond de havenkom zijn hierbij van groot 
belang. Naast de gebouwen kenmerkt ook de 
openbare ruimte zich hier door een sterk ha-
vengerelateerd karakter, vooral op locaties 
waar de rails er nog liggen en de bestrating 
bestaat uit kasseien en stelconbeplating. 

3. havenensemble uit drie delen
 Deze sectie van Katendrecht bestaat uit drie 

delen: 
a. de strook ten westen van de knik in het schier-

eiland, met de Fenixloodsen en Provimi, is di-
rect tegen de historische woonbuurt van Katen- 
drecht aangeschoven. Sinds enkele jaren is een 
deel van deze strook programmatisch sterk be-
trokken op het Deliplein en omgeving, op basis 
van zijn industriële uitstraling en de nieuwe Rijn-
havenbrug. Dit deel is voor een deel gegentri-
ficeerd ten gevolge van succesvolle herbestem-
ming en opwaardering van het Deliplein. 

b. Het deel ten oosten van de knik wordt nog al-
tijd gedomineerd door de enorme en complex 
opgebouwde historische industrievolumes van 
Codrico-Latenstein. 

c. Achter deze grote volumes en silo’s ligt nog 
een bebouwingsstrook in tweede lijn met deels 
vooroorlogse industriebebouwing en bedrijfs-
bebouwing uit de Wederopbouwperiode. Rijn-
haven Zuidzijde is nu een stille enclave met een 
heel eigen ruimtelijke opbouw. Pakhuis Santos, 
onderdeel uitmakend van deze strook, maar 
geen onderdeel van het hier behandelde deel-
gebied, ligt eveneens in de tweede lijn. 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit 

1 historische bedrijvenstrook van in volume 
en vorm sterk wisselende havengerelateerde 
gebouwen

 Deze gehele sectie – behalve het deel bij Fenix 
1 dat nu wordt opgetopt met appartementen – 
wordt gekenmerkt door een bebouwingsstrook 
langs de kade van de Rijnhaven met grote, 
langgerekte en in hoogte en volumeopbouw 
sterk wisselende loods-, opslag- en bedrijfs-
gebouwen aan de waterkant, daterend uit de 
eerste helft van de 20e eeuw en uit de We-
deropbouwperiode. In het oosten bevindt zich 
een tweede strook met opslag- en bedrijfsge-
bouwen tussen Brede Hilledijk en de straat Rijn-
haven Zuidzijde, die plaats biedt aan kleinere 
bedrijven en bouwvolumes. Grote delen van de 
industriebebouwing zijn nu nog voor bedrijvig-
heid in gebruik.   

2 Zeldzaam havenensemble van bijzondere 
gebouwen 

 Deze twee stroken met bedrijfs- en loodscom-
plexen dragen als enig resterend bebouwing-
sensemble nog de oorspronkelijke identiteit van 
de Rijnhaven uit. De stroken strekken zich uit 
langs de gehele zuidkade van de Rijnhaven. 
De complexen Provimi, Fenix, Latenstein/Cod-
rico en de kleine bedrijfsgebouwen aan de be-
drijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde vormen samen 
een zeldzaam historisch havenensemble. Niet 
alleen het specifiek havengerelateerde ka-
rakter van meerdere gebouwen, maar ook de 
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gelegd. De locatie van de Linker Veerdam en 
de Linker Veerhaven werd, inclusief het wacht-
plein voor de haven, omgevormd tot een park 
dat nu als uitbreiding van het Buizenpark functi-
oneert. Het bouwblok tussen Katendrechtselaan 
en Katendrechtsestraat is geheel gesloopt. Dit 
alles heeft in combinatie met de projecten die 
in de stadsvernieuwing en de periode daarna 
op deze knoop zijn gerealiseerd, in een onhel-
dere stedenbouwkundige situatie geresulteerd. 

7 Brede hilledijk: 16e-eeuwse dijk opgenomen 
in plannen van De jongh

 De Brede Hilledijk is een vroeg-16e-eeuwse 
dijk die de achterliggende Hillepolder tegen 
de rivier beschermde. De huidige Brede Hille-
dijk ligt nog op precies dezelfde locatie als de 
oude dijk, en zelfs de knik ter hoogte van het 
Siloplein komt op historische kaarten van vóór 
de aanleg van Katendrecht voor. De Hilledijk is 
intact gelaten door De Jongh, omdat heel Ka-
tendrecht simpelweg werd opgehoogd en de 
dijk daarin geheel is opgenomen. De Hilledijk 
is daarbij wel verbreed. De Brede Hilledijk 
is na de aanleg van Rijn- en Maashaven al-
tijd de centrale as gebleven van Katendrecht, 
zeer breed en met vele goederenspoorbundels 
doortrokken, in het midden van de brede laan. 

8 Dolf henkesplein: naoorlogs plein & belang-
rijke stapsteen in het gebied 

 Het Fenixplein of Dolf Henkesplein is één van 
de stapstenen in deze strook. Het plein is pas 
tijdens de Wederopbouw ontstaan door sloop 
van het middendeel van de San Franciscoloods 
en was in de naoorlogse periode de entree 
naar de bedrijfslocatie van Steinweg. Met de 
ingebruikname van de Rijnhavenbrug in 2012 
is het de belangrijkste entree van het Deliplein 

haven was hier ook sprake van een stedelijke 
aanrij- en looproute. In de situatie vóór de ja-
ren ’80 van de 20e eeuw liep de Veerlaan uit 
op een pleinachtige ruimte gekoppeld aan het 
Katendrechtse Veer/Linker Veerdam. Hier ar-
riveerde tot in de jaren ’60 de veerpont. Ook 
de Rechthuislaan was direct gekoppeld aan 
dit plein en dus aan het veer. Het wachtplein 
voor de pont werd als ruimte begrensd door 
de woonbebouwing van de Veerlaan en de Ka-
tendrechtselaan (dit bouwblok is nu voor een 
groot gedeelte verdwenen) aan de westzijde 
door de bedrijfsgebouwen van het Buizenter-
rein, en aan de oostzijde door de bebouwing 
van de loodsen van de HAL (nu Provimi). De 
Veerlaan kreeg hiermee een betrekkelijk lo-
gische stedenbouwkundige beëindiging in een 
ruimte die de kenmerken had van een onre-
gelmatig en onvolledig bebouwd plein. De 
opstelplaats voor verkeer was omzoomd met 
plantsoenen/grasveld. Deze waren boomloos. 
Plantsoen en stenig plein waren direct aan el-
kaar gekoppeld. 

6 Westelijk einde Veerlaan: vanaf jaren ‘80 
Buizenpark & doorbreking historische struc-
tuur

 Deze constellatie bleef ook na de oorlog nog 
decennialang intact, behalve dat het plant-
soen bij het Linker Veerdam werd beplant met 
bomen (net als het Deliplein werd ingezaaid 
met gras en omzoomd met bomen). Vanaf de 
stadsvernieuwing is deze ruimtelijke constella-
tie geheel gewijzigd. Er is dwars op de ver-
binding van Veerlaan en Katendrechtsehavens 
een school gebouwd, waardoor de verbinding 
met het westelijk deel van Katendrecht over het 
noordelijke tracé is verbroken. Ter plaatse van 
het voormalige Buizenterrein is een park aan-

het hier beschreven gebied - is hiervan gerea-
liseerd. 

3 Bebouwing gescheiden door dwarsstraten
 Kades en ontsluitingsstraten waren verbonden 

door middel van dwarsstraten of dwarsdoor-
steken, die alleen werden geflankeerd door 
zijgevels. Dit waren eenvoudige doorsteken of 
zij werden gebruikt als zijerf. Zij waren aan-
vankelijk te smal om te dienen als spoorover-
steekzone. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
zou de ruimte tussen Latenstein en de oostelijke 
Fenixloods I als spooroversteekzone gebruikt 
worden.  Deze is bewaard gebleven (Siloplein 
westzijde). 

4 Fenixloodsen, Provimi & Codrico: uitzonde-
ring op systeem van twee bebouwingsstro-
ken

 De lineaire havenverkaveling bij de Fenixlood-
sen en Provimi zijn op het bovenbeschreven 
stedenbouwkundig schema een uitzondering. 
Hier was sprake van een beperkte dieptemaat, 
waardoor een dubbel systeem van bebou-
wingsstroken ontbreekt. Het complex Codrico 
vormt op onderdelen ook een afwijking omdat 
het over de volledige diepte van de twee be-
bouwingsstroken is ontwikkeld. Dit betrof een 
scharnierlocatie (overgang van twee stroken 
naar één strook). 

5 Westelijk einde Veerlaan: oorspronkelijk ge-
koppeld aan het veer door middel van plein-
achtige ruimte

 De Veerlaan had tijdens het Interbellum en pe-
riode van de Wederopbouw een stedelijker 
betekenis dan in de huidige situatie en was niet 
alleen een haven- c.q. industrielaan. Naast de 
goederensporen richting Eerste Katendrechtse-

Tin en aluminium op de kade bij Steinweg en de Fenixloodsen <foto Lex den Herder>

San Franciscoloods zuidzijde datum onbekend <foto Cas Oorthuys>

Kade bij Latenstein/Codrico, toen nog Cebeco, datum onbekend <NA>

Viskraam Deliplein met op achtergrond de San Franciscoloods 1946 <SAR>
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14 oorspronkelijke inrichting openbare ruimte: 

sterk havenkarakter met elegante accenten
 Historische foto’s laten zien dat het hele gebied 

voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog 
tijdens de Wederopbouw, was bestraat met 
grijze natuursteen kasseien, om de zware druk 
van de goederenwagens te kunnen weerstaan. 
Ook op de private erven van de bedrijven 
was dat het geval. Tezamen met de rails voor 
goederentreinen en kranen verleende deze 
stadsvloer het gebied een onmiskenbaar ha-
venkarakter. Maar niet alles was functioneel 
vormgegeven. Een opmerkelijk contrast met de 
robuustheid van de stadsvloer vormden de lan-
taarnpalen, die elegant gedecoreerd waren, 
ook in de bedrijfsstraten. 

 Van deze oorspronkelijke inrichting resten 
slechts enkele fragmenten. De natuursteen kei-
en zijn nu nog slechts te vinden in de strook 
langs Fenixloods I en II tot aan Provimi. Hier 
liggen ook nog rails. De strook vormt daar een 
nadrukkelijke havenplint die zich onderscheidt 
van de meer gebruikelijke stadsvloer in Katend-
recht Kern. Ook langs het grootste deel van de 
Rijnhavenkade liggen nog rails, net als in de 
straat Rijnhaven Zuidzijde, en op het terrein van 
Latenstein, aan de Silopleinkant. Deze zijn nu 
echter ingelegd in betonklinkers, asfalt of stel-
conplaten, de bestratingsmaterialen die nu het 
gebied beheersen (zie hierna). De historische 
verlichtingsarmaturen zijn alle verdwenen en 
vervangen door moderne, strakke exemplaren. 

15 huidige stadsvloer havenkades: stelconpla-
ten met hier en daar rails 

 De huidige kade- en bedrijfsvloerinrichtingen 
in het gebied dateren grotendeels van ná de 
Wederopbouw. Deze bestratingsmaterialen 
zijn minder specifiek voor historische havenge-

karakteristiek van een havenbedrijvenstraat 
nog afleesbaar is. Hier werden tussen Brede 
Hilledijk en Rijnhaven Zuidzijde kleine bedrij-
ven gevestigd op locaties die in het oorspron-
kelijke 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, op-
slagterreinen en fabriekjes tot gevolg. Zij zijn 
doorgaans één laag of twee lagen hoog en 
soms met kap, soms plat afgedekt. Langs be-
drijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde (en Brede Hil-
ledijk) staat aan de oostzijde het pakhuis San-
tos. Voor een beschrijving van diens positie, zie 
gebiedsbeschrijving 5.

12 oorspronkelijk verbinding tussen Linker 
Veerdam en kade voor Fenixloods II

 Tussen de Paul Nijghkade – de kade voor Fe-
nixloods II – en de Linker Veerdam is gelijk op 
met bouw van de San Franciscoloods een kade 
gerealiseerd die decennialang in gebruik was 
bij de NASM (HAL). Via deze kade kon de Lin-
ker Veerdam worden bereikt. Deze kade is in 
de periode na de Tweede Wereldoorlog be-
bouwd met een aanbouw van Provimi, waar-
door deze verbinding werd verbroken.

13 optopping oostelijke Fenixloods: verande-
rend aanzicht Rijnhaven Zuidzijde

 De meest oostelijke Fenixloods wordt op dit mo-
ment herontwikkeld. Het lage historische volume 
wordt met een modern, grootschalig apparte-
mentcomplex ‘opgetopt’. Dit zal het aanzien 
van deze strook langs de Rijnhaven ingrijpend 
veranderen. 

geworden en vormt het een verbinding met de 
Wilhelminapier. De karakteristiek van de open-
bare inrichting van het plein sluit nog steeds 
aan bij de karakteristiek van de havenbedrijfs-
zone. 

9 Siloplein & Latenstein: vanouds breuk in ver-
kavelingsopzet en programma langs haven

 Het Siloplein en het complex Latenstein is een 
belangrijke ruimtelijke koppeling tussen de 
Pols en rest van Katendrecht. Vanaf de aan-
leg van de haven tot op de huidige dag. Hier 
was steeds sprake van een breuk in de ver-
kavelingsopzet langs de haven en van een af-
wijkende functie. Vanaf de vestiging van de 
American Cotton and Oil Company tot en met 
Latenstein/Codrico stonden hier – met als inter-
mezzo 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. 

10 Codrico/Latenstein: eigen stedenbouwkundi-
ge logica, gedicteerd door graanverwerking

 Met de bouw van meelfabriek Latenstein ont-
stond een complex met een eigen logica, gedic-
teerd door graan- en meelverwerking. Om de 
kade vanaf de Brede Hilledijk en Veerlaan per 
spoor te bereiken werd de brede doorgang 
geformeerd tussen Latenstein en de Fenixlood-
sen, het Siloplein westzijde.

 
11 Straat Rijnhaven Zuidzijde: enig residu van 

havenbedrijvenstraat op Katendrecht
 De bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde is een 

nog tastbaar residu van de industriële geschie-
denis van de Rijnhaven; het is feitelijk de eni-
ge resterende locatie langs de haven waar de 

Luchtfoto Rijnhaven Zuidzijde 1980 <Historisch Katendrecht>

Bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde datum onbekend <foto Cas Oorthuys>

Latenstein/Codrico eerste bebouwing datum onbekend <Historisch Katendrecht>

Meelfabriek Latenstein 1952<SAR>
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rekt en in bepaalde gevallen hoog zijn. Het 
zijn grotendeels zeer expressieve gebouwen, 
geheel op de functie ontworpen, maar met 
architectonische bijzonderheden. Een deel (Fe-
nixloodsen (oorspronkelijk San Franciscoloods)) 
is vooroorlogs, een deel naoorlogs (Latenstein). 
Het zijn alle gebouwen die in de bloeitijd van 
de Rijnhaven of direct na de oorlog zijn opge-
richt.

 
2 Rondom straat Rijnhaven ZZ: bebouwing uit 

alle tijdvakken van Rijnhaven: bijzonder 
 De bedrijfsstrook Rijnhaven ZZ (de strook tussen 

Brede Hilledijk en Rijnhaven Zuidzijde) is archi-
tectonisch zeer divers, omdat hier alle tijdvak-
ken te vinden zijn uit de geschiedenis van Ka-
tendrecht, van eind-19e eeuw-begin 20e eeuw 
tot aan het begin van de 21e eeuw. Baksteen 
en historische architectuur overheerst in het 
westelijk deel. Hier bevindt zich naast een ge-
bouw en hal uit de jaren ’10 van de 20e eeuw 
ook een aardig complex uit de periode van de 
wederopbouw. In het oostelijk deel (in gebied 
5, Pols) wordt de bebouwing gekenmerkt door 
hedendaagse eenvoudige bedrijfshallen. Al-
leen Santos geeft daar nog een historische toon 
aan dit gebied.  

3 Silo Latenstein: sterk identificerend object, 
markeert entree tot Kern Katendrecht

 Het complex Latenstein vormt een kenmerkend 
onderdeel van het havenensemble en is een 
focuspunt in de totale ruimtelijke organisatie 
rond de Rijnhaven. Naast de groen oplichtende 
machinekamer is de tweede grote silo aan de 
Brede Hilledijk een stedenbouwkundig hoofd- 
element in het gebied. De silo is geheel van 
kaal beton, volledig op zijn functie ontworpen 
en in zijn hoogte, massaopbouw, geslotenheid 

17 Brede hilledijk: enkele restanten van spoor-
rails en een hedendaagse voortzetting van 
groenstrook van De jongh

 Op meerdere plaatsen zijn langs de Brede 
Hilledijk nog spoorrails van de havenspoorlijn 
aanwezig. Deze goederensporen waren van-
ouds ingebed in brede grasstroken. Bomen 
stonden er vóór de Tweede Wereldoorlog pas 
vanaf (bij benadering) huidig adres Brede Hil-
ledijk 107, tot aan het huidige Siloplein West.  
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. Hiertussen ingebed liep vervolgens de 
goederenlijn. 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 wandelpad en een fietspad, een histo-
risch noviteit in dit gebied, maar toch in zekere 
zin een voortzetting van de rol die de midden-
strook hier altijd als groene zone gehad heeft. 

18 grasplantsoen bij Siloplein: historisch gege-
ven

 Een bijzonder gegeven vormt het grasplant-
soen bij het Siloplein west (ten westen van de 
grote silo van Latenstein en in de oksel met de 
naastgelegen complexdelen uit de jaren ‘50). 
Hier is vanouds sprake geweest van een groe-
ninvulling. 

Bebouwing & architectuur

1 Bebouwing: expressief en in bloeiperioden 
van Rijnhaven ontstaan

 Langs de Rijnhaven overheersen bakstenen en 
betonnen bedrijfsgebouwen, die zeer langge-

bieden. De stelconplaten zijn hiervan nog het 
meest havengerelateerd, en scheppen in com-
binatie met de rails een karakteristiek beeld. 
De datering van de stelconplaten is ons onbe-
kend. Grote delen van het openbaar gebied 
langs de Rijnhaven worden nog gekenmerkt 
door dit type van inrichting. 

16 g.j. de jongh: bomenrijen en grasstroken bij 
spoorbundels en spooroversteenzones

 In het Katendrecht zoals aangelegd naar de 
plannen van G.J. de Jongh werden bomenrij-
en en grasstroken ingezet voor de begeleiding 
van de grote ontsluitingswegen (Veerlaan, Bre-
de Hilledijk). De grasstroken werden daar ook 
gebruikt voor de open ruimten, waar de goe-
derenspoorbundels van richting veranderden, 
of een niet-lineaire ruimte overlieten, zoals 
aan het oostelijk begin van de Veerlaan. Het 
gebruik van bomen werd niet even consequent 
toegepast op de verschillende grasstroken of 
– velden. Delen van de Brede Hilledijk werden 
beplant met bomen, andere delen weer niet. 
De ‘spoorbundel-groenstrook’ aan het begin 
van de Veerlaan bij de samenkomst met de 
Brede Hilledijk werd echter al vroeg beplant 
met bomen. In tegenstelling tot het Deliplein, 
dat als een stadsplein werd behandeld en 
waar de bomen op een veld van klinkerbe-
strating stonden, werden de bomen op deze 
spoorbundelstroken gecombineerd met gras. In 
de bedrijvenstraten en de op de havenkades 
ontbrak het gras en bomen. Daar was alleen 
sprake van een stenige stadsvloer.

Historische bedrijfspanden aan de Brede Hilledijk, huidige situatie <foto: Flexus AWC>

Historische bedrijfspanden aan bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde, huidige situatie <foto: Flexus AWC>

Historische bedrijfspanden aan bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde, huidige situatie <foto: Flexus AWC>

Noordzijde Latenstein met in het terrein nog verschillende rails <foto: Flexus AWC> 4.
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a. lineaire opzet bestaande uit twee stroken bij 

Rijnhaven ZZ, achter elkaar met elk een andere 
functie en ruimtelijke opzet, gescheiden door 
een bedrijvenstraat

b. de brede kade voor de eerste bebouwings-
strook langs de Rijnhaven, met de kranen

c. tweezijdige oriëntatie van de bebouwing 
d. de tegenoverstelling van de langgerekte vemen 

aan de kade, en de kleinschalige bedrijven in 
de tweede bedrijvenstrook bij Rijnhaven ZZ 
daarachter.

e. De dwarsverbindingen tussen de gebouwen in 
de eerste strook langs de haven

2 Het onregelmatige silhouet langs de Rijnhaven, 
gevormd door de mix van grote loodsen en 
massale  bedrijfsgebouwen met een onregel-
matige massa-opbouw.

3 De ruimtelijke opbouw van het complex La-
tenstein dat - ontstaan vanuit een functionele 
logica – met zijn hoofdelementen zowel de be-
drijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde, de havenka-
de, als ook de Brede Hilledijk/Veerlaan struc-
tureert en markeert.

4 De open ruimte ontworpen in verband met de 
doorgang voor goederensporen en voor rich-
tingverandering van de sporen bij het Silop-
lein west. Hier bevindt zich rondom bebouwing 
met architectuur uit verschillende tijdsperiodes: 
de historische bebouwing aan de Atjehstraat/
Veerlaan in Katendrecht Kern, de loods Fenix I 
en het samenstel van bouwvolumes van Laten-
stein met zijn voorplantsoen. Deze ongebruike-
lijke combinatie van gebouwen en de aanslui-
ting op de karakteristieke Atjehstraat verschaft 
de locatie een grote ruimtelijke spanning en 
verhalende betekenis.

2 Middenstrook Brede Hilledijk te weinig kwa-
liteiten 

 De weinig kwalitatieve groeninvulling van de 
middenstrook van de Brede Hilledijk, waar de 
materialisering (asfalt) en de combinatie van 
fiets- en wandelstrook een te dominante ver-
keersfunctie geven aan deze middenstrook. 

3 Kunststof en metalen bedrijfshallen langs de 
Brede Hilledijk. 

 De dijk heeft sinds de ontwikkeling van Katen- 
drecht altijd een bedrijfskarakter gehad, maar 
niet met dergelijke universeel inwisselbare en 
strikt functionele gebouwen. Deze gebouwen 
tasten de specificiteit van Katendrecht aan.

4 Doodlopende en onderbroken kades
 De doodlopende verbindingen over de kades 

van de Rijnhaven, bij Provimi door de overbou-
wing van de kade, en bij Latenstein/Codrico. 
Deze kades zijn vaak oorspronkelijk privaat en 
onderbroken geweest, maar dit komt niet meer 
overeen met de huidige transformatieplannen 
voor de Rijnhaven (‘Rondje Rijnhaven’).  

5 Beëindiging Veerlaan, ontbreken verwijzin-
gen naar voormalig plein voor het veer

 De ruimtelijk onbestemde wijze waarop de 
Veerlaan doodloopt op  het Buizenpark/Linker 
Veerdam; het gebrek aan verwijzingen aan de 
open stedelijke ruimte die hier eens heeft gele-
gen. 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
waarden

1 De stedenbouwkundige lay-out van deze be-
drijvenstrook, bestaande uit: 

en materialisering zeer indrukwekkend, vooral 
vanaf de Veerlaan richting oosten, en vanaf 
de bedrijfsstraat Rijnhaven Zuidzijde richting 
westen. Dit object heeft een sterk identificeren-
de werking voor het gebied en markeert de 
entree naar Katendrecht Kern. Een bijzonder 
gegeven bij het complex is bovendien dat en-
kele delen al voor de Tweede Wereldoorlog 
gebouwd zijn. Het gaat dan om het meest oos-
telijke complexdeel aan het water (5 hoog met 
silo en naastgelegen laagbouwhallen met be-
drijfswoning).

4 Provimi: een bijzonder en historisch gelaagd 
ensemble

 Provimi was vanouds een onderdeel van de 
grote San Franciscoloods en werd op de bouw-
tekeningen benoemd als magazijngebouw. 
Naast de originele betonnen kade uit 1922 
die verbonden was met de Linker Veerdam, zijn 
ook de oorspronkelijke bedrijfswoningen op de 
westkop van het complex opvallende elemen-
ten. Deze waren gericht op de Linker Veerdam 
en de Veerhaven en droegen met hun gevelar-
chitectuur bij aan de ruimtelijke karakteristiek 
van het wachtplein voor de pont. De silo van 
Provimi uit de jaren ’50 vormt nu een opvallend 
onderdeel van het complex.

Fricties 
De volgende ruimtelijke situaties of ontwikkelingen 
zijn storend voor de cultuurhistorische karakteristie-
ken en kwaliteiten van het gebied: 

1 Verwijdering haveninrichting
 Stelselmatige verwijdering van spoorrails/

kraanrails en kasseienbestrating van de kades 
en straten, waardoor het historisch-industriële 
karakter is aangetast

Veerlaan in de bocht bij Provimi <foto: Flexus AWC>

Veerlaan ter hoogte van de Tolhuisstraat <foto: Flexus AWC>

Provimi vanaf het Buizenpark <foto: Flexus AWC>

Meelfabriek Latenstein/Codrico huidige situatie <foto: Flexus AWC>
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45 De Brede Hilledijk als doorgaande route inclu-
sief knik bij Siloplein en inclusief de breedte 
van het profiel als restant van de 16e-eeuwse 
dijk en als centrale ontsluitingsas van Katen- 
drecht uit de plannen van De Jongh.

