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1. METROSTATION RIJNHAVEN !!
Begin- en eindpunt van deze wandeling over Katendrecht.!
Ook wie níet per metro komt moet in ieder geval even boven in het station een blik op de 
Rijnhaven werpen. Daarvoor dan niet de roltrap, maar de lift (aan de kant van het water) nemen.!
Links is Katendrecht, rechts de Wilhelminapier. !
In de verte is de Rijnhavenbrug, die beide schiereilanden sinds begin 2013 met elkaar verbindt.!!
BELANGRIJK: Zet nu eerst het automatisch slot van de mobiele telefoon uit, want bij veel 
telefoons wil de verbinding met de app anders nog wel eens wegvallen.!!
Kijkend naar de Wilhelminapier dan zien we van onder naar boven (of van oost naar west):!
• het rode gebouw: dat is theater het Nieuwe Luxor;!
• de zilvergrijze kolos is het complex De Rotterdam, 149 meter hoog en een stad op zich;!
• het beige gebouw is New Orleans, met 160 en een halve meter de hoogste woontoren van 

Nederland; onderin is bioscoop Lantaren Venster;!
• dat half ronde gebouw is het kantoor van de Port of Rotterdam;!
• daarnaast, met die M op het dak, woongebouw Montevideo.!!
Kijkend naar Katendrecht dan zien we, ook weer van onder naar boven:!
• de bouw van het ECCR, het European Chinese Center Rotterdam;!
• een oud bedrijvengebouw waar nu de supermarkt Jumbo is gevestigd;!
• dat donkerbruine gebouw is pakhuis Santos;!
• dan wat oude loodsen;!
• dat hoge gebouw is Codrico;!
• dan komen de oude Steinweg loodsen; !
• en voorbij het brugje is het bedrijf Provimi.!!
Overigens staan er op de mobiel nu enkele fotootjes en dat geldt op elk punt van deze route. Ook 
is er steeds wat tekst aanwezig, plús een link naar nog méér foto's van dat gebied.!!
Maar laten we Katendrecht maar op gaan. Dus - met de lift - het metrostation weer uit. Oversteken 
naar supermarkt Jumbo. Daar de Brede Hilledijk oversteken, parallel aan het metroviaduct. 
Doorgaan, voorbij het Politiebureau en het gebouw WoonCompas / De Passie. De Maashaven 
Noordzijde oversteken, die paar treden af en doorlopen tot aan het water.!!
2. KETTING !!
Zo komen we bij de Maashaven, met vlakbij links nog steeds het metroviaduct. Hier zien we nog 
een authentiek stuk ketting in het plaveisel liggen. Aan dit soort kettingen werden destijds de 
schepen afgemeerd.!!
In de mobiel staan nu enkele foto's, waaronder een trapje dat hier vroeger was, inclusief deze 
ketting. Dat trapje gebruikte de jeugd destijds om hier te zwemmen én om bananen op te vissen. 
Want hier lagen de bananenboten.!!
We gaan nu écht Katendrecht op, dus we wandelen over de kinderhoofdjes westwaarts, met aan 
de linker hand de Maashaven.!!!!!!



KATENDRECHT iTOUR - SPREEKTEKSTEN VOOR WANDELING (saj/11-2-2014)! pag �  van � !                                                 2 8!
3. MAASHAVEN !!
Voor het graven van de Maashaven moesten zo'n 700 woningen, boerderijen en buitenhuizen 
gesloopt worden. Zoals het buurtje Kraton. Genoemd naar het gebied dat in 1874 door de 
Nederlanders op de Atjehers werd veroverd. Dat lag ongeveer waar die rode flat staat, maar dan 
waar nu het water is. Het komt slechts op een enkele kaart van vroeger voor. En het wordt nog 
genoemd in het adresboek van Rotterdam van 1897 (toen Charlois en Katendrecht kort daarvoor 
door Rotterdam waren geannexeerd).!!
