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‘...doch zal tevens van betekenis kunnen zijn voor de
bescherming van dat gedeelte van oud-Delfshaven,
dat uit historisch oogpunt en in verband met het eigen
pittoreske karakter, waardevol kan worden geacht.’’

Van Traa, Directeur Stadsontwikkeling Rotterdam, 1963
STEENHUISMEURS BV
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Het onderzoeksgebied in Delfshaven: in wit de locatie van de Abrikoos en het achterliggend terrein, in wit gestippeld het studiegebied en in geel
gestippeld het gebied dat de status beschermd stadsgezicht heeft.
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INLEIDING
Deze verkenning agendeert de kansen voor historisch
Delfshaven en het Schans/Watergeusgebied, met als
vertrekpunt de (historische) lotgevallen van dit bijzondere
stukje Rotterdam. Het advies is gemaakt in opdracht van
de gemeente Rotterdam. In Delfshaven zijn de sprongen
in de tijd enorm: een middeleeuws havenstadje grenst
hier aan vroeg twintigste eeuwse wijken, grootschalige
(haven)infrastructuur ontmoet de kleinschaligheid
van de havenkades, monumenten liggen naast
stadsvernieuwingsblokken en veilige en minder veilige
gebieden liggen op korte afstand van elkaar. Die contrasten,
die thema’s in de tijd bepalen het DNA van historisch
Delfshaven en zorgen er tegelijkertijd voor dat verschillende
vraagstukken hier op elkaar botsen.
Als bureau voor cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling
adresseren we zowel het verhaal van historisch Delfshaven
en Schans/Watergeusgebied, als de ruimte voor
verandering met behoud van de eigenheid van Delfshaven.
In het eerste deel van het rapport worden de lotgevallen van
historisch Delfshaven en Schans/Watergeusgebied in zes
episodes verteld. Over de eerste eeuwen, tot pakweg 1800,
over de haven van Delft en de VOC is veel gepubliceerd,
maar de publicaties over de ruim twee eeuwen ná het
failliet van de VOC in 1798 zijn schaarser. Terwijl juist vanaf
dat moment een reeks van ruimtelijke ontwikkelingen en
bebouwingsactiviteiten plaatsvindt, die voor de ontwikkeling
van het huidige historisch Delfshaven en Schans/
Watergeusgebied cruciaal zijn. In ons archiefonderzoek
hebben we daarom speciale aandacht aan deze periode
besteed, met meerdere waardevolle archiefvondsten als
opbrengst.

Het tweede deel van het rapport bevat de ruimtelijke
analyses (analysekaarten) van de historische structuren,
de verschillende bouwfasen in de bebouwing, monumenten
en beschermd stadsgezicht en het straatbeeld. Het derde
deel gaat in op op de ruimtelijke structuur rondom de
Aelbrechtskolk en de Voorhaven, zodat een eventuele
doorgang vanuit voormalig restaurant de Abrikoos
richting Schans en Watergeusstraat met heldere
argumenten onderbouwd kan worden. Dit onderdeel
biedt randvoorwaarden en referenties, waarbij de ambitie
van de verbinding wordt onderzocht in relatie tot de
cultuurhistorische waarde van het gebied.
Het vierde en laatste deel bevat de conclusies, maar vooral
ook aanbevelingen voor vervolgstappen. Nu Rotterdam in
een enorme positieve flow zit, waarbij toeristenaantallen
stijgen maar vooral ook de kwaliteitsmeting van het
vestigings- en veiligheidsklimaat jaar na jaar hoger uitvalt,
zou het een gemiste kans zijn om het unieke karakter van
historisch Delfshaven en het Schans/Watergeusgebied
over het hoofd te zien in de stedelijke programmering. Nú
is het moment om een integrale strategie en bijbehorende
programmering voor dit gebied te ontwikkelen. Dit rapport
wil voor dat traject de aanjager zijn. Wij danken de
medewerkers van het Nationaal Archief en Stadsarchief
Rotterdam, alle geïnterviewden (zie colofon) en onze
opdrachtgevers voor het vertrouwen.
SteenhuisMeurs, dr Marinke Steenhuis, ir Johanna van
Doorn en Victorien Koningsberger MA
Rotterdam, 01 maart 2018
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ZES EPISODES
VAN HISTORISCH
DELFSHAVEN EN
SCHANS/WATERGEUSGEBIED
STEENHUISMEURS BV
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Ets van Joost van Geel, 1665. [Rijksmuseum]

Oude sluis in Aelbrechtskolk. [GVNL]
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De kaart met de Drie Schieën, omstreeks 1512. Delfshaven ligt rechtsboven op de kaart. Opvallend zijn de hoge sluistorens,
waarin de sluisschuiven hingen. In 1594 werden ze vervangen door draaideuren. [Nationaal Archief]

KOLONIE VAN HET SLIMME DELFT 1300-1886
STEDENSTRIJD EN EEN EIGEN BIERHAVEN
VOOR DELFT
Een prachtige ets van Joost van Geel uit 1665. Vanaf de
rivier gezien ligt het compacte havenstadje, met langs
de kades aaneengesloten gevelwanden, er welvarend
bij. Majestueuze zeeschepen liggen in de Maas (toen
Merwede genoemd) en in de Voorhaven, en naar het
westen strekt zich een uitgestrekt polderlandschap uit.
Dit is Delfshaven, de naam zegt het al, de haven van
Delft. Het was een dapper plan, eeuwen eerder, van het
Delftse stadsbestuur om vanaf de Schie bij Overschie een
kanaal naar de Merwede (nu de Nieuwe Maas) te graven,
met een sluis in de Aelbrechtskolk. Motief: de export van
Delfts bier via een onafhankelijke haven die los stond van
de jonge havens van Rotterdam en Schiedam, die ook
beschikten over routes richting open zee. Buitendijks,
in het getijdegebied van de Merwede stichtte Delft een
eigen haven, op het punt waar het nieuw gegraven kanaal
Schielands Hoge Zeedijk (die hier Mathenesserdijk heet)
kruiste. Op de beroemde kaart van de Drie Schieën, van
omstreeks 1512, is te zien dat Delfshaven (rechtsboven)
op dat moment al een flinke nederzetting is. De kaart van
de Drie Schieën uit 1512 fungeerde als juridisch document
in de strijd om de handelsbelangen tussen Rotterdam en
Delft. Het ging Delfshaven namelijk voor de wind, het lukte
Delft om grote schepen van Rotterdam ‘af te vangen’. Op
de kaart zien we stenen huizen langs de Voorhaven staan,
terwijl we van gravures weten dat de in 1417 gestichte Sint
Antoniuskapel, de huidige Pelgrimskerk, was uitgebouwd tot
een groot godshuis. Die connectie met Delft is Delfshavens
bestaansrecht, maar in zekere zin ook Delfshavens vloek
geweest. Want het stadsbestuur van Delft wenste geen
concurrentie van haar eigen stadseconomie. Als Delft in
1536 ten prooi valt aan brand, wordt massale leegloop

naar Delfshaven gevreesd. Wat volgt is een verbod op
huizenbouw in Delfshaven, bedrijfsvestiging en allerlei
aan scheepvaart gerelateerde activiteiten. En toen, later,
aan het eind van de zeventiende eeuw, de vervuilende en
sociaal destabiliserende jeneverindustrie in Delft opkwam,
was Delfshaven wél de geschikte plek. De bebouwing van
Delfshaven is overigens, zo is te zien op de kaart uit 1560,
aanvankelijk geconcentreerd rond de Aelbrechtskolk en de
Voorhaven.

FRONTLINIES
Zonder hier de hele geschiedenis van Delfshaven te
willen schetsen, staat vast dat Delfshaven meermalen in
de frontlinie van oorlogen heeft gelegen: in 1488, toen
een vloot van 28 schepen met Hoeken, op weg naar
Rotterdam, hier vanwege kruiend rivierijs aan land ging.
En een maand later, toen Schiedam, onder Kabeljauws
bewind, Delfshaven als batterij koos en de nederzetting
vervolgens door de Hoeken geheel, en inclusief de vloot,
in de as werd gelegd. En ook een kleine eeuw later, in de
80-jarige oorlog, toen de Watergeuzen in het rampjaar
1572 Delfshaven binnenvielen. Nog geen week later volgen
de Spanjaarden die onder bevelhebber Bossu Delfshaven
wederom in brand staken. Als gevolg hiervan werd een
verdedigingssysteem van schansen aangelegd (een aarden
wal met een diepe greppel aan de buitenzijde). Na het
vertrek van de Spanjaarden werd Delfshaven, samen met
Delft, protestants. De katholieke St.-Anthonis Capel werd
een hervormde kerk.
Leonard Bramer tekende naderhand, in de 17e eeuwse,
de doorgestoken dijk bij Berkel in 1574, een daad van het
leger van Willem van Oranje in een poging om het land ten
zuiden van Leiden onder water te zetten. In de verte torens
van Rotterdam, Delfshaven en Schiedam.

DE GLORIE VAN DELFSHAVEN ALS VOC
VOORPOST
Op de kaart uit 1611 zijn de omvangrijke
verdedigingswerken te zien – onder de huidige Schans
ligt deels deze verdedigingslinie, vermoedelijk nog vol
archeologische bodemschatten.
Van een haven voor bierexport in de veertiende eeuw
was Delfshaven – mede door de uitvinding van het
haringkaken - uitgegroeid tot vissershaven, met een vloot
van haringschepen in de in 1452 gegraven Achterhaven en
de in 1600 gegraven Buizenwaal. In datzelfde jaar besloot
de VOC kamer van Delft een voorpost in Delfshaven te
stichten. De VOC-Kamer Delft, opgericht in 1602, kocht
het terrein aan bij de Buizenwaal dat men al in huur had
voor de bouw van de retourschepen. De Buizenwaal
werd scheepswerf; maar liefst 111 schepen werden hier
gebouwd. Op de kaart van 1660 is de welvaart af te lezen.
In 1674 werd het grote VOC Zeemagazijn geopend,
met een klokkentoren, vier schijn-schoorstenen met
hemelglobes en een gevelsteen met het bekende VOCDmonogram. Het was een pakhuis achter een pronkgevel.
We kijken nu naar het VOC gebouw als bijzonder erfgoed,
maar eeuwenlang lag hier een dynamisch industriegebied
met aan- en afvoer van goederen, een scheepswerf en
vele matrozen en sjouwers op de kades. Op de punt van
de Voorhaven stonden zoutketen, en er waren kuiperijen,
taanderijen en een lijnbaan. Arm en rijk moesten zich
dagelijks tot elkaar verhouden; aan de Voorhaven stonden
de woonhuizen van de meer welvarenden, daartussen en
daarachter bevond zich een stelsel van stegen en een hofje
waar de armen in kamers woonden. Een kamer is globaal
een ruimte van 3,5 x 3,5 meter met een warmtepunt.
Geslapen werd in alkoven.
STEENHUISMEURS BV
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Sint Antoniuskapel met klokketoren 1570 door Abraham Rademaker.

Kaart van Delfshaven door Jan Potter, 1560-1580.

Delfshaven is internationaal bekend vanwege de
Pelgrimvaders, een groep puriteinse protestanten
die zich in 1609 vanuit Engeland in Nederland
vestigde. In eigen land werden zij besloten in
1620 weer te vertrekken omdat hun kinderen
vernederlandsten en de oorlog met Spanje
hervat dreigde te worden. Het was een groep
van ruim honderd mensen die op 22 juli 1620 via
Southampton naar Noord-Amerika voer, waar
zij in Plymouth landden en als grondleggers van
het conservatieve Amerika worden herdacht. Om
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te vieren dat hun overzeese vestiging succesvol
was, met goede oogsten, organiseerden de
Pilgrim Fathers elk jaar een feest, dat nog altijd
als Thanksgiving Day wordt gevierd. Plymouth is
nu een havenplaats met een reconstructie van de
eerste settlement en re-enactment van acteurs in
historische kostuums. Een replica van het schip
de Mayflower ligt in de haven, en vele Amerikanen
bezoeken Plymouth als belangrijke historische
plaats.

Boven: Doorsteken van de dijk bij Berkel door Leonard Bramer, 1574. [Beeldbank
Rijksmuseum]
Onder: Delfshaven, 1660.

Delfshavense Schie, 1611.
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Boven: kaart van de Merwede of Nieuwe Maas van Rotterdam tot Schiedam door L. Schenk, 1772. [WUR collectie]
Onder: kaart van Rotterdam, Delfland, Voorne Putten en Kralingen, omstreeks 1850.

12

HISTORISCH DELFSHAVEN EN SCHANS/WATERGEUS GEBIED ROTTERDAM

Schetsteekening van de sluizen bij Delfshaven, hoofdingenieur van Waterstaat Zuid-Holland,
1835. [Nationaal Archief]

De meeste stegen waren ongeveer een meter breed.
In de Wijde steeg, die als enige van de achter stegen
haaks op de Voorhaven wat breder was, leefden honderden
mensen onder armoedige omstandigheden.

DE OPKOMST VAN DE
GEDISTILLEERDINDUSTRIE: SOCIALE
DESTABILISATIE
De economische dynamiek veranderde weer. Aan het eind
van de 17e eeuw kreeg de jenever- en brandewijnindustrie
in Delfshaven voet aan de grond. Toeleverende industrie,
zoals een bottel- en glasblazerij volgden. En natuurlijk
molens, in de hoogtijdagen acht in totaal, om het graan
voor de jenever te malen. Bij het tolhuis, ter hoogte van de
huidige Noordschans nr. 1 stond vanaf 1716 op de zeedijk
moutmolen de Rouketel, nu bekend als de Graankorrel.
In 1727 werd molen de Distilleerketel gebouwd op de kop
van de Voorhaven. Heel recent is deze molen gekocht door
de Vereniging Schiedamsche Molen, die er weer leven
in gaat blazen. Aan de Schans 137 stond moutmolen het
Vertrouwen, gebouwd in 1853, die in 1921 (door brand)
werd verwoest. De molenstompen, rijksmonumenten,
herinneren aan de vroeg industriële periode van Delfshaven
als moutwijn-produktiegebied.
Met de opkomst van de jenever- en brandewijnindustrie liep
de scheepvaart terug. Het faillissement van de VOC in 1798
luidde het gestage einde van de bloeiende haveneconomie
in, maar een andere oorzaak is heel goed te zien op de
kaart van 1772: precies voor de havenmond was een
zandplaat (Ruigeplaat) gevormd, die in de loop van de 18e
eeuw uitgroeide tot een eiland en de Kous deed ontstaan
als een zijarm van de Maas. Wat deze kaart ook laat zien
zijn de siertuinen, een brede strook parallel aan de Schans.
Ze herinneren aan de gloriedagen van de Voorhaven, toen

de rijkere Delfshavenaar zijn woonhuis en kantoor aan de
kade had en aan de Schans zijn lusthof.
Die tijden waren voorbij; scheepvaart en handel werden
vervangen door industrie, en de toegang tot de haven
werd door geldgebrek niet verbeterd. Delfshaven
trok ongeschoolde arbeiders die in erbarmelijke
omstandigheden leefden en werkten in de verslavende
jeneverfabrieken. Dit proces was al langer gaande; de
oprichting van de armenschool dateert van 1731. In de
Franse tijd, het begin van de negentiende eeuw, kwamen
handel en industrie zelfs vrijwel geheel stil te liggen.
Delfshaven werd in 1812 na eeuwen Delfts bestuur
zelfstandig, en moest dus haar eigen financiën op orde
hebben. Dat viel niet mee. De economie van Delfshaven
stagneerde, terwijl de bevolking exponentieel groeide.
Van 1812 tot circa 1850 liep de goederenoverslag terug,
verdween de visserij goeddeels en viel de gedistilleerdbranche grotendeels stil. Het gevolg was armoede en
werkeloosheid, in 1850 leefde 28% van de bevolking van
de bedeling. Het stadsbeeld verpauperde en veranderde:
al werd in 1825 wél de Dubbelde Palmboom gebouwd
als graanpakhuis Denemarken. In deze jaren vroeg het
stadsbestuur twee maal steun bij Koning Willem I, met
plannen voor de vestiging van een zeevaartschool, een
entrepotdok voor grote schepen uit Rotterdam, en zelfs het
verzoek tot samenvoeging met Rotterdam. Geen van de
voorstellen haalde het.
Op de kaart van 1850 zijn de tuinen achter de Schans nog
te zien, evenals het bastionvormige grondwerk dat ooit de
verdediging tegen de Spanjaarden was geweest. Ook is te
zien hoe de zandaanslibbing voor de havenmond inmiddels
tot een volwaardig eiland, de Ruigeplaat, had geleid. Het lag
klaar als nieuw terrein voor havenbedrijven en zou in 1902

de plek worden voor de beroemde scheepswerf van Bartel
Wilton, en in de jaren tachtig van de 20e eeuw plaats maken
voor de wijk Schiemond.