6 De bedrijvenstraat Rijnhaven ZZ, met zijn his-
torische bebouwing ter weerszijden, als enig 
ruimtelijk restant van de havengeschiedenis en 
als representant van de indeling in twee stroken 
van locaties rond de Rijnhaven.   

7 De koppeling van het Fenixplein/Dolf Hen-
kesplein aan Deliplein/Katendrecht Kern met 
alle bijbehorende ruimtelijke elementen, zoals 
deze tot stand gekomen is in de Wederop-
bouw.

8 De stadsvloer ten zuiden van de loodsen Fenix I 
en II als een markerende scheiding in de open-
bare ruimte tussen het gebied Katendrecht 
Kern en de havenbedrijvenstrook ten noorden 
hiervan. 

9 Overgebleven goederenspoorlijnen/kraanspo-
ren in het gebied

.
10 Groenstroken ter plaatse van rails langs de 

Brede Hilledijk

11 Kadewanden Rijnhaven uit de Wederopbouw

12 Kade voor Provimi (jaren ‘20 en een stilistische 
eenheid met Provimi en de Fenixloodsen).

13 Alle kade- en bedrijfsvloeren en historische ha-
venelementen. Voor wat betreft elementen vóór 
1970 heeft deze waardering betrekking op de 
elementen als historisch object. Voor wat be-
treft de elementen uit de periode hierna heeft 
de waarde betrekking op de havenkarakteris-
tiek als zodanig. 

Pleinachtige ruimte met groeninvulling voor het Katendrechtse Veer aan het einde van de Veerlaan,  1926 <Aviodrome Lelystad> Dezelfde pleinachtige ruimte in 1967 <Aviodrome 1967>
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4

rische Katendrechtse Veer. Overweeg op termijn 
bij een herinrichting van de Linker Veerdam een 
kloppende en goed werkende doorloop met de 
kadezone ten noorden van Provimi. Neem tevens in 
beschouwing het belang van de aansluiting van de 
Rechthuislaan met de Linker Veerdam. Deze had 
G.J. de Jongh aan het eind van de 19e eeuw al 
voorzien in de toenmalige plannen. 

6  houdt zichtlijnen op Codrico/Latenstein 
open 
Houd de zichtlijnen op het silogebouw van Laten-
stein open, vanuit de Veerlaan en RIjnhaven ZZ. 

7  grootstedelijke functies Codrico/Laten-
stein 
Onderzoek de mogelijkheden het complex Codri-
co/Latenstein, inclusief de onderdelen die tijdens 
schrijven van deze rapportage geen cultuurhisto-
rische bescherming genieten, te voorzien van func-
ties die overstijgend zijn voor Katendrecht.

8 open ruimte tussen Fenix i en Latenstein: stap-
steen in Rondje Rijnhaven 
Behoud de opening tussen Fenix I en Latenstein/
Codrico: Siloplein west. Richt de tussenruimte ter 
plaatse van dit scharnier op zodanige wijze in 
dat er sprake is van eenduidelijke ‘stapsteen’ in 
het rondje Rijnhaven. De wisselwerking tussen Ka-
tendrecht en kade dient daarbij voorop te staan. 
Handhaaf c.q. realiseer een inrichting die aansluit 
bij de karakteristiek van havengerelateerde be-
drijfsbebouwing en onderzoek de mogelijkheid 
van directe koppeling met bedrijvenstraat Rijnha-
ven Zuidzijde. Dit laatste ter verlevendiging van 
het gebied en om de verschillende zijden van het 
complex Latenstein beter te benutten.

Aanbevelingen

1 Benoem gehele havenrandzone tot Rijnhaven 
ZZ als waardevol ensemble 
Benoem de gehele havenrandzone van Provimi 
tot en met bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde als 
cultuurhistorisch waardevol ‘Havenensemble Rijn-
haven Zuid’ en ontwikkel specifiek beleid waarin 
doorontwikkeling met behoud van de cultuurhisto-
risch waardevolle objecten en karakteristieken van 
de omgeving uitgangspunt is. 
N.B.  De combinatie van gebouwen en openbare 
ruimte maakt het benoemen van het gebied
als cultuurhistorisch waardevol ‘Havenensemble 
Rijnhaven Zuid en Zuidwest’ vanuit cultuurhistori-
sche 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’.

2  Bijzonder programma voor deze strook
Introduceer in deze thematische strook van het ha-
venensemble een zodanig programmatische invul-
ling (in bebouwing en gebruik van de openbare 
ruimte) dat de zone zich verbijzondert van de in-
vulling bij andere locaties langs de havenkom en 
in Katendrecht. Wees alert op de relatie tussen de 
inrichting van de openbare ruimte en de te hand-
haven bebouwing, opdat de historische haven-be-
drijfssfeer 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.

3  Respecteer de historische zonering en de ken-
merken van de zones 
Respecteer de historische zonering van het plan 
De Jongh voor deze bedrijvenstrook, voor wat be-
treft de indeling in een bebouwingsstrook langs de 
kade (oorspronkelijk voor loodsen en bedrijven), 
en een bedrijvenstrook daarachter voor vemen en 
bedrijven, gescheiden door een bedrijvenstraat 
tussen deze twee stroken in. Handhaaf (en bouw 
uit) de tweezijdige oriëntatie van de bebouwing in 
deze twee stroken. Juist deze tweezijdigheid biedt 
kansen voor Brede Hilledijk, bedrijvenstraat en ha-
venkade.
Handhaaf in de achterliggende vemen- en bedrij-
venstrook de kleinere korrel van de gebouwen. 
Behoud de lineaire havenverkavelingen en de spe-
cifieke dwarsdoorsteken met hun doorzichten naar 
het achtergebied. 

4  houd met hoogbouw rekening met monumen-
taliteit Latenstein/Codrico
Speel bij transformaties in op de grotere maat 
(lengte, hoogte) van de bebouwing in de eerste 
bebouwingsstrook langs de Rijnhaven, maar wees 
hierbij alert voor wat betreft de hoogte en volu-
me-opbouw, in verband met het monumentale com-
plex Codrico/Latenstein. Dit kan door aanpalende 
hoogbouw aan monumentaliteit inboeten.  

5  een nieuwe stedelijke betekenis voor het eind 
van de Veerlaan/het Katendrechtse Veer
Overweeg een herontwerp voor de locatie van 
de Linker Veerdam en het historische wachtplein 
voor het Veer. Deze zou bij een nieuwe inrichting 
weer een vanzelfsprekende stedelijke betekenis 
kunnen krijgen als beëindiging van de Veerlaan 
en als betekenisvolle plek in relatie tot het histo-

14  Brede hilledijk: gedifferentieerde aan-
pak 
Behandel de Brede Hillelaan wél als een stadslaan 
voor wat betreft het eerste stuk vanaf de Hilledijk 
tot aan het Siloplein en richt deze daarop in, bij 
voorkeur met dubbele bomenrijen aan weerszijden 
van een groene middenstrook, waarbij de bomen 
in een dichtheid worden geplant die gebruikelijk 
was voor deze 19e-eeuwse laantypologie. Maak 
deze middenstrook en de bomenrijen zo veel mo-
gelijk continu over de gehele lengte, al dan niet 
met wandelpad. Bij het realiseren van een wandel-
pad, stem de materialisering van het pad af op de 
typologie van dit laantype en op het recreatieve 
gebruik. 

Het tweede deel van de Brede Hilledijk - ten wes-
ten van de knik - heeft een veel uitgesprokener 
verleden als asymmetrische, tweezijdige indus-
trie-stadslaan, met woonbebouwing aan de ene, 
en industriebebouwing aan de andere kant. On-
derzoek hoe de openbare inrichting op dit verle-
den kan worden afgestemd. 

15 Behoud historische bebouwing bedrij-
venstraat Rijnhaven ZZ
Behoud zoveel mogelijk de historische bebouwing 
tussen de bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde en 
Brede Hilledijk en onderzoek de mogelijkheden 
voor hergebruik. De panden laten de historische 
gelaagdheid van Katendrecht als havenindustrie-
zone goed zien, maar dan in de kleinschalige va-
riant, in tegenstelling tot de grote kolossen aan het 
water. 
De historiciteit en kleine korrel en schaal van de 
bebouwing, alsmede de specifieke historische ar-
chitectuur kunnen een grote meerwaarde hebben 

in het grootschalige en het in de toekomst uiterst 
moderne Polsgebied, wat betreft sfeer zowel als 
de potenties voor kleinschalige horeca of andere 
activiteiten. 

17  Herstel kade en kadewand Provimi
Behoud en herstel de kadewand voor Provimi uit 
de jaren ’20.  

18 Behoud kadewanden uit Wederop-
bouw 
Behoud de kadewanden uit de Wederopbouw bij 
nieuwe ontwikkelingen, teneinde deze historische 
elementen als typerende overgang tussen kade en 
oorspronkelijke havenkom zichtbaar te houden.  
De kadewanden vormen de uitdrukking van de ka-
dewandtechnieken die hier kort na de oorlog inge-
zet zijn. Ze herinneren aan de havenfunctie van dit 
gebied en zijn sterk sfeerbepalend. 

19  Bescherm beeldbepalende objecten  
Bescherm de panden die in dit onderzoek zijn 
geselecteerd als ‘Beeldbepalend object’ planolo-
gisch.

20 Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek bij-
zondere objecten
Doe cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek 
naar objecten (complexen/complexdelen) waar 
bijzondere waarden worden vermoed die nog 
niet nader zijn onderzocht (monumenten zowel als 
beeldbepalende panden). 

9  Ongelijkvormige, gelaagde stadsvloer
Breng geen egale stadsvloer aan, die als een ge-
lijkmatig tapijt onder het gebied ligt, maar houdt 
de lappendeken in stand, waar nog aanwezig. In-
troduceer bij voorkeur op locaties een grijze kas-
seienbestrating. 

10 groene inrichting voormalige goederen-
spoorzones 
Richt de (voormalige) goederenspoorzones waar 
deze nog aanwezig zijn groen in.  

11  Behoud stadsvloerinrichting rond Provimi, 
Fenix & Latenstein 
Behoud de bestrating rondom de complexen van 
Provimi, Fenixloodsen, Latenstein (rails, kasseien-
bestrating, stelconplaten), en zet dit in bij de trans-
formatie van het gebied.

12  inrichting openbare ruimte Rijnhaven ZZ 
aansluitend bij lange bedrijfsverleden
Richt de openbare ruimte in de bedrijvenstraat 
Rijnhaven Zuidzijde in op een wijze die aansluit bij 
het havengerelateerde bedrijfsverleden.

13  Richt Veerlaan asymmetrisch in, conform 
zijn historische typologie
Richt de Veerlaan niet in als een symmetrische 
stadslaan, maar behoud het asymmetrische pro-
fiel, voor wat betreft de wandinvullingen en de 
straatprofielen. Behandel deze voormalige ha-
venontsluitingsweg (haven- c.q. bedrijvenlaan) als 
een afzonderlijke typologie, waar de verwijzingen 
naar de voormalige havenfunctie in de inrichting 
voelbaar is (kasseinbestrating, enkele rij bomen). 
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fenix I en II
rijnhaven 
Zuidzijde

rotterdam

Opdrachtgever en architect

Vanaf 1915 huurde de Nederlandsch-Amerikaan-
sche 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 Franciscoloods. 
Deze zou zowel als opslag voor goederen moeten 
functioneren, maar tevens gebruikt moeten worden 
bij het transport van landverhuizers naar de 
Verenigde Staten.

Architect van de loods werd de Rotterdammer 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. 
Ook kreeg hij de opdracht een metalen loods 
naast de betonnen loods te ontwerpen. 

De architectenkeuze was niet toevallig. Cornelis 
van Goor had goede contacten met de gemeente 
en het Rotterdamse bedrijfsleven. Hij was tijdens 
zijn studie aan de Rotterdamse Academie voor 
Bouwkunst al in dienst van Gemeentewerken,. 
Geleidelijk aan werkte hij zich op tot chef van de 
grote tekenkamer aan het Stadstimmerhuis en tot 

bouwkundige van Plaatselijke Werken. In 1895, 34 
jaar oud, vestigde hij zich als zelfstandig architect. 
Na meerdere kleinere werken, o.a. 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. in 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 circa 9 meter was dit 
transatlantische stomers waardig.
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 van zwaar gewapend 
beton. De bewegende delen en raampartijen waren 
van staal. In de gevels werd de betonconstructie 
opgevuld met steens metselwerk, dat bepleisterd 
werd.
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Oorspronkelijke gevel met laadkleppen en kranen
<Bouwkundig Weekblad, pag. 110 jaarg. 1931>

Oorspronkelijke gevel met laadkleppen en arcade aan de Veerlaan; links het magazijngebouw 
(huidige Provimi) <SAR>
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4De 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 bestemd voor 
passagiers. Op de verdieping bevonden zich een 
schaftlokaal en een bad- en wasinrichting ten 
dienste van het op het terrein Rijnhaven werkzame 
personeel van de H.A.L.

De techniek voor transport was uitzonderlijk 
geavanceerd. Er bevonden zich in de loods 12 
goederenliften voor verticaal transport. Hiermee 
konden beladen trucken van de begane grond 
naar de verdieping en omgekeerd worden 
getransporteerd, voor een zo efficiënt mogelijke 
laad- en loslogistiek. 
Zowel aan de 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 kregen op 
de bovenhoeken een afschuining in verband met 
de verbrede koppen van de draagstructuur. Van 
Goor herhaalde dit motief aan de onderzijde van 
de ramen, met een kenmerkend gevelmotief als 
resultaat. 
Aan de Rijnhavenzijde bevonden zich 8 
elektrische, verplaatsbare kranen op het dak, elk 
met een hefvermogen van 2 à 3 ton, alsmede 2 
halfportaalkranen, elk met een hefvermogen van 
3 ton. De laatste waren speciaal bestemd voor 
het laden en lossen van rijnschepen. De plaatsing 
van kranen op het dak was nodig vanwege de 
beperkte kadebreedte. Aan de Veerlaanzijde 
bevonden zich eveneens 3 verrijdbare dakkranen 
voor het ontvangen en afleveren van goederen, elk 
met een hefvermogen van 2 ton. 

Plan San Franciscoloodsvan  architect C.N. van Goor (Bouwkundig Weekblad, p. 110, jg. 1931)

San Franciscoloods na de brand in 1947 <SAR>San Franciscoloods Rijnhavenzijde na bombardement <SAR>

De naastliggende loods Cuba-Mexico, ook door 
Van Goor ontworpen, was helemaal in staal 
opgetrokken en bestond slechts uit één laag. Zij had 
een oppervlak van 11.500 m2. Deze loods was 
ter voorkoming van brand in twee compartimenten 
verdeeld.

Oorlogsschade, herbouw en 
hergebruik

De loodsen waren in de periode 1916-1945 
in gebruik 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. 
Hergebruik 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 Fenix 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 van diepe laadbalkons 
werden voorzien.

Ook de kade werd herbouwd, nu met een diepere 
afmeting in verband met 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 de 
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 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. In 2012 kwam 
de Rijnhavenbrug - in de volksmond ‘Hoerenloper’ 
genaamd - 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.

Rijnhavenzijde 1990, SAR

Rijnhavenzijde firma Steinweg <foto: Lex de Herder NA>

Veerlaanzijde firma Steinweg <SAR> TH
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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 <Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkeling Rotterdam,15 mei 2012>

Plattegronden Fenix II <Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkling Rotterdam,15 mei 2012>

Veerlaanzijde Fenix II,  januari 2018 <foto: Flexus AWC>

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).

Bronnen
 - De Winter, P., e.a., Havenarchitectuur, Rotterdam, 1982
 - Bouwkundig Weekblad, jaargang 1931 uitgave 28 mrt nr 13
 - Fischer, S., Fenix. Bouw- en kleurhistorisch onderzoek gevel 

Veerlaan, Fenix-loods 1, 2014
 - Het Vaderland, 24 maart 1923
 - Het Vrije Volk, 25 juni 1951
 - https://historischkatendrecht.wordpress.com/
 - Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, 2012, 

DSO Rotterdam. 

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 <Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Fenixloodsen, Stadsontwikkling Rotterdam ,15 mei 2012>

Rijnhavenzijde Fenix II, januari 2018 <foto: Flexus AWC>
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Huidige stituatie Provimi vanaf Rijnhaven <foto: FlexusAWC>

Gevelaanzichten pakhuis, 1954, boven: landzijde onder: Rijnhavenzijde <SAR>

Aan de noordzijde van de Veerlaan bevindt zich het 
complex van Provimi. Dit vormt het meest westelijke 
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 
werd toen bestemd als magazijngebouw, maar 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 eveneens 
oorspronkelijke, in het water uitgebouwde betonnen 
kade, nog goed herkenbaar.

Luchtfoto magazijngebouw Fenixloodsen, 1950 <Aviodrome Lelystad>

Huidige stituatie Provimi vanaf Buizenpark <foto FlexusAWC> TH
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Rijksmonument nr. 530960 

Complex nr. 530958

Opdrachtgever en architect

Het rijksmonumentale deel van 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. 
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 
nauwgezet aan de technische eisen die het 
graanverwerkingsbedrijf stelde. Hij koos voor 
een opzet waarin de gebouwonderdelen als 
losse bedrijfsunits aaneengeschakeld werden. 
De hoofdprocesstappen van meelverwerking zijn 
kortweg te omschrijven als: lossen – reinigen van 
het graan – conditioneren (juiste vochtigheidsgraad 
bewerkstelligen e.d.) – malen – opslag. Elk van deze 
verwerkingsstappen 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 de 
resultante van de eisen 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 
opslagmogelijkheid 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 transformatorhuis. 
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 
van 10 verdiepingen waarvan de eerste 7 lagen 
als zakgoedmagazijn en opslag ingericht waren, 
en 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 laden en lossen naar en van 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 een glijbekisting gebouwd, zijn zo’n 45 meter 

Luchtfoto meelfabriek Latenstein CÖOP, hoofdgebouw, zakgoedmagazijn, toren en silogebouw. alle rijksmonument <1952, SAR>

Luchtfoto meelfabriek Latenstein CÖOP, hoofdgebouw, zakgoedmagazijn, 
toren en silogebouw. alle rijksmonument <1952, SAR>

Aanzicht vanaf Rijnhaven: meelfabriek Latenstein CÖOP , totaaloverzicht met 
aan linkerzijde het niet rijksmonumentale deel <foto Jannes Linders>
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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>

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. 

Na gereedkomen van het complex in 1953 is in 
een latere fase het complex uitgebreid met een 
groot aantal 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> th
em

a
BL

a
D

 m
ee

LF
a

BR
ie

K
  L

a
te

n
St

ei
n

 

molenmotorenreiniginggraansilos’s

graansilos’s

elevatoren bloemsilo’s zakgoed magzijn



157156 Flexus AWC november 2019 Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Katendrecht    

4

Aanzicht vanaf Rijnhaven 1982 <foto Jannes Linders>

bronnen:
 - Havenarchitectuur. Een inventarisatie van  

 industriële gebouwen in het Rotterdamse  
 havengebied (red. Peter de Winter, Joop  
 de Jong),  p. 71 
 - Stadsarchief.rotterdam.nl
 - Redengevende omschrijving Rijksdienst  

 Cultureel Erfgoed

Aanzicht Rijnhaven, rechts de rijksmonumentale onderdelen <foto: Flexus AWC>

Noordzijde Rijnhaven, E.A. HOF 1952 <SAR> Silo’s vanaf bedrijvenstraat Rijnhaven Zuidzijde <foto: Flexus AWC>
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5 Vanaf jaren ‘80 van de 20e eeuw: van ha-
vengebied naar monofunctionele woonbuurt 

 Vanaf de jaren ’80 van de 20e eeuw is dit 
gebied ingrijpend getransformeerd, zodanig 
zelfs dat er maar weinig is overgebleven dat 
herinnert aan het oude haven- en industrieka-
rakter. De 1e Katendrechtse Haven is geheel 
gedempt; hier bleef alleen nog de rest van het 
1e Katendrechtse Hoofd zichtbaar. De 2e Ka-
tendrechtse Haven werd gedeeltelijk gedempt 
en het 2e Katendrechtse Hoofd verdween. Er 
is in drie fasen vanaf de jaren ’80 een mon-
ofunctionele woonbuurt aangelegd in een mo-
derne, open verkaveling in een hoge dichtheid. 
Kort na het jaar 2000 kwam in een vierde fase 
opnieuw een woonbuurt met een enigszins ver-
gelijkbare opzet tot stand. Tevens werd in die 
periode aan de zuidzijde een park, het Kaap-
park gerealiseerd. Rondom – behalve aan de 
oostzijde – is deze woonbuurt nu omzoomd 
door plantsoenen, parken en groenstroken. 
Het geheel ademt de sfeer van een buitenwijk, 
mede als gevolg van de monofunctionaliteit, de 
open stedenbouw, de typologieën van de wo-
ningblokken en de abstracte architectuur. 

6 Raakvlakken tussen Kern en Kop ruimtelijk 
soms niet opgelost 

 De raakvlakken tussen de oude Kern en de 
Kop zijn ruimtelijk niet logisch opgelost, wat in 
de historische situatie ook al zo was, maar nu 
schuurt dit meer dan destijds, omdat de onhel-
dere ruimtelijke constellaties zich niet meer la-
ten verklaren vanuit geheel verschillende func-
ties die tegen elkaar aan zijn geschoven.  

re royaal bemeten goederenspoor-oversteek-
zones, veel onregelmatige gevormde kavels, 
meerdere onbebouwde erven, ten opzichte van 
de openbare ruimte gedraaide bedrijfsgebou-
wen en diverse invullingen van voorterreinen 
(waaronder plantsoenen). Langs de insteekha-
vens en de parallelle ontsluitingsstraten (Fruit-
straat, Ertsstraat, Basaltstraat) was de orde-
ning daarentegen helder. 

3 Linker Veerhaven: op het grensvlak van Kop 
en Kern

 De eeuwenoude Katendrechtse Veerhaven 
(Linker Veerhaven) behoort eveneens tot de 
Kop, maar werd uitsluitend gebruikt voor het 
wagenveer (de haven) en het voetveer (Linker 
Veerdam). De echte industrie was niet gekop-
peld aan deze kleine insteekhaven. De Linker 
Veerhaven bevond zich exact op het snijvlak 
van de havenrand langs de Rijnhaven, de Kern 
van Katendrecht en de Kop. De Katendrechtse 
Veerhaven was gekoppeld aan een stedelijke, 
pleinachtige ruimte – met plantsoen – die ge-
koppeld was aan de haven- c.q. industrielanen 
van Katendrecht. 

4 na de oorlog: verdichting van de Kop met be-
drijven

 Na de oorlog wijzigde tijdens de Wederop-
bouw het karakter van de Kop, in die zin dat 
andere typen bedrijven zich er vestigden en 
sommige, voorheen onbebouwde kavels wer-
den volgebouwd. In de jaren ’70 werd op de 
locatie van het Buizenterrein van de toen ver-
huisde DWL het Buizenpark aangelegd. 

Deelgebied 3: Kop van Katendrecht

Cultuurhistorisch-ruimtelijke beschrijving en waardering
Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit

1 Kop van Katendrecht: zware bulkgoederen
 De Kop van Katendrecht is vanaf de aanleg van 

dit schiereiland tot in de jaren ’80 van de 20e 
eeuw altijd een zeer intensief gebruikt haven-
gebied geweest, geordend rondom twee diepe 
insteekhavens: de 1e en de 2e Katendrechtse 
Haven. Hier werden vanouds de zwaardere 
bulkgoederen overgeslagen, als kolen en ert-
sen, waar deze havens ook voor waren gegra-
ven. Op het Katendrechtse Hoofd stond zelfs 
in 1890 een ‘kolentip’, een destijds hypermo-
derne overslagkraan voor kolen. Deze zware 
bulk sloot aan op de bulkoverslag (vooral ko-
len en ertsen) op het 3e Katendrechtse Hoofd 
en langs de Maashaven Noordzijde. Pas na de 
oorlog werd er ook groente en fruit overge-
slagen, langs de 1e Katendrechtse Haven. Di-
rect ten westen van de Veerhaven bevond zich 
al vroeg in de geschiedenis van Katendrecht 
het ‘Buizenterrein’ van de DWL (gemeentelijk 
drinkwaterleiding), dat hier tot aan het laatste 
kwart van de 20e eeuw was gevestigd op een 
groot terrein.  

2 historisch: complexe stedenbouwkundige 
verhouding van Kop tot Kern

 De verhouding van dit havengebied tot de Kern 
van Katendrecht was minder eenduidig dan die 
van de havenindustrie langs de ‘industrie- en 
havenlanen’ tot de Kern. Deze ingewikkelde 
verhouding was zeker zichtbaar op de snijvlak-
ken van de Kern en de Kop. Er waren meerde-
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verband met kosten niet gesloopt, maar waren 
niettemin niet geschikt om te bebouwen. 