In de Maashaven lagen vroeger veel grote schepen en graansilo's. Links aan de overkant, bij dat 
grijze gebouw - de Maassilo - zijn er nog enkele te zien. Maar tegenwoordig is de Maashaven een 
schuilhaven voor binnenschepen. Met name rond de kerstperiode ligt het hier helemaal vol en is er 
bijna geen water meer te zien.!!
Dat al dan niet zien van water speelt ook bij de discussie over de nieuwe plannen. Want de 
Maashaven wordt een plek voor drijvend wonen. De eerste experimenten worden nu in de 
Rijnhaven voorbereid (en er ligt daar al een voorbeeld van zo'n drijvende woning). Dus kom over 
een aantal jaren nog maar eens langs …!!
We lopen nog een stukje verder langs de Maashaven, gaan voorbij de Maashavenstraat en 
passeren dat rode flatgebouw met langs de kade de eengezinswoningen. Dit zijn allemaal vrij 
nieuwe woningen, van na 2008. De architectuur van deze woningen suggereert iets 'robuusts', 
passend bij havenwoningen.!!
4. MUURSCHILDERINGEN !!
Na dit blok eengezinswoningen slaan we rechtsaf, het Tarakanpad in. We lopen rechtdoor en 
steken de Brede Hilledijk weer over en komen bij de Timorstraat. In dit straatje zien we drie 
voorbeelden van muurschilderingen, zoals er nog wel méér op Katendrecht zijn. Aan het begin op 
de ene hoek, links, is een paneel van Piet Roovers (een stuk van een deur met een bovenraam) 
en op de andere, rechts, van Daan van Golden (met de roze bloemen). Verderop in de straat, links 
op de hoek met de Atjehstraat, is het paneel 'Overslag in Haven' van Dolf Henkes.!!
Op deze hoek bij Dolf Henkes slaan we linksaf, de Atjehstraat in. We lopen door en steken de 
Lombokstraat over. !!
5. OUDSTE HUIZEN !!
Verderop, aan de linkerkant, met dat luifeltje, treffen we Wing Wah, op nummer 90-A. Dit is het 
oudste nog aanwezige Chinese restaurant op de Kaap. Als deze stenen konden spreken!!!
We lopen door tot we niet verder meer kunnen en dat is de Sumatraweg. Aan de overkant rechts, 
op de nummers 27 (met balkon) en 25 staan de oudste nog aanwezige huizen op Katendrecht. 
Gebouwd in 1887. Niet bepaald een monument en dat zal het ook nooit worden.!!
Opmerkelijk dat deze woningen er nog staan, terwijl er heel wat fraaiere woningen gesloopt 
werden. En dat voor een gebied dat al sinds 1199 op de kaart stond …!!
Maar we kwamen hier tóch langs, want we gaan nu linksaf de Sumatraweg in. En vervolgens 
rechtsaf de Brede Hilledijk op. En ja, het klopt: na de volgende straat heet het opeens Tolhuislaan.!!
Overigens best aardig om die TolhuisSTRAAT, rechts, even in te lopen. Want daar staat nog een 
oud schoolgebouw. Bij de ingang staat op een oude gevelsteen 'gymnastiekzaal'. En boven het 
poortje rechts daarvan vermeldt een gevelsteen: 'Bewaarschool tweede klas'. Maar onze 
wandeling gaat dus rechtdóór, over de TolhuisLAAN.!
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Het zal duidelijk zijn dat ongeveer in deze buurt het oude Tolhuys stond, het eerste nog van hout. 
Daar werd al sinds 1323 tol geheven van iedereen die naar de overkant (= Rotterdam) wilde of 
daar vandaan kwam. Want de Tolhuisstraat lag op de route Amsterdam - Parijs. Katendrecht was 
vroeger dus nogal belangrijk …!!
