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Eigenlijk wel geestig. Wordt er een bezoek gebracht aan Katendrecht. Krijgt daar de voorzitter van de Stichting Historisch Katendrecht en
ook nog eens oud-directeur van het Archief van
de stad Rotterdam het verzoek om de groep iets
te vertellen over "de plánnen voor Katendrecht"
en zo min mogelijk over de geschiedenis …!
Maar die historische achtergrond is soms tóch
handig om die plannen in een context te zien.!

!

De gedachte om alvast een en ander op schrift
te zetten en tevoren beschikbaar te stellen werd
op prijs gesteld, mits ik op de dag zelf óók
voldoende papíeren exemplaren mee zal
nemen. Voordeel van deze aanpak is dat er zo
qua informatie voor elk wat wils is en dat
voorkómen wordt dat er ter plekke gelúisterd
moet worden terwijl er dan natuurlijk vooral
gekéken moet worden.!

!

Reeds in 1199 was sprake van de
ambacht Katendrecht. De basis van
Rotterdam, Rotta, was al in 1028 bekend. In
1299 voor korte tijd en in 1340 definitief
kreeg Rotterdam stadsrechten. Katendrecht
werd pas in 1816 een zelfstandige
gemeente, maar werd na enige decennia
samengevoegd met Charlois en eind 1894
door Rotterdam geannexeerd.!

!

We moeten ons wel realiseren dat het
gebied Katendrecht door de eeuwen heen
zowel van locatie als in grootte wisselde.!

!

Die ambachtsheerlijkheid bestond in 1199 al
uit diverse bedijkte polders. Het belang van
die bedijking is ook goed te zien als we het
Katendrecht van nú door de jaren heen
bekijken, zoals het bedrijf Maps + Motion
(www.mapsplusmotion.com) dat samen met
het Museum Rotterdam heeft uitgewerkt:!

!

En nu diezélfde herkenningspunten, maar
dan op de kaart uit 1850 (zónder havens):!

De bovenste kaart toont links de situatie in
1340 en rechts hetzelfde gebied in 2000.!
Het was de tijd van de vele overstromingen,
onder die van 1374. Het effect van de bedijking van de Katendrechtse Polder is dus
goed te zien. Op het rechter deel zijn
overigens die oude contouren nog zichtbaar,
met name de Wolphaertsbocht.!
Ook de Stichting Rotterdam Woont heeft
met Maps + Motion samengewerkt en
diverse qua architectuur interessante
gebouwen op die oude kaarten gezet. Zo
zien we o.a. de Hoge Maas op het Charloise
Hoofd, de torens Neptunus en Poseidon op
Katendrecht, het meest rechtse rondje op
Katendrecht is het Deliplein, terwijl daar
boven de Wilhelminapier is met de
woontorens Montevideo en New Orleans:!

Overigens zijn deze plattegronden bewust in
hoge resolutie toegevoegd, zodat het op de
computer mogelijk is om in te zoomen.!
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Eigenlijk was Katendrecht best belangrijk,
althans het lag uitermate centraal. Want wie
van Amsterdam naar Parijs willde kon niet
om Katendrecht heen. In een oorkonde van
6 juli 1323 wordt het Veer al genoemd.
Natúúrlijk werd er tol geheven en dús werd
het gehucht veelal als Tolhuys aangeduid.!

!

Na de zeliboten kwam ingaande 1828 de
stoomboot. Befaamd is ook het Wagenveer.
Maar toen de Maastunnel in 1942 gereed
kwam werd het veer overbodig. Pas sinds
enkele jaren is het vervoer over water weer
herontdekt en is er nu de Aqualiner.!

!