DE SCHANS: VAN LUSTHOF TOT
RAFELRAND
Vanaf 1850 zet de industrialisatie en mechanisatie in.
Er komt nieuw elan, maar de keerzijde is uitbuiting van
arbeiders, kinderarbeid komt veel voor. Voor ouders is
het lucratiever om het kind van school te houden en
mee te laten werken. De gedistilleerdbrache had in
Delfshaven de hoofdrol; in 1856 telde Delfshaven 31
stokerijen en 7 mouterijen. Bijna de gehele bevolking was
van de jeneverindustrie afhankelijk. Delfshaven ligt als
compacte kern nog opgesloten in zijn oude contour. In een
advertentie in NRC van 1853 wordt een branderij aan de
Voorhaven te koop aangeboden, ‘met een tuin met koepel
en vruchtbomen’, te veranderen in ‘moestuin of bebouwing’
op de hoek van de Schans, met een ‘alleraangenaamst
uitzigt, zoowel op het land als op de Rivier de Maas.’
Dit idyllische contrast tussen de compacte historische
bebouwing van de havenkades en het open poldergebied
achter de hoge Schans verdween om plaats te maken voor
bedrijfsbebouwing, schuren en opslag. De lusthof werd een
rafelrand.
Naast de jeneverindustrie vestigden zich ook nieuwe
branches in Delfshaven. Machine- en scheepsbouw, zoals
in 1856 de Maatschappij de Maas van de Schot Duncan
Christie. In 1902 verhuisde het bedrijf naar Heijplaat
om daar verder te gaan als de illustere Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij. En in 1903 verhuisde het
scheepsreparatiebedrijf met scheepswerf van Bartel
Wilton naar de Ruigeplaat, waar een compleet bedrijf werd
STEENHUISMEURS BV
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Boven: etiket jenever Henkes.
Onder: advertentie NRC 1853.
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Boven: stoommachine met dynamo 1200 Wilton.
Onder: monding Schiemond op rivier ca. 1900.
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Afdamming kous en doorgraving Ruigeplaat, 1867. [Nationaal Archief]

gebouwd, inclusief onder meer een ijzergieterij. De ‘Wilton’
zoals de werf in de volksmond heette, kreeg in 1916 ook
een vestiging in Schiedam. Wilton fuseerde in 1929 met de
Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord
NV Dok en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord. Deze
groeiende bedrijven konden uiteindelijk niet voldoende
ruimte vinden in wat tóen de havenuitbreidingsgebieden
waren en verlieten historisch Delfshaven, waarmee de
gemeenschap werd beroofd van werkgelegenheid en
dynamiek, maar ook van geluids- en milieuoverlast. Het is
het terugkerende vraagstuk bij historische binnensteden;
hoe kan in plaats van de oude dynamiek, die niet meer past
bij de hedendaagse woonfunctie en wens tot comfort en
leefkwaliteit, een programmering worden gevonden die past
bij de eigenheid van de plek?

DE NIEUWE HAVENECONOMIE
Naar het ontwerp van ir. Pieter Caland uit 1867 besloot
Rijkswaterstaat Het Scheur te vergraven in een rechte lijn
naar zee, een afstand van 4,3 kilometer. Het briljante van
Caland was dat hij de rivier zelf liet meewerken. Hij maakte
een waterbouwkundig ontwerp waardoor de Maas haar
verzande bedding dertig kilometer westwaarts van de stad
zelf begon uit te slijpen. Er waren geen sluizen bij de zee
nodig en de uitwatering van de rivier zou de waterweg op
diepte houden. In 1872 voeren de eerste schepen via deze
route naar de zee. De stoomvaart, die in deze tijd opkwam,
maakte de Nieuwe Waterweg tot een goede investering.
In Rotterdam ontstond, naast de oude ietwat verstarde
koopliedenklasse, een nieuwe klasse van zakenlieden die
wilden investeren in de haven en met name in de versatiele
doorvoerhandel. Amsterdam kreeg als compensatie van de
regering het Noordzeekanaal, maar de betere verbinding

van Rotterdam met Duitsland via de Rijn gaf de doorslag:
Rotterdam was de poort naar de wereld geworden, met de
Hoek van Holland als eerste en laatste nederzetting.
Meer dan welke ingreep ook vormde de Nieuwe Waterweg
het startschot voor de moderne haven van Rotterdam. Diep
vaarwater, een continue aanvoer van goederen van en
naar de zee en het achterland – het ritme van Rotterdam
als centrum van overslag is hier ontstaan. In het kader van
het plan –Nieuwe Waterweg werd tussen 1871 en 1874
de Ruigeplaat doorgraven, zodat in het verlengde van
de Delfshavense Schie een kanaal(tje), de Schiemond
ontstond. In de monding kwam een sluis terwijl het water
tussen het vasteland van Delfshaven en de Ruigeplaat (de
Middenkous) werd afgedamd. In het nieuwe kanaal, de
Schiemond, kwam een sluis te liggen, de Ruigeplaatsluis
en de Ruigeplaat werd een industriegebied waar zoals
eerder vermeld de werf van Wilton zich in 1902 zou
vestigen. Rond deze tijd, 1870, werd het noordelijke deel
van de Achterhaven gedempt, waardoor het Piet Heynplein
ontstond.

binnenstad weerde.
Rotterdam zag aan het einde van de negentiende
eeuw haar bevolking explosief groeien en stemde in
1886 in met annexatie, zodat de polders Schoonderloo,
Cool en Beukelsdijk als uitbreidingsgebieden konden
gaan functioneren. In Delfshaven woonde ook een nu
onvoorstelbaar groot aantal mensen; in 1812 waren dat
nog 2300 inwoners, in 1886, het jaar van de inlijving bij
Rotterdam, maar liefst 14.000. Met de annexatie breekt
een volgende toekomst aan voor historisch Delfshaven. Een
toekomst waarin het zijn historische havenmondingen was
verloren en er voor het havenfront, dat op de gravure van
1660 nog zo trots werd afgebeeld, een industriegebied was
verrezen.

In de jaren kort voor 1886 kwam bij het stadsbestuur van
Rotterdam het besef op dat de binnenstad te vol werd en
te onhygiënisch was. De westelijke polders konden gebruikt
worden voor de bouw van woningen, maar ook voor het
uitbreiden van havenactiviteiten en industrie. Al snel werd
duidelijk dat Delfshaven bij uitstek geschikt was voor het
plaatsen van vervuilende en gevaarlijke industrie die uit het
centrum van Rotterdam geweerd werd. Net zoals Delft ooit
de vervuilende jeneverindustrie met alle nare bijeffecten
in Delfshaven had geconcentreerd, werd het nu de plek
waar Rotterdam de activiteiten plaatste die ze liever uit de

STEENHUISMEURS BV
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Overzicht van de Rotterdamse annexaties tot 1903, 1900. [SAR]
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Bouwfasen periode vóór 1886
bebouwing vóór 1886
tracé voormalige schans
voormalige oever Maas
wegen vóór 1900
wegen na 1900
huidige stegen
voormalige stegen

STEENHUISMEURS BV
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Kaart 1901 met Delfshaven in het midden tussen Rotterdam (oost) en Schiedam (west). [HistorischeAtlas ZH]
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EEN HAVEN- EN INDUSTRIEWIJK VAN
ROTTERDAM 1886-1940
De meeste bronnen over Delfshaven zijn uitvoerig over
het verleden, maar dat verleden houdt dan wel op rond
1900. En dat is interessant, want juist vanaf dat moment
vindt er een reeks van ruimtelijke ontwikkelingen en
bebouwingsactiviteiten plaats die voor de ontwikkeling
van het huidige historisch Delfshaven cruciaal zijn, zoals
op de analysekaarten Historische Structuren (p. 56) en
Bouwfases (p. 57) te zien is. Zoals Delft eerder met de
jeneverindustrie had gedaan, zo continueerde Rotterdam
het gebruik van historisch Delfshaven als vestigingsplaats
voor overlastgevende bedrijven. Directeur Gemeentewerken
Burgdorffer vertelt er trots over in vakblad De Ingenieur
van 1913. In 1899 stelde de Gemeenteraad de kredieten
beschikbaar voor het baggeren van drie nieuwe havens de Schiehaven, St Jobshaven en Parkhaven, bestemd voor
het lossen van zeeschepen op de oever en in spoorwagons.
Wij kunnen ons dat nu moeilijk voorstellen, maar dit was
de rand van de stad, waar de industriële kansen lagen,
de Maasvlakte van toen. Het erfpachtcontract van de
scheepvaart- en machinefabriek Maatschappij de Maas
werd niet voor niets tegen 1900 opgezegd. Aan de overkant
van de rivier kwam kort daarna de Waalhaven in aanleg,
aan deze zijde, kwam in de vergraven Ruigeplaat de
Schiehaven te liggen, een gigantisch bekken van 120 m
breed en 8,5 meter diep. Parallel aan het water kwam een
spoorlijn voor goederenvervoer, met een nieuw station,
goederenstation Rechter Maasoever. In 1907, toen de Raad
nog eens 4 miljoen gulden beschikbaar stelde, waren alle
toekomstige kades en terreinen reeds verhuurd. In mei 1909
was het hele complex, inclusief havenspoorlijn, klaar. Op
station Rechter Maasoever werden in 1912 al 110 wagons
per dag overgeslagen.

Over de Ruigeplaatsluis lag een nieuwe rolbasculebrug
die het verkeer tussen Rotterdam en de geplande
westelijke havens op het grondgebied van Schiedam moest
vergemakkelijken. De Westzeedijk was doorgetrokken
in de Vierhavenstraat, langs de havenspoordijk. Die
havenspoordijk was een civieltechnisch kunststukje: over
een afstand van 950 meter werd een spoordijk opgeworpen
door de Bospolder, met een kruin van 4.60 meter boven
maaiveld, die verder door de polder Spangen naar station
DP voerde. Daar lag, parallel aan huidige Essenburgsingel,
een groot rangeerterrein. De havenindustriële ingrepen van
toen zijn de creatieve herbestemmingen van vandaag: het
begin van die havenspoordijk is nu het dakpark, terwijl het
rangeerterrein nu de spoortuin is.
Voort ging het: na de grensverlegging met Schiedam
volgden de IJssel- en Lekhaven voor zeeschepen en de
Keilehaven als industriehaven. Het zalmvisserijbedrijf op
de Ruigeplaat werd uitgekocht door de gemeente. Trots
besluit Burgdorffer zijn verhaal over de nieuwe havens rond
Delfshaven: in 1911 is de vaargeul in de Waterweg op een
diepte van 8,5 en breedte van 100 gekomen. Rotterdam
is klaar voor een spurt van decennia, waarin de haven
uitgroeit tot de grootste van de wereld. Vanuit dit oogpunt
is het begrijpelijk dat historisch stadsschoon niet de eerste
prioriteit had.

verloor de Havenstraat (de oude zeedijk) zowel zijn statige
bebouwing aan de polderzijde (richting Rotterdam) als aan
de Maaszijde. Het tijdschrift Buiten schreef treurig over het
verlies van de vroegere route naar historisch Delfshaven:
‘of langs den smallen, gemoedelijken boompjesweg, die
u rustigjes den dijk op en binnen bracht door den nauwen
toegang tegenover de ‘hol’, of door de statige laan, die
langs de Maas van ’t park kwam.’ Het gevolg was, aldus
het tijdschrift, dat ‘sedert dien ook het speciaal intieme van
Delfshaven ’n goed heenkomen zocht.’ Delfshaven was
een ‘vrijbuitersplaats’ geworden, ‘waar ieder maar in- en
uitloopt, een huis zonder deur.’ Lichtpunt was misschien het
drijvend zwembad in de Middenkous, alleen toegankelijk
voor heren. Kleding werd opgeborgen in kratten die aan
de wand hingen, zo herinneren oud-bewoners zich in 1962
in Het Vrije Volk. En in diezelfde krant, in 1963, herinnert
mevrouw Van Dorp zich: ‘Maar met weemoed kijk ik naar
al die vervallen huisjes. Wat was het er mooi geweest, met
onze omroeper en de visafslag met sneesjesschol. (…)
De Havenstraat met prachtige bomen en de tuinen met de
villa’s van de families Henkes en Laurens.’

Inmiddels was de ruimtelijke logica van historisch
Delfshaven stap voor stap minder leesbaar aan het worden.
Het noordelijk deel van de Achterhaven was in 1870
gedempt, en omgedoopt tot Piet Heynplein, en rond 1905
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Delfshaven werd station Rotterdam rechter Maasoever in de plannen voor de uitbreiding van de havens, 1909. [SAR]
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Boven: verbindingsbaan langs de Middenkous. [Grote Portefeuilles Plaatselijke Werken, SAR]
Onder: Ruigeplaatbrug in verband met station rechter maasoever van Rotterdam, 1909.
[www.jgsmits.home.xs4all.nl/]

Haven en handelsterreinen, 1909. [Grote Portefeuilles Plaatselijke Werken, SAR]
Onder: basculebrug in verband met verbindingsbaan over de Schiemond , 1900. [Grote Portefeuilles Plaatselijke Werken, SAR]
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Boven: Havengebied Rotterdam met de Nieuwe Waterweg als
trotse nieuwe slagader 1911. [Grote Portefeuilles Plaatselijke
Werken, SAR]
Onder: Aanleg Keile Lek IJsselhavens, 1909. [Grote Portefeuilles
Plaatselijke Werken, SAR]
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Situatie historisch Delfshaven ,1909. [SAR]
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Havenstraat, 1900. [SAR]

DE WOONSTAD IN HET WESTEN
Delfshaven heeft nooit een historische relatie met het
achterliggende gebied gehad. Tot de aanleg van de
Schiedamseweg rond 1911 lag het gebied vrij geïsoleerd:
alleen de Aelbrechtsbrug verbond Delfshaven met
Rotterdam. De gemeente Rotterdam had de grootste moeite
om enige orde te brengen in de woontoestanden die hier,
voorafgaand aan en ook na de annexatie, waren ontstaan.
Heel motiverend was het niet om te gaan verbeteren.
Straatverbetering en reiniging hielp niet, want de bewoners
zullen ‘wanneer zij weten dat de gemeente dit doet, alles
op straat werpen. Zij zijn aan vuil gewend, want zij zijn
erin opgegroeid’, zo herinnert de krant van 1962 een
Raadsuitspraak van 1900.
Vooruitlopend op de aanleg van de stukgoedhavens
Keile-, Lek en IJsselhaven werd het gebied net achter
Delfshaven gereed gemaakt voor bewoning. De aanheling
met historisch Delfshaven werd op twee manieren opgelost:
architectonisch en door middel van informele routes. In 1909
kwam de Schiedamseweg gereed als nieuwe doorgaande
verbinding tussen Rotterdam en Schiedam. Een aantal
16e eeuwse huizen aan de Kolk en de Mathenesserdijk
zijn bij die gelegenheid gesloopt om weg de benodigde
ruimte te verschaffen. Langs de Schiedamseweg schreven
B &W voor dat nieuwe gebouwen in een ‘Delfshavense’
vormentaal uitgevoerd moesten worden: met trapgeveltjes,
luiken, erkers en historisch aandoende decoratie. De
ontwerptekeningen die zijn teruggevonden in de archieven
laten smalle pandjes zien ‘in oud-hollandschen stijl’, maar
wel aangepast aan de moderne tijd door een uitvoering in
dubbele hoogte.