 Het stedenbouwkundig plan werd in beginsel 
opgebouwd als een open kamstructuur met 
hierin één hoofdroute oost-west, de doorge-
zette Tolhuislaan-Katendrechtsestraat, op de 
positie van het 2e Katendrechtse Hoofd. Deze 
werd opgevat als onderdeel van een groot-
stedelijke verbindingsroute tussen de Kop van 
Zuid/Vuurplaat en de Kop van Katendrecht en 
verkreeg daarom een ruim profiel. Evenwijdig 
hieraan zijn later twee andere straten, de Fruit-
laan en Ertsstraat gerealiseerd. Een viertal lan-
ge onderbroken blokwanden (5 laags) vorm-
den in het oorspronkelijk stedenbouwkundig 
plan de drager van de kam met haaks hierop 
15 noord-zuid gerichte blokjes van drie hoog. 
Deze kwamen er op voorspraak van de buurt, 
omdat de bewoners een kleinschalig woonmi-
lieu wensten. Op de kop bij de Maas werd 
een drietal woontorens gepland. Deze werden 
in eerste instantie niet als stedenbouwkundig 
element gepland, maar waren de resultante 
van de noodzakelijk hoge woningdichtheid in 
verband met de beperkte bouwlocatie bij de 
Kop. Elders in het plan was ook nog een toren 
gepland. Het plan had in opzet een gekromde 
plattegrond. Dit kwam voort uit de wens van 
de stedenbouwkundige een saai straatbeeld te 
voorkomen. Langs de Maas werd een prome-
nade voorzien tussen het Buizenpark en de 2e 
Katendrechtse Haven. 

6 Knoop rond Fruitlaan: buurthuis en school en 
onheldere ruimtelijke situatie

 Er werd al vroeg voor gekozen het kantoorge-
bouwtje van de firma Smitford (nu buurthuis het 
Steiger), die ooit in de havenkom van de 1e 
Katendrechtse Haven gevestigd was, te hand-

Stedenbouw & openbare ruimte

1 historische layout van Kop: vrijwel geheel 
overschreven door nieuwe opzet

 De historische stedenbouwkundige layout van 
G.J. de Jongh is grotendeels verdwenen. De 
1e Katendrechtse Haven, de historische ont-
sluitingsstraten langs de havens (Fruitstraat, 
Ertsstraat en Basaltstraat) en de gehele indus-
triestroken zijn door een nieuwe layout over-
schreven. Wat nog rest is de Linker Veerha-
ven, de Linker Veerdam, de kop van het 1e 
Katendrechtse Hoofd en de 2e Katendrechtse 
Haven, zij het sterk versmald. Het 3e Katend-
rechtse Hoofd is in zijn geheel bewaard geble-
ven, maar zonder de bebouwing en zonder de 
historische infrastructuur. De laatste wordt be-
schreven bij gebied 4. De locatie van de speel-
tuin bij het Kaappark is nog dezelfde als waar 
deze zich vanaf het Interbellum bevond. Van 
de historische openbare inrichting (spoorrails, 
bomen, bestrating etc.) rest niets meer. 

2 Kop: vier woningbouwlocaties, gefaseerd tot 
stand gekomen, maar op elkaar betrokken

 De Kop van Katendrecht bestaat nu uit vier in 
tijd gefaseerde woningbouwlocaties, door ver-
schillende architectenbureaus uitgewerkt, die 
echter sterk op elkaar betrokken zijn, in prin-
cipe uitgaand van één stedenbouwkundige vi-
sie. Het gebied vormt ondanks de verschillende 
stedenbouwkundige en architectonische accen-
ten één betrekkelijk coherent geheel. De pro-
jecten waren successievelijk de Nemag-locatie 
(1982), de buurt Fruitlaan/Buizenpark (1983-
1986), de buurt Katendrechtsestraat Noord 
(1986-1989) en de buurt Katendrechtsestraat 
Zuid/Kabelhof (2001-2004).

3 Kop: open, groen en rustig woonmilieu ge-
koppeld aan rivier, dicht bij de stad

 In het gehele gebied – dat tijdens de eer-
ste fase bedoeld was als verhuislocatie voor 
weggesaneerde bewoners van de Kern van 
Katendrecht en later voor bewoners uit stads-
vernieuwingswijken op Zuid – stond het uitzicht, 
een open structuur, contact met het water en 
het realiseren van groen centraal. Waren de 
woningen vroeger als het ware tussen de be-
drijven en de haven ingeklemd, nu werd het 
uitdrukkelijk de wens de nieuwe Katendrechtse 
woningen aan de rivier te bouwen en ander-
zijds uitzicht te bieden op groen. De Kop zag 
men als rustig woonmilieu in de luwte van de 
stad maar dicht bij het centrum, met veel groen 
en weinig verkeer. 

4 nemag: eerste fase van Kop Katendrecht
 Het project op de locatie van de verhuisde 

machinefabriek Nemag (1982, architect C. 
Weeber) vormt de eerste fase van de Kop en 
werd aan het westelijk einde van de Tolhuislaan 
gerealiseerd. Het bestaat uit een meervoudig 
geknikt appartementenblok van vier-hoog 
met portiekontsluiting in combinatie met twee 
flankerende halfronde woontorentjes van acht-
hoog aan de Tolhuislaan. 

5 Citex: tweede, deels derde fase
 De tweede en deels derde fase betreft de lo-

catie van de verhuisde firma Citex in het noord-
westen van het hier beschreven gebied. Het 
stedenbouwkundig plan voor deze locatie (een 
zogenoemd GeSP, Gedetailleerd Stedenbouw-
kundig Plan) zou ook de onderlegger vormen 
voor de latere vierde fase-locatie. De haven-
kades vormden voor het plan een dwingende 
onderlegger; een deel van deze kades werd in 

Buizenterrein en Linker Veerhaven 1960 <Katendrecht in Vroeger Tijden>

1e Katendrechtse Haven vanuit het noordwesten 1920<Serc.nl>

Luchtfoto 1930 <Aviodrome Lelystad>

2e Katendrechtse Haven met op de kop de Kolentip 1930 <SAR>
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haven, tezamen met een ander nabijgelegen 
kantoorgebouwtje. Hiernaast werd een nieuwe 
basisschool gerealiseerd (architectenbureau 
v.d. Broek en Bakema). De individualiteit van 
de bebouwing, in combinatie met de open ver-
kaveling en de diversiteit van gebruik en aan-
kleding van de openbare ruimte resulteerde 
hier in een onduidelijke ruimtelijke situatie.

7 Bij Linker Veerdam: uitbreiding Buizenpark
 De locatie van de Linker Veerdam en de Linker 

Veerhaven werd, inclusief het wachtplein voor 
de haven, omgevormd tot een park dat nu als 
uitbreiding van het Buizenpark functioneert.

8 meest noordelijk plandeel: gekromde lange 
schijven

 Bij de uitvoering van het meest noordelijke 
plandeel (Fruitlaan/Buizenpark, Inbo architec-
ten) werden er twee lange oost-west stroken 
gebouwd. Dit waren gekromde 5-laags por-
tiek-etagewoningen. Deze werden ten behoeve 

van het gewenste noord-zuid doorzicht voor-
zien van flinke poortopeningen waarvan de 
meest oostelijke als kenmerkende noord-zuidas 
(Staalstraat-Overzetveer-Sterappelhof) tussen 
Buizenpark en Kaappark werd geïntroduceerd.

  

Luchtfoto 1967 met o.a. het wachtplein voor de pont <Aviodrome Lelystad>

Luchtfoto 1988 <Aviodrome Lelystad>

kaart huidige situatie 2018 met daarover de contour van situatie 1971
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9 Derde fase: orthogonaler van opzet
 De vervolgfase ten zuiden hiervan (Katen- 

drechtsestraat-Noord, architect: Mecanoo) 
werd orthogonaler van opzet. Hierbij was geen 
sprake meer van een kromming.  

10 Vierde fase: superblok met monumentale 
structuur en ontworpen op uitzicht én beslo-
tenheid

 De vierde fase (Katendrechtsestraat-zuid/
Kabelhof, architecten: DKV en Maccreanor/
Lavington) was een neomodernistisch-abstrac-
te herinterpretatie van het oorspronkelijk ste-
denbouwkundig plan, waarbij expliciet werd 
gestreefd naar monumentaliteit, destijds een 
noviteit in de aanpak van stedelijke vernieu-
wing op Katenrecht.  Hierbij werd de open 
kamstructuur omgezet naar een  halfopen ‘su-
perblok’ van twee hoge woontorens op een 
verhoogd plateau direct aan de rivier, die 
de kop vormen van een structuur bestaand 
uit 4-hoog woonblokken die een binnenge-
bied omzomen waarbinnen eengezinswonin-
gen met lessenaarsdaken zijn gerealiseerd. 
Met deze opzet werd enerzijds aangesloten 
op de structuur van de noordelijke plandelen 
en anderzijds gezocht naar een meer besloten 
karakter. De lange wanden van de 4-hoog wo-
ningblokken zetten aan de noordkant de lange 
lijn van de Brede Hilledijk-Tolhuislaan met lan-
ge lineaire blokken door. Aan de kant van het 
Kaappark pakten deze 4-hoogblokken de lijn 
op die was ingezet met het in de jaren ’80 ge-
realiseerde Nemag-project. De laagbouwwo-
ningen in het binnengebied werden ontworpen 
als rug-aan-rugwoningen met tuinen gericht 
naar vier ontsluitende woonpaden. Met deze 
uitzonderlijke keuze trachtte men het gewens-
te buurtgevoel een plek te geven en ruimte te 
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maken voor het veilig spelen van kinderen. Dit 
plandeel refereert aan de grootschalige ri-
vier en de stad. In tegenstelling tot de andere 
woontorens langs de Maas op Katendrecht is 
de bijzondere locatie bij dit project ook effec-
tief doorvertaald in een verbijzonderde, boven 
een doorsnee-ontwerp uitgetilde stedenbouw-
kundige hoofdopzet. De Ertsstraat werd in het 
verhoogde plateau bij de torens op de kop 
doorgezet om uiteindelijk met een trap weer 
aansluiting te zoeken op de promenade langs 
de Maas. Dit laatste kreeg een wat sobere ver-
taling. Ook de parkas uit het oorspronkelijk ste-
denbouwkundig plan werd via de Staalstraat 
doorgezet, maar resulteerde voor wat betreft 
openbare inrichting of gevelwanden niet in een 
verbijzondering. 

11 Promenade langs de Maas
 In zelfs de vroegste plannen uit de jaren ’80 

werd langs de rand aan de Maas uitgegaan 
van een promenade als bovenwijkse groen-
voorziening langs de rivier, aansluitend aan het 
Buizenpark. Gezien de oriëntatie op het noor-
den lag hierbij de nadruk op wandelen. De ri-
vierzone werd in één van de schetsen van de 
stedenbouwkundige als ‘Katendrechtse Maas-
boulevard’ benoemd. 

 De kade langs de Maas werd door de ge-
meente ontworpen en kreeg uiteindelijk twee 
niveaus uitgaande van de visie uit de plannen 
van de jaren ‘80: een lineaire en smalle bo-
menweide (bomen op een grastapijt) met een 
lineair wandelpad op het niveau van de woon-
buurt en een lager gelegen verharde kade aan 
het water. Ter hoogte van de middelste toren 
bij de Katendrechtsestraat is in aansluiting op 
de wandelroute sprake van een schamele in-

vulling van het maaiveld. Ter hoogte van de 
meest noordelijke woontoren bij het 1e Ka-
tendrechtsehoofd wordt de wandelstrook on-
derbroken voor parkeerterreinen en is sprake 
van een zeer onheldere routing. Ter hoogte van 
het Buizenpark wordt de route pas weer op 
een geloofwaardige wijze opgepakt. Naar het 
zuidwesten toe gaat de strook rond het project 
uit de laatste fase, sluit daar nog aan op een 
onduidelijk driehoekig bestraat veld en maakt 
een verbinding langs de 2e Katendrechtse Ha-
ven met het Kaappark. 

12 Kaappark op de locatie van voormalige fir-
ma Hanno

 Het vertrek van de firma Hanno op het 3e Ka-
tendrechtse Hoofd aan het eind van de jaren 
’90 bracht de plannen voor het aanleggen 
van een groot wijkpark op gang. Op de lo-
catie van de tweedelijns bedrijfsbebouwing 
langs de Maashaven Noordzijde werd rond de 
milleniumwisseling een langgerekt park gere-
aliseerd: het Kaappark. Dit park moest in te-
genstelling tot het rustige Buizenpark juist ac-
tiviteiten faciliteren en was in eerste instantie 
bedoeld voor de bewoners van Katendrecht. 
Daarmee werd het park een aaneenschakeling 
van door de bewoners gewenste activiteiten: 
een speelplaats (op de locatie waar deze al 
vanaf de jaren ’30 gevestigd was aan de 2e 
Katendrechtse Haven, waardoor de relatie tus-
sen park en water afgegrendeld werd), een 
trapveld, een skatebaan en een tuin. Langs de 
Nemag-woningbouwlocatie werd een meer in-
tieme tuin aangelegd. De rest van het park is 
open gehouden en werd ingericht als een open 
bomenweide. 

Hoek Katendrechtsestraat-Stoombootveer <Flexus AWC>

Sterappelhof met doorkijk naar het Buizenpark <Flexus AWC> 4.
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13 eigenbouw langs Walhallalaan
 Aan de Maaskadezijde van dit park werd 

woningbouw gepland, waarbij ruimte werd 
gemaakt voor grondgebonden woningen in ei-
genbouw (zie gebied 3). 

Bebouwing en architectuur
1 Kop Katendrecht: torens en lineaire bouw-

stroken
 De Kop van Katendrecht bestaat uit een strak 

geordend schema van geschakelde eengezins-
woningen, geschakelde stadswoningtypen en 
woontorens. Behalve de torens zijn alle volumes 
vormgeven in eenvoudige lineaire bouwstroken 
die als architectonisch eenheid zijn vormgege-
ven. Gestapelde appartementen (behalve de 
woontorens) zijn alle door middel van portieken 
ontsloten. Galerijen komen hier niet voor. 

2 architectuurbeeld: weergave van stijlen bin-
nen modernistisch spectrum

 De Kop van Katendrecht heeft een architec-
tuurbeeld dat een weerspiegeling is van de 
eeneenvolging van stilistische opvattingen in 
het modernistische spectrum, zoals dat in de ja-
ren ’80 en ’90 en vogue was: Neorationalisme 
(Inbo) en Neomodernisme (Mecanoo en DKV, 
Mccreanor Levington)

3 gebouwen te recent voor cultuurhistorische 
waardering

 Het overgrote deel van de gebouwde objecten 
is tot stand gekomen in de periode na 1980. 
Deze vormen daarmee voor wat betreft be-
bouwing en architectuur geen onderdeel van 
ons waarderend onderzoek.
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Fricties

De volgende ruimtelijke situaties of ontwikkelingen 
zijn storend voor de cultuurhistorische en ruimtelijke 
karakteristieken en kwaliteiten van het gebied: 

1 Belangrijkste ontsluitingsroute weinig onder-
steund door openbare inrichting

 De belangrijke centrale ontsluitingsroute vanaf 
Vuurplaat op Feijenoord, via de Brede Hilledijk 
en de Tolhuislaan naar de Katendrechtsestraat 
en de Maasoever wordt ter plaatse van de Ka-
tendrechtsestraat onvoldoende door de open-
bare inrichting (waaronder het groen) onder-
steund en de aankomst bij de Maasoever heeft 
geen ruimtelijke of programmatische meer-
waarde. Ook de koppen van de laagbouw-
rijtjes die de Katendrechtsestraat begeleiden 
hebben als gevolg van het ontbreken van ro-
buuste materialisering van de erfafscheidingen 
langs de weg geen positieve bijdrage aan de 
kwaliteit van deze belangrijke hoofdroute. 

2 ongedefineerde ruimte t.p.v. aansluiting Kop 
op Kern

 De ongelukkige ruimtelijke constellatie ter 
plaatse van de aansluiting van de Kop van 
Katendrecht op de Kern, ter plaatse van Ba-
sisschool De Schalm en de gehele stedenbouw-
kundige ruimte ten westen en zuidwesten hier-
van, tot aan de Tolhuislaan. De plaatsing van 
meerdere gebouwen los in deze ruimte, de 
onduidelijke beëindiging van de Katendrecht-
selaan op de school, de onduidelijke en slecht 
op elkaar aansluitende bebouwingswanden 
van de projecten op de Kop met schuttingen 
tot gevolg, de veelheid aan programmatische 
en verkeerskundige invullingen (tennisvelden, 
basketballveld, parkeerzones, fietsparkeer-

plaatsen, schoolplein, plantsoenen, boomwei-
des, grasstroken, schooltuintjes, elkaar kruisen-
de langzaam verkeer-infrastructuur, de vele 
hekwerken) laten een weliswaar groene, maar 
zeer ondefineerbare ruimte achter. Het oude 
hoofdkantoor van Smitford (buurthuis de Stei-
ger) heeft weinig cultuurhistorische meerwaar-
de, niet als object, maar ook niet als component 
in de stedenbouwkundige configuratie. Dit ge-
bouw heeft geen rol gespeeld in het ontwerp 
van deze locatie. Ditzelfde gaat op voor het 
kantoorgebouwtje (nu woningbouw) noordelijk 
hiervan.

3 Weinig kwalitatieve promenade-inrichting 
langs de Maas en onderbreking van de wan-
delroute

 De te schamele inrichting van de promenade 
langs de Maas, de weinig kwaliteitsvolle invul-
ling van de situatie ter plaatse van de Katen    
drechtsestraat en de onderbreking van de rou-
te ter plaatse van de woontoren aan het 1e 
Katendrechtse Hoofd, waardoor een ruimtelijk 
ononderbroken en hoog-kwalitatieve wande-
ling van Buizenpark naar Kaappark niet ge-
maakt kan worden.  

 De ruimtelijke kwaliteit rondom de woontoren 
van het 1e Katendrechtse Hoofd en rondom 
de toren tussen het Pontveer en het Schuitveer 
dragen aanzienlijk bij aan het gebrek aan 
kwaliteit van de wandelpromenade langs de 
Maas en de beleving van onderbreking van 
de route. De armelijke openbare inrichting, het 
maaiveldparkeren rondom de woontorens en 
de gesloten en armelijk vormgegeven begane 
grondlaag bij deze torens zijn hier debet aan. 

Nemag blokken aan het Buizenpark  <Flexus AWC>1e Katendrechtse Hoofd <Flexus AWC>

2e Katendrechtse Haven; helling naar het water <Flexus AWC>

Torens aan het 2e Katendrechtse Hoofd <Flexus AWC>

Katendrechtse Maaspromenade <Flexus AWC> 4.
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  Ook de Veerlaan heeft hierdoor geen logische 
koppeling meer aan het Veer en loopt in zeke-
re zin dood op het park, ondanks het gegeven 
dat de Katendrechtse laan in het verlengde 
ligt. Het belang dat de Rechthuislaan als ver-
bindingsroute had tussen de Brede Hilledijk/
Tolhuislaan en het Veer is eveneens niet meer 
herkenbaar. 

7 Demping 2e Katendrechtse haven
 Het gedeeltelijk dempen van de 2e Katen- 

drechtse Haven.

Cultuurhistorische waarden

1. Het restant van het 1e Katendrechtse Hoofd 
dat aan het einde van de Fruitlaan de Maas 
insteekt. 

2. De Linker Veerhaven en Linker Veerdam als 
restanten van de eeuwenoude Veerhaven van 
Katendrecht en als herinnering aan de veerha-
ven voor het wagenveer die G. J. de Jongh hier 
heeft ontworpen.

3. De open, niet bebouwde ruimte (nu onderdeel 
van het Buizenpark en met bomen en gras ver-
groend), die altijd gelegen heeft tussen de 
Veerhaven en de Kern van Katendrecht. 

4. Het restant van de 2e Katendrechtse Haven, 
als herinnering aan de insteekhavens die de 
Kop van Katendrecht vanaf de aanleg van 
het schiereiland hebben bepaald en als herin-
nering aan de intensieve havenactiviteiten die 
hier tot aan de jaren ’70 van de 20e eeuw 
hebben plaatsgevonden. 

4 Programmatisch versnipperd en karig inge-
richt Kaappark

 De inrichting van het Kaappark, dat door 
de fikse omvang, verspreide situering en ge-
brek aan groene inbedding van de sport- en 
spelfuncties, in combinatie met de karigheid 
van het groenontwerp (bomenweide zonder 
aanvullende park-ingrediënten) te weinig de 
functie van centrale groene drager van de Kop 
van Katendrecht vervult.

5 Verbindende as van Buizenpark naar Kaap-
park: te weinig continu en bijzonder

 De verbindende as van Buizenpark naar Kaap-
park (Staalstraat – Overzetveer – Sterappel-
hof) is door de sterk wisselende invulling op 
maaiveldniveau en groeninvullingen niet als zo-
danig te ervaren, waardoor het bijzondere van 
deze route in de stedenbouwkundige compo-
sitie niet tot uitdrukking komt. De beëindiging 
hiervan ter hoogte van het Kaappark is boven-
dien onduidelijk. 

6 Linker Veerhaven: ruimtelijk geïsoleerd van 
vroegere verbindingen

 Het ontbreken van een duidelijke functie voor 
de Linker Veerhaven en de omvorming van 
het (wacht)plein voor het veer en Linker Veer-
dam tot uitbreiding van het Buizenpark. Het 
probleem schuilt voor wat betreft het laatste 
niet zozeer in de bomen op zichzelf als wel 
in het gebrek aan logische koppeling van het 
voormalige Veer aan een daarbij behorende 
stedelijke ruimte. De locatie van het Veer en 
de voormalige pleinachtige ruimte als schakel 
tussen verschillende delen van Katendrecht, is 
hier niet meer herkenbaar. De Veerhaven zelf 
is bovendien gereduceerd tot een weinig bete-
kenisvolle locatie. 

Kaappark ter hoogte van de Staalstraat <Flexus AWC>

Kaappark ter hoogte van  Freijapad kijkend richting Nemag woningblok <Flexus AWC> 4.
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Aanbevelingen

1  Katendrechtsestraat: inrichten als hoofdas 
richting maas  
Richt de Katendrechtsestraat als laatste sectie van 
de grootstedelijke route van Vuurplaat naar de 
Maasoever in op een zodanige wijze dat deze 
straat de functie van hoofdas richting Maas ruim-
telijk overtuigend vervult (grootstedelijker en min-
der suburbaan; intensiveren en monumentaliseren 
van het groen kan daarbij behulpzaam zijn). On-
derzoek een overtuigende ruimtelijke beëindiging 
van de as bij de Maas. 

2  ontwerpend onderzoek voor ruimte tussen 
basisschool de Schalm en tolhuislaan 
Voer ontwerpend onderzoek uit naar de verbeter-
mogelijkheden voor de pleinachtige ruimte tussen 
basisschool de Schalm en de Tolhuislaan, die nu 
moeilijk als ruimte definieerbaar is. Mogelijk zou-
den de sportvoorzieningen verplaatst kunnen wor-
den of kan een algehele herinrichting of heront-
wikkeling van de pleinachtige ruimte verbetering 
brengen. In dat kader kunnen ook de mogelijk-
heden onderzocht worden om de Katendrechtse-
straat door ingrepen aan de noordzijde weer de 
sfeer te laten ademen van een straat met twee 
bebouwingswanden of ieder geval twee ‘zijden’. 

3 herinrichting wandelpromenade langs de 
Maas
Start ontwerpend onderzoek naar herinrichting 
van de wandelpromenade langs de Maas vanaf 
het Buizenpark naar het Kaappark om een meer 
aantrekkelijke en continue wandelroute te creëren. 
Een intensivering en diversificatie van het groen 
en meer identificeerbare locaties langs de route 

herinrichting van de historische Linker Veerhaven. 
Overweeg op termijn bij een herinrichting van de 
Linker Veerdam een kloppende en goed werkende 
doorloop met de kadezone ten noorden van Provi-
mi en een overtuigende aansluiting van de Recht-
huislaan met de Linker Veerdam. Deze had G.J. de 
Jongh aan het eind van de 19e eeuw al voorzien 
in de toenmalige plannen. 

7 handhaaf contour en kades 3e  Katendrechtse 
Hoofd 
Handhaaf bij stedelijke ontwikkeling van het 3e  
Katendrechtse Hoofd de contour en havenkades. 
De opbouw en aanwezigheid van de 2e Katen- 
drechtse Haven vormt daar een kenmerkend histo-
risch gegeven. 

kunnen daarbij behulpzaam zijn, net als een ver-
betering van de doorloop en het maaiveld rond 
de twee noordelijke woontorens (1e en 2e Katen- 
drechtse Hoofd). 

4  herinrichting Kaappark 
Overweeg een herinrichting van het Kaappark, 
teneinde de ruimtelijke versnippering en het ge-
brek aan parkachtige kwaliteiten als gevolg van 
de verspreide situering, de forse omvang en het 
gebrek aan  (groene) inbedding van de sport- en 
spelvoorzieningen te verminderen. Ook zou het 
verrijken van het parkkarakter van de bomenwei-
de kunnen worden onderzocht. Onderzoek de mo-
gelijkheden het park een meer directe verbinding 
te geven met het strand aan de 2e Katendrecht-
se Haven, waardoor het park op stedelijk niveau 
meer betekenis kan krijgen. 

5 herinrichting as Buitenpark - Kaappark
Heroverweeg de inrichting van de as tussen Bui-
zenpark en Kaappark (Staalstraat – Overzetveer 
– Sterappelhof) en introduceer/versterk hier ele-
menten die de lineariteit van de route ondersteu-
nen tot in beide parken. 