Groot-Katendrecht heeft het vele jaren
moeten hebben van de landbouw en
veeteelt. Maar in de 19e eeuw waren hier
ook de prachtige buitenhuizen van
welgestelde Rotterdammers (zoals Mees,
Pincoffs en Reuchlin). Tóch moesten die
buitenverblijven geamoveerd worden, net
zoals nog zo'n 700 huizen en boerderijen.
Want Rotterdam had havens nodig en die
moesten gegraven worden. Niet alleen de
kleine Katendrechtsehavens, maar ook de
Rijnhaven (1887-1895) en de Maashaven
(1998-1905). En in samenhang daarmee
werd er eigenlijk een vrijwel geheel nieuw
dorp gebouwd. Dus hoewel al bekend in
1199, dateert het oudste nog aanwezige
pandje uit 1887. Ingaande 1894 werd er
stevig gebouwd en ontstond zo door de
jaren heen ook het Deliplein.!
Daarnaast werd ook industrieel gebouwd,
zoals Santos (1901), nu een rijksmonument.!

!

Het Katendrecht van omstreeks 1900 was
voor die tijd fraai van ontwerp. Het trok dan
ook goede ambachtslui, middenstand en
scheepsgerelateerde ondernemingen aan.

!

!

Maar naarmate de overslag van erts en
kolen toenam, nam de leefbaarheid van het
gebied af. Daardoor veranderde ook de
populatie van het gebied. Niet alleen werd
de Kaap de woonplek van vele opvarenden
en havenarbeiders, maar het was ook
logisch dat toen de Chinezen uit Engeland
gehaald werden om de staking van 1911 te
breken, een deel daarvan zich als vanzelfsprekend op de Kaap vestigde. In 1914
opende het eerste boardinghouse voor
Chinese Zeelui de deuren, in 1922 waren er
alleen al in één straat - de Delistraat - 16.!

!

In 1929 woonden er 534 Chinezen op
Katendrecht en in 1931 was dat aantal
gegroeid tot 1.306. Maar door de crisis ging
het fout. in 1936 werden er zelfs 1.200
Chinezen naar Hong Kong gedeporteerd en
in 1940 woonden er nog slechts 200 op het
schiereiland. En van de vele Chinese
eethuizen van toen is er nu nog slechts één
over: Wing Wah in de Atjehstraat.!

!

In samenhang met het zeemansleven was
er natuurlijk ook de prostitutie. Dat werd nog
versterkt omdat het in 1911 ingevoerde
bordeelverbod níet voor Katendrecht gold én
omdat in 1915 de rosse buurt in het centrum
werd afgebroken om plaats te maken voor
het nieuwe Stadhuis. Maar het ging in die
tijd allemaal nogal vriendelijk toe.!
Ook toen door het bombardement van 1940
menig prostituee uitweek naar Katendrecht,
leidde het nauwelijks tot excessen. Sterker,
het schiereiland werd het relatief veilige
uitgaanscentrum en de bakermat van de
Rotterdamse jazz (met o.a. Kid Dynamite).!

!

Na de oorlog veranderde de sfeer echter
drastisch. Er kwamen meer 'buitenstaan-
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ders' (o.a. vanuit Den Haag en Amsterdam)
en in 1972 waren er 121 bordelen waar bij
elkaar zo'n 385 prostituees vol continu hun
diensten aanboden. Dit was de periode die
Katendrecht z'n slechte naam heeft bezorgd.
Het leidde tot heuse veldslagen, gevolgd
door vele ontruimingen. Uiteindelijk werd
eind 1981 het laatste bordeel gesloten.!

!

Omdat de havens in toenemende mate
richting zee trokken, nam ook de havengerelateerde bedrijvigheid af. Industrieën
vertrokken, kleine havens werden gedempt
of versmald, de stadsvernieuwing (1975 1990) begon. Er werden 850 woningen en
57 bedrijfsruimten gerenoveerd en daarnaast kwamen er 750 nieuwbouwwoningen.
Desondanks was het tussen 1990 en 2000
maar een troosteloze boel. Katendrecht
werd een gebied waar je níet vanuit eigen
keus ging wonen, zodat het hier het 'afvalputje' van Rotterdam werd. Veel winkels en
etablissementen gingen dicht. Het gebied
was hard op weg om een ghetto te worden.!

!

Daarom ging het roer om en werd er rond
2000 fiks in het gebied geïnvesteerd. Maar
de infrastructuur bleef ver achter lopen,
zodat het moeilijk was om nieuwe bewoners
aan te trekken. Het leidde tot de aktie 'Kun jij
de Kaap aan' en subsidie voor ondernemers.!

!