Dit vroege voorbeeld van retrobouw is uitermate succesvol
gebleken: de twintigste-eeuwse panden zijn zelfs
opgenomen als onderdeel van het beschermd stadsgezicht
van Delfshaven.
De pakhuizen aan de Voorhaven waren van oudsher
gericht op het water en hadden achterterreinen richting
de Bospolder. Het bleek lastig hier directe infrastructurele
verbindingen aan te leggen, dit zou sloop van enkele
historische panden betekenen. Slechts door middel van
zeven stegen (zie p. 56 historische structuren) was het voor
wandelaars mogelijk van de Schans naar de Aelbrechtskolk
te lopen.
De Schans en de Watergeusstraat waren de eerste
straten die in het oog sprongen van bouwondernemers.
Omdat er nog geen afdeling Stedenbouw bij de gemeente
bestond – die werd opgericht in 1913 – en daarmee
kwam er een stroom van uitbreidingsplannen op gang –
liepen de bouwblokken voor deze straten vooruit op het
omvattende uitbreidingsplan voor de Bospolder. Het was de
gebruikelijke praktijk rond 1900-1915: de gemeente maakte
de stratenplannen, legde riolering en waterleiding aan,
waarna particuliere bouwers en grondeigenaren binnen
de gemeentelijke rooilijnen huizen bouwden. Particuliere
bouwers kochten een aantal kavels (afhankelijk van het
budget van de bouwer variërend van 2 tot meerdere kavels)
of bebouwden een complete straatwand (bijvoorbeeld de
Maatschappij voor Volkswoningen). Er waren een aantal
regels die in bouwverordeningen waren vastgelegd: zoals
regels over straatbreedte, bouwhoogte en rooilijnen.
Het gevolg was vaak een nogal rommelig en brokkelig
stadsbeeld, dat bij elkaar werd gehouden door een eenheid
in bouwhoogte, materiaalgebruik en architectuurtaal.

EXPERIMENTELE WONINGBOUW
Direct achter de grachtenpanden van Delfshaven
had één van Rotterdams eerste particuliere
volkshuisvestingexperimenten plaats. Een terrein ten
westen van de Voorhaven werd opgehoogd en parallel
daaraan werden de Schans, de Watergeusstraat en
de Spanjaardstraat aangelegd. In de bouwverordening
van 1860 was vastgelegd dat de verhouding tussen de
straatbreedte en de bouwhoogte minimaal 1:1 ½ diende
te zijn. In 1906 werd de eis gesteld dat aan de achterzijde
van elk gebouw ten minste een plaats, tuin of erf open werd
gelaten, waarvan de oppervlakte niet minder mocht zijn dan
een derde van de oppervlakte van het belendende gebouw,
met een minimum van drie meter uit de achtergevel.
Echter mocht een derde van dit achtererf weer worden
ingenomen door bijgebouwen, mits niet hoger dan vijf
meter. Desondanks was het met deze verordeningen
mogelijk dat bij een straatbreedte van tien meter, met
huizen van vijftien meter hoogte, boven deze uitbouwsels,
de licht- en luchtstraat aan de achterzijde slechts 6 meter
breed was en zelfs niet in de rechte rooilijn, maar grillig
verspringend. Alle bouwblokken dienden een afgeschuinde
hoek te hebben, met het oog op de verkeersveiligheid,
een regel vastgesteld in 1857. De bouwverordeningen
resulteerden in afwisselende gevelwanden met complexen
van afwisselende afmeting, alle woningen hebben drie
verdiepingen onder een kap. Openbare ruimte van enige
maat was er niet.
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Beelden van historisch Delfshaven met de klok mee: Oude Aelbrechtsbrug in 1908 (links boven), Wijdesteeg (rechtsboven),
de Schans in 1898 op de plek van de doorbraak met de Schiedamseweg (midden), Rietmakersgang gezien vanaf de
Schans (links onder en midden onder) en gezien vanaf de Aelbrachtskolk (rechtsonder) omstreeks 1900. [SAR]
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Plannen voor de experimentele woningbouw van Verwaal en de Maatschapij voor
Volkswoningen op een kaart, 1909. [SAR]

MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN
Een aantal complexen viel onder het kopje ‘experimentele
woningbouw’ en werd gebouwd door de Maatschappij voor
Volkswoningen. De Maatschappij was net opgericht (1909)
en was een van Rotterdams eerste officiële particuliere
bouwondernemingen. Een groot aantal woningen in de
stad was na de invoering van de Woningwet in 1901
onbewoonbaar verklaard, maar betere woningen voor de
zeer lage inkomensklasse waren er niet. De Maatschappij
voor Volkswoningen wilde zich toeleggen op de bouw van
goede woningen voor minderbedeelden; goed maar ook
goedkoop. De club, onder andere opgericht door de twee
Rotterdamse volkshuisvestingspioniers G.A.M. de Bruijn
en L.J.C.J. Ravesteyn, had als inspiratiebron de Londense
praktijk. Hier werkte de bekende filantroop Octavia Hill. Zij
toog in de jaren zestig van de negentiende eeuw aan het
werk in de sloppen van East Londen. Hill kocht er huizen
en courts om te verbeteren of te vervangen met als doel
het gedrag en de ontwikkeling van de bewoners zelf op
een hoger peil te brengen. In de complexen in Delfshaven
betekende dat voor de bewoners dat een woningopzichteres
geregeld verslag deed van het ophalen van de huur, de
staat van onderhoud, maar ook sociale problemen. Ze gaf
cursussen houtarbeid voor jongens, bijeenkomsten voor
huismoeders en organiseerde een kinderleesinrichting en
de bibliotheek.
In 1911 voltooide de Maatschappij het complex ‘Schans I’:
60 woningen aan de Schans en 36 aan de Watergeusstraat.
Architect C.N. van Goor, en zijn medewerkers Albert
Otten en J. Verheul Dzn., kregen de opdracht het
complex te ontwerpen. Een deel ervan had zowel voorals achterwoningen rond een centrale luchtkoker waar
de slaapkamers aan gelegen waren. Het koste moeite

de gemeente te overtuigen van dit experiment: de
toepassing van portalen, luchtkokers, spouwmuren en zelfs
veranda’s leek niet de meest goedkope oplossing. Bij de
ingebruikneming van de woningen trokken er 415 bewoners
in, waarvan de gezinshoofden voornamelijk arbeiders waren
(55 fabrieksarbeiders, 12 bootwerkers, 4 varensgezel, 1
bouwvakker, 9 weduwen en gepensioneerden, 3 losse
werklieden en 11 met overige beroepen). In 1914 volgde
complex Schans II met 71 woningen (inmiddels gesloopt).
Een bijzonderheid in dit project waren de 18 woningen met
een afzonderlijke royale zitkamer of ‘pronkvertrek’ met een
oppervlakte van 10 tot 11 vierkante meter.

GOEDKOPE HUURWONINGEN DOOR
RAADSLID VAN BEERS B.V.
Een tweede initiatief werd genomen door raadslid F. van
Beers. Hij was ervan overtuigd dat de grote woningnood
onder arbeiders te maken had met de volgens hem
zeer onpraktische, want veel te ruime, gemeentelijke
verkavelingsplannen. Van Beers meende dat het op de
markt brengen van diepe percelen aan betrekkelijk smalle
straten het snelst een vermindering van de woningnood
teweeg zou brengen. Om te laten zien dat dit het maken
van een goede woning niet belette, nodigde het raadslid
in 1910 de pers uit om de door hem gebouwde woningen
(Van Beers B.V.) aan de Watergeusstraat te bezoeken.
Het Rotterdamsch Nieuwsblad was enthousiast. De
woningen bestonden uit een voorkamer met bedstede,
een keukenkamer met een bedstede, een aparte wc en
een aantal ingebouwde kasten. Achter het huis was een
veranda, die voor de begane grond woning toegang gaf
aan de binnentuin. Fraai was het centrale trappenhuis,
dat goed verlicht was en zeer vernuftig twee woningen
tegelijk ontsloot. Het complex gaf volgens de krant het

bewijs dat ook de particuliere bouwindustrie kon voorzien
in een goed type arbeiderswoning. Het was tevens een
steek richting de Maatschappij voor Volkshuisvesting die
voor haar ‘philantropische woningbouw’ op financiële
steun kon rekenen van het Rijk. Want waren deze aan
de arbeidersbevolking opgedrongen modelwoningen uit
hygiënisch oogpunt aantoonbaar beter boven die van Van
Beers?
Dat beide woningcomplexen vernieuwend waren blijkt
uit het feit dat ze al in 1920 als voorbeelden opgenomen
waren in de tentoonstelling ‘Van typen oude en nieuwe
volkswoningen te Rotterdam’. In 1982 is het complex van
de Maatschappij voor Volkswoningen in het kader van de
stadsvernieuwing aangepakt. Het oorspronkelijke aantal
van 137 woningen werd gereduceerd naar 97 woningen, 18
woningen bleven op verzoek van de bewoners onveranderd.
Ook al is een deel van de woningplattegronden achter
de gevel veranderd en op dit moment in een tweede
renovatieronde, de cultuurhistorische waarde is groot.
Het complex vertelt het verhaal van de Rotterdamse
volkshuisvesting.

BOSPOLDER ABATTOIR OF WOONWIJK?
Het terrein was volgens het Uitbreidingsplan van De Jongh
uit 1903 bestemd voor woningbouw, maar dat was niet de
reden dat de gemeente het in eerste instantie aankocht.
Net achter de bebouwde kom van Delfshaven moest over
een lengte van circa 375 meter, langs de geprojecteerde
Schiedamse weg, op een terrein van 15,5 hectare een
royaal opgezet en modern slachthuis plus veemarkt
komen. Via een spoorwegaansluiting en een loskade aan
de Voorhaven konden de waren verplaatst worden. Het
STEENHUISMEURS BV
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Straataanleg in Bospolder met inzoom van de ingewikkelde knoop Schiedamseweg, waar het oude talud van de
Schans deels werd afgegraven, 1909. Zie ook p. 24, linkerkolom, middelste foto. [SAR]
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Boven: legenda horens bij de straataanleg Bospolder, 1909. [SAR]
Onder: profielen straataanleg Bospolder, 1909. [SAR]

Boven: tekeningen van de woningen van de Maatschappij voor
Volkswoningen bij de Persoonshaven te Rotterdam (identiek aan het
Schansblok). Onder: woningen tussen de Schans en Watergeusstraat,
1961. [SAR]

Beelden van de Schiedamseweg omstreeks 1925. [SAR]

Beelden van de Schans en de Spanjaardstraat (onder). [SAR]
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Kaart met ‘te koop’ terreinen tussen Rotterdam en Schiedam, 1913. [SAR]
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idee echter van een dergelijke overlast veroorzakend
bedrijf ontketende onder leiding van buurtvereniging Het
Westen een hevige oppositie bij de burgerij. Door het
afketsen van het abattoirplan, dat in Crooswijk terecht
kwam, kon de aangekochte grond ingezet worden voor de
volkshuisvesting; op de Rechter Maasoever was namelijk
vrijwel geen rijpe bouwgrond beschikbaar voor dit type
woningen. De aangekochte grond in de Bospolder kon
nu gebruikt worden ten behoeve van de volkshuisvesting.
Toenmalige directeur van Gemeentewerken A.C. Burgdorffer
presenteerde in 1911 de plannen voor het gebied. Hoewel
er drie planvarianten waren is Bospolder niet het resultaat
van een uitgekiende stedenbouwkundige compositie.
Het gerealiseerde stratenplannetje in het noorden en de
aansluiting op historisch Delfshaven in het zuiden maakten
het lastig een monumentaal plan te projecteren op het
driehoekige terrein. Daarnaast vormde de havenspoorlijn
uit 1907 in het westen een infrastructurele begrenzing. De
planvarianten van Burgdorffer waren opgebouwd rond een
zelfde basisprincipe: een centraal plein met plaats voor een
monumentaal gebouw, vanaf het plein liepen straalsgewijs
straten naar buiten. De wijk was bedoeld als woongebied
voor arbeiders. Naast het ontwerpen van een plan waar zo
veel mogelijk gezinnen konden gaan wonen, was er ook
een esthetische ambitie, vooral rond het centraal gelegen
Bospolderplein. Aan de woonbebouwing rond het plein
werden extra welstandseisen verbonden. Het plein was
ook een zoeklocatie voor de prestigieuze Zeevaartschool
(later gebouwd aan de Pieter de Hoochweg). Uiteindelijk
werden twee andere monumentale bouwwerken aan het
plein gebouwd: een Gemeentelijk Scholencomplex en een
Gereformeerde kerk, beide gesloopt in 1978 om plaats te
maken voor nieuwbouw. De monumentale werking van het
plein is hierdoor sterk verzwakt. Ook de groeninrichting

van het Bospolderplein droeg bij aan de ‘verhoging
van het uiterlijk aanzien van de stadswijk’. In het eerste
groenontwerp (zie ontwerptekening) is de zuidelijke helft
van het plein ingenomen door een verdiept gazon met
bloemen met eromheen een wandelpad met ter weerszijden
lage bomen. De noordelijke helft was gedacht met hoger
opgaand geboomte en fungeerde als speelterrein voor
(school)kinderen. In het midden stond een muziektent.
Het plein is na de oorlog regelmatig heringericht; de
monumentale platanen zijn echter altijd blijven staan.

COOLHAVEN 1933
Zowel het doortrekken van de Westzeedijk (de
belangrijkste waterkering voor Rotterdam) als de aanleg
van een spoorbundel hadden het oude Delfshaven van de
Maasuitgang afgesloten. Er was nog wel de Ruigeplaatsluis,
maar de aanwezigheid van de rolbasculebrug voor de
havenspoorlijn bemoeilijkte de doorvaart ervan ernstig.
Begin jaren dertig verloren de oude havens definitief hun
functie voor de scheepvaart door de omlegging van de
waterverbinding tussen de Delfshavense Schie en de
Maas via de nieuwe Coolhaven en Parksluizen (19261931). Na het functieverlies van de achterste havenlinie,
verdween met de verschuiving van de Rotterdamse haven
in de richting van Europoort, ook alle havenactiviteit
uit de latere, negentiende-eeuwse havenbekkens. De
bedrijven en fabriekjes op de Ruigeplaat en rond de
Middenkous vertrokken. De ziel van een actief havenfront
en scheepvaartactiviteiten was voorgoed verdwenen. Na
de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953
zou het stadsbeeld van historisch Delfshaven nog verder
veranderen.
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Luchtfoto van Bospolder - Tussendijken - Spangen en de Merwehavens, 1925. Delfshaven is rechtsonder te zien. [SAR]
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Boven: luchtfoto van Scheepswerf Wilton, 1925. [SAR]
Delfshaven rondom de Middenkous, 1925. [SAR]

Bouwfasen periode 1886-1940
bebouwing 1886-1940
wegen vóór 1900
wegen na 1900
huidige stegen
voormalige stegen
huidige bebouwing
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Historisch Delfshaven, 1959. [SAR]
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WEDEROPBOUW 1940-1960
Na de bevrijding in mei 1945 ging de aandacht in Rotterdam
vanzelfsprekend naar de verwoestingen ten gevolge
van de bombardementen. Historisch Delfshaven was
weliswaar niet gebombardeerd, maar in de tussenliggende
jaren wel degelijk verder achteruitgegaan. Toen in 1953
de Watersnoodramp het land opschrikte, werd ook in
Rotterdam zorgelijk naar de dijken gekeken. Een gedeelte
van de Bospolder was overstroomd, en Rijkswaterstaat
en de gemeente besloten om een verhoogde waterkering
te maken langs de Vierhavenstraat en de Westzeedijk.
De Ruigeplaatsluis werd helemaal gesloten, waarmee
de verbinding tussen Delfshaven en de Nieuwe Maas
kwam de vervallen. Deze ingrepen waren aanleiding om
de toekomst van historisch Delfshaven te verkennen,
wat bij de Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw in
1956 leidde in tot een schets genaamd ‘Sanering OudDelfshaven’, waarbij de geplande verbinding van de
Achterhaven met de Coolhaven (uitgevoerd in de jaren
zestig) werd aangegrepen om Oud-Delfshaven tot moderne
binnenvaarthaven te ontwikkelen.