6  nieuwe stedelijke betekenis voor omgeving 
Linker Veerdam
Herontwerp de locatie van de Linker Veerdam en 
het historische wachtplein voor het Veer op zoda-
nige wijze, dat deze een vanzelfsprekende stede-
lijke betekenis krijgt als beëindiging van de Veer-
laan en het begin van de Katendrechtselaan, zoals 
dat vóór het vierde kwart van de 20ste eeuw altijd 
het geval is geweest. Betrek hierbij hergebruik/

Katendrechtsestraat richting 2e Katendrechtse Hoofd<Flexus AWC>

Buizenpark <Flexus AWC> 4.
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Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit

1 Strook altijd bestemd geweest voor haven-
bedrijven en loodsen volgens zoneringssys-
teem van De jongh.

 Deze langgerekte strook aan de Maaskade-
kant van Katendrecht is vanaf de aanleg van 
het schiereiland eind-19e eeuw altijd volle-
dig bestemd geweest voor havenbedrijven en 
scheepvaart, met bijbehorende loodsen, kades, 
havenkranen en opslag. Het was opgebouwd 
volgens hetzelfde systeem dat De Jongh ook 
toepaste rond de Rijnhaven: twee bebouwings-
stroken achter elkaar, gescheiden door een 
langgerekte ontsluitingsstraat voor goede-
renwagens en goederentreinen (‘Maashaven 
Noordzijde’), met dwarsverbindingen en open 
ruimten voor erven en oversteekzones voor 
goederensporen. 

2 Langs deze strook nooit monumentale ge-
bouwen als langs Katendrecht-noord

 In tegenstelling tot de bedrijvenstrook aan de 
noordkant van Katendrecht heeft het zuiden 
nooit imposante of monumentale bedrijfs- of 
industriebebouwing gekend, niet voor en niet 
na de Tweede Wereldoorlog. 

 De bedrijvenstrook heeft – met als intermez-
zo de vernietiging tijdens de Tweede Wereld-
oorlog en gedeeltelijke herbouw kort daarna 
–  meer dan een eeuw als havengerelateerd 
gebied gefunctioneerd. Aan het eind van de 
20e eeuw kwam het leeg te staan, werden 
de bestaande loodsen gesloopt en het gebied 

en Rechthuislaan) is momenteel in ontwikkeling. 
Deze locatie zal ingevuld worden met een 
grootschalig betonnen complex met apparte-
menten en grondgebonden woningen. De loca-
tie relateert zich met zijn grote schaal en land-
markachtige rol aan de Maashaven.

6 Laan- en Parkkwartier: stedelijk wonen, geïn-
pireerd op het stedenbouwkundig model van 
de 19e eeuw: geschakelde stadswoningen

 Het Laan- en Parkkwartier zijn in de periode 
2000 – 2010 tot stand gekomen. Het Laan-
kwartier (Claus & Kaan architecten) is een dicht 
stedelijk milieu met uiterst repetitieve blokar-
chitectuur die zich inspireert op het 19e, be-
gin 20e-eeuwse stedelijk wonen in de Kern van 
Katendrecht, met geschakelde stadswoningen 
van drie à vier lagen hoog. Het eveneens dich-
te stedelijk milieu van het Parkkwartier (Geurst 
en Schulze architecten) sluit aan op dit principe, 
maar is individueler uitgewerkt in duidelijker 
van elkaar onderscheidbare architectuureen-
heden en is daarmee minder repetitief. De wo-
ningen aan de noordrand van dit deel zijn zelfs 
gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap 
en daardoor hyperindividueel. Dit als een re-
flectie van het ‘Wilde Wonen’ dat in 1997 door 
architect Carel Weeber gelanceerd werd en 
waarbij individuele expressie en zelfbouw op 
eigen kavel gepropageerd werd. 

7 Kwartierengebied: reflectie van diepe cul-
tuuromslag binnen stedenbouw en architec-
tuur begin 21e eeuw

 Het Kwartierengebied als geheel reflecteert 
met bovenstaande ontwikkelingen de cultuur-

werd opgenomen in plannen voor de zuidoever 
van het schiereiland.  

3 Woningbouw heeft havenfuncties verdron-
gen

 Woningbouw heeft de havenfuncties definitief 
verdrongen. De Maashavenkade c.q. Maas-
haven Noordzijde wordt nu niet meer voor de 
scheepvaart gebruikt en is omgevormd tot een 
wandelkade en ontsluitingsweg. Nog slechts 
aanmeervoorzieningen voor binnenvaartsche-
pen herinneren aan de voormalige havenfunc-
tie.

4 3e Katendrechtse hoofd: SS Rotterdam, toe-
komstig ontwikkelingsgebied

 De noordzijde van het gebied bij het 3e Ka-
tendrechtse Hoofd vormt op het bovenstaande 
een uitzondering. Hier ligt sinds het jaar 2000 
de SS Rotterdam, het voormalige vlaggenschip 
van de Holland-Amerika Lijn, met eigen voor-
zieningen als een parkeerplaats en toegangs-
faciliteiten. Deze locatie werd in plannen kort 
na de millenniumwisseling als Rivierkwartier 
benoemd en is bestemd voor een toekomstige 
bouwopgave.

5 hedendaagse maashavenkade: verdeeld in 
‘kwartieren’ met elk eigen karakter

 De andere ‘kwartieren’ langs de kade zijn 
vanaf het jaar 2000 ontwikkeld vanuit een 
marktstrategie waarin ieder kwartier als een 
eigen ‘merk’ is ontworpen. Het overgrote deel 
is inmiddels gereed. Dit betreft het Laan- en 
Parkkwartier. Het Havenkwartier (de haven-
kadelocatie in het verlengde van Sumatraweg 

Deelgebied 4: maashaven noordzijde: Katendrechtse kwartieren

Cultuurhistorisch-ruimtelijke beschrijving en waardering
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kolen op eigen terrein opsloeg en verlaadde, 
waarbij eerste en tweede lijn samengevoegd 
waren en er sprake was van één diep terrein. 
Bij het 3e Katendrechtse Hoofd was sprake van 
een bijzondere situatie. Ten zuiden van de Ba-
saltstraat bevond zich het terrein van de Steen-
kolen Handelsvereniging met een vergelijkbare 
opzet als bij Thomsen’s. Aan de noordzijde van 
de Basaltstraat bevonden zich bedrijfserven 
die gericht waren op de 2e Katendrechtse Ha-
ven. Ook bij de Pols was sprake van een afwij-
king op het systeem. Ook hier was sprake van 
diepe terreinen over beide stroken met steeds 
één firma. Hier was echter wél sprake van gro-
tere loodsvolumes aan de kade.  

3 na 1945: veranderde opzet met dichtere be-
bouwing langs het water

 In 1944 blies de bezetter de havenkades op, 
met als gevolg enorme schade aan de achter-
liggende bebouwing. Na de Tweede Wereld-
oorlog wijzigde de situatie. De eerste strook 
langs de kade werd over de volle lengte dich-
ter bebouwd met nieuwe loodsen en de twee-
delijnsbebouwing bij de Pols werd nadrukkelij-
ker gescheiden van de strook langs het water. 
De bedrijvenstraat Maashaven N.Z. werd over 
een grotere lengte openbaar toegankelijk ge-
bied. 

4 Brede hilledijk: vanouds de centrale ontslui-
ting over de oude polderdijk

 De Brede Hilledijk vormde zowel voor als na de 
Tweede Wereldoorlog voor de hele haven-be-
drijvenstrook aan de zuidkant van Katendrecht 
de centrale ontsluitingsas. De voormalige pol-
derdijk was hierbij het uitgangspunt en dit is 
tot op de dag van vandaag afleesbaar: zowel 
het oostelijk deel ten oosten van het huidige Si-

stond – net als bij de Rijnhaven Zuidzijde – uit 
twee bebouwingsstroken parallel aan elkaar, 
gescheiden door een bedrijvenstraat. Deze 
opdeling in tweeën was in de oorspronkelij-
ke plannen van De Jongh nog niet aanwezig, 
maar is in aanzet al op topografische kaarten 
uit 1910 zichtbaar. Tussen de bedrijvenstraat 
(‘Maashaven N.Z.) en de kade stonden zeer 
langgerekte, lage loodsen op de volle diepte 
van het perceel, (‘eerste strook’). In de tweede 
strook bevonden zich bedrijven en opslagter-
reinen op een niet overdekt erf, eveneens over 
de volle diepte van het perceel. De erfgrenzen 
van de stroken waren strak. Net als bij Rijn-
haven Z.Z overheersten hier goederensporen, 
zowel langs de Brede Hilledijk, als ter plaat-
se van Maashaven N.Z én langs de kade. Een 
bijzonderheid was de divergerende vorm van 
de tweede strook ten zuiden van de Kern van 
Katendrecht. Deze werd dieper naar het wes-
ten toe. Dit was het directe gevolg van de hoek 
tussen de bebouwing van de Kern die zich re-
lateerde aan de positie van de oude Hilledijk 
en de nieuw gegraven Maashaven.

2 Voor laatste kwart 20e eeuw: langgerekte, 
grootschalige erven, met veel lage loodsen 
en veel opslag van bulkgoederen

 Noch de eerste strook aan de haven, noch de 
tweede waren volledig bebouwd. Er was spra-
ke van langgerekte en grootschalige erven tus-
sen de gebouwen in, die voor opslag en als bui-
tenwerkruimte werden gebruikt. Ook bevonden 
zich hier enkele oversteekzones voor goede-
rensporen, die niet konden worden bebouwd. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog was de tweede 
strook langs de Brede Hillelaan ten westen van 
de Rechthuisstraat nauwelijks bebouwd. Hier 
lag het erf van Thomsen’s die ertsen en steen-

omslag die stedenbouw en architectuur door-
maakten aan het begin van de 21e eeuw, 
waarin marktdenken in stedelijke vernieuwing 
zijn intrede deed (de gebieden zijn als ‘merk’ 
in de woningmarkt gepositioneerd) en zowel 
grondgebonden wonen in de stad als hoogste-
delijk wonen in eigenzinnige gebouwen als ont-
wikkelmodellen werden geïntroduceerd. Ook 
sleet in snel tempo het taboe weg op het ont-
werpen van architectuur die zich laat inspireren 
op historische architectuur van vóór 1940. 

8 maashaven noordzijde: nu vooral modern, 
weinig cultuurhistorische objecten, behalve 
kades

 In tegenstelling tot de noordelijke strook langs 
de Rijnhaven, waar verschillende monumentale 
havencomplexen zijn verrezen die ook nu nog 
in bedrijf zijn of worden herontwikkeld, herin-
nert in deze strook aan de zuidzijde van Katen 
drecht vrijwel niets meer fysiek aan het haven- 
en bedrijfsverleden. Objecten die cultuurhisto-
rische kleur kunnen brengen aan het gebied zijn 
er – met uitzondering van de technische haven-
kades zelf – dan ook niet. Hier geeft vooral het 
wijdse perspectief over het enorme bassin van 
de Maashaven met zijn grote historische com-
plexen aan de zuidzijde historische diepte aan 
deze locatie.  

Stedenbouw & openbare ruimte

1 Systeem De jongh: twee bebouwingsstroken 
achter elkaar met middenstraat, maar met 
lage loodsen en grote onbebouwde opslag- 
erven

 Het systeem waarmee G.J. de Jongh deze 
langgerekte havenstrook organiseerde, be-

Maashaven richitng Katendrecht 1978 <SAR>

Maashavenkade Furness Scheepvaart agentuur maatschappij 1920-1930  <Serc.nl>

Maashavenkade 1980-1990  <Serc.nl>

Kop van Katendrecht en Maashavenkade 1930-1940  <Serc.nl>
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7 moderne gebouwen geen enkele verwijzing 

naar historische situatie
 Alleen de langgerekte ordening van de bouw-

blokken tussen Brede Hilledijk en Maaskade 
zijn in de verte nog een reflectie van de orde-
ning die dit gebied kende. Noch het program-
ma, noch de stedenbouwkundige opzet, noch 
de hoogtes en volumeopbouw, verwijzen ver-
der naar de historische situatie. Zoals eerder 
vermeld zijn er geen gebouwde objecten met 
een bedrijfshistorie overgebleven. 

8 Brede hilledijk t.h.v. Katendrecht Kern: van 
industrielaan naar symmetrische stadslaan 
volgens 19e eeuws model

 Het voormalige asymmetrische doorsnedepro-
fiel van de Brede Hilledijk ten zuiden van Ka-
tendrecht Kern is met de stedelijke vernieuwing 
van de Maashaven Noordzijde omgevormd tot 
een symmetrische stadslaan met ter weerszij-
den even hoge stadsbebouwing. Van de histori-
sche goederensporen die decennialang hier zo 
dominant geweest zijn of andere verwijzingen 
naar het bedrijfsverleden resteert niets meer. 
In het midden is een groenstrook aangebracht 
die op dit deel van de Brede Hilledijk historisch 
nooit gelegen heeft, maar in de huidige laan-
opzet stedenbouwkundige logica heeft. 

 
 Een bijzonderheid vormt de wigvormige groe-

ne middenstrook die nog steeds de hoekver-
draaiing tussen Maashaven en oude Hilledijk 
zichtbaar maakt. Toch komt de nagestreefde 
presentatie van binnenstedelijke laan volgens 
19e eeuwse opzet slechts in beperkte mate tot 
zijn recht: de groene middenstrook is te karig 
met bomen beplant om de lineariteit van de 
lange route goed te ondersteunen en een riant 
laangevoel op te roepen. Ook het middenpad 

6 Vanaf jaren ‘90: volledige sloop en  heront-
wikkeling van deze zone. oude zonering 
volledig opgeheven en alle havenobjecten 
verwijderd

 Met het verdwijnen van het bedrijf Hanno in 
de jaren ’90 volgde de sloop van de grote ha-
venloodsen langs de haven. Alle restanten van 
sporen, kranen of andere havenobjecten zijn 
daarbij langs de kade verwijderd. Er werden 
nieuwe plannen mogelijk en vanaf de millenni-
umwisseling kwamen het Laan-, Park- en nu Ha-
venkwartier tot stand. Grote delen van de eer-
ste en tweede bedrijvenstrook langs de kade 
werden omgevormd in een reeks van zes (met 
Havenkwartier zeven) gesloten bouwblokken 
met geschakelde stadswoningen, beneden-bo-
venwoningen en appartementen. Hierbij werd 
de indeling in eerste en tweede bebouwings-
strook opgegeven. De straat Maashaven N.Z. 
verdween daarbij. De gehele Maaskade werd 
opnieuw vormgegeven. Deze is geheel nieuw 
geprofileerd en bestraat. Er werd gekozen 
voor een brede havenkade met hierlangs (op 
onderdelen) een fietspad, autorijbaan en trot-
toirs vóór de woningen. Elk profieldeel kreeg 
daarbij een eigen afwerking en kleur. Grote 
delen van de kade zijn nu met dubbele bomen-
rijen beplant. Ter plaatse van het Laankwartier 
werden doorsteken haaks op de Brede Hille-
dijk gerealiseerd die aansluiten op het histo-
rische stratenpatroon van Katendrecht Kern. 
Behalve de loop van de Brede Hilledijk en de 
Maashavenkade herinnert er nu nog maar zeer 
weinig aan de ruimtelijke opbouw en verschij-
ningsvorm van de zuidelijke bedrijvenstrook 
langs de Maashaven, zoals die hier ongeveer 
een eeuw heeft gelegen.

loplein als het westelijk deel ten westen van het 
Siloplein volgt het oude tracé van de polder-
dijk. De enige aanpassing die G.J. de Jongh 
hier introduceerde was de aanpassing van 
een glooiend verloop naar een duidelijke knik 
ter hoogte van de splitsing met de Veerlaan, 
waarna de Brede Hilledijk in westelijke richting 
zonder richtingverdraaiing iets zuidelijker naar 
het westen doorliep over het oude dijktracé. 

5 Brede hilledijk ten westen Siloplein: zeer 
asymmetrisch (programmatisch en ruimte-
lijk) ten oosten van Siloplein minder asym-
metrisch

 De Brede Hilledijk was op het tracé direct ten 
westen van het huidige Siloplein zeer asymme-
trisch, zowel wat betreft de wanden van deze 
stedelijke ruimte als de inrichting van de open-
bare ruimte. De geordende en gedecoreerde 
noordwand behorende bij de woonbuurt van 
Katendrecht Kern grensde hier onverbiddellijk 
aan de functionele haven-bedrijvenstrook van 
Maashaven N.Z. Aan de zuidzijde van de straat 
liep een brede bundel van rails langs de bedrij-
ven. De noordzijde was bestemd voor rijweg 
en bomen langs de woonhuisgevels. Ten oosten 
van de splitsing bij het huidige Silo- plein was 
er veel minder sprake van asymmetrie, omdat 
daar aan beide zijden van de laan bedrijven 
stonden en de rails in het midden van de Brede 
Hilledijk door een grasstrook waren getrokken. 
De uiteindelijke inrichting van de Brede Hille-
dijk week sterk af van de oorspronkelijk door 
De Jongh gedachte inrichting voor zowel het 
oost- als westdeel. In de eerste plannen was 
er sprake van een middengebied met wandel-
strook omzoomd door bomen en een ruiterpad.

Kavels particulier opdrachtgeverschap aan de Walhallalaan <foto: Flexus AWC> 3e Katendrechtsehoofd <foto: Flexus AWC>

Maashavenkade Parkkwartier met stoepenzone <foto: Flexus AWC> Maashavenkade Parkkwartier <foto: Flexus AWC>
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3 Katendrechtse Kwartieren: postmodern ar-

chitectuurbeeld van rond de milleniumwisse-
ling 

 De Katendrechtse Kwartieren worden geken-
merkt door een architectuurbeeld dat een 
weerspiegeling is van de tijdsgeest rond het mil-
lennium waarin een postmodernistische omgang 
met modernistische ontwerpprincipes tot ont-
wikkeling kwam (Claus&Kaan, Geurst&Schulze, 
verschillende particuliere projecten)

4 gebouwen te recent voor cultuurhistorische 
waardering

 Alle gebouwde objecten zijn tot stand gekomen 
in de periode na 1980 en vormen daarmee 
voor wat betreft bebouwing en architectuur 
geen onderdeel van dit waarderend onder-
zoek.

Fricties 

1 gebrek aan historische referenties
 Gebrek aan historische artefacten en objecten, 

waardoor niets in dit gebied nog herinnert aan 
de haven die hier eens was. 

2 Brede hilledijk: te weinig kwalitatieve groen-
strook 

 De weinig kwalitatieve groeninvulling van de 
middenstrook van de Brede Hilledijk, waar de 
materialisering (asfalt) en de combinatie van 
fiets- en wandelstrook een dominante verkeers-
functie geven aan deze middenstrook. 

3 gebrek aan activiteiten op en langs de kade
 Gebrek aan activiteiten op de kade en het wa-

ter langs de zeer lange Maashavenkade. Te 
weinig schepen zijn hier langs de kades afge-

ze markeert. Bij het Laankwartier ontbreekt 
deze overgangszone waardoor hier sprake is 
van een weinig levendige kade.  

11 3e Katendrechtse hoofd: ingericht t.b.v. SS 
Rotterdam 

 Het 3e Katendrechtsehoofd, de locatie van 
het Rivierkwartier met de SS Rotterdam, is als 
faciliteitengebied ingericht voor het monumen-
tale schip. De parkeerplaats is daarbij met 
een fijnzinnig ontwerp vormgegeven. Door de 
afzetting met hekken vormt deze plek geen 
vanzelfsprekend onderdeel van stedelijk open-
baar gebied. De kades zijn alle – inclusief de 
vooruitgezette kade bij de SS Rotterdam – ge-
realiseerd in een periode voor de millennium-
wisseling. 

Bebouwing & architectuur 

1  historische situatie gehele strook: éénlaags 
loodsen al dan niet met zadeldak

 Deze gehele strook werd zowel voor als na 
WO II gekenmerkt door éénlaags loodsen en 
bedrijfshallen, doorgaans afgedekt met een 
flauw zadeldak. De gebouwen waren opge-
trokken uit hout, metselwerk of beton, of een 
combinatie hiervan. Na de oorlog verschenen 
hier ook plat afgedekte bedrijfsgebouwen. Al 
deze objecten zijn gesloopt en niet meer aan-
wezig.

2 Sterke repetitieve uitwerking architectuur 
In algemene zin kan geconstateerd worden dat 
de architectuur langs het oostelijk deel van de 
Brede Hilledijk sterk repetitief uitgewerkt is en 
daarmee de ruimtelijke kwaliteit van deze be-
langrijke stedelijk laan tussen Vuurplaat en de 
Kop van Katendrecht te weinig ondersteunt. 

over een deel van de stadslaan is door het 
ontbreken van ondersteunende verblijfsinvullin-
gen weinig uitdrukkingsvol. De aansluiting aan 
de oostzijde op de Brede Hilledijk bij de Pols 
wordt gekenmerkt door de spits toelopende 
punt van het gesloten bouwblok tussen Veer-
laan, Brede Hilledijk en Timorstraat van Ka-
tendrecht Kern. Hiermee werd de knik in het 
tracé stedenbouwkundig geaccentueerd. Ook 
de grote silo van Codrico speelde hier steden-
bouwkundig een rol. Beide accenten zijn hier 
nog steeds aanwezig en worden verder onder-
steund door de appartementenflat op de kop 
van het Laankwartier. Op maaiveldniveau la-
gen hier voor en ná de Tweede Wereldoorlog 
meerdere groenstroken met bomen ter plaatse 
van de spoor- en spooroversteekzones. Deze 
zijn nu enigszins vertaald in groene gazons. 

9 historisch uiteenwijkende profiel van Brede 
hilledijk loopt nu door in profiel Kaappark

 In het westelijk deel neemt het Kaappark de 
ruimte in die tijdens het functioneren van de 
Maashaven nog werd ingenomen door de be-
drijven en loodsen van de tweede strook. Het 
divergerende profiel van de Brede Hilledijk 
loopt hier als het ware over in het park. Uit-
gaande van de wens dat dit duidelijk zichtbaar 
is, stelt dit zijn eisen aan de toekomstige groe-
ninvullingen van Kaappark, Havenkwartier en 
Brede Hilledijk.

10 Stoepenzones en geen stoepenzones
 De plintinvulling aan de Maashavenkadezijde 

tussen Park- en Laankwartier verschilt sterk. Bij 
het Parkkwartier is sprake van een duidelijk 
vormgegeven stoepenzone die middels stoep-
palen, vloerbanden e.d. de overgang tussen 
openbaar en privégebied op een heldere wij-

Kade Maashaven Noordzijde t.p.v. Laankwartier <foto: Flexus AWC> Tarakanpad <foto: Flexus AWC>

Panorama Brede Hilledijk<foto: Flexus AWC>
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Aanbevelingen

1  Rijker groenontwerp voor groene middenzone 
Brede Hilledijk
Introduceer een groeninvulling in de middenzone 
van de Brede Hilledijk die rijker is en beter aan-
sluit op het type van de 19e-eeuwse stedelijke 
laan met groene middenberm. Het laanprofiel is 
over grote lengtes fors breder dan de stadslanen 
in Rotterdam Noord (bijvoorbeeld Claes de Vrie-
selaan, Voorschoterlaan). De oversteken tussen 
Katendrecht Kern en de Kwartieren bieden kansen 
voor meer betekenisvolle verblijfsinvullingen. 

2  Doorsnedeprofiel havenkade havenkwartier 
en toekomstig Rivierkwartier: onderzoek weg-
laten gebruikszonering en versterking havenka-
rakter
Heroverweeg het doorsnedeprofiel van de ha-
venkade ter plaatse van het Havenkwartier en 
het toekomstig Rivierkwartier (3e Katendrechtse-
hoofd). Het ontbreken van een gebruikszonering 
kan hier een meer specifiek havengerelateerd ka-
rakter en meer dynamisch gebruik doen ontstaan. 
Tevens is het mogelijk hiermee de lineariteit van de 
lange Maashavenkade te doorbreken.

3  Onderzoek de mogelijkheden voor het inten-
siveren van het gebruik van het water vanaf de 
kade
Dit kan onder andere door de mogelijkheden te 
onderzoeken op enkele locaties op de kop van de 
doorsteken in het gebied (Donarpad, Freijapad, 
Ambonpad, Tarakanpad) drijvende steigers te in-
troduceren (vissen, zwemmogelijkheid, etc.). 

 

4  Stoepenzone langs de hele maaskade 
Sta een strook openbare ruimte aan de kant van 
de Maashavenkade Noordzijde af aan de daar-
aan gelegen geschakelde stadswoningen (ten oos-
ten van de verlengde Sumatraweg), ten behoeve 
van een privéstoep, zodat hier meer levendigheid 
op de kade kan ontstaan. Dit analoog aan de pri-
véstoepen langs de kade ten westen van de Wo-
danstraat. Richt dit proces in met randvoorwaar-
den en onder begeleiding van een superviserend 
architect/stedenbouwkundige.

5  introduceer hoge en architectonisch ontwor-
pen plinten bij nieuwbouw in dit gebied. 
De kwaliteit van de plint zit hem niet alleen in de 
toepassing van glas, maar ook in de materiële de-
taillering en de straatgerelateerde functies.

3e Katendrechtsehoofd <foto: Flexus AWC>

meerd. Ook ontbreken verblijfsmogelijkheden 
(drijvende vlonders/plateaus) op het niveau 
van het water (getijden maken hier hoogte-
verschil), waardoor het water voor stedelingen 
slecht bereikbaar is.

4 monofunctionele invullingen gebouwen 
 Gebrek aan andere functies dan wonen in de 

bebouwing langs de kade en langs  de Brede 
Hilledijk.