6. KLUSWONINGEN !!
We komen bij de Rechthuislaan, aan de rechterkant. We gaan er niet in, maar de laan is het waard 
om even naar te kijken. Dit was vroeger een statige laan met fraaie woningen (dat nog wel 
enigszins te zien is) en mooie winkels. En rechts, op nummer 52, is nog te zien dat daar vroeger, 
sinds 1921, een kerk was, met de naam Sint Margaretha Maria Alacoque. In deze buurt stond nóg 
vroeger, zoals de naam al suggereert, het Rechthuis: de zetel van Schout en Schepenen.!!
We lopen verder over de Tolhuislaan en passeren rechts de RechthuisSTRAAT. In die straat, aan 
de linkerkant, tussen de nummers 29 en 27, zijn nog de overblijfselen van een vroegere 
stalhouderij te zien. Interessant voor wie het van vroeger kent, maar feitelijk onherkenbaar.!!
Bedoeling was dat de woningen aan de Tolhuislaan 143 tot en met 261 (en ook de aansluitende 
woningen in de Rechthuisstraat) afgebroken zouden worden. Zelfs de bewoners waren allemaal al 
verhuisd. !!
Dat was voor Katendrecht helaas gewoonte geworden: fraaie woningen en hele blokken en straten 
verdwenen onder de slopershamer. Maar met de Tolhuislaan begon de omslag: er werd  
- opnieuw - heftig bezwaar gemaakt. Zodat de woningen bleven bestaan, maar wel geheel werden 
gestript. Slechts de fundering en de tussenmuren bleven staan, maar voor- en achterkant en de 
vloeren werden allemaal vernieuwd. !
De woningen werden casco als 'kluswoning' verkocht, zodat de eigenaars hun woning naar eigen 
inzicht konden indelen. Daar zijn hele fraaie ontwerpen bij. Bovendien hebben de nieuwe 
eigenaars gezamenlijk voor elkaar gekregen dat de woningen waar mogelijk een dakterras hebben 
gekregen.!!
Tegenover nummer 261 gaan wij naar links, de Tolhuisbocht in, richting park, het Kaappark. 
Doorlopen tot het einde van het pad, daar rechtsaf en dan meteen linksaf het rode geasfalteerde 
gravelpad op. Hier staan spreekbuizen, vergelijkbaar zoals deze vroeger op een schip gebruikt 
werden voor de communicatie tussen het stuurhuis en de machinekamer. Probeer maar - leuk voor 
de kids. Zo komen we aan de overkant, op de Walhallalaan. Hier gaan we rechtsaf.!!
7. VRIJE KAVELS!!
De hele strook langs de Maashaven was uiteraard bedoeld voor havengerelateerde bedrijvigheid. 
Maar toen de havens zich richting Noordzee verplaatsten, was er geen emplooi meer voor de hier 
gevestigde bedrijven. Zodat eind vorige eeuw vrijwel alle bedrijfsgebouwen afgebroken waren. 
Daarmee was het er weer even kaal als net na de Tweede Wereldoorlog, toen heel wat bedrijven 
en haveninstallaties door de Duitsers het jaar daarvóór opgeblazen waren.!!
Rond 2003 werd bedacht dat dit een mooie plek was voor 'vrije kavels': plekken waar men zonder 
ingewikkelde regelgeving een eigen huis zou kunnen bouwen. Een mooi voorbeeld is het Body 
House op Walhallalaan 94. In de tekst op de mobiel staat een link naar een aantal foto's van dit 
pand.!
Maar het liep niet storm, zodat er tussen deze 'kavelwoningen' vervolgens ook meer traditionele 
woningen werden geplaatst.!!
We hebben ondertussen het Stoomschip Rotterdam al lang gezien. Daar gaan we dus heen.!!
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8. STOOMSCHIP ROTTERDAM !!
Doorlopen naar de achterkant van het schip, ingang nummer twee, vlakbij de Nieuwe Maas. Het 
schip is gratis te bezoeken en dat kan het best door daar met de trap of lift onhoog te gaan. En 
vanaf het achterdek is er een mooi zicht op de Nieuwe Maas, de stad en de Erasmusbrug.!!
