
Atjehstraat
- bij de Veerlaan
  paneel 02 het pakhuis
- bij de Veerlaan
  paneel 03 het bordeel
- bij de Lombokstraat
  kunst Chinees ornament
- hoek Timorstraat
  kunst Overslag in Haven
- bij de Sumatraweg
  paneel 04 de Chinees
  horeca Wing Wah
       Chinees restaurant
 
Brede Hilledijk
- paravent 
- bij de Wigstraat
  wandschildering C1000
  paneel 01 Dubbelportret
  wandelpad Rode Loper
- Santos – rijksmonument
  ingang Rijnhaven Z.z. 6
- hoek Timorstraat
  horeca La Bamba snackbar
- hoek Lombokstraat
  kunst Hagelslag
- bij de Atjehstraat
  paneel 05 de winkel
  horeca Warmoesmarkt
        winkel en broodjes
  horeca IJssalon Bleij 
                 ook pizza’s

Buizenpark
- kunst Vaart Vrij

Deliplein / Delistraat 
- hoek Veerlaan
  hoek Lombokstraat
  horeca Café Tsjechov
- op de Veerlaan
  kunst doek  panorama
- paneel 17 het plein
- paneel 18 de tattooshop
  Tattoo Bob

- horeca Kwiezien restaurant
- horeca Delikaat traiteur

- horeca Deli Bird Thais
                       restaurant
- hoek Sumatraweg
  horeca De jonge De Jong
                          restaurant

Derde Katendrechtsehoofd
- paneel 10 het hotel
  stoomschip Rotterdam
- horeca Clubroom restaurant
- horeca Koffiecorner
- horeca Lido restaurant
- horeca Ocean Bar

Donarpad
- hoek Maashavenkade
  paneel 09 de kerk

Eerste Katendrechtsehoofd
- hoek Fruitlaan
  paneel 12 binnenhaven
- kunst de Roeiers
- kunst Ketelbinkie

Fruitlaan
- hoek 1e Katendr.hoofd
  paneel 12 binnenhaven
- hoek Katendrechtsestraat
  paneel 13 het buurthuis

Kaappark
- praatpalen

Katendrechtselaan
- hoek Rechthuislaan
  Belvédère pand

Katendrechtsestraat
- hoek Tolhuisstraat
  paneel 06 de school
- hoek Rechthuisstraat
  kunst Bewoners verde-
      dig je nest met vrede

- hoek Fruitlaan
  paneel 13 het buurthuis
- kunst Schot in de Roos
- hoek Rechtshuislaan
  kunst Van de maan af ...

- hoek Tolhuislaan
  paneel 14 het café
  horeca Café De Pijp
  kunst Silent Drum

Linker Veerdam
- vlakbij Veerlaan
  paneel 16 het kantoor
  Provimi – kantoor
         tevens fabriek
  paneel 15 de Politie
- kunst De Schietschijf

Lombokstraat
- hoek Veerlaan
  hoek Delistraat
  horeca Café Tsjechov
- hoek Brede Hilledijk
  kunst Hagelslag
- hoek Atjehstraat
  kunst Chinees ornament

Maashaven N.z.
- vlakbij Bananenstraat
  ketting in plaveisel
- paravent

Maashavenkade
- hoek Donarpad
  paneel 09 de kerk

Maashavenstraat
- paravent

Rechthuislaan
- hoek Katendr.laan
  Belvédère pand
- hoek Katendr.straat
  kunst Van de maan af ...

Rechthuisstraat
- hoek Katendr.straat
  kunst Bewoners verde-
     dig je nest met vrede

Rijnhaven Z.z.
- Santos – rijksmonument
  ingang nummer 6

Silostraat
- hoek Veerlaan
  Codrico met kubus

Sumatraweg
- hoek Brede Hilledijk
  paneel 05 de winkel
  horeca Warmoesmarkt
        winkel en broodjes
  horeca IJssalon Bleij
                 ook pizza’s
- hoek Veerlaan
  kunst Bamboe en Rots
- hoek Sumatraweg
  horeca De jonge De Jong

Timorstraat
- hoek Brede Hilledijk
  horeca La Bamba snackbar
- hoek Atjehstraat
  kunst Overslag in Haven
- kunst Zonder titel

Tolhuislaan
- kluswoningen
- hoek Rechthuislaan
  horeca Café Norge
- hoek Katendrechtsestraat
  paneel 14 het café
  horeca Café De Pijp
  kunst Silent Drum

Tolhuisstraat
- hoek Katendrechtsestraat
  paneel 07 de straat
- paneel 06 de school
- hoek Veerlaan
  Jugendstil pand

Tweede Katendrechtsehaven
- vlakbij de Kabelhof
  paneel 11 vervoer
              over water

Tweede Katendrechtsehoofd
- Kam-Cong Wen bank
- kunst ‘Mondriaan’
- paraplu anker

- Maasboei

Veerlaan
- hoek Silostraat
  Codrico met kubus
- hoek Lombokstraat
  hoek Delistraat
  horeca Café Tsjechov
- bij Deliplein
  kunst doek panorama
  kunst Wereldproducten
- bij de Atjehstraat
  paneel 02 het pakhuis
  Steinweg – pakhuis
- bij de Atjehstraat
  paneel 03 het bordeel
- hoek Sumatraweg
  kunst Bamboe en Rots
- hoek Tolhuisstraat
  Jugendstil pand
- vlakbij Linker Veerdam
  paneel 16 het kantoor
  Provimi – kantoor
         tevens fabriek

Walhallalaan
- vlakbij Donarpad
  paneel 08 de woning
  de ‘vrije kavels’

Kleurcodes
blauw = Dubbelportret
groen = kunst
bruin = horeca