5 Profiel havenkade met verschillende stroken 
voor verschillende gebruikers ondersteunt 
kadekarakter niet

  De opdeling van het wegprofiel van de Maas-
havenkade in verschillende gebruiksstroken 
(wandelstrook, fietspad, rijbaan, trottoir) met 
elk een eigen materialisering en kleur, waar-
door het karakter van havenkade sterk wordt 
verzwakt (zie ander type inrichting bij Gode-
friduskaai Antwerpen en Krijn Taconiskade Am-
sterdam). 

6 te repetitieve woningbouw langs oostzijde 
Brede hilledijk: te weinig ruimtelijke kwali-
teit voor  belangrijke stadslaan

 Het woningbouwproject langs de oostzijde van 
het zuidelijk deel van de Brede Hilledijk. Deze 
is te repetitief en eenvormig om de Brede Hil-
ledijk het karakter van een evenwichtige stad-
slaan te verlenen. 

7 ontbreken stoepenzone: te weinig gebruik 
van kades door bewoners

 Het ontbreken van een stoepenzone aan de 
Maashavenzijde van het oostelijke woning-
bouwproject, waardoor er te weinig interactie 
plaatsvindt tusssen woningen en kade.  
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korrel. Een bijzonderheid bij Rijnhaven Zuidzij-
de – in tegenstelling tot Maashaven Noordzij-
de – is dat hier in tweede lijn vemen gedacht 
waren; alleen pakhuis Santos is hiervan gerea-
liseerd. 

2 Dwarsstraten en dwarsdoorsteken: verbin-
ding tussen kades en ontsluitingsstraten

 Kades en ontsluitingsstraten waren verbonden 
door middel van dwarsstraten of dwarsdoor-
steken, die alleen werden geflankeerd door 
zijgevels. Dit waren eenvoudige doorsteken of 
zij werden gebruikt als zijerf. Zij waren aan-
vankelijk te smal om te dienen als spoorover-
steekzone. 

3 hoofdindeling in stroken wordt in nieuwe 
ontwikkelingen gehandhaafd

 Deze hoofdindeling in stroken van de eerste 
en tweede lijn is in ten noorden van de Bre-
de Hilledijk nog aanwezig en blijft daar ook in 
de nieuwe ontwikkelingen gehandhaafd. Ook 
de korte doorsteken zijn in de huidige plannen 
voor de Pols opgenomen. Alleen de hoogte en 
de volumes van de gebouwen is geheel nieuw 
in dit gebied en speelt in op de intensieve ver-
stedelijkingsopgave. Ten zuiden van de Brede 
Hilledijk is in de gerealiseerde en geplande 
stedenbouwkundige opzet ook uitgegaan van 
de tweedeling waarbij een middenstraat te-
ruggebracht wordt. 

Cultuurhistorische en ruimtelijke 
identiteit

1 Pols: geen historisch deelgebied
 De Pols is een benaming voor een gebied, dat 

tot aan de 21e eeuw nooit als een deelgebied 
heeft gefunctioneerd, maar verdeeld was in 
een haven- c.q. industriezone aan de noordkant 
van de Brede Hilledijk en een soortgelijke zone 
ten zuiden van deze centrale as. Deze zones 
waren ieder voor zich betrokken op de Rijn- en 
Maashaven.

 
2 Pols: vanouds twee bebouwingsstroken aan 

weerszijden van Brede Hilledijk, aanleg vol-
gens systeem De jongh

 De Pols werd vanaf de aanleg tot aan het 
eind van de 20e eeuw gekenmerkt door twee 
bebouwingsstroken aan weerszijden van de 
centrale as van de Brede Hilledijk, waarbij de 
grootschalige lange loodsen, sheds en veemge-
bouwen in de bebouwingsstrook direct aan de 
kade stonden en de kleinere volumes, soms be-
horende tot hetzelfde bedrijf dat aan de kade 
was gevestigd, in de tweede lijn, langs de Bre-
de Hilledijk. Beide stroken werden gescheiden 
door een bedrijvenstraat. 

3 alleen aan Rijnhavenzijde stedenbouwkun-
dige opzet bewaard gebleven

 Van deze constellatie rest nu nog aan de Rijn-
havenzijde de stedenbouwkundige opzet van 
de twee stroken en de bedrijvenstraat, maar 
ook nog enkele bedrijfsgebouwen in de twee-

de lijn, waaronder het enige historische ge-
bouw van dit deelgebied: pakhuis Santos. Aan 
de Maashavenzijde van de Brede Hilledijk rest 
niets meer van de historische structuur of de his-
torische bebouwing. 

4 Pols: volop in herontwikkeling
 Het gehele gebied zal worden herontwikkeld 

tot een hoogstedelijk gemengd woon-, winkel- 
en werkgebied, in hoge dichtheid. Deze trans-
formatie is nu in volle gang. 

Stedenbouw & openbare ruimte
1 Rijnhaven Zuidzijde: oorspronkelijke layout 

nog intact
 In de stedenbouwkundige layout van het ge-

bied bij Rijnhaven Zuidzijde is nog duidelijk 
de stedenbouwkundige visie en lay-out af te 
lezen zoals deze zich, uitgaande van het plan 
uit 1888 van G.J. de Jongh, ontwikkelde. Deze 
bestaat in grote lijnen uit de volgende opzet: 
twee bebouwingsstroken parallel aan elkaar, 
gescheiden door een bedrijvenstraat. Tussen 
de bedrijvenstraat (‘Rijnhaven Z.Z.) en de kade 
stonden zeer langgerekte, lage loodsen op de 
volle diepte van het perceel, (‘eerste strook’). In 
de tweede strook bevonden zich vemen of be-
drijven, eveneens over de volle diepte van het 
perceel. De erfgrenzen van de stroken waren 
strak. De gebouwen werden net als in de strook 
langs de kade aan twee zijden ontsloten. In te-
genstelling tot de bebouwingsstrook langs de 
kade was hier vanouds sprake van een kleine 

Deelgebied 5: De Pols

Cultuurhistorisch-ruimtelijke beschrijving en waardering
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5 

D
EE

LG
EB

IE
D

 5
 D

E 
PO

LS

Cultuurhistorische waardenkaart De Pols



184 185Flexus AWC november 2019 Cultuurhistorische verkenning en waardenstelling Katendrecht    

4
dit pleintje, maar wordt aan de kop bij de Hil-
lelaan dichtgezet met bebouwing. 

7 maashaven noordzijde: oorspronkelijk niet 
openbare bedrijvenstraat  

 Maashaven Noordzijde was eveneens een be-
drijvenstraat, tussen de bebouwing langs de 
Maaskade en de bebouwingsstrook langs de 
Brede Hilledijk. Deze straat was in tegenstelling 
tot zijn noordelijke tegenhanger aan de andere 
kant van de Brede Hilledijk in eerste instantie 
niet openbaar, maar was onderdeel van de 
bedrijven, die over de straat heen reikten. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd deze straat 
openbaar. In de huidige plannen zal de straat 
terugkeren en zal vanaf de Hillelaan doorlo-
pen tot aan het Siloplein. Halverwege zal aan 
de zuidzijde een groot buurtgericht plein ge-
realiseerd worden met aan de zuidzijde zicht 
op de Maashaven. De Bananenstraat, herinne-
rent aan de bananenboten die in deze hoek 
van de Maashaven aanmeerden, die dwars op 
de straat Maashaven Noordzijde liep zal even-
eens voor wat het betreft het noordelijk deel 
terugkeren in de plannen. 

8 oorspronkelijk havengerelateerde stads-
vloer: keien, spoorrails, kraanrails; nu gro-
tendeels verdwenen

 Historische foto’s laten zien dat het hele gebied 
voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog 
tijdens de Wederopbouw, was bestraat met 
grijze natuursteen kasseien, om de zware druk 
van de goederenwagens te kunnen weerstaan. 
Ook op de private erven van de bedrijven was 
dat het geval. Tezamen met de rails voor goe-
derentreinen en kranen verleende deze stads-
vloer het gebied een onmiskenbaar havenka-
rakter. De kades waren slechts voorzien van 

pas in 2005 worden gesloopt.  De Wigstraat 
zal niet meer terugkeren in de nieuwe opzet 
van De Pols. 

6 Rijnhaven ZZ: kleine bedrijfjes uit alle tijd-
perken van Katendrecht; Santos als enig res-
ternd veem uit begintijd Katendrecht

 De bedrijvenstraat Rijnhaven-Zuidzijde is een 
tastbaar residu van de industriële geschiede-
nis van de Rijnhaven. Hier werden tussen Brede 
Hilledijk en Rijnhaven Zuidzijde kleine bedrij-
ven gevestigd op locaties die in het oorspron-
kelijke plan van G.J. de Jongh bedoeld waren 
voor grote veemgebouwen. Deze bleven echter 
uit (met uitzondering van het veem Santos), en 
het gebied werd in de loop van de decennia 
bebouwd met  kleine hallen, opslagterreinen en 
fabriekjes. Dit is nu nog steeds zo. Deze be-
drijfjes zijn doorgaans één laag of twee lagen 
hoog en soms met kap, soms plat afgedekt en 
dateren van het begin van Katendrecht als ha-
ven-schiereiland tot aan de huidige tijd. Het 
pakhuis Santos (1902) was één van de eerste 
vemen die langs de havenkom van de Rijnhaven 
gerealiseerd werd. Het zicht op Santos vanuit 
de haven werd vanouds deels geblokkeerd 
door de loodsen op de kade, van onder ande-
re het bedrijf Wambersie. Santos was slechts 
in tweede lijn zichtbaar. Niettemin is het veem 
een van de weinige objecten uit de vroegste 
periode van de haven en heeft in het huidige 
stedenbouwkundige plan een specifieke en 
meer herkenbare positie gekregen. De nieuwe 
bebouwing aan de kade wijkt hier straks uit-
een om vanaf het havenbekken zicht te verle-
nen op het rijksmonument dat aan de voorzijde 
van een pleintje wordt voorzien. De Rijnhaven 
Zuidzijde wordt in de nieuwe ontwikkelingen 
als straat gehandhaafd en zal aansluiten op 

4. Brede  hilledijk: van oorsprong 16e eeuwse 
dijk, door De jongh gehandhaafd

 De Brede Hilledijk is een vroeg-16e-eeuwse 
dijk die de achterliggende Hillepolder tegen 
de rivier beschermde. De huidige Brede Hille-
dijk ligt nog op precies dezelfde locatie als de 
oude dijk en zelfs de knik ter hoogte van het 
Siloplein komt op historische kaarten van vóór 
de aanleg van Katendrecht voor. De Hilledijk is 
als hoofdontsluiting voor Katendrecht intact ge-
laten door De Jongh, omdat heel Katendrecht 
werd opgehoogd en de dijk daarin geheel is 
opgenomen. De Brede Hilledijk is daarbij wel 
verbreed. De lichte afbuiging van de dijk naar 
het zuiden, die de Brede Hilledijk al sinds zijn 
aanleg heeft gekend, werd door de Jongh ge-
handhaafd. Voor de Tweede Wereldoorlog 
liep de rooilijn van de erven aan de zuidkant 
ongeveer vanaf de overkant bij Santos gelei-
delijk aan naar het zuiden, om dan uiteindelijk 
bij de oostelijke punt van de woonbebouwing 
het zuidelijke tracé te vervolgen. Ná de Twee-
de Wereldoorlog is deze rooilijn rechtgetrok-
ken en gaat de Brede Hilledijk met een vrij 
scherpe knik naar zijn zuidelijker tracé toe. Dat 
is nu nog steeds zo. 

 
5 goederensporen op Brede hilledijk en het 

driehoekige Wigblok
 De Brede Hilledijk werd al vanaf de aanleg 

met goederensporen doortrokken, iets noorde-
lijk van het midden van de laan. Iets oostelijk 
van Santos splitste zich hier een zuidelijk spoor 
van af, naar de Pretorialaan. Hierdoor ontstond 
een driehoekige ruimte ingesloten door sporen 
die in het Interbellum zou worden bebouwd met 
een driehoekig woningblok, het zogenaamde 
Wigblok. De straat ernaast heette de Wig- 
straat. Het karakteristieke interbellumblok zou 

Luchtfoto Brede Hilledijk 1980 <Historisch Katendrecht>

Het wigblok aan de Brede Hilledijk 2004 <foto: Ben Wevering Historisch Katendrecht>Luchtfoto 1983 <Historisch Katendrecht>

Brede Hilledijk richitng Rijnhaven 1980 <Historisch Katendrecht> 4.
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Bebouwing & architectuur 

1 Pols: voor en na Wo ii: éénlaags loodse en 
bedrijfsgebouwen, doorgaans met zadeldak

 De Pols werd zowel voor als na WO II vooral 
gekenmerkt door éénlaags loodsen en bedrijfs-
hallen, doorgaans afgedekt met een flauw za-
deldak. De gebouwen waren opgetrokken uit 
hout, metselwerk of beton, of een combinatie 
hiervan. Na de oorlog verschenen hier ook plat 
afgedekte bedrijfsgebouwen, vaak met een 
vakwerkconstructie. 

2 Santos: altijd uitzondering gebleven op Pols
 Santos is wat betreft gebouwtype en architect-

onische expressie altijd een uitzondering ge-
bleven op de Pols. Er hebben hier nooit andere 
gebouwen gestaan die hoger waren dan één 
laag plus kap of zonder kap. Behalve Santos 
waren zij architectonisch geen van alle verbij-
zonderd; dit in tegenstelling tot gebouwen in 
gebied 2 meer westelijk. Het nu verdwenen wo-
ningbouwblok van de Wig was hier een uitzon-
dering op. 

3 architectuur op Pols van geen Ch-waarde
 De oudere architectuur die nu nog staat – al-

leen maar ten noorden van de Brede Hilledijk, 
ten zuiden staat er niets meer – is uit het laatste 
kwart van de 20e eeuw en vertegenwoordigt 
met Santos als enige uitzondering geen cultuur-
historische waarde. 

4 Recente ontwikkelingen Pols: inspelend op 
havenkarakter, maar zeer grootschalig

 Ten zuiden van de Brede Hilledijk zijn nu al 
projecten gebouwd in een hoge dichtheid, die 
wat betreft materialisering en architectonische 
uitdrukking trachten aan te sluiten op het ha-

10 Middenbermen grote lanen met gras inge-
zaaid. Brede Hilledijk altijd onregelmatig be-
plant geweest 

 In het Katendrecht zoals aangelegd naar de 
plannen van G.J. de Jongh werden bomenrij-
en en grasstroken ingezet voor de begeleiding 
van de grote ontsluitingswegen (Veerlaan, Bre-
de Hilledijk). De grasstroken werden daar ook 
gebruikt voor de open ruimten, waar de goe-
derenspoorbundels van richting veranderden, 
of een niet-lineaire ruimte overlieten, zoals aan 
het oostelijk begin van de Veerlaan. Op meer-
dere plaatsen zijn langs de Brede Hilledijk nog 
spoorrails van de havenspoorlijn aanwezig. 
Deze goederensporen waren vanouds ingebed 
in brede grasstroken. Het gebruik van bomen 
werd niet even consequent toegepast op de 
verschillende grasstroken of – velden. Histori-
sche luchtfoto’s van De Pols laten zien dat er 
gras was ingezaaid rondom de goederenrails 
in het midden van de Brede Hilledijk, maar bo-
men ontbraken en een ‘verhoogd’ voetpad dat 
hier oorspronkelijk gepland was, was er ook 
niet. Pas in de jaren ’70 zijn er bomen (pla-
tanen) geplant aan weerszijden van de rails 
en werden er hagen geplant. De ruimte tussen 
de platanen is sindsdien vormgegeven als een 
gecombineerd wandelpad/fietspad, een his-
torisch noviteit voor dit deel van Katendrecht, 
maar wel conform de oorspronkelijke plannen 
van De Jongh en een bestendiging van de rol 
die de middenberm hier altijd als groene strook 
gehad heeft. Deze groenstrook met bomen en 
wandelpad is er nu nog en de platanen zijn 
nu volwassenen zeer beeldbepalende bomen. 
Verderop langs de Brede Hilledijk, ter hoogte 
van huidig adres Brede Hilledijk 107, stonden 
voor de Tweede Wereldoorlog wél al bomen.

één bestratingsmateriaal: keien. Een zonering 
was er niet, ook niet in de tussenstraten. Maar 
niet alles was functioneel vormgegeven. Een 
opmerkelijk contrast met de robuustheid van de 
stadsvloer vormden de lantaarnpalen, die ele-
gant gedecoreerd waren, ook in bedrijfsstra-
ten. Pas in het derde kwart van de 20e eeuw is 
het grootste deel van de keien vervangen door 
betonklinkers, asfalt en betontegels, en zijn de 
rails verwijderd van de kades en van de Brede 
Hilledijk. Van de oorspronkelijke inrichting res-
ten slechts enkele fragmenten. De natuursteen 
keien zijn nu in de Pols nog maar op één plek 
te vinden, op de Brede Hilledijk, schuin tegen-
over Santos. Daar ligt ook het enige restant 
van de vele rails die er hier gelopen hebben. 
Ook langs de kades zijn in de Pols de rails niet 
meer te vinden, in tegenstelling tot de Rijnha-
venkades meer naar het westen. De historische 
verlichtingsarmaturen zijn alle verdwenen en 
vervangen door moderne, strakke exemplaren. 
De huidige bestratingsmaterialen zijn minder 
specifiek voor historische havengebieden (be-
tonklinkers, betontegels, asfalt). 

9 moderne inrichting maashavenkade 
 Langs de Maashavenkade is in het kader 

van de transformatie van dit gebied de ge-
hele kade opnieuw geprofileerd en bestraat. 
Er werd gekozen voor een brede havenkade 
met hierlangs (op onderdelen) een fietspad, 
autorijbaan en trottoirs vóór de gebouwen. Elk 
profieldeel kreeg daarbij een eigen afwerking 
en kleur. De wandelstrook langs het water is 
wederom voorzien van keienbestrating. Grote 
delen van de kade zijn nu met dubbele bomen-
rijen beplant.
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Treinspoor op Brede Hilledijk. <foto: Flexus AWC>

Maashavenkade noordzijde, huidige situatie. <foto: Flexus AWC>

Historische bedrijfspanden aan Brede Hilledijk, huidige situatie. <foto: Flexus AWC>

Brede Hilledijk en pakhuis Santos, huidige situatie. <foto: Flexus AWC>
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venkarakter van het gebied. Het programma 
is daarentegen wél dermate groot dat dit een 
sterke abstractie is van de oorspronkelijke ha-
ven- en bedrijfssfeer die dit gebied had. 

5 groot aantal gebouwen ná 1980: geen deel 
van dit onderzoek

 Een groot aantal gebouwde objecten is tot 
stand gekomen in de periode na 1980 en deze 
vormen daarmee voor wat betreft bebouwing 
en architectuur geen onderdeel van ons waar-
derend onderzoek.  

Fricties 
De volgende ruimtelijke situaties of ontwikkelingen 
zijn storend voor de cultuurhistorische en ruimtelijke  
karakteristieken en kwaliteiten van het gebied: 

1 Weinig historische gelaagdheid
 Gebrek aan historische artefacten en objec-

ten (waaronder historische betrating en rails), 
waardoor weinig in dit gebied nog herinnert 
aan de havenfunctie die hier eens was. 

2 Brede hilledijk ter hoogte van Pols: te weinig 
kwalitatieve middenstrook

 De weinig kwalitatieve groeninvulling van de 
middenstrook van de Brede Hilledijk, waar de 
materialisering (asfalt) en de combinatie van 
fiets- en wandelstrook een te dominante ver-
keersfunctie geven aan deze middenstrook. 

3 gebrek aan activiteiten op kade en het water
 Gebrek aan activiteiten op de kade en het wa-

ter langs de zeer lange Maashavenkade. Te 
weinig schepen zijn hier langs de kades afge-
meerd. Ook ontbreken verblijfsmogelijkheden 
(drijvende vlonders/plateaus) op het niveau 

van het water zelf (getijden maken hier hoogte-
verschil) waardoor het water voor stedelingen 
slecht bereikbaar is.

4 Weinig interactie tussen functies in plint en 
openbare ruimte

 Gebrek aan functies in de plint van de nieuw-
bouw die een levendige interactie bewerkstel-
ligen tussen gebouw en openbare ruimte, met 
name langs de kade. Hiernaast kan het gebrek 
aan openheid van de plint van het gebouw 
Musa langs de Maashavenkade en gebrek aan 
interactie tussen plint en stedelijke ruimte daar 
benoemd worden.   

5 maashavenkade: verschillende gebruiksstro-
ken waardoor gebrek aan havenkarakter 
kade

 Het doorsnedeprofiel van de Maashavenkade 
in verschillende gebruiksstroken (wandelstrook, 
fietspad, rijbaan, trottoir) met ieder eigen ma-
terialisering en kleur, waardoor het karakter 
van havenkade verloren is gegaan. 

Cultuurhistorische waarden

1. De historische layout van G.J. de Jongh, met 
de twee bedrijfsstroken aan weerszijden van 
de Brede Hilledijk, de dwarsstraten daartussen 
en de middelste bedrijvenstraten. Dit is aan de 
noordzijde van de Brede Hilledijk het best be-
waard gebleven. 

2. De Brede Hilledijk als doorgaande route en 
als restant van 16e-eeuwse dijk en als centrale 
ontsluitingsas van Katendrecht uit de plannen 
van De Jongh.

Rijksmonument nr. 513940 

Opdrachtgever en architect

De stichter van het veem Santos was de N.V. 
Blaauwhoedenveem, een bedrijf
dat tijdelijk goederen opsloeg voor andere 
ondernemingen, en die rond de eeuwwisseling 
grote activiteit begon te ontplooien in de 
Rotterdamse haven. De wortels van dit bedrijf 
lagen in Amsterdam, waar in de 17e eeuw 
‘vemen’ ontstonden. Dit waren organisaties van 
gespecialiseerde ‘waagdragers’, herkenbaar 
aan de kleur van hun hoed. Omtrent het jaar 
1870 zocht het Blaauwhoedenveem naar 
expansiemogelijkheden buiten Amsterdam.
Een prachtig terrein aan de Maas, waar het 
Vriesse Veem zich al kort tevoren had gevestigd, 
lokte zeer. In mei 1878 werd een Rotterdams 
filiaal van Blaauwhoedenveem opgericht, als 
afzonderlijke firma: ‘Blaauwhoedenveem, firma 
Sterbe, Klyn en Co’. Bij akte van 29 september 
1886 kwam de naam ‘Naamloze Vennootschap 
Blaauwhoedenveem’ tot stand, een fusie van de NV 
Handelskade met het eeuwenoude veembedrijf. Dit 
als samenvoeging door de grote bedrijvigheid van 
het veem en de grote opslagcapaciteit van de NV 
Handelskade. In 1893 begon de sterke expansie 
van de firma onder de nieuwe naam in Rotterdam. 

Aan de Wilhelminakade werden de pakhuizen 
‘Scheepvaart’, ‘Handel’ en ‘Nijverheid’ gebouwd, 
geschikt voor de opslag van olie, vet en margarine. 
Aan de zuidzijde van de Rijnhaven besloot de 
firma een nieuw pakhuis te bouwen voor de 
opslag van hoofdzakelijk koffie, verscheept uit de 
Braziliaanse havenplaats Santos. De expansie van 
de firma zou nog verder toenemen. In Antwerpen 
werd een filiaal gevestigd en in Londen een 
vertegenwoordiging, ‘British Blaauwhoedenveem 
Ltd.’. Het belang van de koffiehandel voor
de N.V. werd nog eens duidelijk uit de oprichting 
van een aparte NV, de ‘Maatschappij Koffiepellerij 
Blaauwhoedenveem’. De firma Blaauwhoedenveem 
is uiteindelijk via verschillende fusies opgegaan in 
de firma die nu bekend staat als Koninklijke Vopak 
N.V.

Architecten van het veemgebouw waren J.P. Stok 
Willemszoon en J.J. Kanters. Van beiden zijn 
nog verscheidene bedrijfsgebouwen in de stad 
Rotterdam aanwezig. Er moet sprake geweest 
zijn van een projectmatig samenwerkingsverband, 
omdat uit de archiefstukken en literatuur blijkt dat 
zij nooit
geassocieerd zijn geweest binnen een bureau en 
ook geen andere bouwwerken op hun gezamenlijke 
naam hebben staan.
Stok’s carrière ging gelijk op met de ongekende 
economische ontwikkeling van Rotterdam. Hoewel 
hij ook verscheidene villa’s en woonhuizen bouwde, 
bestaat zijn oeuvre vooral uit gebouwen ten 
behoeve van de haven, de industrie en de handel. 
Ook J.J. Kanters ontwierp verscheidene gebouwen 
in de Rotterdamse haven. Gedurende enige tijd 
was hij zelfs min of meer de huisarchitect van 
Blaauwhoedenveem. De firma Kanters had al 
enkele pakhuizen voor Blaauwhoedenveem aan de 

Wilhelminakade ontworpen, wat doet vermoeden 
dat híj degene is geweest die in eerste instantie 
opdracht gekregen heeft voor het ontwerp en dat 
Stok met name voor de gevelarchitectuur
ingeschakeld is. Dit lijkt bevestigd te worden door 
het feit dat het oeuvre van Kanters gekenmerkt 
wordt door een hoge mate van zakelijkheid, terwijl 
dat van Stok veel nadrukkelijker gericht is geweest 
op vormgeving en de architectuurdiscussie van de 
periode. Beide architecten kenden elkaar
ongetwijfeld door de deelname aan de 
Rotterdamse beroepsvereniging ‘Bouwkunst en 
Vriendschap’.