In die beginperiode zijn er dan ook heel wat
projecten níet doorgegaan, zoals de eerste
opzet woningbouw Parkkwartier, de jachthaven tussen de Sumatraweg en de Wodanstraat, het Binnenvaartcentrum aan de
Maashaven … Maar het is als met een
cakewalk: uiteindelijk lukte steeds méér en
dát versterkte elkaar weer. En wie nú op
Katendrecht woont is een spekkoper!!
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Er waren vroeger dus écht wel fraaie
gebouwen op Katendrecht te vinden, zoals
bijvoorbeeld dit schilderij uit 1790 (en in het
bezit van het Stadsarchief) aangeeft:!

Of dit schilderij (ook van het Archief) uit 1816
van de Linker Veerdam en de Katendrechtschen Zeedijk:!

!

!

!

!

!
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kliniek (en van het Havenziekenhuis mogen
we deze foto uit 1930 publiceren) voor de
zeelui die de Kaap aandeden:!

Al deze buitenverblijven zijn nauwgezet door
de architect Johannes (Jan) Verheul Dzn. op
grond van oude tekeningen en foto's gereconstrueerd om "deze verdwenen mooie
lustoorden weer in de herinnering van
oudere stadsgenooten terug te roepen".!

!

Ook de (nu Koninklijke) Roei- en Zeilvereniging De Maas lag oorspronkelijk op Zuid, op
Katendrecht (1901 - bezit Stadsarchief):!

Maar ook dít pandje verdween, ondanks
protest, onder de slopershamer om plaats te
maken voor het 'nieuwe' Katendrecht …!

!
Die Katendrechtschen Zeedijk was trouwens
ook een van de locaties waar de reeds genoemde buitenverblijven zich bevonden,
zoals bijvoorbeeld van Lodewijk Pincoffs (die
halverwege de 19e eeuw de basis legde
voor de expansie van de Rotterdamse
havens op de zuidelijke Maasoever):!

!

En tegenover de (Katendrechtse) Línker
Veerhaven ligt (aan de andere kant van de
Nieuwe Maas) de Veerhaven, waar deze
KNRZ nú gevestigd is.!

!

Als laatste wat op Katendrecht 'het Roerade
pandje' heet. Ooit gestart als een Buitenpoli-

Zodat we het nu moeten doen met het best
wel fraaie Santos, het wat mindere (maar
tóch eveneens tot rijksmonument uitgeroepen) Codrico, het vanwege de woningbouw interessante Provimi, de weer in oude
staat teruggebrachte geveltjes rond het Deliplein, het weer recht op z'n poten gezette
pand Belvédère én de fraaie Jugendstill
gevel. Op https://picasaweb.google.com/
110317095443018369643 staan wat foto's.!

!
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Dan de plannen (of soms slechts ideeën).
In een enkel geval ook reeds uitgevoerd.
Zie ter ondersteuning van het vinden van
locaties beide separate plattegronden.!

!

Komend vanuit Ketelbinkie beginnen we bij
de Rijnhavenbrug. Uit de drie ontwerpen is
de 'stoere' variant van Quist Wintermans
gekozen. De brug mengt voetgangers en
wielrijders, maar biedt bij calamiteiten ook
toegang aan hulpdiensten. Op 22 november
2011 werd het beweegbare deel geplaatst:
zie https://www.youtube.com/watch?
v=uymRHb9H6zc. !

Joke Vos Architecten tekende het samen
met Döll atelier voor bouwkunst en ATB.!

!

Net náást deze betonplaat staat het oude
koffiepakhuis Santos uit 1901. Via de link !
https://bedrijvenkdr.wordpress.com/Santos/
kan de geïnteresseerde nadere info en foto's
vinden. Voor nú volstaat dat ook de plannen
voor de herontwikkeling van dit rijksmonument in de ijskast zijn gezet. Terwijl Wessel
de Jonge reeds in 2007 een interessant
functie- en ideeënonderzoek heeft gedaan,
waaruit deze schets:!

!

