
RIJKSMONUMENT PAKHUIS SANTOS       -       BETREDEN OP EIGEN RISICO !!!

Tijdens de Open Monumentendag Rotterdam is Santos, net als alle andere monumenten, 
‘gewoon’ en gratis open van 10:00 tot 17:00 uur.

Santos werd in de periode 1901-1903 gebouwd als eerste van een aantal pakhuizen, maar op 
grond van de ervaringen is het bij deze ene gebleven. Vanwege de opslag van koffie – die op 
sommige etages nog goed te ruiken is – werd deze Braziliaanse naam gekozen. Het pand werd 
als vrijstaand en in stijlzuivere, sobere eclectische stijl ontworpen, waarbij beide voorgevels 
(aan de Brede Hilledijk en de Rijnhaven Z.z.) identiek en symmetrisch zijn. De oppervlakte is 
bijna vierkant (32,4 x 34,5 meter) en de hoogte is 24,5 meter. De draagconstructie bestaat uit 
geklonken gietijzeren kolommen, die in de kelderverdieping op hardstenen consoles rusten, 
die op hun beurt weer zijn gefundeerd op een groot aantal houden palen. De verdiepings-
vloeren bestaan uit houten bintlagen en een dubbele laag schuin gelegde planken.

Het pakhuis had een voor die tijd zeer geavanceerde laad- en 
losinrichting. Op het dak stonden vier lierhuizen en met 
behulp van die lieren werden de goederen naar de diverse 
verdiepingen getild. De lierhuizen werden in 1970 
weggebroken, waarna de borstwering ter plaatse werd 
doorgetrokken. Ook de gietijzeren constructie met de naam is 
ondertussen verdwenen. Omdat het pand al vele jaren niet 
meer in gebruik is (behalve een deel van de kelder en begane 
grond als opslag), geldt dat ook voor de beide liften. En het is natuurlijk vuil, stoffig, glad, 
soms zelfs nat en karig verlicht. Een bezoek aan het lifthuis en het dak is ronduit gevaarlijk en 
behoort dan ook niet tot de mogelijkheden. 

Stichting Ons Rotterdam is aanwezig met een diapresenta-
tie over Katendrecht en diverse boeken over Rotterdam. 

Qua toekomst van het pand lopen Volker Wessels Vastgoed 
en het European Chinese Centre ECC Rotterdam zich warm 
en diverse studies zijn al verricht: een vide met woningen, 
een hotel, kantoren ... en dat natuurlijk in goede harmonie 
met het monumentale karakter van het pand, de omgeving 
en de bebouwing die momenteel verrijst (en waarover 
tijdens deze dag ook informatie beschikbaar is). 

Zie verder www.HistorischKatendrecht.nl/paginas/Santos. 