Het schip werd in 1959 opgeleverd en in 1997 door de Holland Amerika Lijn vervangen door haar 
opvolgster. Het schip is 228 meter lang, bijna 29 meter breed en tot de top van de radarmast 51 
meter hoog. Het steekt 9 meter diep in het water. Oorspronkelijk was er plek voor maximaal 1.456 
passagiers en 776 bemanningsleden.!!
Na wat omzwervingen is het schip momenteel eigendom van WestCord Hotels, ook de eigenaar 
van het op de Wilhelminapier gelegen Hotel New York.!!
Voor een echte rondgang door het schip (mét begeleidende geluidsapparatuur) moet wél betaald 
worden (en dat moet dan buiten, in de ticketshop halverwege het parkeerterrein). Maar voor nú 
beperken we ons tot een indruk. Overigens staat hier op het schip ook een pin-apparaat: altijd 
handig voor wie cash geld nodig heeft.!!
We verlaten het schip weer en lopen door tot waar de Maashaven en de Nieuwe Maas in elkaar 
over gaan. Vlakbij is ook een stopplaats - nummer 54 - van de watertaxi. En zo'n taxi gaat 
natuurlijk snel en gemakkelijk naar de overkant. Er zijn op Katendrecht trouwens nog wel méér 
stopplaatsen, ook nog een vlakbij het Deliplein.!!
Met de Nieuwe Maas aan de linkerhand lopen we door, naar dat kleine haventje, de Tweede 
Katendrechtse haven. En lopen daar helemaal omheen.!!
9. TWEEDE KATENDRECHTSE HAVEN !!
Deze haven werd in 1895-1896 gegraven. Oorspronkelijk best groot: 230 meter lang, 105 meter 
breed en 8 meter 65 diep. Maar omdat de havens steeds meer richting Noordzee trokken, kwam 
ook déze haven buiten gebruik. Zodat 'ie in 1995 qua afmeting werd gehalveerd, om plaats te 
maken voor woningbouw.!!
Maar in 2010 kwamen er nieuwe plannen. Een strandje voor de kinderen. En een af-/oprit voor de 
amfibiebus Splashtours. Het is overigens níet mogelijk om op Katendrecht in of uit die bus te 
stappen.!!
Voorbij die af-/oprit en het strandje houden we links aan en gaan naar beneden, langs het water. 
En komen zo weer bij de Nieuwe Maas. En we blijven de kade volgen. Voorbij die twee hoge rode 
flatgebouwen is een wat lager witachtig gebouw. Daar ligt een parapluanker en staat een oude 
boei. En de bewoners van die Maas Rijn Flat hebben zelfs een 'Mondriaan' in het plaveisel 
gestopt. Aan de waterkant staat een houten bank. Deze werd in 2005 onthuld omdat Kam Chong 
Wen toen 100 jaar geworden was. Hij was op z'n 22ste naar Katendrecht gekomen en heeft door 
de jaren heen naam gemaakt met diverse Chinese etablissementen. We blijven de kade volgen, 
tot we vanzelf omhoog moeten. Daar komen we bij een beeldje, Ketelbinkie. Bekend van het lied 
"Toen we uit Rotterdam vertrokken …".!!!!!!!!!
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10. BEELDENDE KUNST !!
Het beeld Ketelbinkie is van Huib Noorland. Dit werd gemaakt op initiatief van de Holland-Amerika 
Lijn ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1973. Logisch dat het destijds ook op de 
Wilhelminapier werd geplaatst. In 1994 kwam het beeld naar Katendrecht.!!
We lopen wat verder langs het water en komen bij het beeld De Roeiers van Yair Aschkenasy. Het 
herinnert aan de mannen in dienst van de Rotterdamse Roeiersvereniging De Eendracht die 
vroeger met roeiboten de binnengekomen schepen afmeerden.!!
Dat afmeren gebeurde óók in de Eérste Katendrechtse Haven, hier vlakbij. Die haven werd in 
1887-1888 gegraven, maar in 1995 weer gedempt. Ook dáár kwam toen woningbouw.!!
We lopen verder, met links nog steeds de Nieuwe Maas en rechts nu een park, het Buizenpark. 