Links in de Rijnhaven liggen de drie halve
bollen van het Drijvend Paviljoen van het
Rotterdam Climate Initiative. De hoogste is
12 meter hoog en de totale oppervlakte is
ruim 46 x 24 meter. Het is een voorbeeld
van klimaatbestendig bouwen. Het drijft op
piepschuim en de ETFE-folie waarmee de
bollen zijn bekleed is zo'n 100 maal lichter
dan glas. Het is ontworpen door Deltasync &
Public Domain Architecten. Sinds mei 2010
ligt het paviljoen op deze plaats.!

!

De Rijnhaven is überhaupt een laboratorium
voor drijvend bouwen. Tot 2040 dienen in
héél 'Stadshavens' zo'n 13.000 klimaatbestendige woningen gebouwd te worden
(zie ook de laatste pagina, laatste kolom).
Daartoe zijn er studentenworkshops, diverse
prijsvragen en heel wat websites te vinden. !

!

Een spectaculair voorbeeld van het bouwen
IN - dus níet drijvend - het water is dat van
Monolab urbanism architecture in de Maashaven, ook al weten we op voorhand dat
geen van ons de realisatie van deze spacetower ooit zal meemaken:!

!
Eveneens links in de Rijnhaven, richting
metrostation, bestaat het plan om het House
of Design te bouwen. Maart 2010 werd
daartoe tussen de gemeente, Volker Wessels Vastgoed en Synchroon de ontwikkelovereenkomst getekend. Het ontwerp is van
Egbert Kossak en Renner Hainke Wirth
Architecten. Maar de recessie …!

!

Nog iets meer richting metrostation ligt een
kale betonvlakte met wat zandheuvels. Daar
zou het European China Centre ECCR
komen. Maar slechts de parkeergarage is
gereed en sindsdien ligt de bouw alweer
enkele jaren stil en er is vooralsnog geen
enkel zicht op hervatting van het project.

Maar laten we nu eíndelijk eens voet óp
Katendrechtse bodem zetten. !
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We gaan dan tussen de beide Fenixloodsen
door. Beide, sinds de brand. Want ooit
bestond het uit één stuk en was het de
grootste loods van Europa. Links is de lóóds
nog niet echt in ontwikkeling, maar de
authentieke kantine is recent geheel en voor
veel geld gerenoveerd. Rechts is nu tijdelijk
de Food Factory, een soort markthal. Maar
wél een publiekstrekker (dus desgewenst
even binnen klijken). Dat concept past echter niet in het ontwerp van de bebouwing,
waar B&W van onze stad zoveel mogelijk de
gemaakte kosten van een heel schiereiland
in één keer lijkt te willen terugverdienen. !

!

lokale politici negatief geadviseerd hebben
richting gemeentelijke politiek.!

!

Ondertussen zijn we nu dus écht op het
Deliplein beland. Daar viel heel wat te
renoveren en dat is in handen van Van
Schagen Architecten gegeven. Tegen het
jaar 2000 kregen zij de opdracht en ondertussen is de klus achter de rug. (De aanpak
van de Fenixloodsen is dus een ánder verhaal). Hier hoe het er medio 2003 uitzag:!

!

!

!

!

!

!
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En als we rechtdoor zouden lopen, voorbij
het Deliplein, tot aan de Brede Hilledijk, dan
zien we dichtgespijkerde panden. In de
plaats daarvan worden er in geheel 19e
eeuwse stijl 32 herenhuizen gebouwd, het
project Kaapvaarder. Het ontwerp is van
BTR Architectuur + bouwkunde. In 2016 is
de oplevering:!

!

Zo komen we bij de Fenix Lofts. Een plan
i.c. ontwerp van Robert Winkel van Mei
Architecten. Maar terwijl er enerzijds intensief met eventuele kopers werd gecommuniceerd, werden omwonenden en winkeliers er
nogal buiten gelaten. En díe zitten niet te
wachten op een soort Chinese Muur die in
geen enkele verhouding staat tot de laagbouw op en rond het Deliplein:!

Als we réchtsom gaan, dan volgen we de
Fenixloods langs de Food Factory en zien
schuin aan de overkant de laatste hand
gelegd worden aan de laatste fase van het
bouwproject Belvédère. Dat zag er hiervóór wel anders uit (foto van Ben van Wevering) (let óók op de Jugendstill geheel línks):!
Veel woningen en bedrijfsruimten zijn tot op
het casco gestript en vervolgens weer zo
authentiek mogelijk opgebouwd. !