Hoewel de binnenvaarthaven niet werd gemaakt,
betekenden de dijkverzwaringen een verder ruimtelijk
isolement van historisch Delfshaven. In de daaropvolgende
jaren werd zowel de Westzeedijk verzwaard, alsook een
deel van de Havenstraat (een deel van de oude zeedijk).
Ruim honderd historische panden verdwenen, en het
hoge dijktalud vormt tot op heden een enorme ruimtelijke
en visuele barriére. In 1970 werd aan de Achterhaven/
Havenstraat bejaardenflat de Kolk gebouwd.
Intussen raakte de kadebebouwing langs Achter- en
Voorhaven steeds verder in verval. Panden werden eind
jaren vijftig onbewoonbaar verklaard, aansluitingen weren
afgesloten. Jan Nieuwenhuis schreef in zijn beroemde
boek ‘Van poort tot poort’ over Rotterdam in 1961 dat OudDelfshaven door kleinere gemeenten als schrikbeeld werd
gebruikt, om aan te geven wat er na annexatie met een
gemeente zou gebeuren: verwaarlozing en mutilatie.

Omdat de Lage Erfbrug verkeerstechnisch een knelpunt
vormde, werd door de Verkeersdienst een verkeersviaduct
van de Schiedamseweg naar de Rochussenstraat
voorgesteld. Dat viaduct is er weliswaar niet gekomen,
maar toont wel de toenmalige waardering voor een uniek
historisch stadsbeeld.
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Voorstel voor de sanering van Oud Delfshaven, 1956. [SAR]
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Boven: Havenstraat ter hoogte van de huidige bejaardenflat de Kolk, 1950. [SAR]
Onder: de huidige bejaardenflat de Kolk, 1999. [SAR]

BOUWDOSSIER AELBRECHTSKOLK 51 (BOUW 1952)

Bouwfasen periode 1940-1960

Plattegronden, doorsneden en geveltekeningen. [SAR]

bebouwing 1940-1960
STEENHUISMEURS BV
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Plannen voor stadsvernieuwing in Delfshaven gemaakt door het Projectbureau Stadsvernieuwing te Rotterdam, 1981. [SAR]
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4. STADSVERNIEUWING EERSTE FASE: 1960-1985
STADSVERNIEUWING 1E FASE: 1960-1985
Medio jaren zestig kwam er heel langzaam meer aandacht
voor de bestaande stad. Er werd een bescheiden begin
gemaakt met het versterken van de karakteristieken van
Rotterdams enige stadsdeel van voor de negentiende
eeuw: Historisch Delfshaven. Bedrijfsvestigingen, de
demping van een stuk Achterhaven, de dijkversterkingen
en sloop rondom de Havenstraat en het verval van
vele historische kadepanden hadden het historische
stadsbeeld aangetast. Om Historisch Delfshaven niet
verder te laten afglijden ging in 1963 een zogenaamde
bevriezingsverordening van kracht. Door bedrijven kon niet
verder gebouwd worden, en de gemeente kocht geleidelijk
panden op in dit ‘saneringsgebied’. De restauratie van
gemeentepanden zoals het Zakkendragershuisje volgde,
en eind jaren zestig werd de inzet op herstel en behoud
kracht bijgezet door de aanwijzing tot Rijksbeschermd
stadsgezicht. In 1974 startte in Rotterdam een intensief
proces van stadsvernieuwing. Delfshaven en Bospolder
Tussendijken zijn net als vele andere wijken in Rotterdam
drastisch aangepakt. De urgentie voor vernieuwing was
hoog; de oude wijken stroomden leeg, bewoners trokken
naar de randgemeenten of naar nieuwbouwwijken als
Prins Alexander. Daar waren comfortabele woningen
met een gasaansluiting en een douche, ook al werden
na de Groninger gasvondsten in 1957 ook in de oude
wijken gasleidingen gelegd. Onder wethouder J.G. van
der Ploeg werd de gemeentelijke dienst Volkshuisvesting
ingrijpend hervormd en dertig jaar achterstallig onderhoud
door particuliere woningeigenaren aangepakt. Daarover
is op andere plekken geschreven: zijn lef om in 1975
maar liefst 30.000 woningen op te kopen, zijn lobby bij
staatssecretaris Jan Schaefer voor de ‘vergelijkingshuren’
(met een puntensysteem), de Rotterdamse aanpak met

projectgroepen in de wijken en de burgerparticipatie
en interesse voor het stadsweefsel als gevolg. Wat hier
interessant is dat er een opmerkelijke parallel is met
de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw, toen de
gemeente Rotterdam de regie nam in het bewust sturen
van de volkshuisvesting. Aanvankelijk zonder rijksbijdrage
begon Rotterdam met verschillende typen renovaties,
daarbij ondersteund door een heel leger Delftse ingenieurs,
maar ook sociologen en juristen. Met bestemmingsplannen
of de minder verstrekkende leefmilieuverordening werden
garages en bedrijfjes in woonstraten wegbestemd met
de Hinderwet als hefboom. Kort daarna begon het Rijk
financieel bij te dragen en stelde het de Rotterdamse
aanpak als voorbeeld voor andere gemeenten. De ‘Hoog
Niveau Renovatie’ was de meest verregaande en betekende
interne kaalslag: binnen de casco’s werd een volledig
nieuwe woningdifferentiatie gerealiseerd. Innovaties als
de ‘droge inbouw methode’ voorzagen in een inbouw
met gestandaardiseerde materialen, zonder metsel- of
stucwerk, de douche van watervast multiplex met vinyl
bekleed. De woningen waren vrijwel allemaal van een
zelfde (laatnegentiende-eeuwse) woningtypologie: de
alkoofwoning met voor-, tussen- en achterwoning met een
gedeelde opgang en een gedeelde zolder. In 1984 waren
er 5000 woningwetwoningen aangepakt en was het areaal
aan openbare ruimte flink toegenomen. Met als motto het
verbeteren van de leefomgeving werden gaten geslagen in
de stedenbouwkundige structuur op plekken die al vanaf
de bouw van een mindere kwaliteit waren. In Delfshaven
moest onder meer aan de Voorhaven bouwvallige
fabrieksbebouwing plaats maken voor woningen, zoals de
veelbesproken nieuwbouw van architect Carel Weeber.
Tegelijkertijd werd nagedacht over de profilering van
het historisch havenfront, zo zeldzaam geworden na

het bombardement op Rotterdam, door investering in
kunstenaarsateliers, galerieën en musea. Gedurende een
korte periode was sprake van Delfshaven als toeristische
trekpleister.

JAREN ZESTIG: BEHOUD HISTORISCH
STADSBEELD
Delfshaven lag er begin jaren zestig verwaarloosd bij toen
de gemeente in 1963 middels een bevriezingsverordening
het historisch stadsbeeld in stand wilde houden,
inmiddels danig aangetast door bedrijfsvestigingen.
Door ongewenste bedrijfsontwikkelingen een halt toe te
roepen werd voorkomen dat in de ‘schilderachtige chaos
van Schie-armen, vervallen huizen, werfjes en fabrieken’
nog gebouwd zou worden. In de typische taal van de
Wederopbouw noemde de gemeente Historisch Delfshaven
een ‘saneringsgebied’. Directeur Stadsontwikkeling Van
Traa schreef aan B. en W., 6 februari 1963 dat het doel
was, verwording tegen te gaan en de toekomstige sanering
en reconstructie (voorzien na 1970) te belemmeren
door ongewenste bedrijfsontwikkelingen, ‘doch zal
tevens van betekenis kunnen zijn voor de bescherming
van dat gedeelte van oud-Delfshaven, dat uit historisch
oogpunt en in verband met het eigen pittoreske karakter,
waardevol kan worden geacht.’ Met name in de omgeving
van Aelbrechtskolk en Voorhaven werd ‘karakteristiek
oud stadsschoon’ aangetroffen, maar ook Schans en
Watergeusstraat werden opgeschoond. Een belangrijk
middel hiertoe was het opkopen van gebouwen door
de gemeente, waaronder een twaalftal panden van het
Transport & Meubeltransportbedrijf Gebr. Nijman, dat met
vele (vracht)auto’s voor grote overlast zorgde in het gebied.
Zo was sinds 1910 was in het pand van de Dubbelde
Palmboom de kistenfabriek van de firma gevestigd.
STEENHUISMEURS BV
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Saneringsplan Historisch Delfshaven, 1965. [SAR]
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Boven: burgemeester W. Thomassen bij de maquette
van Historisch Delfshaven tijdens de heropening van het
raadhuis, 1971. [Delpher]
Onder: restauratie Pakhuis Dubbelde Palmboom aan de
Voorhaven, 1972 [SAR]

Kaart vernieuwing uit verslag PEP, 1980. [SAR]

Het had overigens weinig gescheeld of de Middenkous
en het zuidelijk deel van de Voorhaven waren gedempt.
De dienst Stadsontwikkeling had in 1965 deze schets
als een van de opties gepresenteerd. Het liep gelukkig
anders. Gemeentewerken startte in samenwerking met
Monumentenzorg de restauratie van gemeentepanden,
waarvan het Zakkendragershuisje en het Raadhuis
aan de Aelbrechtskolk de eerste waren. In 1966 werd
bovendien de procedure gestart om het gebied rond
Aelbrechtskolk en het noordelijke deel van de Voorhaven
aan te wijzen tot Rotterdams eerste (Rijks)beschermd
stadsgezicht. De aanwijzing, definitief in 1969, werd
bekrachtigd met een nieuw bestemmingsplan. Het had als
doel het karakteristieke gebied te behouden, herstellen en
revitaliseren. Als herstel moesten bijvoorbeeld ‘ontsierende’
aanbouwsels en bepleisteringen verdwijnen, panden met
een kap worden afgedekt, en werd de auto teruggedrongen
(o.a. door de geplande bouw van een parkeergarage). Het
herstel vond plaats in een tijd dat in Rotterdam het denken
over contextueel restaureren en nieuwbouw nog pril was.

DELFSHAVEN ’S NIEUWE ARTISTIEKE
LEVEN
Om het gebied tot een toeristische trekpleister te maken
– onderdeel van een groter plan eind jaren zestig om
Rotterdam op de kaart te zetten - werd met overheidssteun
de vestiging van ateliers en galerieën gestimuleerd,
passend bij de oude ambachtelijke sfeer van Delfshaven.
Nog altijd wordt Delfshaven gekenmerkt door deze artistieke
invulling. Ook horeca en winkels pasten binnen het beleid.
De woonfunctie werd gestimuleerd in de bovenliggende
verdiepingen. Midden jaren zeventig opende Atlas van Stolk
met een collectie historische prenten in het voormalige
stadhuis. De Dubbele Palmboom, de dependance van

het Historisch Museum in een door Buro Van Stigt
gerestaureerd pakhuis, vormde met zijn vele bezoekers de
kroon op Delfshaven ’s nieuwe artistieke leven. Historisch
Delfshaven had aantrekkingskracht. Er stopte dagelijks
bussen vol toeristen, Amerikanen op zoek naar hun
‘founding fathers’, die al slenterend het Oudhollandse
panorama tot zich namen.

ROND 1970: ‘OUD DELFSHAVEN
RESTAUREREN, NU!’
Gemeentewerken werkte onder leiding van directeur
J. Tillema en stadsarchitect B.V. van den Bergh rond
1970 een masterplan uit voor de restauratie van zowel
de gemeentepanden, als panden in particulier bezit. De
totstandkoming van dit vernieuwingsplan nam enkele
jaren in beslag. Het duurde de in 1969 opgerichte
bewonersorganisatie Comité Oud-Delfshaven te lang. In
1971 organiseerde de gemeente in museum Boymans een
avond over Delfshaven, waar Van den Berg onder enorme
belangstelling een lezing hield getiteld ‘Oud Delfshaven
restaureren, Nu!’. De architect probeerde de zaal ervan te
overtuigen hoe groot en ingewikkeld de opgave was, zo
sprak hij: ‘een gezonde appel is – afhankelijk van de soort
– een vrij lange tijd te bewaren; een aangestoken appel is
snel verrot. Dat is ook zo bij monumenten. Van buiten lijkt
het nog heel wat, maar het meerendeel van de panden is
aangestoken, dat blijkt pas goed als ze worden uitgepeld.’
De bouwtechnische staat werd door de gemeente vaak
onvoldoende geacht, waardoor de gevel overeind bleef
en de woningen binnen het casco opnieuw werden
opgebouwd. Ook de financiering was een hoofdbreker.
De gemeente zou als gangmaker fungeren, door de
restauratie van een reeks panden, waar al in de jaren
zestig mee was begonnen. Hiervoor werden verschillende

restauratiearchitecten ingeschakeld. Een omvangrijk project
was het Henkespand, dat na vertrek van de distilleerderij
Henkes, eind jaren zestig werd aangekocht door de
gemeente, die het pand restaureerde en verbouwde tot
ateliergebouw. Voor het overgrote deel van Delfshaven werd
ingezet op de rol van particulieren die het goede voorbeeld
zouden volgen door investering in herstel en ontwikkeling.
Om bij te dragen aan behoud van het gevelbeeld zijn in die
tijd tientallen panden aangewezen tot Rijksmonument.