Die naam herinnert aan de tijd dat de gemeente Rotterdam hier een opslag van allerlei soorten 
buizen had, zoals rioleringsbuizen. Midden in dat park zien we nóg een kunstwerk, bestaande uit 
twee rode elementen. Het is de beeldengroep Vaart Vrij van Ben Zegers. Destijds, in 1997, door de 
FNV geschonken ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Internationale Transportarbeiders 
Federatie. En die federatie was weer opgericht naar aanleiding van de staking van Rotterdamse 
havenarbeiders in 1896.!
Het kunstwerk belichaamt het motto van de toenmalig vakbondsleider Edo Flimmen: 'een ijzeren 
vuist in een zijden handschoen'.!!
Overigens is links, in het water, de halte voor de Aqualiner. Daarmee kan zowel naar de overkant 
als - door de weeks - naar Heijplaat / RDM gevaren worden.!!
We lopen verder langs het water, tot we bij een kleine haven komen: de Linker Veerhaven.!!
11. LINKER VEERHAVEN !!
In 1199 was dus voor het eerst sprake van het ambacht en de polder Katendrecht. Maar in 1323 
werd het veer over de Maas naar Rotterdam al genoemd; vandaar ook het toen reeds gebouwde 
houten Tolhuys.!!
Na verloop van tijd werd er buitendijks een dam in de rivier aangelegd waar de schepen 
gemakkelijker konden afmeren: dat werd uiteindelijk de Linker Veerdam. Zoals er ook nog een 
Strekdam was, parallel aan de rivier.!!
De stenen kade van het haventje was destijds de plek voor het Wagenveer. De roestige 
overblijfselen van de metalen kleppen zijn nog te zien. En we kwamen links al voorbij een houten 
steiger waar destijds het bekende veerpontje de Heen en Weer afmeerde.!!
Dit was overigens ook ongeveer de plek waar destijds de (ondertussen Koninklijke) Roei- en 
Zeilvereniging de Maas was gevestigd. Tegenwoordig is dat dus aan de overkant: dat witte 
gebouwtje met groen dak. En ja, de haven daar heet: Veerhaven, zónder Linker.!!
Aan de overkant van het haventje híer, in dat parkje, nóg een kunstwerk: de Schietschijf van Gust 
Romijn.!!
En dat grote gebouw links is de veevoederfabriek Provimi - een wereldconcern.!!
We gaan nu met onze rug naar de Nieuwe Maas staan en zien dan aan de overkant, over de 
uitloop van het Buizenpark heen, enkele fraaie historisch uitziende woningen met links op de hoek 
een gedeeltelijk crème wit gebouw. Daar lopen we heen.!!
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12. BELVÉDÈRE !!
Want hier, op de Katendrechtselaan vlakbij en op de hoek Rechthuislaan, is een van de mooiste 
nog overgebleven plekjes van Katendrecht. Ooit was het een doorgaande laan, maar er werd 
steeds méér afgebroken en nu stopt de Katendrechtselaan bij de school.!!
Het goede nieuws is dat Woonstad Rotterdam het pand op de hoek - Belvédère - rechtop heeft 
gevijzeld en gerestaureerd én een aantal niet meer te redden woningen aan de Katendrechtselaan 
in 2013 geheel authentiek heeft nagebouwd.!
Ook hier toont de mobiel weer enkele foto's en wordt verwezen naar een link met nog veel méér 
foto's.!!
Pand Belvédère werd in 1894 gebouwd en heeft eigenlijk altijd een publieksfunctie gehad: café, 
restaurant, jazzclub, bioscoop, nachtclub, museum, expositieruimte. Maar nú is hier het 
Verhalenhuis Rotterdam gevestigd.!!
Nadat we de fraaie nieuwbouw hebben bekeken en bij Belvédère naar binnen hebben gegluurd, 
steken we de Rechthuislaan over - het heet hier de Veerlaan. Links is dus veevoederfabriek 
Provimi en als we doorlopen komen we rechts bij de Tolhuisstraat. Daar, op de hoek, is een 
hoekpand met fraaie Jugendstil ornamenten.!!