Situatie

Op de kaarten uit de eerste fase van ontwikkeling 
van de Rijnhaven is af te lezen dat de
meest zuidelijke strook aan de zuidzijde 
gereserveerd was voor vier of vijf kavels, die 
vanaf beide zijden (de Brede Hilledijkzijde en 
de kant van de Rijnhaven Zuidzijde) met een 
goederenspoor en een weg werden ontsloten.
Santos is het enige veemgebouw dat in die periode 
in de strook gerealiseerd is. Het pakhuis drukte 
met zijn dichte zijgevels uit dat het als onderdeel 
gezien werd van een doorgaande wand; in feite 
waren de oost- en westgevel ‘wachtende muren’. 
De strook werd echter nooit met grote bebouwing 
ingevuld. Vermoedelijk is het daar van verdere 
pakhuisbebouwing niet meer gekomen, omdat de 
ligging in tweede lijn erg onhandig bleek te zijn, 
daar de bulkgoederen over een te grote afstand 
vanuit het schip over land getransporteerd moesten 
worden om het gebouw te bereiken.
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santos

rijnhaven Z.z. 6 
Brede hilledijk 95 
3072 aj rotterdam

3. Overgebleven goederenspoorlijnen in het ge-
bied.

4 Groenstroken ter plaatse van rails langs de 
Brede Hilledijk

5 Kadewanden Rijnhaven en Maashaven uit de 
Wederopbouwperiode
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Pakhuis Santos, Brede Hilledijk / Rijnhaven Rotterdam, 1902, Architect J.P. Stok & J.J. Kanters <foto: Graafland 1917>

Opzet oorspronkelijke veemgebouw

Het veemgebouw met zijn bijna vierkante 
grondplan werd in de periode 1901 - 1902 
gebouwd. Het was ongeveer 8000m2 groot 
en vormde met zijn 24,5 meter geruime tijd het 
hoogste pakhuis van Rotterdam. De aannemer 
was A.G. Sondermeijer. Het gebouw bestond uit 
zes verdiepingen en een kelder met een vanaf de 
eerste tot en met vijfde verdieping vergelijkbare 
rationele plattegrondopzet. De constructie werd 
gevormd door gemetselde gevelwanden, met in 
het interieur een grid van ijzeren kolommen (zgn. 
Phoenixkolommen) en ijzeren binten met hierop 
houten vloeren. Deze waren samengesteld uit 
vloerbalken en vloerhout. De fundering betrof een 
traditionele gemetselde fundering met hierop als 
parterrevloer een - toen zeer geavanceerde – 
betonnen vloer (systeem Hennebique). In aanvang 
vond het verticaal transport van goederen plaats 
door het hijsen langs de zuid- en noordgevels, aan 
de buitenzijde van het gebouw. Als hijsinstallatie 
bevonden zich bovenin de gevels, die aan zuid- en 
noordzijde vrijwel identiek vormgegeven waren, 
een viertal uitkragende lierhuisjes. Hieronder 
waren grote laaddeuren in de gevels opgenomen 
voor het naar binnen halen van de goederen. 
De gevelarchitectuur was in een ecclectische stijl, 
met een klassieke opbouw waarin roodbruin 
metselwerk en natuursteen banden de toon 
zetten. De laadstroken werden bekroond met een 
bijzondere, geornamenteerde geveltop boven 
de lierhuisjes. Op het dak bevond zich aan de 
havenzijde een kenmerkende ijzeren reclameboog.

Naoorlogse geschiedenis

Het pakhuis is op hoofdlijnen in stand gebleven 
overeenkomstig de originele situatie. Op het dak 
verdwenen de lierhuisjes en de kenmerkende 
reclame en in het interieur werd een liftkoker 
gebouwd. Tot na de Tweede Wereldoorlog is het 
pakhuis in gebruik geweest; dit niet alleen voor de 
opslag van koffie. In de jaren vijftig was het als 
opslagpand voor eigen gebruik niet interessant 
meer. Het pand werd in de periode 1954 - 1959 
aan de Koninklijke Landmacht verhuurd, en in 1959 
vond een discussie plaats over mogelijke verkoop 
van het pand. De nazaten van Blauwhoedenveem 
hield het pand aan, uitgaande van de idee het 
pand als bedrijfsruimte te kunnen verhuren. Dit 
bleek geen succes, en in 1975 werd het pand 
verkocht door de nazaat van Blaauwhoedenveem 
N.V, de firma Blauwhoed B.V.  

Toekomstige situatie (voorjaar 2019)

Het pakhuis wordt nu verbouwd tot designcentrum 
in opdracht van de Duitse firma Stilwerk. Een groot 
aantal winkels gericht op woninginrichting zullen 
in het pand gehuisvest worden. Op het dak wordt 
een nieuwe opbouw gerealiseerd, met een fors 
aantal luxe woningen. Voor het gebouw zal een 
klein plein gerealiseerd worden. 

Bronnen:
 - Baaij, H., Oudenaarden, J., Monumenten uit Rotterdam, 

Rotterdam, 1992
 - Daalder, R., Werkstad, 30 industriële monumenten in 

Rotterdam, Rotterdam,1985
 - De Naamlooze Vennootschap Blaauwhoedenveem, 

in: Neerlands welvaart. -Afl. 11-13 ; expeditie- en 
opslagwezen, afl. 1, p. 1-42, Amsterdam, 1918

 - Graafland, J.A.; Stok, J.P., J.P. Stok Wzn., architect 
Rotterdam: uitgevoerde gebouwen, Bussum, 1917 (Serie: 
Bibliotheek voor de moderne Hollandsche architectuur: 4e 
dl., afl. no. 1)

 - Gugel, E., Leliman, W., Geschiedenis van de bouwstijlen in de 
hoofdtijdperken der architektuur, Rotterdam, 1920

 - Kentie, IJ.M.D., Gewapend-beton in het gebouw, Amsterdam, 
1930

 - Laman, M., J.P. Stok Wzn., architect te Rotterdam (1862-
1942) : een onderzoek naar Amerikaanse invloeden in het 
werk van J.P. Stok Wzn., Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit 
Leiden, 1987

 - Laman, M., J.P. Stok Wzn., architect te Rotterdam (1862-
1942) : een onderzoek naar Amerikaanse invloeden in het 
werk van J.P. Stok Wzn., in:

 - Jaarboek Monumentenzorg 1993 (artikel, gebaseerd op 
het oorspronkelijke onderzoek van Laman uit 1987), Zwolle, 
1994

 - Laman, M., J.P. Stok Wzn. (1862-1942), essay, ontsloten via 
de website van het NAI, jaartal onbekend

 - Winter, P. de, Lugt, R. van der, Havenarchitectuur, een 
inventarisatie van industriële gebouwen in het Rotterdamse 
havengebied, Rotterdam, 1982

 - Ysselstein, H.A. van, De haven van Rotterdam, 1908
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Oorspronkelijke geveltekeningen doorsnede, 1901 
<opdrachtgever/GAR>

Links: Kelderverdieping; Rechts: Parterre, Oorspronkelijke plattegronden , 1901 <opdrachtgever/GAR>
Pakhuis Santos, door KLM Aerocarto gefotografeerd mei 
1950 <Archief Vopak> th
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Pakhuis Santos. Boven: Brede Hilledijkzijde, onder: Rijnhavenzijde, 2011 Flexus AWC 

Richt dit proces in met randvoorwaarden en onder 
begeleiding van een superviserend architect/ste-
denbouwkundige.

5  handhaaf basislayout g.j. de jongh
Handhaaf bij transformaties in het gebied de ba-
sislayout van G.J. de Jongh met de twee bebou-
wingsstroken, gescheiden door een middenstraat 
en voorzien van dwarsstraten. 

6  introduceer hoge en architectonisch ontwor-
pen plinten bij nieuwbouw in dit gebied. 
De kwaliteit van de plint zit hem niet alleen in de 
toepassing van glas, maar ook in de materiële de-
taillering en de straatgerelateerde functies.

Aanbevelingen

1  Rijker groenontwerp voor groene middenzone 
Brede Hilledijk
Introduceer een groeninvulling in de middenzone 
van de Brede Hilledijk die rijker is en beter aan-
sluit op het type van de 19e-eeuwse stedelijke 
laan met groene middenberm. Het laanprofiel is 
over grote lengtes fors breder dan de stadslanen 
in Rotterdam Noord (bijvoorbeeld Claes de Vrie-
selaan, Voorschoterlaan).  

3  heroverweeg profiel havenkade maashaven 
Noordzijde 
Heroverweeg het profiel van de havenkade ter 
plaatse van de Maashavenkade. Het ontbreken 
van een gebruikszonering kan hier een meer spe-
cifiek havengerelateerd karakter en meer dyna-
misch gebruik doen ontstaan. Tevens is het mogelijk 
hiermee de lineariteit van de lange Maashavenka-
de te doorbreken.

3  Onderzoek de mogelijkheden voor het inten-
siveren van het gebruik van het water vanaf de 
kade
Dit kan onder andere door de mogelijkheden te 
onderzoeken op enkele locaties op de kop van de 
doorsteken in het gebied drijvende steigers te in-
troduceren (vissen, zwemmogelijkheid, etc.). 
 
4  Stoepenzone langs de hele maaskade 
Sta een strook openbare ruimte aan de kant van 
de Maashavenkade Noordzijde af aan de daar-
aan gelegen functies, ten behoeve van een pri-
véstoep, zodat hier meer levendigheid op de kade 
kan ontstaan. Dit analoog aan de privéstoepen 
langs de kade ten westen van de Wodanstraat. 
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In combinatie met de mate van aantasting is het 
systeem voor aanbevelingen voor herstel/geen 
herstel als volgt: 

•	 Aangetast en monumentale architectuur: herstel 
is wenselijk

•	 Aangetast en waardevolle architectuur, zeer 
karakteristiek: herstel is wenselijk

•	 Aangetast en waardevolle architectuur, karak-
teristiek: herstel is wenselijk

•	 Aangetast en sobere architectuur: herstel is mo-
gelijk

•	 Sterk aangetast en monumentale architectuur: 
herstel is wenselijk

•	 Sterk aangetast en waardevolle architectuur, 
zeer karakteristiek: herstel is wenselijk

•	 Sterk aangetast en waardevolle architectuur, 
karakteristiek: herstel is wenselijk

•	 Sterk aangetast en sobere architectuur: herstel 
is mogelijk

N.B. Deze selectie heeft niet plaatsgevonden op 
basis van vermoede bouwhistorische waarden. 
Deze kunnen zeker aanwezig zijn, maar zijn hier 
niet onderzocht. Een afzondelijk onderzoek naar 
de bouwhistorische waarden aanvullend op de se-
lectie voor objecten strekt tot aanbeveling. 

Inleiding en verantwoording

Beeldbepalende objecten

Dit cultuurhistorisch onderzoek richt zich behalve 
op cultuurhistorische gebiedskwaliteiten ook op het 
benoemen van beeldbepalende objecten, die de 
weerslag zijn van één van de cultuurperioden die 
het gebied gevormd hebben en een bijzondere 
kwaliteit hebben. De objecten die in dit onderzoek 
zijn geselecteerd hebben (nu nog) geen status als 
beschermd rijks- of gemeentelijk monument, maar 
zijn vanwege hun historische, stedenbouwkundige, 
architectonische of typologische kwaliteiten wel 
cultuurhistorisch van bela  ng voor Katendrecht of 
Rotterdam als geheel.

Wanneer objecten in dit onderzoek zijn geselec-
teerd om in aanmerking te komen voor een status 
als ‘beeldbepalend object’ (= een raadsbeluit), 
dan genieten zij geen bescherming via de Erf-
goedwet, maar zijn wel belangrijk genoeg om via 
het omgevingsplan in bepaalde mate tegen sloop 
of verminking te worden behoed. De bescherming 
betreft dan vooral de vanaf de openbare weg 
zichtbare en welstandsplichtige gevels en de kap 
of het dak. Het interieur is hiermee niet beschermd, 
dit in tegenstelling tot beschermde monumenten. 

Voor alle objecten geldt 1985 als grensjaar voor 
beoordeling. De te beoordelen objecten dienen 
vóór dat jaar volledig afgerond en in gebruik ge-
nomen te zijn. De jongere gebouwen/objecten zijn 
te recent om met de juiste distantie te kunnen wor-
den beoordeeld en gewaardeerd.

De beoordelingscriteria

Ten behoeve van de beoordeling van beeldbepa-
lende objecten op Katendrecht is gebruik gemaakt 
van het gemeentelijk document ‘Cultuurhistorische 
verkenningen. Handleiding voor onderzoek naar 
de cultuurhistorie van gebieden en locaties in Rot-
terdam, conceptversie 4 d.d. 30-03-17’, van de 
dienst Monumenten & Cultuurhistorie van de ge-
meente Rotterdam. In de bijlage van dat document 
bevinden zich de criteria voor karakteristieke/
beeldbepalende objecten, die hiernaast opgeno-
men zijn. 

De criteria die de grondslag hebben gevormd voor 
de selectie van een object als ‘beeldbepalend’ zijn 
bij de beschrijving van het object (op adres) met 
een letter en nummer aangeduid. De letter staat 
voor het type cultuurhistorische waarde (bijvoor-
beeld Stedenbouwkundig (S) of Architectuurhisto-
rische waarde (A). Zie de waarderingscriteria op 
de lijst hiernaast. Het nummer refereert aan het 
nummer van de omschreven waarde zoals op de 
lijst op de volgende pagina is opgesomd.  
De code S1 refereert dan aan het eerste criterium 
van de Stedenbouwkundige, ensemblewaarden en 
landschappelijke waarden.
 
Vanwege de ingrijpende stadsvernieuwing op Ka-
tendrecht, waarbij oorspronkelijke (hoog) kwalita-
tieve architectuur (sterk) is aangetast, is er binnen 
de categorie ‘beeldbepalend object’ een specifi-
catie aangebracht in: 

1  ‘beeldbepalend’ 
 Kwalitatief onderscheidend gevelbeeld dat 

grotendeels overeenkomt met oorspronkelijke 
situatie

2  ‘beeldbepalend-aangetast’
 Onderscheidend gevelbeeld dat door moder-

ne ingrepen minder kwaliteiten heeft

3 ‘beeldbepalend-zwaar aangetast’
 Voorheen onderscheidend gevelbeeld is door 

moderne ingrepen in negatieve zin sterk ge-
transformeerd. 

Afhankelijk van de oorspronkelijke architectonische 
kwaliteiten is een aanbeveling voor herstel opge-
nomen.

Deze specificatie is géén poging een ander of 
meer verfijnd beoordelingssysteem een vaste plek 
te laten verwerven binnen of naast het systeem dat 
de gemeente Rotterdam al hanteert, maar is ge-
hanteerd in de selectielijst als verklaring voor de 
waarderingscodes en de mate waarin herstel wen-
selijk is of niet. Dit laatste vloeit voort uit de sterke 
verschillen in aantasting van de gevels als gevolg 
van de stadsvernieuwing. 

In de redactie van de toelichting bij de waarde-
ringen is af te lezen welke waarde de architectuur 
heeft, en - in combinatie met de mate van aantas-
ting - of herstel wenselijk is of niet. De redactie 
voor de waarderingen van de architectuur is als 
volgt: 
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1 hoogste beoordeling: ´monumentaal´
 De gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwa-

litatief hoogstaand vormgegeven 

2 Één-na-hoogste beoordeling: ´waardevolle 
architectuur, zeer karakteristiek´

 De gevels waren voor de bouwtijd bovenge-
middeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie 

3 ´Waardevolle architectuur, karakteristiek´
 De gevels waren voor de bouwtijd met zorg 

voor extra kwaliteit vormgegeven 

4 ´Sobere architectuur´, maar architectonisch 
herkenbaar uit een bepaalde architectuurpe-
riode

 De gevels waren voor de bouwtijd sober, maar 
met aandacht voor functionele detaillering 
vormgegeven. 

5 ‘Sobere architectuur, weinig aanvullende 
stijlmiddelen’

 De gevels zijn hoofdzakelijk functioneel vorm-
gegeven, en kennen weinig aanvullende stijl-
middelen voor architectonische expressie.
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gaafheid/herkenbaarheid (g)

1. Detaillering. Het object heeft een meerwaarde 
vanwege de architectonische gaafheid van de 
detaillering van exterieur en/of interieur;

2. Hoofdvorm. Het object is van belang vanwe-
ge de architectonische kwaliteit van de samen-
stellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, 
hekwerken en tuinaanleg e.d.);

3. Omgeving. Het object is van belang in relatie 
tot de structurele en/of visuele gaafheid van 
de stedelijke, dorpse of landschappelijke om-
geving;

Zeldzaamheid (Z) 

1. Het object is van belang vanwege architectuur-
historische, stedenbouwkundige, typologische 
of functionele zeldzaamheid, eventueel ver-
bonden met een bijzondere ouderdom.

Criteria voor beeldbepalende objecten

De selectie van beeldbepalende objecten ge-
beurt aan de hand van dezelfde vijf categorieën 
(cultuurhistorische, architectuurhistorische, steden-
bouwkundige waarden, gaafheid en zeldzaam-
heid) die ook gebruikt worden voor de aanwijzing 
van gemeentelijke monumenten. Er wordt beoor-
deeld of een object van belang is voor Rotterdam 
als geheel of voor Katendrecht in het bijzonder. 

Cultuurhistorische waarden (C)

1. Nederzettingengeschiedenis. Het object is van 
belang als bijzondere uitdrukking van een geo-
grafische, landschappelijke, beleidsmatige en/
of bestuurlijke ontwikkeling;

2. Innovatieve / traditionele waarde. Het object is 
van belang wegens innovatieve kwaliteiten of 
als belangrijke representant in een traditionele 
ontwikkeling; 

3. Sociaal-economisch / cultuurhistorisch belang. 
Het object is van belang vanwege de bestem-
ming die verbonden is met bijvoorbeeld een 
bijzondere sociaal-historische, economische, 
technische, religieuze of cultuurhistorische ont-
wikkeling; 

4. Historische waarde. Het object is van belang 
vanwege een plaatselijk, regionaal en/of lan-
delijk historisch gegeven, zoals bekende bewo-
ners, beroepen, bijzondere activiteiten en/of 
gebeurtenissen.

architectuurhistorische waarden (a)

1. Ontwerper. Het object is van belang voor het 
oeuvre van een bouwmeester, ingenieur, archi-
tect, interieur-, tuin- of stedenbouwkundig ont-
werper, dan wel een beeldend kunstenaar;

2. Schoonheid. Het object is van belang wegens 
de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van 
het ontwerp;

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

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

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

6. Bouwtype. Het object is van belang als goed 
voorbeeld van een functionele en/of typologi-
sche ontwikkeling;

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

8. (Toegepaste) kunstwerken. Het object is van be-
lang vanwege de (toegepaste) en/of  toege-
voegde kunstwerken uit een bepaalde periode.

Stedenbouwkundige, 
ensemblewaarden en 
landschappelijke waarden (S)

1. Concept. Het object is van belang als es-
sentieel onderdeel van een groter geheel, 
dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, 
stedenbouwkundig, landschappelijke van 
belang is voor Rotterdam.

2. Gegroeid geheel. Het object is van belang 
vanwege de situering, verbonden met de 
ontwikkeling/uitbreiding van Rotterdam;

3. Verkaveling. Het object is van belang van-
wege de wijze van verkaveling, inrichting 
van de openbare ruimte en/of specifieke 
functies en/of de historisch-ruimtelijke re-
latie met groenvoorzieningen, wegen en/of 
water (vormgeving);

4. Silhouet. Het object is van belang voor het 
aanzien/gezicht van Rotterdam; 

5. Ensemble. Het object is van belang vanwe-
ge de situering en/of de (historisch-)ruimte-
lijke relaties met de omgeving, zoals groen-
voorzieningen, park/tuin, wegen, water en/
of bodemgesteldheid;

6. Openbare ruimte. Het object is van belang 
vanwege de ruimtelijke kwaliteiten; 
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objectenkaart

LEGENDA

Structuurelementen 

Beeldbepalende structuurlijn

Beeldbepalende open ruimte 

Pre-industriële route

Zichtlijn

Frictie (=beeldverstorend structuurelement)

Frictie (=beeldverstorend structuurelement)

Elementen openbare ruimte en infrastructuur 

Kraanrail

Spoorrail

Objecten

Rijksmonument 

Gemeentelijk monument 

Toekomstig gemeentelijk monument 
(reeds besloten)

Beeldbepalend object zwaar aangetast

Beeldbepalend object aangetast

Beeldbepalend object 

Frictie (=beeldverstorend object)

Ensembles

Waardevol ensemble / karakteristiek complex

*

#

1

2

3

4

5

6

A B C D E F G H

Inventarisatie beeldbepalende objecten Katendrecht (onderdeel van CV Katendrecht)
FLEXUSAWC 4 november 2019
DEELGEBIED STRAAT HUISNR. WAARDERING WAARDERINGSCODE TOELICHTING WAARDERINGSCODE BIJZONDERHEDEN 

(indien bekend)
Zie kaarten in 
CV KATENDRECHT

* terrein niet volledig geinventariseerd. Let op: niet alle complexen zijn voor de waardering volledig bezocht, 
omdat het om private bezittingen gaat die niet zonder toestemming 
toegankelijk zijn. Op vanaf de openbare weg niet of minder zichtbare 
locaties kunnen zich niet geïnventariseerde cultuurhistorische 
waardevolle objecten bevinden. Wanneer een terrein niet voldoende 

ondezocht is, is dat aangegeven met het teken *
 
Vanwege de ingrijpende stadsvernieuwing op Katendrecht, waarbij 
oorspronkelijke (hoog) kwalitatieve architectuur (sterk) is aangetast, is er 
binnen de categorie 'Beeldbepalend object' een specificatie aangebracht 
in 'Beeldbepalend' (=kwalitatief onderscheidend gevelbeeld dat 
grotendeels overeenkomt met oorspronkelijke situatie), 'Beeldbepalend-
aangetast' (onderscheidend gevelbeeld dat door moderne ingrepen 
minder kwaliteiten heeft), en 'Beeldbepalend-zwaar aangetast', waarbij 
een voorheen onderscheidend gevelbeeld door moderne ingrepen in 
negatieve zin sterk is getransformeerd. Afhankelijk van de 
oorspronkelijke architectonische kwaliteiten is een aanbeveling voor 
herstel opgenomen. 

Gebaseerd op document: 
'Cultuurhistorische verkenningen. 
Handleiding voor onderzoek naar de 
cultuurhistorie van gebieden en locaties in 
Rotterdam', d.d. 30.03.17

KWALITEITSAANDUIDING OORSPRONKELIJKE ARCH. : 

De gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand vormgegeven. (hoogste 
beoordeling: monumentaal)

De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie (één-na-hoogste beoordeling: waardevolle 
architectuur, zeer karakteristiek)

De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven (waardevolle 
architectuur, karakteristiek)

De gevels waren voor de bouwtijd sober, maar met aandacht voor functionele detaillering 
vormgegeven. (sobere architectuur, maar architectonisch herkenbaar uit een bepaalde 
architectuurperiode). 

De gevels zijn hoofdzakelijk functioneel vormgegeven, en kennen weinig aanvullende 
stijlmiddelen voor architectonische expressie. 

VOORGESTELD BELEID: 
Aangetast en rijke architectuur: herstel is wenselijk
Aangetast en bovengemiddelde architectuur: herstel is wenselijk
Aangetast en architectuur met extra kwaliteiten: herstel is wenselijk
Aangetast en sobere architectuur: herstel is mogelijk

Sterk aangetast en rijke architectuur: herstel is wenselijk
Sterk aangetast en bovengemiddelde architectuur: herstel is wenselijk
Sterk aangetast en architectuur met extra kwaliteiten: herstel is wenselijk
Sterk aangetast en sobere architectuur: herstel is mogelijk

Bouwhistorisch onderzoek is in zijn algemeenheid niet meegenomen in de waardering. 
Wanneer er een grote waarschijnlijkheid is dat er het gebouw ouder is dan zijn uiterlijke 
verschijningsvorm speelt de bouwhistorische  verwachting wel een rol bij de waardering 
(code A7). 
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A B C D E F G H

ATJEHSTRAAT ATJEHSTRAAT 
1 2-10 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.     
A5: Architectuureenheid is uitdrukking van de oorspronkelijke steden-bouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij decoratieve representativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking 
de grondtoon waren. Het representeert typisch 19e-eeuwse grootstedelijke architectuur. 
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

1 12-20 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 2-10, behalve: 
A5: Gevels en daklandschap zijn nu door stadsvernieuwing aangetast. 

1 29-33 BEELDBEPALEND OBJECT(zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 2-10

1 35-47 BEELDBEPALEND OBJECT(zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 2-10

1 55-61 BEELDBEPALEND OBJECT(zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 2-10

1 56 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als nr. 2-10, behalve: 
A5 & G1: Gevels en daklandschap zijn redelijk gaaf gebleven. 
S3: architectuureenheid staat op een hoek en is op die stedenbouwkundige situering 
vormgegeven. 

1 58-62 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

1 64 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

1 66 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

1 67-69 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10, behalve:
A3: verfijnd vormgegeven plint is zeer beeldbepalend. Nu aangetast. 

1 68-70 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10

1 71 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10, behalve:
A3: verfijnd vormgegeven plint is zeer beeldbepalend. Nu aangetast. 