!

Nu kunnen we kiezen. Omdat er linksom
veel méér gewandeld moet worden om
recente nieuwbouw te zien gaat we rechtsom. Maar wat zouden we ter linker zijde
hebben kunnen zien?!

!
Want behalve het huidige pleintje dat tussen
beide loodsen gehandhaafd blijft, wordt met
dit plan de ontwikkeling van het Deliplein
nogal wat geweld aan gedaan. Zodat de

Helemaal aan het begin van de Kaap, daar
waar de Maashaven ophoudt, wordt de
laatste hand gelegd aan MUSA: 135 energiezuinige 55+ appartementen boven een
school voor voortgezet onderwijs met zo'n
500 leerlingen. Architect is Diederendirrix. !

En nu we tóch in de buurt zijn als laatste zélf
even kijken naar de wel zeer verantwoorde
nieuwbouw-in-stijl van Belvédère fase-1 van
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!

BTR Architectuur + bouwkunde: ronduit
béter dan de oorspronkelijke huizen. !

wikkeld worden en zal ook op díe plek
woningbouw - dan ook hoogbouw - komen. !

Tijd om terug te gaan. Tenzij er nog
liefhebbers zijn voor een speedwalk: 10
minuten heen én 10 minuten terug om (op
afstand) een blik op het Stoomschip
Rotterdam te werpen:!

Een ander gebied waar nog plannen voor
gemaakt moeten worden is het begin van de
Brede Hilledijk, het stuk tussen gebouw
Santos en de Silostraat. De diverse
bedrijfsunits (die voornamelijk in gebruik zijn
bij garagebedrijven) hebben enkele jaren
geleden de toezegging gekregen er nog
minimaal 15 jaar te mogen blijven zitten. !

!

!

!

!

!

!

!
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Dat geldt ook het gebied waar nu Karwei
staat (waarvan ondertussen bekend is dat
het eindelijk verplaatst zal worden) en waar
tijdelijk het Kaapschip ligt. In opdracht van
Woonstad heeft 01-10 Architecten daar al in
2008 een fraai ontwerp voor gemaakt (zie de
kolom hiervóór) maar of het er ooit komt …!

!

Als laatste daarom nog twee plaatjes: een
opzet van Stadshavens uit 2007:!

!
Planvorming sinds 1947. Opgeleverd in
1955. Het laatste (= vijfde) stoomschip met
deze naam. Enkele afmetingen: 228 meter
lang, bijna 29 meter breed, vanaf de
waterlijn tot aan het hoogste dek 30 meter
hoog en zo'n 9 meter diep.
Oorspronkelijk geschikt voor 1456 passagiers en 776 bemanningsleden.!

Dan is er nog het braakliggend stuk grond er
tegenover, tussen de Maashavenstraat en
het reeds genoemde Musa pand. Natúúrlijk
circuleren zo hier en daar wel plattegronden
en maquettes, maar daar kunnen "geen
rechten aan worden ontleend". Zoals deze
nogal achterhaalde plankaart uit 2005:!

!

Er was nogal wat heisa of dat schip nu wel
of niet gekocht moest worden en het haalde
het nieuws vanwege de overschrijding van
het budget met ruim € 200 miljoen. Maar
sinds twee jaar behoort het schip tot het !
WestCord familiebedrijf van Harry & Jennifer Westers waartoe o.a. ook Hotel New
York behoort en wordt nu goed gerund.!

en dit 'Rondje Rijnhaven' van The View 2010!

Maar er zijn er nog geen serieuze plannen.!

!

Het schip wordt vaak een 'drijvend monument' genoemd. Formeel onmogelijk, maar
inhoudelijk zeker een bezoek waard.!

!

Met de gemeente bestaan afspraken dat het
schip hier tot ruwweg 2032 kan blijven liggen. Daarná zal het Rivierkwartier heront-

Maar júist omdat Katendrecht in toenemende mate 'in' is (ver)wordt het steeds meer
(tot) een min of meer doorsnee vinexwijk …

