
WAARHEEN MET HET PAND AELBRECHTSKOLK 51? 
Een recent stukje Delfshavense geschiedenis

Het is begin 2017 als bekend wordt dat het 
voornemen van de gemeente is een nieuwe 
verbinding te maken tussen Schans en 
Aelbrechtskolk. Hiertoe is dan inmiddels al 
het pand Aelbrechtskolk 51, het vroegere 
Tapasrestaurant de ‘Abrikoos’, aangekocht. 
Het voornemen tot het realiseren van een 
doorbraak tussen Schans en Aelbrechtskolk 
stuit op onbegrip van omwonenden: waarom 
is die verbinding eigenlijk nodig, naast de 

Schiedamseweg, Wijdesteeg, Tovertunnel en 
1e en 2e Schansstraat? Een vraag die nog 
steeds niet afdoende is beantwoord.

Na een paar levendige buurtvergaderingen, 
waar bleek dat er weinig wederzijds begrip 
was, kwamen de plannen een lange tijd stil 
te liggen en stond het pand als een holle 
kies in het beschermde stadsgezicht dat 
Historisch Delfshaven is.

Inmiddels heeft het pand een mooie, zij 
het tijdelijke, invulling gekregen met een 
maquette van Historisch Delfshaven zoals 
dat was in 1782. De maquette is belangeloos 
ter beschikking gesteld door Rob de Vos en 
daar geplaatst door de inspanningen van 
het Genootschap Historisch Delfs Haven en, 
het moet toch maar even gezegd, niet dank 
zij de medewerking van de afdeling Vastgoed 
van de gemeente. De Maquette in de 
etalage trekt dagelijks veel bekijks en blijkt 
een aanwinst voor de Aelbrechtskolk. De 
eigenaar is zo positief over onze voorstellen 
dat hij al een vooronderzoek heeft opgestart 
om de maquette uit te bouwen richting de 
Aelbrechtskolk en de sluis in de Zeedijk.



De sloopplannen leidden tot  
vorontwaardiging en verzet vauit de buurt. 

Het diep naar achter doorlopende pand 
op Aelbrechtskolk 51 werd  in 1952 
gebouwd als metaalwerkplaats van de 

naastgelegen Machinefabriek Cupedo op 
nummer 45. Deze machinewerkplaats is 
al bijna 70 jaar een kenmerkend pand aan 
de Kolk. Het is een laatste symbool van 
de ooit onlosmakelijk met scheepsbouw 
en -reparatie verbonden industrie van 
Delfshaven, zoals bekend een vormalige 
havenstad.
 

Abrikoos 
In later jaren waren in dit pand een reeks 
aan horecaondernemingen gevestigd 
met namen als  Friday, Robinson en Het 
Wapen van Delfshaven. Tapasrestaurant de 
Abrikoos was de hekkensluiter in het rijtje.

Historische achtergrond

Binnenkort zullen definitieve voorstellen 
gepresenteerd worden, waarschijnlijk 
toch leidend tot een voorstel om het pand 
Aelbrechtskolk 51 te slopen. Natuurlijk zijn 
wij het hier als genootschap niet mee eens 
en zijn ook niet van plan ons hier zonder 
meer bij neer te leggen. Verderop in dit 
verhaal treft u ons alternatieve voorstel aan.

Wij hopen van harte dat u hiermee instemt en 
dat u zich hier met ons hard voor wilt maken. 

Waarom dit alles?
In eerste instantie ging het bij de 
planvorming om een totale reconstructie van 
het Schans-Watergeusgebied. Er was sprake 
van verplaatsing van het Brooklynblok en 
een opkalefateren van het Watergeusplein. 

De Tovertunnel zou worden afgesloten. Dat 
zou moeten leiden tot een verbetering van 
de kwaliteit van het hele gebied, inclusief de 
veiligheid. 

Inmiddels is de ambitie teruggeschroefd. Nu 
beperkt het zich tot sloop van het pand van 
Aelbreechtskolk 51, het toegankelijk maken 
van de loze ruimte achter de blinde muur in 
de Schans en het bouwen van een beperkt 
aantal kleine woningen.

Het realiseren van een verbinding tussen 
Historisch Delfshaven en het Dakpark, dat 
in het begin van de discussie een highlight 
was, lijkt nu niet meer relevant te zijn.

Natuurlijk zijn we niet tegen het bouwen 
van woningen, het zou ertoe kunnen leiden 



dat de Schans er als straat ook 
aantrekkelijker door wordt. Het voorbeeld 
van de nieuwbouw op het plein achter het 
Henkespand laat zien dat het goed mogelijk 
is aantrekkelijk te bouwen aan de Schans.

En de verbinding?
Ons voorstel is het huidige beeld van het 
front van de Aelbrechtskolk in stand te 
houden, overeenkomstig de uitgangspunten 
van het beschermde stadsgezicht. De eerste 
kenmerkende portalen van de ‘Abrikoos’ 
blijven staan als deel van de gevel. Dat 
wordt dan opnieuw de locatie voor de 
maquette. Als dat de definitieve invulling 
wordt van het pand kan er veel meer mee 
gedaan worden als promotie instrument 
voor historisch Delfshaven met veel 
mogelijkheden.

In het verleden was er ter hoogte van de 
Aelbrechtskolk een steeg: de Rietmaker-
steeg. Die was breed aan de zijde van de 
Schans en hooguit een halve meter aan 

de Kolk-zijde. Op de plek van het huidige 
halletje van de Abrikoos kan een doorgang 
voor wandelaars gemaakt worden tussen 
het pleintje met nieuwe woningen aan de 
Schans en de Kolk. Het Rietmakershofje 
zou daarvoor een zeer passende naam zijn 
en zeker een betere benaming dan het 
voorgestelde “Abrikoosstraat”.

Hiermee wordt aan alle partijen tegemoet 
gekomen: de gemeente krijgt de doorgang 
die zij zo graag wil hebben, het wordt 
geen doorgang voor bezorgscootertjes 
waar de omwonenden ernstig hinder van 
kunnen ondervinden, de nieuwe bewoners 
krijgen een aantal nieuwe woningen in 
een aantrekkelijk en rustig buurtje, de 
maquette kan worden gehandhaafd voor de 
vele kijkers die regelmatig voor de etalage 
staan. En als dan het stukje Abrikoos 
dat blijft staan gebruikt kan worden als 
informatiepunt voor Historisch Delfshaven 
krijgen de bewoners iets terug van wat in de 
afgelopen jaren is wegbezuinigd. 

ons alternatieve voorstel in beeld gebracht



stichting ter behoud van Delfshaven’s erfgoed

Genootschap
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U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst via MS Teams door uw naam, adres 
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