Dan even oversteken naar de loodsen. Bekend onder de namen Fenix 1 en Fenix 2. Die naam 
doet herinneren aan de grote brand in 1947, waarbij een fiks deel van de toen nog één loods - de 
grootste van Europa - verloren ging. Daarna werd de loods in tweeën herbouwd. Daar zitten nu de 
Circusschool van Codarts en Circus Rotjeknor. Óp de loods staat nieuwbouw gepland.!!
Dan steken we opníeuw over, want daar is het Deliplein. En tegenover het Deliplein hangt op de 
loods een Panorama van Rotterdam, vervaardigd door DSPS.!!
13. DELIPLEIN !!
Pas in 2007 werd officieel besloten dat dit plein officieel Deliplein mag heten. Terwijl het al vele 
jaren als zodanig bekend staat. Het plein wordt omsloten door de Delistraat, de Sumatraweg en de 
Veerlaan. Het plein was overigens nooit als plein bedoeld, maar de geplande bebouwing is er 
gewoon nooit van gekomen.!!
Het plein heeft heel wat gedaante wisselingen ondergaan. !!
Begin vorige eeuw waren er wat koffiehuizen en winkeltjes. !!
Vanaf 1911 vestigden zich, vanwege de scheepvaart, heel veel Chinezen op en rond het plein, met 
hun eigen winkels, boardinghouses en eethuizen. Door de crisis in de dertiger jaren van de vorige 
eeuw was er voor veel Chinezen geen werk meer en werd Katendrecht steeds meer het 
uitgaansgebied voor zeelui. Daardoor nam zowel het aantal bars en café's als het aantal 
prostituees toe.!!
Door het bombardement van mei 1940 trokken nog méér uitbaters en prostituees naar Katendrecht 
en het werd daar dusdanig gezellig dat het voor Duitse soldaten verboden terrein werd.!
Naarmate de haven zich steeds meer richting Noordzee verplaatste, kwamen er steeds minder 
zeelieden passagieren. Daardoor veranderde ook de uitgaanscultuur van het schiereiland. Daarbij 
trad een verharding op. Dat leidde uiteindelijk tot heftige confrontaties tussen bewoners, uitbaters 
en politie. !!
In de tachtiger jaren kwam de stadsvernieuwing ook op Katendrecht op gang. Er werd heel wat 
afgebroken en het aantal bewoners liep terug.!
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Pas na 2000 was er weer sprake van een stijgende lijn. Ook het Deliplein is toen fiks onder handen 
genomen en de panden rond het plein zijn fraai gerestaureerd.  
Tattoo Bob is de enige nog overgebleven authentieke ondernemer. Pas veel later kwamen er 
diverse winkeltjes, een theater en helemaal de laatste jaren is er ook heel wat horeca bijgekomen.!!
Loop maar eens rond, te beginnen bij de Sumatraweg, dan verder langs de Delistraat en 
vervolgens weer een stukje terug over het plein. Want we gaan natuurlijk ook even naar de 
Rijnhavenbrug, tussen beide Fenixloodsen in.!!
14. RIJNHAVENBRUG !!
Al vele jaren was er behoefte aan deze brug. Sterker: enkele decennia geleden was de brug zelfs 
al op de stratengids ingetekend. Maar begin 2012 was het zover. En werden twee 'werelden' met 
elkaar verbonden.!!
Wie wil, kan nu natuurlijk even de brug op. Met een mooi uitzicht over de Rijnhaven. Deze haven 
werd nog vóór de Maashaven gegraven: van 1887 tot 1895. Bedoeling is dat in deze haven als 
eerste geëxperimenteerd wordt met drijvende toepassingen. In de verte zijn al drijvende halve 
bollen te zien, die dienstdoen als expositieruimte. En er is een kleine drijvende woning. !!