1974: START STADSVERNIEUWING
In 1974 ging de Rotterdamse stadsvernieuwing van
start, in onder meer de wijken Delfshaven en Bospolder
Tussendijken. Door Delfshaven aan te wijzen tot
rehabilitatiegebied kwam een forse subsidie vrij voor
verdere aanpak van het historische wijkdeel, waar ook
de woningen aan Schans-Watergeusstraat deel van uit
maakten. In de stadsvernieuwingsperiode lag de nadruk
met name op goede volkshuisvesting. Uit kostenbesparing
werd efficiënt te werk gegaan, verschillende panden in
elkaars nabije omgeving werden in één bouwstroom onder
handen genomen. Omstreeks 1980 werd onder meer het
Schansblok op ‘Hoog Niveau’ gerenoveerd (architect P.
Weeda, 1981), wat interne kaalslag en een volledig nieuwe
woningdifferentiatie betekende. Ook het Molenblok (L.
de Jonge, 1982) en het Geuzenblok (Architectengroep
Delfshaven, 1983) werden aangepakt. Sommige woningen
kregen een ‘Kleine beurt’, zoals gevelisolatie en dubbel
glas. Naast renovatie werd bij de stadsvernieuwing ook
geïnvesteerd in het realiseren van nieuwbouw, om het
woningtekort op te vangen. Onderdeel van het project
‘Bouwen in Open Gaten’ zijn enkele nieuwe panden aan
Schans. Van architect C. Weeber verrees aan het eind
van de Voorhaven, bij de molen, een spraakmakend
STEENHUISMEURS BV
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Bouwfasen periode 1940-1960
nieuwbouw 1965-1985
renovatie 1965-2000

Bouwplaats voor nieuwbouw kop Voorhaven, Schans in 1980. [SAR]

Nieuwbouw ten zuiden van de Schans in 1983. [SAR]
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woningbouwcomplex [zie inzet]. Misschien wel de grootste
transformatie vond plaats op het voormalige terrein van
de azijnfabriek Tromp en Rueb tussen de Voorhaven,
Middenkous, Watergeusstraat en 3e Schansstraat. Na
sloop van bouwvallige fabrieksbebouwing eind jaren
zeventig werd rondom een open hof een carrévormig
wooncomplex gerealiseerd, bestaande uit verschillende
bouwblokken (C. Weeber, 1979, A. van Wijngaarden,
1981 en Architectenbureau Chlimintzas en De Jong,
1986-1987). Een vakblad vond de latere aanbouw uit de
jaren tachtig een haast een ‘urban villa-achtige uitstraling’
hebben, en dat was lovend bedoeld. Ook in de omgeving
werd grond bestemd voor nieuwbouw, aan de Achterhaven
en het buitendijkse gebied aan de rechter Maasoever,
tussen Schiemond en Middenkous, waar voorheen
havenbedrijvigheid plaats vond (Jelles, Van den Broek en
Bakema, 1982 en Mecanoo, 1986-1989).

ogen te weinig overlegd met bewoners, en de huurprijzen
voor de oorspronkelijke bewoners werden te hoog. Ze
wilden geen dure woningen, kantoren en parkeergarages,
wél betaalbare en betere woningen, groen en voorzieningen
zoals een wijkgebouw. Het uiterlijk van de bebouwing deed
hen er niet veel toe. Ook toen al was het gebied SchansWatergeusstraat kwetsbaar. Léon Richard, bewoner van
de Schans sinds 1973, herinnert zich hoe Stichting de
Bergeend via de directeur van de Maatschappij voor
Volkswoningen mensen vanuit moeilijke doelgroepen in
deze blokken liet plaatsen. Een stevige vitale buurt kan
dat hebben, maar de balans sloeg meermalen door naar
disbalans. Alcoholisme, drugs en prostitutie, nog versterkt
door de tippelzone die van de Binnenweg naar de Keileweg
werd verplaatst, criminele Chinese organisaties en
cokevondsten in de dakgoot – Richard heeft een uitstekend
geheugen.

NA GROOTSCHALIGE NIEUWBOUW NIEUW
VERZET UIT DE BUURT

Bewoners hebben veel successen geboekt, zo is
– ondanks de dure grond en mooie ligging aan de
Maasoever – het buitendijkse gebied een buurt geworden
met uitsluitend sociale huur, en niet een buurt met luxe
woningen voor de middenklasse zoals Gemeentewerken
het oorspronkelijk voor ogen had. De eenzijdigheid van
bebouwing heeft Schiemond niet altijd goed gedaan, al
in de jaren negentig was vernieuwing nodig (door BIQ
stadsontwerp). Terugkijkend was menging verstandiger
geweest. Gedurende de stadsvernieuwing werd de focus
verlegd van renovatie naar sloop-nieuwbouw. Om het
historische karakter te behouden werd in 1981 (wederom)
een actiegroep opgericht: Actiegroep Behoud Delfshaven.
Met succes. Het eerder genomen besluit om een aanzienlijk
aantal panden te slopen werd teruggedraaid. Niet alle
historische panden konden overeind blijven, enkele gingen

De Rotterdamse aanpak met projectgroepen in de
wijken, en de hierop volgende burgerparticipatie in de
stadsvernieuwing, is befaamd. In projectgroepen gingen
bewoners en ambtenaren in gezamenlijkheid aan de slag.
Er werden niet enkel stenen gestapeld, maar ingezet
op sociale verbeteringen op woning- en wijkniveau.
Al voor de officiële start van de stadsvernieuwing in
1974 was de betrokkenheid vanuit de buurt groot. Het
Comité Oud-Delfshaven was opgericht uit onvrede op
de ingrijpende vernieuwingsplannen. De geboren en
getogen Delftshavenaren lieten het niet zo maar gebeuren.
Omstreeks 1969 werd bovendien in Bospolder Tussendijken
een wijkcomité geformeerd. Subgroepen werden opgericht,
zoals Buurtgroep Schans-Watergeusstraat. Er werd in hun

tegen de vlakte, maar het tij was gekeerd. Ook zou latere
nieuwbouw zich beter voegen in het oude gevelbeeld. Het
Electrablok [zie inzet] speelde een belangrijke rol in de
overgang naar een zorgvuldige combinatie van renovatie,
restauratie en nieuwbouw.
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Carel Weeber en het nieuwbouwplan op de kop van de haven.
[Tijdschrift Grondbedrijvigheden,1984]

Nieuwbouwwoningen aan de oostzijde van de Voorhaven nabij het restant
van de molen De Distilleerketel, 1982. [SAR]

Protest bewoners voor het plan aan de
Voorhaven, 1982. [SAR]

‘MOORD OP DELFSHAVEN’: NIEUWBOUW
VAN ARCHITECT CAREL WEEBER
In 1977 werd architect Carel Weeber gevraagd woningen
te ontwerpen aan weerszijden van de Voorhaven: de
landtong, bij de molen en het terrein van Tromp en
Rueb. Weeber paste voor het langgerekte blok op
de landtong (‘de Patrijspoorten’, opgeleverd 1981)
abstracte, decoratieve ronde vormen, verticale belijning
en vrolijke kleuren toe (de kleuren zijn bij latere renovatie
aangepast). Op een eigentijds wijze refereerde hij aan
pakhuizen. De architect ging nadrukkelijk niet ‘Anton
Pieckachtig’ historiserend te werk, en zette zich af van
de door inspraak gedomineerde stadsvernieuwing met
‘dakdozen’ achter schuine pannengedekte kappen.
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Het leverde een spraakmakend woningbouwproject op.
Half Rotterdam viel over hem heen. De portieketageblokken met sociale woningen voegen zich in zowel
stedenbouwkundig, architectonisch als typologisch
opzicht maar moeilijk in Historisch Delfshaven. De
kritiek op het feit dat zijn gebouwen niet aansluiten bij
de omgeving was Weeber niet vreemd. ‘Dat hoor ik wel
meer. Maar het heeft te maken met mijn idee hoe je in
een oude omgeving moet bouwen. Ik vind dat je waar je
ook bouwt, moet blijven bouwen op de manier van de tijd
waarin je bouwt. Dat is in Delfshaven altijd gebeurd. Kijk
maar, pand voor pand. Natuurlijk is het een kwestie van
wennen. Aan het Witte Huis hebben de Rotterdammers
destijds ook moeten wennen.’ De Delfshavenaren
uitten hun kritiek indertijd bondig: ‘Waar je vroeger op
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magistrale wijze het oude buurtje overzag, staat nu
gekleurde onzin opdringerig te wezen.’ Ook de historische
stichting Roterodamum gruwelde van de nieuwbouw, de
heer Dutilh van de stichting sprak zelfs van ‘Moord op
Delfshaven’. Vanwege de nieuwbouw moest de molen
De Distilleerketel wijken. Na een lobby van de stichting
is de molen, 12 meter zuidelijker dan zijn oorspronkelijke
plek, herbouwd. Een schrale troost. Toen bleek dat ook
in de Havenstraat een complex van Weeber zou verrijzen
stak het Actiegroep Behoud Delfshaven hier een stokje
voor. Weeber, die lang hoogleraar was aan de Technische
Universiteit Delft, heeft generaties architecten opgeleid
met deze houding t.a.v. bouwen in bestaande context.
Inmiddels is meer nuance gekomen in het vraagstuk van
contextueel bouwen.

Bouwtekeningen Electrablok naar ontwerp van J. de Vries, 1983. [SAR]

ELECTRABLOK: BEHOEDZAME OMGANG
MET OUDERE BEBOUWING
Na alle commotie rondom de nieuwbouw van Weeber
werd het door de actiegroep ontwikkelde ‘behoudmodel’
toegepast met het Electrablok aan de Voorhaven,
vernoemd naar het bedrijf dat hier was gevestigd en de
naam nog altijd op de gevel van nummer 80 prijkt. Geen
volledige sloop-nieuwbouw voor dit blok, bestaande
uit verschillende panden tussen het Tussenwater en
de Moutersteeg (architect T. Malschaert e.a.). Er werd
met overheidssubsidie gedeeltelijk gerestaureerd,
gerenoveerd en nieuw gebouwd. Het oudste pand
dateerde uit 1650, het toen nieuwste uit 1950. De

Artikel over de aanpak van het Elektrablok in Het vrije volk: democratisch-socialistischdagblad, 6 juli 1983.
[Delpher]

nieuwbouw was gebaseerd op bestaande zeventiendeeeuwse bebouwing. Achter de oude gevels zorgde
‘inbouwpakketten’ voor volledig nieuwe woningen. De
vernieuwingsmethode werd alom geprezen. Na oplevering
werd het Elektrablok in 1987 tweede prijswinnaar bij de
Nationale Restauratieprijs. Het Electrablok vormde de
overgang van een eenzijdige vernieuwingsaanpak, waarin
sloop-nieuwbouw vaak als enige redmiddel werd gezien,
naar een meer behoedzame omgang met de oudere
bebouwing.
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Luchtfoto van Voor- en Achterhaven, 1979. Alle episodes uit het leven van Delfshaven op één foto bijeen: het VOC zeemagazijn, het Piet Heynplein rechtsonder, waarvoor een stuk Achterhaven gedempt werd, het
industriële gebruik kris kras door het beschermde stadsgezicht, de industriezone op de vroegere zandplaat Ruigeplaat in de Maas, bejaardenflat de Kolk op de voorgrond, het grote stadsvernieuwingsblok van architect
Carel Weeber (toen in aanbouw en opgeleverd in 1981), de kaalslag op de plek van het latere Middenkousblok. [SAR]
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5. STADSVERNIEUWING TWEEDE FASE: 1985-2000
In de jaren tachtig had de economische crisis (na de
oliecrisis van 1974 en 1979) de havenstad in zijn greep. Het
was de periode van structurele werkloosheid, verloedering
en de trek naar buiten de stad waar mensen een huis met
tuin zochten. Van een eenzijdige oriëntatie op de haven en
aanverwante werkgelegenheid moesten nieuwe vormen
van werkgelegenheid, zoals in de zakelijke dienstverlening,
zorgen voor economische herstel. Het roer moest om. Niet
alleen in Rotterdam, ook in Den Haag en Amsterdam. Op
nationaal niveau werd het compacte stadbeleid uitgerold,
dat moest leiden tot de revitalisering van binnensteden.
Door de binnensteden weer nieuw leven in te blazen
zouden deze gaan ‘bruisen’, en kapitaalkrachtige groepen
bewoners naar zich toe lokken. Wonen werd weer
prioriteit in werkstad Rotterdam. Onder burgemeester
Bram Peper begon de stad vanaf 1982 een ander verhaal
te vertellen, die van ruige stad met een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. In 1985 werd de landschapsarchitect
Riek Bakker aangetrokken als directeur Stadsontwikkeling.
Onder haar bezielende leiding werd ingezet op de
herontwikkeling van Rotterdams sterke punt: de Maas.
Van oude havengebieden naar een nieuwe skyline,
‘Manhattan aan de Maas’. Het gebruik van de rivier had als
neveneffect de psychologisch kilometers uiteen liggende
stadsdelen Noord en Zuid naar elkaar toe te trekken. De
ambitie resulteerde in de komst van de Erasmusbrug, de
Kop van Zuid (met Hotel New York), het Museumpark en
de Koopgoot. De Kop van Zuid werd volgebouwd met een
mix aan woningbouwtypen die wat betreft architectonische
vorm aansloten op de grootschaligheid van de haven.
Gerenommeerde architecten werden hiervoor uitgenodigd,
en de projectontwikkelaars bouwden voor de hogere
inkomensgroepen. De koerswijziging van Rotterdam

werd met de economische opleving begin jaren negentig
versterkt.
In 1984 werd het tienjarig jubileum van de stadsvernieuwing
gevierd, op dat moment waren in Rotterdam door de
‘stadsvernieuwingsmachine’ duizenden woningen
vernieuwd. De vernieuwingsprojecten zouden doorlopen
tot in de jaren negentig, maar het jubileum betekende
eveneens een kentering in het denken over de toekomst
van de stad. Het Rotterdamse model van burgerparticipatie
vond zijn navolging in andere steden, maar door
de verregaande democratisering en de nadruk op
volkshuisvesting kwamen architectonische kwaliteit en
expressie er bekaaid vanaf. De renovaties met kunststof
kozijnen en trespa platen hadden een negatieve impact op
de negentiende-eeuwse architectuur, en de nieuwbouw
werd als eenvormig gezien. Ook was er te weinig aandacht
voor de openbare ruimte. In 1988 verscheen de nota
‘Vernieuwing van de Stadsvernieuwing’, waarin het beleid
werd herzien. Beleggers en projectontwikkelaars kregen
meer ruimte, en de eenzijdige bevolkingssamenstelling
moest worden doorbroken door ‘duurdere woningen’ voor
de meer vermogende Rotterdammers. Ook op andere
vlakken werd gewerkt aan de sociale problematiek van
de stadsvernieuwingswijken, waar sprake was van een
concentratie van lage inkomensgroepen en allochtonen.
Een goed voorbeeld is het project ‘Opzoomeren’, waarbij
bewoners werden geënthousiasmeerd om actief mee te
werken aan een betere buurt. Het nieuwe beleid doorbrak
de coalitie tussen ambtenaren en buurtbewoners. De
overheid deed een stap terug, en de marktsector kreeg het
voor het zeggen.

Net als in de eerdere stadsvernieuwingsperiode werd
– ondanks de focus op de binnenstad – in Delfshaven
geïnvesteerd in een economische, culturele en toeristische
kern. Een lastige opgave zo bleek keer op keer.

