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Inl e idin g
Aanleiding
Sinds 2007 brengt de gemeente Rotterdam de geschiedenis, waardevolle architectuur en ruimtelijke karakteristieken van haar deelgebieden
in beeld door middel van cultuurhistorische verkenningen. Deze historische verkenningen met hun waarderingen en aanbevelingen worden
gebruikt als afwegingskader bij (her-)ontwikkelingen en als input voor
beschermende maatregelen in bestemmingsplannen. Ten behoeve van
de bestemmingsplannen Crooswijk en Nieuw-Crooswijk is door Bureau
monumenten en cultuurhistorie van Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam opdracht gegeven voor het maken van een cultuurhistorische
verkenning van het bestemmingsplangebied. Directe aanleiding daartoe
is de gebiedsontwikkeling Tamboerlocatie, en mogelijk andere ontwikkelingen in Crooswijk. Het onderzoeksgebied van deze cultuurhistorische
verkenning valt samen met het bestemmingsplangebied; het omvat de
buurten Rubroek, Oud-Crooswijk en Nieuw-Crooswijk. De grenzen van
het onderzoeksgebied worden gevormd door de Rotte, Boezem en
Goudsesingel.
De uitkomsten van deze cultuurhistorische verkenning zullen als afwegingskader meegenomen worden bij het opstellen van de bestemmingsplannen Crooswijk en Nieuw-Crooswijk.
Deze cultuurhistorische verkenning is opgesteld volgens het ‘Handboek
opstellen en borgen Cultuurhistorische Verkenningen. Kennen, borgen
en benutten van gebouwd Rotterdams erfgoed als ontwikkelkracht voor
de stad’. In het handboek is een standaard voor het proces en het opstellen van cultuurhistorische verkenningen en het vertalen van de benoemde waarden en aanbevelingen naar ruimtelijke plannen vastgelegd.
Aanpak
Voor deze verkenning is uitgebreid veldwerk, literatuur- en archiefonderzoek verricht. Archeologie Rotterdam (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voorzag het onderzoek van
input op het gebied van archeologie en bracht de historische en huidige
cartografische gegevens in beeld.
Het onderzoek in het Stadsarchief Rotterdam en het Nationaal Archief
in Den Haag heeft een schat aan informatie opgeleverd, zoals oude

kaarten die een indruk geven van de laatmiddeleeuwse inrichting van
het gebied, negentiende-eeuwse kadastrale kaarten die de verkavelingsstructuur van de voormalige polders en bebouwing nauwkeurig laten
zien, particuliere stratenplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en een
grote hoeveelheid oude foto’s die inzicht geven in hoe de wijk tot stand
is gekomen.
Het literatuur- en archiefonderzoek heeft z’n weerslag gekregen in een
overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Om inzicht
te krijgen in het huidige ruimtebeeld van de wijken is veldwerk verricht.
Leeswijzer
De cultuurhistorische verkenning van Crooswijk bestaat uit vier onderdelen; de historische ontwikkeling, de ruimtelijke analyse, de waardering
en aanbevelingen. Het In het eerste deel, de historische ontwikkeling,
is inzichtelijk gemaakt hoe een middeleeuwse polder tot een zeventiende-eeuws lustoord met buitenplaatsen werd ontwikkeld en in de late
negentiende eeuw een volkswijk werd.
In het tweede deel is het ruimtelijk beeld van de huidige wijken Crooswijk en Rubroek nader geanalyseerd. De stedenbouwkundige structuur
wordt geduid en er wordt een beeld van de bebouwing gegeven. Dit
wordt onder andere gedaan door een beschrijving van de verschillende
bouwperiodes die te onderscheiden zijn.
In het derde deel worden de structuurelementen en de bebouwing cultuurhistorisch gewaardeerd. Op de waarderingskaarten worden alle waardevolle structuurelementen, openbare ruimte, bebouwing en ensembles
aangegeven.
Op basis van de waardering wordt een aantal aanbevelingen gedaan.
Hiermee is een afwegingskader tot stand gekomen voor de bepaling van
de waarde van de stedenbouwkundige structuur en de architectuur van
de wijk. De waardering en aanbevelingen zijn bedoeld voor de borging
van cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan en bieden concrete uitgangspunten voor herontwikkeling.
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Het middeleeuwse polderlandschap
De ontwikkeling van Crooswijk gaat terug tot de
herontginning van het Schiegebied in de late twaalfde
eeuw. Uit de periode vóór de herontginning is nauwelijks iets bekend. Tot de tiende eeuw was de omgeving van Rotterdam een veenmoeras. In de tiende en
elfde eeuw werd het klei-op-veengebied ten behoeve
van akkerbouw en veeteelt door het graven van sloten
ontgonnen. Bewoning concentreerde zich in de hoger
gelegen gebieden langs waterlopen en ontginningsassen; in het onderzoeksgebied zijn dat respectievelijk
de Rotte en de Crooswijkseweg. Door de kunstmatige
ontwatering kwamen de ontgonnen gebieden steeds
lager te liggen en werden kwetsbaar voor overstromingen. In de twaalfde eeuw werd het Schiegebied
dan ook regelmatig geteisterd door stormvloeden.
De zware stormvloeden in 1134 en 1163 veroorzaakten overstromingen die in grote delen van het Schiegebied opnieuw een kleipakket afzetten. De oudere
sporen van bewoning en ontginning in de laaggelegen gebieden zijn door dit kleipakket afgedekt.
Na de overstroming die door de stormvloed in december 1163 was veroorzaakt, namen de graven
van Holland de leiding in de herontginning van het
Schiegebied. De uitgave van gronden viel onder de
verantwoordelijkheid van de graven. Het te ontginnen
gebied werd opgedeeld in zogenaamde copen. Een
cope was een pachtovereenkomst tussen een landheer en een ontginner over het te ontginnen gebied.
De copen werden gescheiden door ontwateringssloten (slagen). De sloten waren niet alleen een manier
om de waterhuishouding van het gebied te regelen,
maar vormden ook de kavelgrenzen. De ontwateringssloten werden haaks op de rivieren, weteringen,
kaden, paden en nog bestaande ontginningsassen
gegraven. Vervolgens werd het gebied bedijkt.