Wie nóg verder wil kan natuurlijk ook de Wilhelminapier op, met Hotel New York, Lantaren Venster 
en een aantal uiteenlopende etablissementen.!!
Maar déze app gaat door met de wandeling op Katendrecht. Dus met de Rijnhavenbrug in de rug 
lopen wij weer richting Deliplein en slaan daar linksaf, weer de Veerlaan op. Nu langs het ándere 
deel van de Fenixloodsen, met meteen al Kantine Walhalla. En we lopen door tot voorbij de 
tweede loods en komen dan bij Codrico.!!
15. CODRICO !!
Dit grijze complex met graansilo, eveneens aan de linker kant, is nog geen rijksmonument, maar al 
wel voorbestemd om het te worden.!!
Het is ontworpen door architect Vegter en gebouwd in 1948-1952. Het is een meelfabriek en 
vandaar ook de hier eveneens aanwezige silo. Oorspronkelijk zat hier CO-OP, vervolgens 
Meelfabriek Latenstein en nu zit er alweer een aantal jaren het bedrijf Codrico.!!
We lopen verder, steken éérst de Veerlaan met meteen daaróp - hoe toepasselijk - de Silostraat 
over. En bij Las Vegas komen we (weer) op de Brede Hilledijk. We steken hier over naar 
halverwege de weg, daar onder de bomen. Dit voetpad staat bekend als 'de rode loper', ook al is 
de kleur rood ver te zoeken. Het pad is een initiatief van een aantal bewoners van Katendrecht. 
Want vroeger lag hier een havenspoorlijn en omdat 'ie sinds het vertrek van de meeste 
havengerelateerde bedrijvigheid geen functie meer had kwam dit pad er voor in de plaats. Met 
stenen banden wordt de oude spoorlijn nog gesuggereerd en er ligt zelfs nog een authentiek stukje 
spoorlijn.!!
We blijven rechtdoor lopen, in de richting van het metroviaduct.!!
Links was vroeger industriële bedrijvigheid. Maar nu zitten er voornamelijk garagebedrijven, die 
hier tot ruwweg 2030 kunnen blijven zitten. Tegen die tijd zijn er weer nieuwe plannen en zal ook 
dít deel van Katendrecht aangepakt worden. Dat geldt ook voor het oude badhuis, dat gebouw 
schuin rechts.!!!
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16. SANTOS!!
Dat bruine gebouw hier links is pakhuis Santos.!
Het is een rijksmonument.!
Het is in de periode 1901-1903 gebouwd naar ontwerp van de architecten Stok en Kanters.!
Opdrachtgever was het Blauwhoedenveem Rotterdam.!
Het pakhuis was bedoeld voor de opslag van Braziliaanse koffie en nog steeds, al vele jaren na 
dato, hangt de geur van de koffie nog in het gebouw.!!
Het gebouw is helaas maar zelden te bezoeken. Daarom dus maar wat informatie van buitenaf.!
Met zijn 24 en een halve meter was Santos jaren lang het hoogste pakhuis van Rotterdam.!
De oppervlakte is bijna vierkant: 32 en een halve bij 34 en een halve meter.!
Vroeger stond op het dak een gietijzeren constructie waarop de firmanaam was vermeld.!
En er stonden ook vier lifthuizen op het dak, bedoeld om de goederen gemakkelijk naar de diverse 
etages te transporteren.!!
Bedoeling is dat het pand weer een functie krijgt, als kantoor, hotel of woningcomplex. Maar 
vanwege de economische situatie zijn de plannen aangehouden.!!
Via de link zijn heel wat foto's van het interieur te zien.!!
Hiermee zijn we aan het einde van deze wandeling over Katendrecht gekomen. Om weer bij het 
metrostation Rijnhaven te komen, rechtdoor lopen tot vlakbij het metroviaduct, langs de 
muurschildering van het Stoomschip Rotterdam en dan bij Jumbo linksaf en oversteken.!!
BELANGRIJK: Vergeet niet om het automatisch slot van de mobiele telefoon weer aan te zetten.!!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.