‘AL HET GAJES BIJ ELKAAR’
Met het buitendijkse gebied van Delfshaven, de Schiemond,
was al een aanzet gedaan in de herontwikkeling van
havengebieden. Echter, Riek Bakker en haar ambtenaren
zagen de gloednieuwe wijk Schiemond als voorbeeld hoe
het juist niet moest. Bij toewijzing van de woningen hadden
(na inmenging van bewonersorganisaties) de allerlaagste
sociale klassen de allerhoogste prioriteit gekregen. ‘Al het
gajes bij elkaar,’ zoals een ambtenaar bondig samenvatte.
Ook was het een misser hoe het buitendijkse gebied
geïsoleerd was komen te liggen van Historisch Delfshaven.
Gescheiden door een zeedijk van een gebied met winkels,
horeca en cultuur. Men vroeg zich af hoe ze de drempel
konden verlagen van de dijk, zonder deze rigoureus weg te
halen. Al had Schiemond inzicht gegeven in de bebouwing
van haventerreinen, gericht op de Maas, er was door het
volledig glad strijken van het terrein nog weinig oog voor
het oorspronkelijke havenkarakter. Ook werd in de eerste
stadsvernieuwingsperiode de bedrijfsbebouwing aan het
havenfront als waardeloos gezien, wat voor een deel ook
terecht was, gezien de slechte staat waarin de gebouwen
zich bevonden.
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Boven: drukte op straat in Delfshaven, 1985. [SAR]

Artikel ‘De wijk Delfshaven is zo dood als een pier’, in: Trouw, 23-02-1993. [Delpher]

Onder: sfeerbeeld ‘Montmartre’ van Rotterdam, 1985. [SAR]
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STEEDS STILLER IN HET ‘MONTMARTRE
VAN ROTTERDAM’
Historisch Delfshaven werd midden jaren tachtig gezien
als het ‘Montmartre van Rotterdam’, en was geliefd
bij Rotterdammers en buitenlandse toeristen. Maar al
ontving de Dubbele Palmboom in 1985 zijn miljoenste
bezoeker, het werd stiller in Delfshaven. De belofte van
Delfshaven als toeristische trekpleister had de gemeente
niet kunnen waarmaken, en door de komst van Kop
van Zuid, Museumpark en de Witte de Withstraat als
centrum voor galerieën kwamen andere delen van de
stad meer in trek. In het Binnenstadsplan Rotterdam uit
1985 werd Delfshaven niet erkend als cultureel centrum.
Winkels, restaurants en ateliers kampten met leegstand.
Een nieuw bestemmingsplan moest nadrukkelijk minder
conserverend zijn, maar open staan voor economisch,
toeristisch en cultureel gebruik van het gebied. Er werd
een procedure gestart om het beschermd stadsgezicht
zuidelijk uit te breiden (in 1991 definitief). Een integraal
plan, het Pep-plan uit 1985, moest Delfshaven ‘oppeppen’,
door investering in horeca en toerisme. Toeristen deden
op dat moment Delfshaven ‘op zijn Amerikaans’, door
het gebied enkel een vluchtig bezoek te brengen. Enkele
nieuwe cafés als Bla Bla, Gommers en ‘t Bruggetje zijn
in die tijd geopend. De speerpunten waren: een nieuwe
invulling van het Henkespand, Altas van Stolk (die een
jaar later naar het Schielandhuis zou vertrekken), het
Waterplan, Piet Heynsplein, de molenstompen en het
Electrablok. Er was ook een rol weggelegd voor BospolderTussendijken, het ‘natuurlijk achterland van de oude kern,
en daarmee een deel van het draagvlak voor culturele
en recreatieve functies’. ‘Want zelfs als Delfshaven in de
nabije toekomst meer toeristen en bezoekers uit stad en
regio zal trekken, en zelfs uit het buitenland, dan nog zal

het nodig zijn dat de plaatselijke bevolking, gedurende alle
seizoenen, een druk en levendig gebruik maakt van het
Beschermd Stadsgezicht.’ In de jaren die volgde waren
enkele resultaten geboekt, zo kocht in 1992 Stadsherstel
het Henkespand op van de gemeente die moeite had
het monument te verhuren. Achterstallig onderhoud
werd gepleegd, en in het pand kwamen nieuwe functies,
waaronder een dansstudio. Toch bleek men een zware
dobber aan Delfshaven te hebben. In februari 1993 wijdde
Trouw een artikel aan de wijk, onderdeel van een reeks
over oude stadswijken in diskrediet. ‘Trefwoorden zijn:
verpaupering, criminaliteit, drugoverlast, buitenlanders. Het
lijken synoniemen voor overlast, onveiligheid, vervreemding.
[..] Delfshaven, schilderachtig stukje Rotterdam dat zó uit
een tekening van Anton Pieck lijkt weggelopen, heeft de
strijd om te overleven verloren, treuren oorspronkelijke
bewoners.’ Een bewoner die Delfshaven in betere tijden had
meegemaakt vond de wijk ‘zo dood als een pier’.

VERNIEUWDE STADSVERNIEUWING
In Bospolder Tussendijken zette de stadsvernieuwing in de
jaren tachtig door, eerder geïnitieerde projecten werden
gerealiseerd. De openbare ruimte werd na de afronding
van de woningvernieuwing aangepakt, door onder meer
de herinrichting van straten. Na sloop van een woonblok
ontstond tussen Schans en Watergeusstraat in 1989 het
Watergeusplein, bedoeld als speelplein waar een gebrek
aan was in de wijk. Deze ingrijpende fysieke ingreep kan
worden gezien als sociale vernieuwing. In lijn met het
stedelijk beleid waarin beleggers en projectontwikkelaars
meer ruimte kregen, evenals de meer vermogende
Rotterdammers, werd getracht de wijk een nieuwe
impuls te geven door de nieuwbouw van duurdere (koop)
woningen. In de jaren negentig werd in een rapportage

van het landelijke Grote Stedenbeleid geconstateerd dat
ondanks beleidsinspanningen een groot aantal problemen
(waaronder de drugsproblematiek) nog steeds manifest
waren, waardoor de wijk extra aandacht verdiende. In de
Watergeusstraat een woningblok gedeeltelijk vervangen
door nieuwbouwproject ‘Spaans Water’ (Putter Partners,
1999-2002), gebouwd op een parkeergarage. De indertijd
veel toegepaste baksteenarchitectuur, uitgevoerd in
geprefabriceerd metselwerk, moest nadrukkelijk aansluiten
op de negentiende-eeuwse architectuur. Uit het begin van
de jaren negentig dateren de woningen aan Voorhaven
67-89.

ONDANKS OPTIMISTISCHE INVESTERINGEN,
BLIJFT DELFSHAVEN EEN STIEFKINDJE
In hetzelfde rapport uit 1996 werd gesproken over Historisch
Delfshaven. Actiepunten waren het versterken van de
historische uitstraling, verbeteren verblijfskwaliteit van
zowel gebruikers als bezoekers (herinrichting buitenruimte),
versterken economische ontwikkeling, ontwikkeling AKZOterrein en V.O.C.-terrein, marktontwikkeling van historische
panden, functieverandering plinten van wonen naar
bedrijfsbestemming en de bouw van de boot Mayflower
of Batavier. Ook werd een betere aansluiting op de rivier
(‘Delfshaven aan de Maas’) van belang geacht. Aan
communicatie tussen de belanghebbenden en gemeente
ontbrak het niet, maar liep weinig gestructureerd waardoor
een communicatie-adviesbureau werd ingeschakeld om te
onderzoeken waar de knelpunten lagen. In dat jaar werd,
ook als project binnen het Grote Stedenbeleid, de steeg
tussen Aelbrechtskolk 55 en 57 door de in Delfshaven
kunstenares Willij van der Linden getransformeerd tot ‘De
Tovertunnel’. Kleurrijke schilderingen, begroeiing, bestrating
en verlichting maakten de tunnel minder naargeestig en
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Kaart toeristische locaties uit: Eindrapportage Grote Stedenbeleid in Rotterdam, 1
april 1996. [SAR]
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Drie projecten uit de tweede fase van de
stadsvernieuwing: Watergeusstraat 70-102 (foto boven),
de Kapiteinsbuurt (midden) en het blok Voorhaven 67-89
en Schans 162-224 (foto onder).

Bouwfasen periode 1940-1960
nieuwbouw 1985-2000
renovatie 1965-2000

droeg bij aan de verbinding met de achterliggende wijk. De
inzet werd opgemerkt, getuige een artikel uit 1998 waarin
de rijke geschiedenis van het gebied werd geschetst en
mede vanwege de recente investeringen optimistisch van
toon was: ‘Rotterdam staat nu aan de vooravond van een
inhaalmanoeuvre die Delfshaven voorgoed uit de schaduw
van historische binnensteden als Dordrecht, Leiden,
Schiedam en Delft moet halen.’
De daaropvolgende jaren bleek wederom de praktijk
weerbarstig. Voor Yvonne Nesselaar, die eind jaren negentig
was aangetrokken om Historisch Delfshaven te promoten,
vanuit Informatiecentrum de Havenaar aan de Voorhaven,
was het ploegen op Rotterdamse bodem. Aan een journalist
gaf ze in 2005 het meest typerende voorbeeld van een
aantal VVV-kantoortjes bij de toeristische attracties in de
stad, waarbij Oud Delfshaven over het hoofd was gezien.
‘Exemplarisch voor hoe de stad altijd met historisch
Delfshaven is omgegaan: als stiefkindje.’
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Voorhaven, 2018.
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6. IN HET OOG VAN DE ORKAAN: HISTORISCH
DELFSHAVEN NA 2000
Vanaf 2000 worden behalve de Schiemond ook de
haventerreinen op de Lloydpier en Müllerpier herontwikkeld.
Een mix van voormalige havengebouwen, zoals het
Jobsveem, en een electriciteitscentrale, de Schiecentrale,
vormen de ankers van een nieuw woon-werkgebied, dat
met zijn ruige havenimago een heel nieuw type bewoners
trekt. In diezelfde periode volgt de Looiershof aan de
Westzeedijk, terwijl de theaterschool en architectenbureaus
het Coolhaveneiland beginnen te bevolken. In historisch
Delfshaven en het gebied Schans/Watergeusstraat
gebeurt relatief weinig, al wordt in de Watergeusstraat
een woningblok gedeeltelijk vervangen door een fors
nieuwbouwproject ‘Spaans Water’ (Putter Partners, 19992002), gebouwd op een parkeergarage. De indertijd
veel toegepaste baksteenarchitectuur, uitgevoerd in
geprefabriceerd metselwerk, moest nadrukkelijk aansluiten
op de begin twintigste-eeuwse architectuur. Ook de koppen
van de Binnenweg bij de Lage Erfbrug worden in deze jaren
met (hoge) nieuwbouw gevuld.
Op de Nieuwe Binnenweg gaat een winkelstraatmanager
aan de slag om de winkels te revitaliseren en een
aantrekkelijke mix van voorzieningen te maken. Het centrum
van Rotterdam maakt een beweging westwaarts; een
ontwikkeling die ook te zien is aan de grootse plannen voor
het Dakpark, gestart in 2001 en inmiddels gerealiseerd:
een park op de havenspoordijk, met daaronder grotere
winkels en een goede autobereikbaarheid. Inmiddels is
het Oceaanhuis aan de Westzeedijk in herontwikkeling
tot appartementen, gaat de kop van de Hudsonstraat
op de schop en is de sprong naar een grootschalige
herontwikkeling van het Merwe-Vierhavengebied gemaakt.
De door Burgdorffer zo trots gepresenteerde havens in
Rotterdam-West hebben het nog geen eeuw uitgehouden.

En wat zo bijzonder is, is dat de barrières van toen de
oases van nu zijn geworden. De havenspoorweg is
getransformeerd tot dakpark, het rangeerterrein voor station
Rechter Maasoever aan de Essenburgsingel is nu de
Spoortuin. Want dit deel van de stad is geen roetuitstotende
havenstad met goederentreinen meer, maar volop
woonstad.
In totaal komen er 10.000 woningen rondom historisch
Delfshaven, reden genoeg om dit hoofstuk ‘het oog van
de orkaan’ te noemen. Want helaas is er in diezelfde jaren
van revitalisatie van het westen ook een andere, juist
tegenovergestelde beweging in historisch Delfshaven
te zien. Natuurlijk, er zijn nog altijd mooie galeries,
er worden sieraden gemaakt, in het Henkespand en
ook in andere panden werken creatieve ondernemers.
De Pelgrimsvaderkerk kent een actieve en jonge
geloofsgemeenschap. Er zijn meerdere stichtingen en
genootschappen die zich actief bezighouden met erfgoed
en educatie. En nieuwe initiatieven, zoals WIJ Delfshaven,
FirmaDelfshaven, Coöperatie Delfshaven, bieden nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen overheid en burgers,
op het gebied van participatie, veiligheid, opvoeding en
onderwijs. De Aelbrechtskolk werd gerestaureerd in 2001,
buitenruimte van de historische kades opnieuw ingericht,
maar zorg en aandacht voor een publieke programmering
die past bij het karakter van dit historische stadsbeeld
ontbrak. Het stadsbestuur was vanaf midden jaren tachtig
bezig met investeren in ‘Manhattan aan de Maas’ en voerde
zelfs actief beleid om de prille kunst- en galeriesector van
historisch Delfshaven te transplanteren naar de Witte de
Withstraat.

Een publieke trekker, zoals museum de Dubbelde
Palmboom, geopend in 1975, werd in 2012 gesloten, atlas
Van Stolk was in 1986 al verplaatst naar het Schielandshuis
en is nu geheel in de archieven verdwenen. Theater
restaurant Schellings ging in 2012 failliet.
Het wonen in Delfshaven heeft twee gezichten. Allereerst
is er de traditionele havenstadbevolking, met migranten
uit de hele wereld. Delfshaven is een van de centra van
het multiculturele Rotterdam. De andere monumenten
van Delfshaven voegen echter weinig toe aan de cultuur
en de sense of place van de migrantenbevolking. Piet
Heyn (de zeeschrik van Delfshaven), de Pilgrim Fathers
(de morele grondleggers van het conservatieve Amerika)
en galeries met brocante en kunst sluiten niet goed aan
op hun belevingswereld. Het tweede gezicht van het
wonen in Delfshaven wordt gevormd door de instroom van
rijkere stadsbewoners (zoals de creative class) in lofts en
appartementen op de voormalige haventerreinen in de
omgeving van het oude Delfshaven. Die twee groepen
wonen wonderwel naast elkaar, en het lijkt aardig de goede
kant op te gaan met de Veiligheidsindex van het gebied.
Maar het oog van de orkaan wacht op de perfect storm, het
liefste eentje die niet snel weer gaat liggen.
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Bouwfasen periode 2000-heden
nieuwbouw 2000-heden

Woningbouwcomplex Spaans Water aan de Spanjaardstraat, naar ontwerp van Putter Partners architecten,
2002.

Woningen rondom het VOC Zeemagazijn naar ontwerp van KAW-architecten, 2007.
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Huidige ontwikkelingen en tendensen rondom historisch Delfshaven.
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De structuur van Delfshaven is eeuwen oud, veel ouder
dan de bebouwing die we er nu zien. Delfshaven is bepaald
door het water, dat geleidelijk overgaat van de drukkere
Delfshavensche Schie en Coolhaven, naar de rustigere
wateren van de Aelbrechtskolk en de Voor- en Achterhaven.
De directe aansluiting tussen Aelbrechtskolk en de Schie
is verdwenen door de aanleg van de Schiedamseweg eind
20ste eeuw. De oever van de Nieuwe Maas ligt veel verder
dan deze oorspronkelijk lag. Door de voormalige zandplaat
-Ruigeplaat - onderdeel van het vasteland te maken en de
Westzeedijk aan te leggen, verdween de directe verbinding
tussen Delfshaven en de rivier.
De oorspronkelijke wegen van historisch Delfshaven
zijn vandaag de dag nog gaaf en herkenbaar gebleven.
Wegen die vóór 1900 zijn aangelegd bevinden zich
allemaal langs het water. Een lange wegstructuur die de
kern van Delfshaven met Rotterdam, Schiedam en Delft
verbond was de lijn: Schielands Hooge Zeedijk (oostzijde),
Havenstraat, Mathenesserdijk, Noordschans en Groene
Dijk (nu Schiedamseweg). Ook de Schans (van oorsprong
een verdedigingswerk rondom de kern) was een voormalige
route voor de panden gelegen achter de Voorhaven. De
Voorhaven en de Schans werden door verschillende stegen
met elkaar verbonden. De meeste stegen zijn opgenomen
in de bebouwing of verdwenen, maar een aantal bestaan
nog: zoals de Wijdesteeg. Op de plek van het voormalige
restaurant Abrikoos lag de Rietmakerssteeg. Deze steeg
was aan de kant van de Schans breder dan aan de kant van
de Aelbrechtskolk.
Na 1900 toen Delfshaven bij Rotterdams grondgebied
hoorde, zijn er nieuwe routes aangelegd voor de
ontsluiting van de uitbreidingswijken rondom de Schans,
en de wijken Bospolder en Tussendijken. Voorbeelden
zijn de Schiedamseweg, de Watergeusstraat en de
Spanjaardstraat.
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vóór 1886