1 72-76 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10

1 73-75 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10

1 77 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10, behalve:
A3: verfijnd vormgegeven plint is beeldbepalend. Nu aangetast. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Sumatrastraat 6-8.

1 78-82 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als onder nr. 2-10

1 79 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als nr. 2-10, behalve: 
A2: verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend
A5 & G1: Gevels en daklandschap zijn redelijk gaaf gebleven. 
S3: architectuureenheid staat op een hoek en was op die stedenbouwkundige situering 
vormgegeven. Oorspronkelijke geveltop op hoek is nu eraf gesloopt. 

1 90-94 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

1 96 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

1 98-102 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 idem als onder nr. 2-10

30

31

32

33

34

35

36

A B C D E F G H
BREDE HILLEDIJK BREDE HILLEDIJK

101-107 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A6, S1, G3 C2 & A6: Garagecomplex is een goed voorbeeld van een bedrijfscomplex onder geschakelde 
schaaldaken met een betonconstructie, zoals in de Wederopbouwjaren vaak werd 
ontworpen. Op Katendrecht is dit het enige exemplaar. 
S1 & G3: het complex maakt onderdeel uit van een bedrijvenstrook voor betrekkelijk kleine 
bedrijven, zoals die al sinds het ontstaan van Katendrecht en de Rijnhaven was gegroeid.. Ook 
na de oorlog - tot op heden - heeft deze strook als zodanig gefunctioneerd. 

115-117 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A3, A5, S1, G1, Z1 C2: Dit bedrijfsgebouw dateert uit het eind van de 19e of begin 20e eeuw, en is een van de 
oudste nog bestaande bedrijfsgebouwen van Katendrecht, uit de bloeitijd van de Rijn- en 
Maashaven. Het gebouw heeft daamee een hoge waarde voor de geschiedenis van het 
gebied. 
A3, A5, G1: het gebouw is een tradtioneel bedrijfsgebouw, gebaseerd op een 19e-eeuwse 
architectuurtraditie (houten constructie, baksteen en dakpannen als afwerking, 
gevelornamentiek). Daar zijn er niet veel meer van in Katendrecht. Het object is betrekkelijk 
gaaf gebleven. 
Z1: zie hierboven

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 121 en Rijnhaven ZZ 18, 20-26 
en 28-32

121 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A3, A5, S1, G1, Z1 C2: Dit bedrijfsgebouw dateert uit het eind van de 19e of begin 20e eeuw, en is een van de 
oudste nog bestaande bedrijfsgebouwen van Katendrecht, uit de bloeitijd van de Rijn- en 
Maashaven. Het gebouw heeft daamee een hoge waarde voor de geschiedenis van het 
gebied. 
A3, A5, G1: het gebouw is een tradtioneel bedrijfsgebouw, gebaseerd op een 19e-eeuwse 
architectuurtraditie (houten constructie, baksteen en dakpannen als afwerkin, ornamentiek 
aan buitenzijde). Daar zijn er niet veel meer van in Katendrecht. Het object is relatief gaaf 
gebleven. 
Z1: zie hierboven

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 115-117 en Rijnhaven ZZ 18, 20-
26 en 28-32

1 141 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 
van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
C4: hoekpand is altijd een café geweest, tot op de huidige dag. Object heeft daarom een grote 
herinneringswaarde voor Katendrecht. 
A3 & A5: Architectuureenheid is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet en architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de 
havens werd gerealiseerd, en waarbij decoratieve representativiteit en een niet-havenachtige 
uitdrukking de grondtoon waren. Het representeert typisch 19e-eeuwse grootstedelijke 
architectuur. 
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn betrekkelijk gaaf gebleven. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

141 
(vervolg)

S3: object staat op een sterk taps toelopende V-vorige kavel op de kop van een taps 
toelopend bouwblok; dit is een bijzonder karakteristieke verkaveling en typisch voor de 
stedenbouw vh eind vd 19e- begin 20e eeuw. Dergelijke panden werden en worden vaak 
gebruikt als cafélocatie. De hoek is ontworpen op deze stedenbouwkundige situatie. 
G1: De historische detaillering en ornamentiek is nog intact en van grote waarde voor de 
herkenbaarheid en authenticiteit van de architectuur 

1 143-145 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A5, S1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A5: zie onder nr. 141
Archtitectuureenheid is in lichte mate aangetast. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: zie onder nr. 141
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A B C D E F G H
vervolg BREDE HILLEDIJK BREDE HILLEDIJK
1 229 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A5, S1, S23, G1,G3 Idem als onder nr. 221-227. Volume is kleinstedelijk en vormt een eenheid met nr 221-227.

241-245 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A3: Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend
A5: zie onder nr. 141
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: zie onder nr. 141

247-251 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als onder nr. 241-245, behalve: 
A3: Plint is beeldbepalend. 

253-255 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: zie onder nr. 141
A3: topgevels zijn verfijnd vormgegeven.
A5: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie.
Het geheel is met stijl gerenoveerd.  
S3: kappen zowel al de topgevels zijn intact gebleven tijdens renovatie. Dat is een 
beeldbepalende hoofdkarakteristiek temidden van de platte afdekkingen. 
S1 & G3: S1 & G3: zie onder nr. 141

257-265 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A3: de plinten zijn verfijnd vormgegeven en beeldbepalend
A5: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: zie onder nr. 141

267 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A5, S1, G1, G3 Idem als onder 257-265, behalve: 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen, 
maar het gevelbeeld is door loggia's aangetast. 

269-271C BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A2, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: zie onder nr. 141
A2, A3, A5, G1: 
De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie. De rijk vormgegeven topgevel reageert op de 
hoeksituatie. De puien zijn rijk vormgegeven (jugendstil). Het geheel is door de kunststof 
kozijnen aangetast, maar de meeste detaillering en ornamentiek is behouden gebleven. 
Herstel is wenselijk. 
S3: het pand staat op een hoek en is op die stedenbouwkundige situatie vormgegeven. 
S1 & G3:  zie onder nr. 141

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 273A-273E. 

273A-273E BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A2, A3, A5, S1, G3 Idem als nr. 269-271C
Behalve: geen hoeksituatie
Behalve: Gevel en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. Herstel is wenselijk.

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 269-271C. 

37

38

39

40

41

42

43

44

A B C D E F G H
vervolg BREDE HILLEDIJK BREDE HILLEDIJK
1 147-149 BEELDBEPALEND OBJECT C2, A5, S1, G3 C2: het object is een voorbeeld van een wederopbouwinvulling binnen het 19e eeuwse 

patroon van Katendrecht. 
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Het gaat  
hier om een wederopbouwpand die de vroeg-naoorlgose periode van Katendrecht 
representeert, toen de Rijn- en Maashaven nog intensief werden gebruikt en Katendrecht nog 
niet in verval was. Daarmee vertegenwoordigt deze gevel een cultuurhistorische waarde. 
Gevel is nog betrekkelijk gaaf en historische detaillering en ornamentiek is nog steeds  intact. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. De wederopbouwsignatuur valt weliswaar buiten de kernperiode van 
dit gebied, maar ondersteunt wel de ruimtelijke kernkarakteristieken op eigen wijze. 

1 155-159 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A3: Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend
A5: zie onder nr. 141
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: zie onder nr. 141

1 161-167 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A3: Verfijnd ontworpen plint is beeldbepalend
A5: zie onder nr. 141
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
G1: bepaalde onderdelen van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek zijn nog volledig 
aanwezig (zoals plintafwerking). 
S1 & G3: zie onder nr. 141

1 169-177 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A5: zie onder nr. 141
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: zie onder nr. 141

1 179-185 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als onder 169-177

1 219 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A3, een van de weinige topgevels in Katendrecht, zeldzaam. 
De gevel was voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie
A5: zie onder nr. 141
Archtitectuureenheid is in lichte mate aangetast. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: zie onder nr. 141

1 221-227 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1, zie onder nr. 141. 
A2: Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend
A5: zie onder nr. 141
S3: de volumes zijn kleinstedelijk. Dit kwam op meerdere plekken in Katendrecht voor. 
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: zie onder nr. 141
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A B C D E F G H

DELISTRAAT DELISTRAAT
2 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
C4: hoekpand is decennialang een café geweest. Het heeft nu nog steeds een 
horecabestemming. Object heeft daarom herinneringswaarde voor Katendrecht. 
A3 & A5: Architectuureenheid is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet en architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de 
havens werd gerealiseerd en waarbij decoratieve representativiteit en een niet-havenachtige 
uitdrukking de grondtoon waren. Het representeert typisch 19e-eeuwse grootstedelijke 
architectuur. 
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. De historische 
pui is beeldbepalend voor de gevelexpressie. Gevels zijn betrekkelijk gaaf gebleven, 
daklandschap echter niet. Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen 
stijlvol aangevuld of vervangen. Raam- en kozijndetails zijn vereenvoudigd. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

2 (vervolg) Architectuur is een essentieel onderdeel van het historische ensemble van het Deliplein. 
G1: De historische detaillering en ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact of 
hersteld en van grote waarde voor de herkenbaarheid en authenticiteit van de architectuur 

4 -12 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als bij nr. 2, behalve: geen hoekpand maar horecabestemming
altijd onderdeel van functie van architectuureenheid geweest. 

14-26 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als bij nr. 2, behalve: geen hoekpand maar horecabestemming
altijd onderdeel van functie van architectuureenheid geweest. 

28-34 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als bij nr. 2, behalve: geen hoekpand maar horecabestemming
altijd onderdeel van functie van architectuureenheid geweest. 

36-44 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als bij nr. 4-10. Aanvullend: 
A2, A3, A5, G1: Verfijnd ontworpen puien zijn zeer beeldbepalend

46-52 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als bij nr. 2. Aanvullend
A2, A3, A5, G1: pand was en is verbijzonderd met rijk uitgevoerde geveltoppen. 
Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend.
S3: Hoekpand was oorpronkelijk ook uitgevoerd met geveltop op hoek, reagerend op 
stedenbouwkundige situering. Geveltop is verdwenen. 
De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie.
S1 & G3: idem als nr. 2

Object vormt één architectuureenheid met 
Sumatraweg 2-4
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LOMBOKSTRAAT LOMBOKSTRAAT
1-3 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als Delistraat 2 Object vormt één architectuureenheid met 

Delistraat 2. 

7 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A2, A5, S1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 
van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.    
A2: Gevel heeft bijzondere decoratie (architraaflijst rondom twee vensters). 
A5: Architectuureenheid is uitdrukking van de oorspronkelijke steden-bouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij decoratieve representativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking 
de grondtoon waren. Het representeert typisch 19e-eeuwse grootstedelijke architectuur. 
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

11 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als Delistraat 2, behalve: 
A5 & G1: Gevels en daklandschap zijn redelijk gaaf gebleven. Architectuur reageert op 
hoeklocatie
Aanvullend: S1: Architectuur reageert op hoeklocatie door middel van topgevel en afgesnoten 
hoek. Historische Pui is zeer beeldbepalend. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Atjehstraat 56.

15-17 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als Lombokstraat 7, behalve hier geen architraaflijst op gevel.

KATENDRECHTSESTRAAT KATENDRECHTSESTRAAT
2 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
C4: hoekpand is decennialang een café geweest. Het heeft nu nog steeds een 
horecabestemming. Object heeft daarom herinneringswaarde voor Katendrecht. 
A3 & A5: Architectuureenheid is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet en architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de 
havens werd gerealiseerd, en waarbij decoratieve representativiteit en een niet-havenachtige 
uitdrukking de grondtoon waren. Het representeert typisch 19e-eeuwse grootstedelijke 
architectuur. Verfijnd ontworpen hoekpui is zeer beeldbepalend
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap  zijn betrekkelijk gaaf gebleven.  Het geheel is met stijl gerenoveerd en met 
moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. Raam- en kozijndetails zijn vereenvoudigd. 

2 (vervolg) S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. Architectuur is een essentieel onderdeel van het historische 
ensemble van het Deliplein. 
G1: De historische detaillering en ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact of 
hersteld en van grote waarde voor de herkenbaarheid en authenticiteit van de architectuur 

4-8 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 idem als Katendrechtsestraat 2,behalve: geen hoeklocatie maar pand
in rij. Geen pui, maar beeldbepalende plintverdieping  
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vervolg KATENDRECHTSESTRAAT KATENDRECHTSESTRAAT

10 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A5, S1, G1, G3 idem als Katendrechtselaan 2, behalve: geen hoeklocatie, maar pand
in rij. Verfijnde pui is zeer beeldbepalend. 

12-14 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A5, S1, G1, G3 idem als Katendrechtsestraat 4-8.

16-22 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A2, A3, A5, S1, S3, G1, G3 idem als Katendrechtsestraat 2. 
Behalve: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht 
voor bijzondere architectonische expressie
Verfijnde pui op hoek zeer beeldbepalend, net als decoratieve lijst die  een gestuukt muurvlak 
bedoeld voor muurreclame omgeeft. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Rechthuislaan 16.

38-42 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 C1: Idem als Katendrechtsestraat 2   
A3 & A5:Idem als Katendrechtsestraat 2   
De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing aangetast. De historische detaillering en 
ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

44-50 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder 38-42.

52-56 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder 38-42.

58-60 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder 38-42.

62 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder 38-42.

196-198 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G3 idem als onder 38-42.

RECHTHUISLAAN RECHTHUISLAAN
1 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1:Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' van 

Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging een 
enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
C4: Dit pand was al gebouwd voordat de stedenbouwkundige plannen van De Jongh voor 
Katendrecht waren gerealiseerd. Dit pand heeft als jazzclub Negro Palace Belvédère een 
eminente rol gespeeld in het culturele leven van Katendrecht tussen de wereldoorlogen en 
tijdens de WOII. Ook is hier het eerste Chinese  restaurant van Nederland geopend in 1915. 
Het pand is zeer nauw met de geschiedenis van Katendrecht verbonden. 
A2, A3 & A5: Gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand vormgegeven. 
Vrijwel alle onderdelen van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek zijn nog aanwezig. 
Kozijn- en raamhout zijn wel vervangen. Verfijnd ontworpen plint is hier zeer beeldbepalend. 
Het geheel is met stijl gerestaureerd. 

Nu verhalenhuis Belvédère de Kaap. 
Het pand heeft nog altijd een centrale  
culturele rol op Katendrecht. 
Dit object is van monumentale waarde voor 
Katendrecht en Rotterdam. 

1 (vervolg) S1: object is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij representativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking de grondtoon 
waren. Het representeert typisch 19e eeuwse grootstedelijke architectuur. 
G1: De historische detaillering en ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact of 
hersteld en van grote waarde voor de herkenbaarheid en authenticiteit van de architectuur 
G3: Object ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische signatuur van dit 
deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, maar nog voldoende 
coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-woonwijk op te roepen. 

5 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1:idem als Rechthuislaan 1
A2, A3, A5: Gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand vormgegeven. De 
meeste onderdelen van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek zijn nog aanwezig. 
Raamhout en balkonhekken zijn wel vervangen. 
Het geheel is met stijl gerestaureerd. 
S1: idem als Rechthuislaan 1
G1 & G3:  idem als Rechthuislaan 1
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vervolg RECHTHUISLAAN RECHTHUISLAAN

9-17 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 C1: Idem als Rechthuislaan 1    
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde 
detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven.Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Idem als Rechthuislaan 1

16 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A2, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als Katendrechtsestraat 2. Object vormt één architectuureenheid met 
Katendrechtsestraat 16-22.

19-21 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 9-17

20 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als Rechthuislaan 1
A3 & A5: Het gevelbeeld was voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Bepaalde onderdelen van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek zijn nog volledig 
aanwezig (zoals puien en gootlijst). Verfijnd ontworpen puien zijn hier zeer beeldbepalend. 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: Idem als Rechthuislaan 1

23-27 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Plint 
oorspronkelijk bijzonder vormgegeven (jugendstil).  Gevels en daklandschap zijn door 
stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard 
gebleven. Herstel is wenselijk. 

24 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevel was voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht 
voor bijzondere architectonische expressie.  Gevel is door stadsvernieuwing zwaar aangetast. 
Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.

29-39 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5 De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Plint 
oorspronkelijk bijzonder vormgegeven. Gevels zijn door stadsvernieuwing zwaar aangetast. 
Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.

26 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als nr. Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevel was voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht 
voor bijzondere architectonische expressie. Gevel is door stadsvernieuwing aangetast. 
Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.

28-30 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht 
voor bijzondere architectonische expressie. Gevels zijn door stadsvernieuwing aangetast. 
Herstel is wenselijk.

40 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht 
voor bijzondere architectonische expressie. Gevels en daklandschap zijn door 
stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard 
gebleven. Herstel is wenselijk.

41-51 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 Idem als Rechthuislaan 9-17
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Plint 
oorspronkelijk bijzonder vormgegeven. Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing 
zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Bepaalde 
detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.
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RECHTHUISSTRAAT RECHTHUISSTRAAT
2-10 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. De historische detaillering en 
ornamentiek (Jugendstil) is nog voor een aanzienlijk deel intact. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Katendrechtsestraat 58-62

12-36 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 idem als nr. 2-10

21-27 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2-10. 
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Het 
daklandschap is in stadsvernieuwing sterk gewijzigd. Het geheel is met stijl gerenoveerd en 
met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. De historische detaillering en 
ornamentiek (Jugendstil) is nog voor een aanzienlijk deel intact of hersteld. 
S1 & G3: Idem als nr. 2-10. 

29 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3 A5, S1, G1, G3 C1: idem als 2-10
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met 
aandacht voor bijzondere architectonische expressie. 

35-39 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 21-27, behalve: 
A2, A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met 
aandacht voor bijzondere architectonische expressie. Het daklandschap is in stadsvernieuwing 
sterk gewijzigd. Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol 
aangevuld of vervangen. De historische detaillering en ornamentiek (Jugendstil) is nog voor 
een aanzienlijk deel intact of hersteld. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Rechthuisstraat 43 en met Tolhuislaan 145 en 
147. 
Tolhuislaan 147 is apart behandeld omdat deze 
gevel een afwijkend gevelbeeld heeft als gevolg 
van renovatie. 

43 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2 A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 35-39 Object vormt één architectuureenheid met 
Rechthuisstraat 35-39 en met Tolhuislaan 145 
en 147. 
Tolhuislaan 147 is apart behandeld omdat deze 
gevel een afwijkend gevelbeeld heeft als gevolg 
van renovatie. 

38-42 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A2, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2-10
A3: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie.  Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing  
zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is 
wenselijk.
S1 & G3: idem nr. 2-10.

Object vormt één architectuureenheid met 
Tolhuislaan 139.  
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RIJNHAVEN ZUIDZIJDE RIJNHAVEN ZUIDZIJDE 
18 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A3, A5, S1, G1, Z1 C2: Dit bedrijfsgebouw dateert uit het eind van de 19e of begin 20e eeuw, en is een van de 

oudste nog bestaande bedrijfsgebouwen van Katendrecht, uit de bloeitijd van de Rijn- en 
Maashaven. Het gebouw heeft daamee een hoge waarde voor de geschiedenis van het 
gebied. 
A3, A5, G1: het gebouw is een tradtioneel bedrijfsgebouw, gebaseerd op een 19e eeuwse 
architectuurtraditie (houten constructie, baksteen en dakpannen als afwerkin, ornamentiek 
aan buitenzijde). Daar zijn er niet veel meer van in Katendrecht. Het object is relatief gaaf 
gebleven. 
S1: het complex maakt deel uit van een originele bedrijvenstrook, die al vanaf de ontwikkeling 
van Katendrecht deel uitmaakt van dit gebied. 
Z1: zie hierboven

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 115-117, Brede Hilledijk 121 en 
Rijnhaven ZZ 20-26 en 28-32

20-26 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A3, A5, S1, G1, Z1 Idem als Rijnhaven ZZ 18
Aanvullend: dit is het meest beeldbepalende deel van het complex en het deel waar de 19e 
eeuwse karakteristiek het meest beeldbepalend is. Mogelijk heeft er een woning boven de 
bedrijfsruimte gezeten. In hoofdopzet is deze organisatie nog herkenbaar. Dit is zeer zeldzaam 
op Katendrecht. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 115-117, Brede Hilledijk 121 en 
Rijnhaven ZZ 18 en 28-32

28-32 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C2, A3, A5, S1, G1, Z1 Idem als Rijnhaven ZZ 18 Object vormt één architectuureenheid met 
Brede Hilledijk 115-117, Brede Hilledijk 121 en 
Rijnhaven ZZ 18 en 20-26. 

37 BEELDBEPALEND OBJECT C2, C3, C4, A5, S1, S4, S5, G1, G2 C2, C3: Dit complex is gebouwd als Centraal Bureau van de Nationale Cooperatie aan- en 
verkoopvereniging van de Landbouw (Cebeco) direct na WOII. 
Het gebouw staat symbool voor de sterk schaalvergrotende industrie, zoals die vooral vanaf 
het Interbellum in een stroomversnelling raakte. Het naastgelegen Latenstein is eveeens een 
zeer grootschalig gebouw, dat eveneens voor een coöperatie is gebouwd, niet toevallig direct 
na WOII. Ook Latenstein (rijksmonument) staat symbool voor deze schaalvergroting, in dat 
geval in landbouwproductverwerkende industrie. 
A5: het gebouw staat symbool voor een sterk doorgevoerde  functionalistische bouwstijl. 
S1 & S4 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote 
havengerelateerde bedrijfsgebouwen zoals die - met een flinke aanloop vóór WOII - vooral na 
WOII zijn ontstaan aan de noordrand van Katendrecht. Voor het silhouet van Katendrecht, de 
geschiedenis en aanblik van de RIjnhaven zijn deze havenkolossen van groot belang. 
G1: het geheel is nog vrijwel geheel intact. 
G2: De hoofdvorm van dit complex vormt tezamen met die van Latenstein/Codrico één 
samenhangend ensemble, zonder ooit als zodanig ontworpen te zijn. De hoofdvorm is 
afgeleid van de verschillende functionaliteiten van de verschillende delen van het gebouw en 
van het totale complex. De hoofdvorm is daarmee zeer complex en opvallend. 

Nummering op kaart is waarschijnlijk niet 
volledig of kloppend
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SUMATRAWEG SUMATRAWEG
1-5 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
C4: Het pand is zeer nauw met de geschiedenis van Katendrecht verbonden. 
A2, A3, A5, G1: Detaillering en gevelbeeld was voor de bouwtijd uitzonderlijk rijk en is nog 
altijd een blikvanger van het Deliplein. Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne 
middelen stijlvol aangevuld of vervangen. De historische detaillering en ornamentiek 
(Jugendstil) is nog voor een aanzienlijk deel intact of hersteld. Kozijn- en raamhout zijn wel 
vervangen. Daklandschap is nieuw ontworpen.. Plint en puien zijn zeer beeldbepalend 
(Jugendstil). 

Dit object is van monumentale waarde voor 
Katendrecht en Rotterdam. 

1-5 
(VERVOLG)

S1: object is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij represen-tativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking de 
grondtoon waren. Het representeert typisch 19e eeuwse grootstedelijke architectuur. 
G3: Object ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische signatuur van dit 
deelgebied (centrum van Katendrecht), het laatste restant van de typisch 19e eeuwse haven-
woonwijk van Katendrecht.

2-4 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Idem als nr. 1-5
A2, A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met 
aandacht voor bijzondere architectonische expressie. Architectuureenheid was en is 
verbijzonderd met rijk uitgevoerde geveltoppen. 
Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend.
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
De historische detaillering en ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact of hersteld. 
Kozijn- en raamhout zijn wel vervangen. Daklandschap is nieuw ontworpen. Plint is zeer 
beeldbepalend. 
Het geheel is met stijl gerestaureerd. 
S3, Hoekpand was oorpronkelijk ook uitgevoerd met geveltop op hoek, reagerend op 
stedenbouwkundige situering. Geveltop is verdwenen. 
S1 & G3: Idem als nr. 1-5

Object vormt één architectuureenheid met 
Delistraat 46-52. 

6-8 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 C1: Idem als nr. 1-5.
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door de stadsvernieuwing aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Plint is beeldbepalend maar is eveneens aangetast. Herstel 
is wenselijk. 

Object vormt één architectuureenheid met 
Atjehstraat 77-79.

9-17 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1:  Idem als nr. 1-5.
C4: Het pand was een danslokaal dat al begin 20e eeuw Walhalla heette. Het heeft een 
belangrijke rol in het sociale leven van Katendrecht vervuld en is zeer nauw met de 
geschiedenis van Katendrecht verbonden. 
A2, A3, A5, G1: Detaillering en gevelbeeld was voor de bouwtijd uitzonderlijk rijk en is nog 
altijd een blikvanger van het Deliplein.  Met name de puien zijn zeer  monumentaal en op 
Rotterdamse schaal uitzonderlijk. Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne 
middelen stijlvol aangevuld of vervangen. De historische detaillering en ornamentiek 
(Jugendstil) is nog voor een aanzienlijk deel intact of hersteld. Kozijn- en raamhout zijn wel 
vervangen. Daklandschap is nieuw ontworpen.
S1 & G3: idem als nr.1-5

12-18 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: Idem als 1-5
A5, De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn door stadsvernieuwing  zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is mogelijk.
S1 & G3: idem als 1-5.