BOUWFASEN BEBOUWING

1886-1940
1940-1960
1960-1985
1985-2000
renovatie 1965-2000
2000-heden

De erfenissen uit voorgaande ontwikkelingsfasen zijn op deze
kaart in beeld gebracht. Bebouwing uit de eerste periode en
vóór de Rotterdamse annexatie van Delfshaven (1886) zijn
geconcentreerd rondom de kop van de Aelbrechtskolk, de
Voorstraat en het Achterwater. Bij de Achterhaven is het VOCpand als enige uit deze periode overgebleven. De meeste
bebouwing is afkomstig uit de periode na de annexatie met
Rotterdam, al zijn de casco’s van huizen (constructie, balklagen)
in veel gevallen van oudere datum. De gevelwanden langs de
Aelbrechtskolk, de Voorhaven, Piet Heynplein en de Achterhaven
(westzijde) laten een gevarieerd straatbeeld zien uit deze
periode.
Er zijn drie naoorlogse complexen te vinden in het
onderzoeksgebied: de Abrikoos (Aelbrechtskolk 51), voormalige
machinefabriek W. van Dijk (Aelbrechtskolk 11/13/15 en Schans
13) en een garage op Schans 91.
Erfenissen uit beide periodes van de stadsvernieuwing zijn te
vinden op de koppen van de Voor- en Achterhaven en rondom
de Middenkous. Uit het eerste periode van de Stadsvernieuwing
tussen 1965-1985 zijn de woonblokken van Carel Weeber op de
kop van de Voor-en Achterhaven een opvallende verschijning
door schaal en architectuur. Langs de Schans zijn minder
opvallende woonblokken uit deze periode te vinden. Van de
tweede periode van stadsvernieuwing (1985-2000) zijn langs
de Voorhaven enkele woonblokken te vinden waar gepoogd
is aan te sluiten bij de historische bebouwing. Dichter bij de
Middenkous zijn de complexen grootschaliger en vindt minder
goede aansluiting plaats met de historische bebouwing. De
historische panden die in deze twee stadsverniewingsperioden
zijn gerenoveerd, hebben vrijwel allemaal dakdozen gekregen
met trespabeplating en kunststofkozijnen.
Van de meest recente periode is een complex te vinden langs
de Spanjaardstraat en Watergeusstraat (ontwerp Putter Partners,
bouw 2002). Ook rondom het VOC pand aan de Achterhaven zijn
nieuwere wooncomplexen gebouwd (ontwerp KOW stedenbouw
en architectuur en Studio Sputnik, bouw 2010).
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beschermd stadsgezicht
rijksmonumenten

MONUMENTEN EN BESCHERMD
STADSGEZICHT

gemeentelijke
monumenten
toekomstige monumenten
panden in gemeentelijk
bezit

Monumenten en beschermd stadsgezicht
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Historisch Delfshaven telt circa 28 rijksmonumenten
(donkerrood), 14 gemeentelijk monumenten (groen), 13
toekomstige monumenten (roze). Een deel van Delfshaven
is beschermd stadsgezicht (rood omkaderd gebied). Twee
panden rondom de Abrikoos zijn potentiele monumenten,
het gaat hier om Aelbrechtskolk 45 en 55. De panden
met een blauwe rand zijn in eigendom van de Gemeente
Rotterdam. Er liggen kansen om deze panden te betrekken
bij de ontwikkeling van Historisch Delfshaven als geheel,
vanuit de ambitie om het recreatief-toeristisch van historisch
Delfshaven opnieuw te laden, een zeer urgent punt.

STRAATBEELD
representatieve
gevelwanden
dichte plinten
pleinen
binnenterreinen
bomen
huidige bebouwing

De uitstraling van Delfshaven is anders dan andere delen
van Rotterdam. De kades kennen veelal statige bebouwing
met klassieke details, de sfeer doet denken aan een dorp
met veel historie en gelaagdheid. Het straatbeeld wordt
bepaald door historische complexen met een pandsgewijze
opbouw. Meer naar het westen toe (richting Bospolder)
verandert het straatbeeld in grotere eenheden en
ensembles.

locatie de abrikoos

Langs het water hebben de gevelwanden een representatief
karakter. De meeste panden maken samen een tal van
gesloten bouwblokken met hier en daar een binnenterrein.
Ten westen tussen de Aelbrechtskolk/Voorhaven en de
Schans is ook sprake van gesloten bouwblokken alleen
hebben de straatwanden aan de Voorhavenzijde een
representatieve uitstraling en aan de Schanszijde en
informele uitstraling. De Schans is met tuinen van oorsprong
het achtergebied van de panden aan de Voorhaven. Veel
van de panden aan de Schans hebben tegenwoordig een
gesloten plint langs de straat waardoor het contact met de
straat is verloren.
In Delfshaven is het Piet Heynplein opvallend gesitueerd, de
andere pleinen bevindingen zich vaak in binnenterreinen of
verscholen tussen de bebouwing. Groenvoorzieningen zijn
schaars in het gebied. Groen is met name te vinden in de
vorm van bomen die de straten begeleiden.

Straatbeeld: representatieve gevelwanden, dichte plinten, groen en binnenterreinen.
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RUIMTELIJKE THEMA’S RONDOM DE ABRIKOOS

CONTRAST TUSSEN AELBRECHTSKOLK / VOORHAVEN EN SCHANS-WATERGEUS GEBIED

Representatief straatbeeld van de panden aan de Aelbrechtskolk en de Voorhaven. Het straatbeeld is gevarieerd
met een pandsgewijze opbouw en een doorlopende gevelwand. Op een aantal plekken wordt de straatwand
doorbroken met stegen (zoals bij de Wijdesteeg). Op de plek van de Abrikoos stond oorpronkelijk een gebouw van
twee bouwlagen met dakkap hoog en daarnaast de Rietmakerssteeg.

Tovertunnel Aelbrechtskolk 55
(toekomstig
monument)
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Aelbrechtskolk 53

Gevelbeeld van de Abrikoos,
gebouwd als voormalige
bergplaats

HISTORISCH DELFSHAVEN EN SCHANS/WATERGEUS GEBIED ROTTERDAM

Voormalige locatie
Rietmakerssteeg

Informeel straatbeeld van de Schans. Op de achtergrond is uitzicht naar de Pelgrimvaderskerk. De gevelwand
bestaat momenteel uit een combinatie van wanden met zowel een representatief karakter als ook gesloten plinten
en onbebouwde (binnen)terreinen. De steegverbindingen met de Voorhaven waren vanuit de Schans breder van
opzet (zoals nu bij de Wijdesteeg).

Schans, ter hoogte van
Poolcafe Delfshaven

Gesloten plint
achterterreinen
Aelbrechtskolk 51
t/m 55)

Tovertunnel

binnenterrein
Aelbrechtskolk 51-53-55

1STE
SCHANS
STRAAT

HUIDIGE SITUATIE: FUNCTIES EN EIGENDOM

bijgebouwen
Aelbrechtskolk
53-55

gemengde functie
met wonen
(Stichting Havensteder)

SCHANS

54-62

44
A-B

40
A-C

01
A-B

57
A-B

locatie voormalige
Rietmakerssteeg

Tovertunnel

Poolcafé
Delfshaven

55
A-B

Poolcafé
Delfshaven

Abrikoos
53

51

49

VOORHAVEN

47

45 A-C

AELBRECHTSKO

LK

PIET HEIJNBRUG

gemengde functie
met wonen
(Stichting
Woonbron)

gemengde functie
met wonen
(Stadsherstel
Rotterdam)

gemengde functie
(gemeente
Rotterdam)

gemengde functie
met wonen
(particulier eigendom)
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RANDVOORWAARDEN
EN REFERENTIES
VANUIT
CULTUURHISTORIE
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KANSEN EN BEPERKINGEN
De ontwikkeling van de Abrikoos is breder te trekken dan enkel
het pand. In voorgaande analyse is te zien dat rondom het
complex verschillende functies en gebieden samenkomen. Zo
is er een optie in het samenbrengen van de binnenterreinen
achter de panden aan de Aelbrechtskolk en deze in te richten
als een stadstuin, met als referentie de oorspronkelijke tuinen
in 1772 (kaart L. Schenk). Met de stadstuin kan groene
ruimte worden toegevoegd aan het gebied dat nu versteende
buitenruimte is. Ook kunnen er in de stadstuin functies
gekoppeld worden die voor de wijk interessant kunnen zijn
en gerelateerd zijn met historisch Delfshaven en het Schans/
Watergeusgebied. Denk aan een speeltuin voor kinderen,
horeca, ruimte voor ambachten en expositieruimte, enz.

Bouwtekening Aelbrechtskolk 51. De ruimtelijke logica van de
Abrikoos leent zich voor hergebruik en herbestemming.

De tovertunnel grenst aan het binnenterrein en kan
bij de ontwikkeling meegenomen worden. Deze optie
vergt actieve betrokkenheid van andere eigenaren zoals
Woonbron en Stichting Havensteder.
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Doorzetting van doorlopende straatwand aan de Aelbrechtskolk. De stalen
draagstructuur van de Abrikoos kan hiervoor hergebruikt worden.

Zicht op binnenterrein ter hoogte
van Aelbrechtskolk 55. Door
bijgebouwen en erfafscheidingen
te verwijderen ontstaat er
een groot binnenterrein met
ontwikkelpotentie.

HISTORISCH DELFSHAVEN EN SCHANS/WATERGEUS GEBIED ROTTERDAM

Plinten in relatie met straat én binnenterrein
brengen, om ‘ogen’ en levendigheid rondom het
gebied te kunnen borgen.

Er ligt ook een kans om de plinten van Aelbrechtskolk 53 en
55 en de tovertunnel te betrekken bij de ontwikkeling omdat
deze direct grenzen en een gemengde functie hebben. Op deze
manier kunnen er meer ‘ogen’ t.b.v. de veiligheid en het beheer
ontstaan. Als laatste grote kans is de ontwikkeling van de
Abrikoos zelf. De stalen skeletconstructie van het complex zou
kunnen worden ingezet als een soort pergola: op die manier
kan de doorlopende straatwand aan de waterzijde kunnen
worden doorgezet. Aan de zijde van het binnenterrein kan een
deel van het complex worden herbestemd om zo een extra
functie in het binnenterrein te creeëren. Dit is een uitdagende
ontwerpopgave die zorgvuldig begeleid zou moeten worden.
Stadsherstel Rotterdam, eigenaar van het aangrenzende nr. 53,
heeft al aangegeven graag mee te denken in deze richting.
Sloop is toegestaan in een beschermd stadsgezicht, mits er
een gelijkwaardige of betere oplossing voor terugkomt. Dit hoeft
geen gebouwde wand te zijn, maar dat kan wel; alles hangt af
van de kwaliteit van het ontwerp dat door de Commissie voor
Welstand en Monumenten wordt getoetst. Aanbevolen wordt
daar een vooroverleg af te spreken met deze analyse als input.

Hoekenbeleid:
zorgen dat de hoeken van
panden een functie hebben
die contact maakt met de
straat om zo de sociale
veiligheid in de gaten te
kunnen houden.

Zichtlijn op
Pelgrimvaderskerk vanuit de
1ste Schansstraat behouden
en versterken.

RANDVOORWAARDEN EN
MOGELIJKEHEDEN VOOR
HERONTWIKKELING VANUIT
CULTUURHISTORIE

Beeld straatwand aan de
Schans verbeteren: geen
gesloten plinten, meer groen
en meer aandacht voor
de beeldkwaliteit van de
erfafscheidingen.

Aandacht voor de geschiedenis
van historische verbindingen
als de Rietmakerssteeg, de
structuur is in de huidige
Abrikoos afleesbaar: wijd aan
de Schanszijde, smal aan de
Aelbrechtskolkzijde.

De kwaliteit van de binnenterreinen
verbeteren. Zorgen voor ‘ogen’ aan het
binnenterrein en de Schans t.b.v. veiligheid
en beheer. Optie: binnenterrein inrichten als
‘stadstuin’ voor historisch Delfshaven en het
Schans/Watergeusgebied (zie referenties
p. 66-67).

Tovertunnel

SCHANS

VOORHAVEN
AELBRECHTSKO

Algemeen voor het hele waterfront: relatie tussen de
bebouwing, de kade, het water en het mobiele erfgoed
op het water herstellen. Bij de Abrikoos ligt een kans (als
voormalige bergplaats voor schepen) om deze relatie te
herstellen, door gebruik te maken van het verhaal.

Optie: Tovertunnel meenemen
bij de ontwikkeling rondom de
Abrikoos. De tunnel grenst aan
de binnenterreinen.

Plinten van
Aelbrechtskolk 53-55
betrekken bij de
herontwikkeling van het
gebied (functioneel én
ruimtelijk).

LK

Het idee van een doorlopende
straatwand aan de
Aelbrechtskolkzijde behouden.
Optie: stalen constructie
Abrikoos hergebruiken.
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VOORBEELDEN VAN INTERVENTIES

STEEG ZOALS DE PIET HEYNSTRAAT AAN DE OVERZIJDE VAN
DE VOORHAVEN

STEEG ALS KUNSTWERK: WIDE ALLEY, AUSTIN - TEXAS

STEEG ALS TOEGANG TOT STADSTUIN: NEW YORK - VS

GROENE WIJKTUIN: EMMA’S HOF DEN HAAG

BINNEN- EN BUITENRUIMTE IN EEN GEBOUW GECOMBINEERD:
GROENE BINNENTUIN: NANTES, FRANKTRIJK
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SEDDON - AUSTRALIÉ

HISTORISCH DELFSHAVEN EN SCHANS/WATERGEUS GEBIED ROTTERDAM

GROENE STADTUIN: ROXBOROUGH POCKET PARK PHILADELPHIA

Binnenterrein
Middenkoushof

Watergeusplein

Binnenterrein ‘Stadstuin’ bij
Schansblok
Abrikoos

Piet
Heijnplein

VOC
plein

Schat van
Schoonderloo

Doordenken op de optie van herontwikkeling Abrikoos
Door het terrein aan de Schanszijde ‘open’ en groen in
te richten kan een nieuw en kwalitatief openbaar gebied
ontstaan. Van belang is dat er genoeg zicht is t.b.v. sociale
veiligheid, naast een goede functie die toegankelijk is voor
iedereen in de wijk. Het terrein zou afsluitbaar kunnen
zijn met een erfafscheiding. Aan de Schanszijde is met
name van belang dat er aandacht wordt besteed aan de
beelkwaliteit van de plinten en het zicht op bijvoorbeeld
de Pelgrimvaderskerk vanuit de 1ste Schansstraat. Verder
lopend richting Spanjaardstraat zou - afgaande op het
gemeentelijk plan om het Watergeusplein te verplaatsen een reeks van groene publieke ruimtes kunnen ontstaan,
die daadwerkelijk ‘body’ geven aan de nieuwe route, mits
goed geprogrammeerd en gemonitord.