124

125

126
127

128

129

130

A B C D E F G H
vervolg SUMATRAWEG SUMATRAWEG

19-27 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A5, S1, S3, G3 C1: Idem als 1-5
A5: De gevels waren voor de bouwtijd sober, maar met aandacht voor functionele detaillering 
vormgegeven. Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing  aangetast. Bepaalde 
detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.
S3: Dit is een rij geschakelde woningen van twee verdiepingen plus langskap, mogelijk nog van 
vóór de stedenbouwkundige plannen van De Jongh voor Katendrecht. Dit is een bijzonderheid 
voor Katendrecht. 
S1 & G3: Idem als 1-5

20-22 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Idem als nr. 1-5
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven.  
Verfijnd ontworpen plint is zeer beeldbepalend.
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
De historische detaillering en ornamentiek is nog voor een aanzienlijk deel intact of hersteld. 
Kozijn- en raamhout zijn wel vervangen. Daklandschap is nieuw ontworpen. 
S3, Hoekpand was oorpronkelijk ook uitgevoerd met geveltop op hoek, reagerend op 
stedenbouwkundige situering. Geveltop is verdwenen. 
S1 & G3: Idem als nr. 1-5

TIMORSTRAAT TIMORSTRAAT
2-8 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel. 
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn door stadsvernieuwing  zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1: object is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij representativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking de grondtoon 
waren. Het representeert typisch 19e eeuwse grootstedelijke architectuur. 
G3: Object ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische signatuur van dit 
deelgebied (centrum van Katendrecht), het laatste restant van de typisch 19e eeuwse haven-
woonwijk van Katendrecht.

10-12 C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 2-8
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TOLHUISSTRAAT TOLHUISSTRAAT
2-8 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.
A2, A3, A5, G1: Gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand vormgegeven. 
De oorspronkelijk detaillering en ornamentiek is nog grotendeels aanwezig. Verfijnd 
ontworpen plint is hier zeer beeldbepalend. Kozijn- en raamhout is wel vervangen. 
Daklandschap is nieuw ontworpen. Het geheel is met stijl gerestaureerd. De entree op de 
hoek is zeer expressief en voor Rotterdamse begrippen uitzonderlijk rijk. Achter de voorgevel 
is het geheel sterk vernieuwd. 
S1: object is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij represen-tativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking de 
grondtoon waren. Het representeert typisch 19e eeuwse grootstedelijke architectuur. 
G3: Object ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische signatuur van dit 
deelgebied (centrum van Katendrecht), het laatste restant van de typisch 19e eeuwse haven-
woonwijk van Katendrecht.

Object vormt één architectuureenheid met 
Veerlaan 68-70. 

Dit object is van monumentale waarde voor 
Katendrecht en Rotterdam. 

10-12 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2-8
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Veel van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek is nog aanwezig (zoals lijsten boven 
ramen en gootlijst). Rijke historische pui is zeer beeldbepalend. Het geheel is met stijl 
gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: Idem als nr. 2-8

\

41-47 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, S3, G1, G3 Idem als nr. 10-12; Aanv ullend: 
S3: schuine rooilijn is terug te voeren op de kromming van de voormalige 'Oude Dijk' d.i. de 
historische dorpsstraat  (nu Tolhuistraat). 

127 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A3, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2-8
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. De historische detaillering en 
ornamentiek is nog deels intact. Puien zijn nog deels intact en beeldbepalend. Herstel is 
wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

134-144 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C2, A3, A5, S1, G3 C2: het object is een voorbeeld van een wederopbouwinvulling binnen het 19e eeuwse 
patroon van Katendrecht. 
A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Het 
gaat hier om een wederopbouwpand die de vroeg-naoorlgose periode van Katendrecht 
representeert, toen de Rijn- en Maashaven nog intensief werden gebruikt en Katendrecht nog 
niet in verval was. Daarmee vertegenwoordigt deze gevel een cultuurhistorische waarde. 
Gevel is door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is 
bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. De wederopbouwsignatuur valt weliswaar buiten de kernperiode van 
dit gebied, maar ondersteunt wel de ruimtelijke kernkarakteristieken op eigen wijze. 
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A B C D E F G H
vervolg TOLHUISSTRAAT TOLHUISSTRAAT

148-162 BEELDBEPALEND OBJECT (aangetast) C1, A2, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2-8
A2 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Plint is zeer beeldbepalend vormgegeven, maar puien zijn 
aangetast. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

164 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2-8    
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

166-172 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 164

TOLHUISLAAN TOLHUISLAAN
1-5 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1:Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' van 

Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging een 
enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels en 
daklandschap zijn echter nu door stadsvernieuwing zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. 

7-9 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 1-5

11-15 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 1-5

113-119 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 1-5

123 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 Idem als nr. 1-5

125-139 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A2, A5, S1, G3 Idem als nr. 1-5.
A2: De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor 
bijzondere architectonische expressie.  Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing  
zwaar aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is 
wenselijk.

Object vormt één architectuureenheid met 
Tolhuislaan 139.  

145 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1: Idem als nr. 1-5
A2, A3, A5, G1:  De gevels waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met 
aandacht voor bijzondere architectonische expressie. De oorspronkelijk detaillering en 
ornamentiek is nog grotendeels aanwezig.  Kozijn- en raamhout is wel vervangen. 
Daklandschap is nieuw ontworpen. Rijke historische pui en entree op hoek is zeer 
beeldbepalend. Bogen boven vensters zijn uitzonderlijk vormgegeven. Het geheel is met stijl 
gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. Achter de voorgevel 
is het geheel sterk vernieuwd. 
S1 & G3: idem als nr. 1-5.

Object vormt één architectuureenheid met 
Tolhuislaan 147 en met Rechthuislaan 35-39 en 
nr. 43.
Tolhuislaan 147 is apart behandeld omdat deze 
gevel een afwijkend gevelbeeld heeft als gevolg 
van renovatie. 
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147 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1, idem als bij nr. 145.    
A2, A3, A5, G1: Gevel vormde oorspronkelijk één architectuureenheid met nr.145. De gevels 
waren voor de bouwtijd bovengemiddeld rijk vormgegeven, met aandacht voor bijzondere 
architectonische expressie. Dit deel van de eenheid is aangetast (gevel en daklandschap). 
Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Herstel is wenselijk.
S1 en G3: idem als nr. 145

Object vormt één architectuureenheid met 
Tolhuislaan 145 en met Rechthuislaan 35-39 en 
nr. 43.
Tolhuislaan 147 is apart behandeld omdat deze 
gevel een afwijkend gevelbeeld heeft als gevolg 
van renovatie. 

153-157 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A3, A5, S1, G1, G3 A3 & A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels en daklandschap zijn door stadsvernieuwing aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven.Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: Idem als nr. 145. 

221-225 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als bij 1-5
A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Veel van de oorspronkelijke detaillering en ornamentiek zijn nog aanwezig (zoals lijsten boven 
ramen en gootlijst). Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol 
aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: idem als nr. 145

227-231 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 221-225. 
A3: historische pui is zeer beeldbepalend.

233-241 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 221-225. 
A3: historische puien zijn zeer beeldbepalend

243-255 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 221-225. 
A3: historische puien zijn zeer beeldbepalend

257-259 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 221-225. 
A3: historiche pui is zeer beeldbepalend

261-263 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A3, A5, S1, G1, G3 Idem als nr. 221-225. 
A3: Plint is beeldbepalend. 
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2 BEELDBEPALEND OBJECT C1, C4, A3, A5, S1, S3, G1, G3 C1: Stedenbouw en architectuur zijn typisch voor het begin van de 'Tweede Gouden Eeuw' 

van Rotterdam (1870-1914), die voortkwam uit de stormachtige groei van de haven. Hier ging 
een enorme woningbouwproductie mee gepaard. In deze periode ontstonden de Rijn- en 
Maashaven en de daartussen geklemde havenwijk Katendrecht. Het waren de gloriejaren van 
de Rijn- en Maashaven en de jaren waarin Katendrecht zijn (internationale) naam en faam 
vestigde. Deze stedenbouw en architectuur vertegenwoordigen deze periode en zijn van 
grote waarde voor de identiteit van dit historische stadsdeel en de geschiedenis van 
Rotterdam als geheel.
C4: hoekpand is altijd een café geweest, tot op de huidige dag. Object heeft daarom een grote 
herinneringswaarde voor Katendrecht. 
A3, A5, G1:  De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Veel van de oorspronkelijke detaillering en ornamentiek is nog aanwezig (zoals lijsten boven 
ramen en gootlijst), en van grote waarde voor de herkenbaarheid en authenticiteit van de 
architectuur. 
S1: object is uitdrukking van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en 
architectonische verschijningsvorm van de haven-woonwijk zoals die tussen de havens werd 
gerealiseerd, en waarbij representativiteit en een niet-havenachtige uitdrukking de grondtoon 
waren. Het representeert typisch 19e eeuwse grootstedelijke architectuur. 
S3: object staat op een sterk taps toelopende, V-vormige kavel op de kop van een taps 
toelopend bouwblok; dit is een bijzonder karakteristieke verkaveling en typisch voor de 
stedenbouw vh eind vd 19e- begin 20e eeuw. Dergelijke panden werden en worden vaak 
gebruikt als café. 
G3: Object ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische signatuur van dit 
deelgebied (centrum van Katendrecht), het laatste restant van de typisch 19e eeuwse haven-
woonwijk van Katendrecht.

3 C1, C2, C3, A6, S1, S4, S5, G1, G2, Z1 C1: Het complex is nauw verbonden met de ontwikkeling van de Rijnhaven in vooral de eerste 
helft van de 20ste eeuw en de wederopbouwjaren. 
C2, C3: Het object staat symbool voor de sterk schaalvergrotende industrie rondom de 
havens, vanaf het Interbellum, in dit geval van de landbouwproductverwerkende industrie. 
A6: het gebouw heeft een volstrekt van de functie afgeleide vormtaal, zonder enige 
toevoeging van esthetiserende onderdelen. Anders dan eveneens strikt functioneel 
vormgegeven bedrijfshallen heeft dit object als gevolg van de eigenschappen van de vorm, in 
combinatie met de grofbetonnen materialisering en de indrukwekkende hoogte, een 
onmiskenbaar eigen en overtuigende esthetiek.  
S1 & S4 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote 
havengerelateerde bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan 
de noordrand van Katendrecht. Voor het silhouet van Katendrecht, de geschiedenis en aanblik 
van de RIjnhaven zijn deze havenkolossen van groot belang. De torenachtige beëindigingen 
van het complex spelen hier een belangrijke rol in. 
G1: het geheel is nog vrijwel geheel intact. 
G2: Dit object vormt tezamen met het beschermde deel van de meelfabriek Latenstein één 
samenhangend ensemble. De hoofdvorm is afgeleid van de verschillende functionaliteiten van 
de verschillende delen van het gebouw en van het totale complex. De hoofdvorm is daarmee 
zeer complex en opvallend. 
Z1: Dergelijke grootschalige betonnen silogebouwen  zijn zeldzaam in het industrie- en 
havenlandschap, niet alleen in Rotterdam. 

Dit object is onderdeel van het 
rijksmonument van de meelfabriek Latenstein 
uit 1953. Het object bestaat uit twee delen: het 
oudste silogebouw, dat gelijktijdig is gebouwd 
met het hoofdgebouw van Latenstein, en een 
veel groter betonnen silogebouw dat later is 
gerealiseerd (jaren '50 of '60) en dat het oudere 
betonnen silogebouw omsluit. 
Beide silogebouwen zijn geen onderdeel van 
het rijksmonument en hebben geen 
beschermde status. 

6-8 BEELDBEPALEND OBJECT  (aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2.
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven.Gevels zijn 
door vernieuwing aangetast. Bepaalde detaillering en ornamentiek is bewaard gebleven. Kap 
op nr 8 is nog intact. Handhaving kap  is wenselijk. Herstel gevels is wenselijk. 
S1 & G3: idem als nr. 2. 
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7A-11 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, C2, C3, C4, A6, A7, S1, S4, S5, Z1 C1: Het complex is nauw verbonden met de ontwikkeling van de Rijnhaven in vooral de eerste 
helft van de 20ste eeuw en de wederopbouwjaren. 
C2, C3: Het object staat symbool voor de sterk schaalvergrotende havenbedrijven vanaf het 
Interbellum. De innovatieve waarde van het complex (net als voor Feniks I) is groot, omdat 
het ontwerp destijds technisch sterk vernieuwend was (geheel betonnen constructie, 
goederen- en vrachtwagenliften, geavanceerde laadkleppen in gevels, kranen op het dak). 
C4: de San Franciscoloods was niet alleen voor goederen bedoeld, maar ook voor 
landverhuizers, die hier met een trap omhoog konden naar een ontvangst- vertrekhal. Dit 
complex heeft grote herinneringswaarde voor een belangrijke episode uit de Rotterdamse 
landverhuizersgeschiedenis. 
A6 & A7: Met dit complex werden belangrijke technische stappen gezet in de mechanisering 
van het op- en overslagbedrijf in de Rotterdamse haven (zie onder C2 en C3). 
S1 & S4 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote 
havengerelateerde bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan 
de noordrand van Katendrecht. Voor het silhouet van Katendrecht, de geschiedenis en aanblik 
van de RIjnhaven zijn deze havenkolossen van groot belang.
Z1: de Fenixloodsen (voormalige San Franciscoloods) zijn een zeldzaam voorbeeld van 
Interbellum architectuur die geheel uit beton was opgetrokken -inclusief de de gevels - en 
waarin de logistiek zo vooruitstrevend was. Het ensemble is daarmee zeer zeldzaam. 

Object vormt één architectuureenheid 
met Dolf Henkesplein 3-15 en Nico 
Koomanskade 94-102. 
Het gaat hier om het oostelijke deel van de 
voormalige betonnen loods San Francisco, 
gebouwd tussen 1916 en 1922 voor de Holland-
Amerikalijn (HAL), die in 1948 gesplitst werd in 
twee delen en herdoopt werd in Fenix I en 
Fenix II. 
Deze loods is zeer recent tot op de constructie 
gestript en wordt o.a. omgevormd tot 
horecagelegenheid. Op de loods wordt een 
appartementen- complex gebouwd. 

10-12 BEELDBEPALEND OBJECT  C2, A5, S1, G3 C2: het object is een voorbeeld van een wederopbouwinvulling binnen het 19e eeuwse 
patroon van Katendrecht. 
A5: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Het gaat  
hier om een wederopbouwpand die de vroeg-naoorlgose periode van Katendrecht 
representeert, toen de Rijn- en Maashaven nog intensief werden gebruikt en Katendrecht nog 
niet in verval was. Daarmee vertegenwoordigt deze gevel een cultuurhistorische waarde. 
Gevel is nog betrekkelijk gaaf en historische detaillering en ornamentiek is nog steeds  intact. 
S1 & G3: Architectuureenheid ondersteunt de stedenbouwkundige en architectonische 
signatuur van dit deelgebied (centrum van Katendrecht), dat weliswaar niet meer gaaf is, 
maar nog voldoende coherent is om het beeld van de 19e - begin 20e eeuwse haven-
woonwijk op te roepen. De wederopbouwsignatuur valt weliswaar buiten de kernperiode van 
dit gebied, maar ondersteunt wel de ruimtelijke kernkarakteristieken op eigen wijze. 

11 BEELDBEPALEND OBJECT  C2, A2, A3. A4, A5, A6, A7, S1, S5, Z1 C2: Het object representeert de nieuwe fase waar de voormalige San Franciscoloodsen na WO 
II in  gingen (sloop middendeel, sloop travee aan Rijnhaven, andere functies). Het 
kantinegebouw is vormgegeven in een lichte, nieuw-zakelijke wederopbouwarchitectuur, 
ontworpen door Dienst Gemeentewerken en luidde ook in die zin een nieuwe fase in voor het 
complex. 
A2, A3, A6 & A7: Het gebouw is een zeldzaam gaaf voorbeeld van nieuw zakelijke 
wederopbouwarchitectuur voor een bedrijfsgebouw, in een  sierlijke combinatie van een 
zichtbare betonconstructie, baksteeninvullingen en grote glasvlakken met stalen kozijnen en 
ramen. Het aan beide zijden geknikte dak benadrukt de subtiliteit van het ontwerp.  
S1 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote havengerelateerde 
bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan de noordrand van 
Katendrecht. 
Het voormalige kantinegebouwtje heeft een stedenbouwkundige functie in de (gedeeltelijke) 
afsluiting van het Dolf Henkesplein tussen de voetgangersbrug en het Deliplein. 
Z1: Het bedrijfsgebouwtje is zeldzaam als gebouwtype in combinatie met zijn subtiele en 
expressieve architectonische uitdrukking van Nieuw Zakelijke wederopbouwarchitectuur. 

Kantine van de firma C. Steinweg, die de hal 
Fenix I na WO II in gebruik had 
(gemeentewerken 1950) 
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15 BEELDBEPALEND OBJECT  C2, A2, A3. A4, A5, A6, A7, S1, S4, S5, Z1 C2: Het object representeert de nieuwe fase waar de voormalige San Franciscoloodsen na WO 
II in  gingen (sloop middendeel, sloop travee aan Rijnhaven, andere functies). Het 
portiersgebouw is vormgegeven in een lichte, nieuw-zakelijke wederopbouwarchitectuur, 
ontworpen door Dienst Gemeentewerken en luidde ook in die zin een nieuwe fase in voor het 
complex. 
A2, A3, A6 & A7: Het gebouwtje is een zeldzaam gaaf voorbeeld van nieuw zakelijke 
wederopbouwarchitectuur voor een portiersloge, in een sierlijke en lichte vormgeving van 
hoofdzakelijk staal en glas.  
S1 & S5: het gebouwtje is een onderdeel van een ensemble van zeer grote havengerelateerde 
bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan de noordrand van 
Katendrecht. 
De voormalige portiersloge heeft een stedenbouwkundige functie in de (gedeeltelijke) 
afsluiting van het Dolf Henkesplein tussen de voetgangersbrug en het Deliplein. 
Z1: De portiersloge is zeldzaam als gebouwtype in combinatie met zijn subtiele en expressieve 
architectonische uitdrukking van Nieuw Zakelijke wederopbouwarchitectuur. 

Portiersloge van firma C. Steinweg

16-20 BEELDBEPALEND OBJECT  C1, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2
A3 & A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Gevels zijn betrekkelijk gaaf gebleven, daklandschap echter niet. Het geheel is met stijl 
gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. Raam- en 
kozijndetails zijn vereenvoudigd. De historische puien zijn zeer gaaf gebleven en 
beeldbepalend. 
S1 & G3: idem als nr. 2 

17-23 BEELDBEPALEND OBJECT  (zwaar aangetast) C1, C2, C3, C4, A6, A7, S1, S4, S5, Z1 C1: Het complex is nauw verbonden met de ontwikkeling van de Rijnhaven in vooral de eerste 
helft van de 20ste eeuw en de wederopbouwjaren. 
C2, C3: Het object staat symbool voor de sterk schaalvergrotende havenbedrijven vanaf het 
Interbellum. De innovatieve waarde van het complex (net als voor Feniks II) is groot, omdat 
het ontwerp destijds technisch sterk vernieuwend was (geheel betonnen constructie, 
goederen- en vrachtwagenliften, geavanceerde laadkleppen in gevels, kranen op het dak). 
C4: de San Franciscoloods was niet alleen voor goederen bedoeld, maar ook voor 
landverhuizers, die hier met een trap omhoog konden naar een ontvangst- vertrekhal. Dit 
complex heeft grote herinneringswaarde voor een belangrijke episode uit de Rotterdamse 
landverhuizersgeschiedenis. 
A6 & A7: Met dit complex werden belangrijke technische stappen gezet in de mechanisering 
van het op- en overslagbedrijf in de Rotterdamse haven (zie onder C2 en C3).  Dat geldt in 
mindere mate voor de Provimi-uitbreidingen. 
S1 & S4 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote 
havengerelateerde bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan 
de noordrand van Katendrecht. Voor het silhouet van Katendrecht, de geschiedenis en aanblik 
van de RIjnhaven zijn deze havenkolossen van groot belang.
Z1: de Fenixloodsen (voormalige San Franciscoloods) zijn een zeldzaam voorbeeld van 
Interbellum architectuur die geheel uit beton was opgetrokken -inclusief de de gevels - en 
waarin de logistiek zo vooruitstrevend was. Het ensemble is daarmee zeer zeldzaam. In het 
Provimi-deel van het oude San Francisco-complex vallen vooral de woningen op die gelijktijdig 
op de kop van het complex werd gebouwd. 

Object vormt één architectuureenheid 
met Linker Veerdam 2A-4B. Het gaat hier om 
het Provimicomplex, dat voor WO II onderdeel 
uitmaakte van het San 
Franciscoloodsencomplex (na de oorlog Fenix I 
& Feniks II). Dat geldt ook voor de woningen 
die op de kop van het complex werden 
gebouwd (nu aan Linker Veerdam). 
Het deel dat op de voormalige kade is gebouwd 
is niet beeldbepalend. 
Het silogebouw die aan de Veerlaanzijde tegen 
het complex is aangebouwd, wordt 
daarentegen wél beeldbepalend geacht, omdat 
deze de nieuwe naoorlogse functie van dit deel 
van het complex representeert. 
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19-21 BEELDBEPALEND OBJECT  C1, C2, C3, C4, A6, A7, S1, S4, S5, Z1 C1: Het complex is nauw verbonden met de ontwikkeling van de Rijnhaven in vooral de eerste 
helft van de 20ste eeuw en de wederopbouwjaren. 
C2, C3: Het object staat symbool voor de sterk schaalvergrotende havenbedrijven vanaf het 
Interbellum. De innovatieve waarde van het complex (net als voor Feniks II) is groot, omdat 
het ontwerp destijds technisch sterk vernieuwend was (geheel betonnen constructie, 
goederen- en vrachtwagenliften, geavanceerde laadkleppen in gevels, kranen op het dak). 
C4: de San Franciscoloods was niet alleen voor goederen bedoeld, maar ook voor 
landverhuizers, die hier met een trap omhoog konden naar een ontvangst- vertrekhal. Dit 
complex heeft grote herinneringswaarde voor een belangrijke episode uit de Rotterdamse 
landverhuizersgeschiedenis. 
A6 & A7: Met dit complex werden belangrijke technische stappen gezet in de mechanisering 
van het op- en overslagbedrijf in de Rotterdamse haven (zie onder C2 en C3). 
S1 & S4 & S5: het gebouw is een onderdeel van een ensemble van zeer grote 
havengerelateerde bedrijfsgebouwen zoals die vooral vanaf het Interbellum zijn ontstaan aan 
de noordrand van Katendrecht. Voor het silhouet van Katendrecht, de geschiedenis en aanblik 
van de RIjnhaven zijn deze havenkolossen van groot belang.
Z1: de Fenixloodsen (voormalige San Franciscoloods) zijn een zeldzaam voorbeeld van 
Interbellum architectuur die geheel uit beton was opgetrokken -inclusief de de gevels - en 
waarin de logistiek zo vooruitstrevend was. Het ensemble is daarmee zeer zeldzaam. 

Object vormt één architectuureenheid 
met Dolf Henkesplein 3-15 en Paul Nijghkade. 
Het gaat hier om het westelijke deel van de 
voormalige betonnen loods San Francisco, 
gebouwd tussen 1916 en 1922 voor de Holland-
Amerikalijn (HAL), die in 1948 gesplitst werd in 
twee delen en herdoopt werd in Fenix I en 
Fenix II. 

24-26 BEELDBEPALEND OBJECT (zwaar aangetast) C1, A5, S1, G3 C1: idem als nr. 2
A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. Gevels 
en daklandschap zijn door stadsvernieuwing (zwaar) aangetast. Bepaalde detaillering en 
ornamentiek is bewaard gebleven Herstel is wenselijk. 
S1 & G3: idem als nr. 2 

58-62 BEELDBEPALEND OBJECT C1,A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2
A2, A3, A5, G1:  
De gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand vormgegeven. Deze gevel is 
nog altijd een blikvanger van het Deliplein. Veel onderdelen van de oorspronkelijke 
detaillering en ornamentiek zijn nog aanwezig. Raamhout is wel vervangen. De puien zijn 
uitzonderlijk verfijnd ontworpen en zeer beeldbepalend. Het geheel is met stijl gerenoveerd 
en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen
Het pand is zeer nauw met de geschiedenis van Katendrecht verbonden. 
S1 & G3: Idem als nr. 2

64-66 BEELDBEPALEND OBJECT 
  

C1, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2
A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd met zorg voor extra kwaliteit vormgegeven. 
Bepaalde onderdelen van de oorspronkelijk detaillering en ornamentiek zijn nog  aanwezig 
(zoals puien en gootlijst). 
Het geheel is met stijl gerenoveerd en met moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. 
S1 & G3: idem als nr. 2 

68-70 BEELDBEPALEND OBJECT C1, A2, A3, A5, S1, G1, G3 C1: idem als nr. 2
A2, A3, A5, G1: De gevels waren voor de bouwtijd rijk en kwalitatief hoogstaand 
vormgegeven, in Jugendstil. De meeste onderdelen van de oorspronkelijke detaillering en 
ornamentiek zijn nog aanwezig. Raamhout is wel vervangen. Het geheel is met stijl 
gerestaureerd. De begane grondgevel, de puien en de entree op de hoek zijn zeer expressief 
en voor Rotterdamse begrippen uitzonderlijk rijk. Het geheel is met stijl gerenoveerd en met 
moderne middelen stijlvol aangevuld of vervangen. Achter de voorgevel is het geheel sterk 
vernieuwd. 
S1 & G3: Idem als nr. 2. 
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