Referentie stadstuinen aan de Schans, 1772. [WUR]

Kop Dakpark

groen
Kapiteinsbuurt
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Of het adagium ‘de markt moet het doen’ hier in
historisch Delfshaven moet gelden, is de vraag. Bij veel
geïnterviewden voor dit onderzoek zit oprechte zorg en
aandacht, en volop energie, maar wordt diezelfde oprechte
aandacht vanuit de kant van de gemeente Rotterdam nogal
eens gemist. Zoals de voorgaande historische episodes
laten zien, heeft historisch Delfshaven heel wat te verduren
gehad. Nu Rotterdam in een enorme positieve flow zit,
waarbij toeristenaantallen stijgen maar vooral ook het
niveau van het vestigings- en veiligheidsklimaat jaar na
jaar hoger uitvalt, zou het een gemiste kans zijn om het
unieke karakter van historisch Delfshaven over het hoofd
te zien in de stedelijke programmering. Nú is het moment
om een integrale strategie en bijbehorende programmering
voor historisch Delfshaven te ontwikkelen, met de nadruk
op integraal: vanuit de verschillende domeinen en met
een duidelijke trekker. Zo’n hernieuwde programmering
is een proces met vele kanten: er is hier het governance
aspect: iedereen op één lijn krijgen, het planologisch
aspect: handhaving en bestemmingsplan wijzigen,
het stedenbouwkundig aspect: ruimtelijke kwaliteit en
samenhang en last but not least het veiligheidsaspect. Zoals
bij elk succesvol project gaat het om samen; samen met
stadsmarinier, gebiedsmanager en stedenbouwkundige,
Rotterdam Marketing, Havensteder en Woonbron,
bewoners, ondernemers en stakeholders, inhoudelijk en
strategisch richting één gedeeld doel te manoeuvreren.
Dat gedeelde doel is er nog niet. Tegelijkertijd liggen er
kansen voor historisch Delfshaven. Het is een uniek gebied
met een dorpse sfeer, dat altijd energieke pioniers heeft
getrokken. Wat hen aantrekt, is de intimiteit van de enclave
met dorpse contacten – het mond tot mond circuit floreert.
Bewoners voelen zich meer dan betrokken vanuit hun

liefde voor dit unieke stukje Rotterdam. Wat is de toekomst
van historisch Delfshaven? Wat is het profiel? Waar liggen
aanknopingspunten, bij de VOC werf en het museumschip
de Delft, bij Delfshaven als geboorteplaats van zeeheld
Piet Heyn (1577) en drie eeuwen later de schilder Kees
van Dongen (1877), bij de multiculturele geschiedenis of de
heruitvinding van oude ambachten? Wat zijn hedendaagse
opvolgers voor de scheepvaart, haringvisserij,
gedistilleerdindustrie en ambachten? Hoe vult de beleving
van historisch Delfshaven aan op die van Waterstad en
Scheepvaartkwartier? Wat maakt het hier anders? Het zou
toch oprecht wonderlijk zijn als de kansen in dit unieke
stadsgezicht stadsbreed niet gezien en verzilverd worden.

AANBEVELINGEN HISTORISCH
DELFSHAVEN: OPNIEUW UITVINDEN VANUIT
HAAR EIGENHEID
•

Doe het huiswerk goed en grondig, werk vanuit
een bredere historische en ruimtelijke verkenning,
een volwaardige cultuurhistorische verkenning, een
beschermd stadsgezicht waardig. Want als mensen
de motieven snappen waarmee bepaalde ruimtelijke
beslissingen zijn genomen, is begrip en acceptatie
gemakkelijker en kan naar voren gekeken worden.
Formuleer vanuit deze verkenning kernwaarden en
kernwoorden uit heden en verleden en ga daarop
associëren en doordenken met verschillende
bovengenoemde groepen én een groep outsiders
met ervaring in binnenstadsprogrammering. Gebruik
de analyse ‘Positionering en strategie Historisch
Delfshaven’ uit 2011 (zie bronnen) en de Notitie
‘Ondernemersklimaat Historisch Delfshaven’ uit 2015
als geheugensteun.

•

•

•

•

•

Betrek in het vooronderzoek de link met Plymouth,
de plek vlakbij Cape Cod waar de Pilgrim Fathers
aan land gingen. Welke kansen biedt deze in Amerika
beroemde gebeurtenis?
En, dichter bij huis, welke kansen biedt de
oorspronkelijke moederstad Delft voor Delfshaven? Is
er een toeristische vaarverbinding Delft-Delfshaven?
Wat kan het Vermeertoerisme betekenen voor
Delfshaven?
Zorg voor een vast en continu aanspreekpunt. Denk
aan een ‘havenfrontmanager’, vergelijkbaar met de
winkelstraatmanager indertijd op de Binnenweg.
Iemand met mandaat, korte lijnen in de gemeente en
naar ondernemers, die oren en ogen open houdt en
het leggen van creatieve verbindingen als kerntaak
heeft.
Ga in gesprek met de afdeling Vastgoed van de
gemeente Rotterdam over het gemeentelijk vastgoed
dat in historisch Delfshaven aanwezig is. Deze panden
hebben een zeer strategische ligging en worden,
als geen actie wordt ondernomen, vermoedelijk
verkocht aan particulieren, terwijl hier grote
kansen liggen om hier placemakingsactiviteiten te
ondernemen. Ook is er bijv. de wens van het Historisch
Genootschap Delfshaven aan een kleine educatieve
tentoonstellingsruimte gestalte kan krijgen. Het
Genootschap heeft een fantastische maquette in bezit
die een sfeervolle plek verdient. Maar een veel bredere
programmering is hier uiteraard denkbaar. Zorg dat
de afdeling Vastgoed weet heeft van de plannen voor
Delfshaven, zodat hier geen kansen gemist worden.
Werk toe naar een vanuit de inhoud geladen nieuw
profiel voor historisch Delfshaven en doe dat samen
met bewoners en ondernemers. Durf te kiezen, en durf

•

te experimenteren, bijvoorbeeld door de panden in
bezit van de gemeente in te zetten als placemakers –
plekken waar iets uitgeprobeerd kan worden. Dit vergt
gemeentelijk dat historisch Delfshaven een project
wordt met een budget.
Voor wat betreft het Abrikoosgebied, zie de analyse
in dit rapport en de optie met de referentie van een
stadstuin, zoals die hier ooit lag, te gebruiken. Ga
in gesprek met de eigenaren van de belendingen:
Stadsherstel, Woonbron, Stichting Havensteder,
het Poolcafé zodat, mocht ook het Watergeusplein
verplaatst worden, een route van intieme en toch
overzichtelijke en behapbare buitenruimtes richting
Spanjaardstraat ontstaat.
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VISIES OP DELFSHAVEN
Tom Harreman, voorzitter Gebiedscommissie:
Door de afbouw van de deelgemeenten en de overgang naar de gebiedscommissies is het plan voor een route
bij de Abrikoos niet goed gecommuniceerd. Het gebied heeft een dotteroperatie nodig. Het moet opener, dat
het hele gebied meer onderdeel uitmaakt van een historische omgeving. Het is een oase van rust in een grote
jachtige stad. Er moet weer een trekker komen, museum Boymans gaat drie jaar dicht. De directeur heeft zelf
gezegd: we willen de stad in. Grijp die kans! En: nu de veiligheidsindex is gestegen (januari 2018) wil dat niet
zeggen dat de stadsmarinier alweer wegkan. Je moet blijven doorpakken in dit gebied.

Jeroen Onck, bewoner van een van de
historische schepen een Hasselteraak
uit 1907:
In twee jaar heb ik in Delfshaven
meer contact gemaakt dan 10 jaar in
Spijkenisse.

Coletta Beerendonk, Stichting Genootschap
Historisch Delfshaven:
Wij zijn niet a priori tegen een route langs de
Abrikoos. Maar ons vertrouwen in de gemeente
is broos, wij zien dakkapellen verschijnen, hele
onderpuien gesloopt worden en vragen ons dan af:
hoe kan dat? Bij de Abrikoos zijn we beducht voor
bijv. verdere sloop van het buurpand. De gevelwand
moet in tact blijven, althans, het gat moet niet te groot
worden.
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Nils van der Vlist, Stadsherstel Rotterdam:
Bekijk het belang van de Schans en Historisch
Delfshaven breder dan alleen deze straat. Hoe
enthousiast een aantal mensen ook zijn over
Historisch Delfshaven, er komen echt veel te weinig
bezoekers. Het is op weinig plekken in Rotterdam
zo rustig als in Historisch Delfshaven terwijl het (met
name voor toeristen) zo’n prachtig stukje Rotterdam
is. Hier moet de gemeente echt een visie op vormen
vinden wij, en we doen graag mee.

Frans Kootte, bewoner:
Kijk eens naar de kop van de Schiedamseweg. Die
kan anders, als je de verkeersstromen analyseert.
Autoluw. Maak er een soort stadserf van. Zoveel
drugskoeriers rijden er rondjes. Zo’n autoluw plein
biedt kans aan terrassen en ook aan het pas
gerenoveerde Prinsestheater, een filmtheater dat
ooit 700 plaatsen bood en nu voor 7.500 huur per
maand op internet staat.

HISTORISCH DELFSHAVEN EN SCHANS/WATERGEUS GEBIED ROTTERDAM

Marcel Hogervorst, Havensteder:
Een woningcorporatie mag maar heel beperkt
sturen op de toewijzing van huurders. In het
pas gerenoveerde Schansblok hebben we dat
deels wel gedaan. We hebben gezocht naar
mensen met werk, zodat het goede voorbeeld
wordt gegeven.

Bestuur VvO VOC Zeemagazijn
Historisch Delfshaven is zonder meer beloopbaar qua
afstand en qua beleving. Er zijn weinig ‘onderbrekingen’,
er is afwisseling en er zijn meerdere routes te lopen.
Het water en de bruggetjes zijn hierbij cruciaal om
al zigzaggend door de wijk te gaan. Bij het water ligt
dus ook een grote kans; als het water beter, mooier
en aantrekkelijker wordt ingericht, vergroot dat de
‘looproutes’ en aantrekkingskracht significant.

Arjan Gooijer, Van Schagen architecten:
activeer de plinten van de woningbouwcomplexen in
het Schans-Watergeusgebied en vergroot daardoor
de sociale veiligheid. En zorg voor een hoekenbeleid.
De meeste hoeken bij de Schans zijn sleets, dicht en
hebben geen activiteit. En kijk of waterberging integraal
meegenomen kon worden in de verbinding tussen
Schansgebied en Voorhaven. Zo zou het water van de
Schans richting de haven kunnen lopen en zou dit een
ontwerpthema kunnen zijn.

Bestuur VvO VOC Zeemagazijn
Wij denken dat Historisch Delfshaven een zeer aantrekkelijk wandel en flaneergebied
kan zijn. Een klein en aantrekkelijk ‘dorp’ dat de omliggende gebieden met elkaar
verbindt. Die gebieden (ten westen Vierhavens, Dakpark en Hudsonstraat, ten
zuiden de Lloydpier en Westzeedijk, Het Coolhaveneiland en de G.J. de Jonghwegontwikkelingen in het oosten en de Nieuwe Binnenweg in het noorden), zijn alle
gebieden met grootsteedse ontwikkeling. Geografisch niet echt ver van elkaar
verwijderd maar met wel met een risico van losse gebieden met weinig uitwisseling
onderling. Een centraal en aantrekkelijk gebied in het midden kan voor verbinding
zorgen en bewerkstelligen dat ‘de loop erin komt’. Als verbindende schakel kan
Historisch Delfshaven daarmee bijdragen aan de aantrekkingskracht van het
gehele omliggende en grotere gebied. Als het westelijk gebied bestaat uit goed aan
elkaar geschakelde clusters vormt dit bovendien een mooie aansluiting aan het
stadscentrum. Er ligt dus een mooie kans voor Delfshaven als schakel en magneet,
om het grote gebied aantrekkelijk te maken zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Genootschap Historisch Delfshaven:
Het schip ‘De Delft’ ligt sinds 2001 in de
Schiehaven, als bouwproject van een
historisch VOC schip. Onderzoek of de Delft
naar Delfshaven kan komen.

Nils van der Vlist, Stadsherstel Rotterdam:
Zorg, als de nieuwe Abrikoossteeg er komt, voor zicht vanuit
de panden, goede openbare verlichting, een bijzondere
inrichting. Gebruik gebakken klinkers en fraaie verlichting,
al dan niet bevestigd aan de panden. Sta terrasjes toe voor
de twee hoekpanden die ontstaan aan de Aelbrechtskolk
(waaronder onze IJssalon) en neem dit mee in het ontwerp
van de openbare ruimte. Graag ook aandacht voor de
vormgeving aan de zijde van de Schans. Het moet hier
voor bezoekers duidelijk zijn dat ze lopend naar Historisch
Delfshaven kunnen.

Wouter Wefers Bettink, galerie
Aelbrecht en historisch genootschap:
ik ben flabbergasted, in de 48 jaar dat
ik hier woon is er nu voor het eerst
aandacht voor historisch erfgoed. We
missen een contactpersoon bij de
gemeente met aandacht voor historisch
Delfshaven.

Jeroen Onck, bewoner van een van de historische schepen een
Hasselteraak uit 1907:
Onderken het belang van varend erfgoed voor Delfshaven. Het is net als
bij molens, ze hebben beide een fysieke verschijningsvorm maar ook een
gebruikswaarde, maak dat toegankelijk. Er liggen 15 historische schepen in de
Voorhaven. Het verhaal van varend erfgoed op alle facetten is onderbelicht.
Relatie met de kade is verdwenen, vroegere ambachten langs de kade die hun
spullen op schepen loosden bijvoorbeeld of de maakindustrie voor schepen.
Dat verhaal heeft weinig aandacht nu. In de Abrikoos werden delen van
schepen gerepareerd, niet voor niets is de constructie van staal. Laat het dan
ook zien.

Bestuur VvO VOC Zeemagazijn
Historisch Delfshaven heeft het in zich om een gewild
wandelgebied te zijn; juist met zijn historie en historische
uitstraling, en daarnaast met al zijn verschillende
functies (restaurants, kleinschalige winkels, markten,
woongebieden). Het gebied voelt daarnaast niet alleen
historisch, maar juist als een combinatie van dorps en
grootsteeds, en dit maakt het als verbindende schakel
tussen de nieuw ontwikkelde gebieden logisch.

Voor het VOC pand kunnen wij ons
voorstellen dat er een boeiende en
aantrekkelijke toelichting komt op
de wand aan de linkerkant van het
pand. Dit kan wandelaars naar het
VOC plein trekken en vandaar naar
de Havenstraat en Bataviakade om
de wandelronde te vervolgen.
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Coletta Beerendonk, Stichting Genootschap Historisch
Delfshaven
Jaap van den Berg, vm stadsvernieuwer gemeente
Rotterdam
Stef van der Gaag, vm stadsvernieuwer gemeente
Rotterdam
Tom Harreman, voorzitter Gebiedscommissie
Delfshaven
Marcel Hogervorst, Havensteder, Senior projectleider
Wijken en Beleid
Steven van de Raadt, bewoner Delfshaven
(emailbijdrage)
Jeroen Onck, varend erfgoed Delfshaven
Wouter Wefers Bettink, galerie Aelbrecht en Stichting
Genootschap Historisch Delfshaven
Maarten Rensen, Stichting Genootschap Historisch
Delfshaven
Erwin Henstra, Stichting Genootschap Historisch
Delfshaven
Maarten Rensen, Stichting Genootschap Historisch
Delfshaven
Frans Kootte, bewoner
Léon Richard, bewoner en ervaringsdeskundige
Delfshaven
Ingrid Römers en medebewoners VvO VOC
Zeemagazijn
Niels van der Vlist, Stadsherstel Rotterdam
Robbert de Vrieze, lid Gebiedscommissie Delfshaven,
initiatiefnemer WIJ Delfshaven, bestuurslid Delfshaven
Coöperatie
Arjan Gooijer, Van Schagen architecten (renovatie
Schansblok I)
Andries van Wijngaarden, architect

•

Siebe Rooijakkers, Erwin Wesenhagen, Ingrid Römers,
Bestuur VvO VOC Zeemagazijn (emailbijdrage)
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• Archief Projectgroep Stadsvernieuwing Delfshaven
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Hierbij de toelichting op het beschermd stadsgezicht van Delfshaven,
opgesteld door de Rjksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE),
toen nog gevestigd in Zeist. Het betreft hier de toelichting op de
uitbreiding van het beschermd stadsgezicht in 1991. Het document
biedt aanknopingspunten bij het opstellen van een volwaardige
cultuurhistorische verkenning van historisch Delfshaven.
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