Dijken en kaden
Omstreeks 1200 zijn in het onderzoeksgebied twee
dijken aangelegd: de dijk op de linkeroever van de
Rotte en de Oude Dijk. De Oude Dijk maakte deel uit
van de eerste bedijking tussen Gouda en Vlaardingen
en volgde het tracé van de ’s-Gravenweg, de Oudedijk, de Crooswijksekade (de huidige Rusthoflaan en
de middenas van de Algemene Begraafplaats) naar
de dam in de Rotte bij de Kootsekade en Kleiweg. Dit
was mogelijk de eerste dam in de Rotte. In de loop
van de dertiende eeuw breidden de bedijkingen zich
uit en werd een tweede dam aangelegd in de Crooswijksebocht. Met de voltooiing van de Schielands
Hoge Zeedijk - door de dam in de Rotte ter hoogte
van de Hoogstraat – verloren de dijken in de oude
dijkengordel hun waterkerende functie. De dijkzates
kregen andere functies waardoor ze belangrijke structuurgevende elementen in het landschap bleven.
Polders Voor-Rubroek en Achter-Rubroek
Rond 1300 was het gehele Schiegebied ontgonnen
en opgedeeld in ambachten. Een ambacht was een
lokaal gerechtsdistrict waar een schout het landsheerlijk gezag vertegenwoordigde en het bestuur en
de lage rechtspraak uitoefende. Het huidige onderzoeksgebied Crooswijk en Rubroek valt samen met
de polder Voor-Rubroek en het zuidelijke deel van
de polder Achter-Rubroek. De Crooswijksekade ( de
Oude Dijk) vormde de grens tussen beide polders.
De polder Achter-Rubroek behoorde tot het ambacht
Hillegersberg. Voor-Rubroek viel onder het ambacht
Rubroek. In 1412 werd ambacht Rubroek bij de stad
Rotterdam gevoegd, dat wil zeggen dat het ambacht
onder de stedelijke jurisdictie viel. De polders waren
zo goed als leeg. Om bedrijfseconomische redenen
was het sinds 1412 verboden om binnen 300 gaarden
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Kaart van de Rotte (uitsnede), Jan Potter,
1567. In de Crooswijksebocht is Huis te
Crooswijk afgebeeld.
Nationaal Archief

(1.100 meter) buiten de stadsveste een ambacht uit te
oefenen. De enige bebouwing die werd getolereerd
– mogelijk omdat deze bebouwing ouder was dan
het verbod - bestond uit Huis te Crooswijk en enkele
boerderijen langs de Rotte en een zijarm van de Rotte
(ter hoogte van de huidige Paradijslaan).
De polder Voor-Rubroek had een onregelmatige
indeling: de weidepercelen verschilden onderling in
vorm, grootte en kavelrichting. De Rubroekse watermolen bemaalde de polder Rubroek en sloeg uit op
de Rotte. De molen stond aan de Linker Rottekade
ter hoogte van de huidige Isaac Hubertstraat. De
Rubroekse watermolen werd in 1541 in een document
van de Hoogheemraden van Schieland genoemd,
maar was waarschijnlijk ouder.
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2.

De Crooswijkseweg kwam ook voor
onder de namen Crooswijksche Binnenweg, Goudscheweg, Rubroekscheweg,
Oudelandscheweg, Schinkelweg en Gerrit
Berchmansweg.
C. Hoek, ‘Het huis te Crooswijk’ , in: Ons
voorgeslacht, jaargang 18 (1963), nr. 118,
pp. 309.

Oostvest, Goudsevest en Crooswijkseweg
Oostplein-Warande-Boschlaan-Pompenburg was
onderdeel van het omstreeks 1360 aangelegde
grachtenstelsel als verdedigingswerk, de Oostvest
en de Goudsevest. De noordgrens van de stad (met
vermoedelijk een gracht en wal ter plaatse) liep rond
het midden van de veertiende eeuw iets ten noorden van de Warande. De uitleg van de stad bleek
echter te ambitieus te zijn, waardoor men rond 1500
de stadsgrens terugbracht tot de Oostvest en Goudsevest waarlangs een stadsmuur met stadspoort
werden gebouwd. De Goudsepoort werd in Rotterdamse stadsrekeningen van 1426 genoemd. De poort
bevond zich aan de Goudsevest ter hoogte van de
Goudseweg (en de huidige Johan de Meesterstraat).
De Crooswijkseweg is een achterkade die in 1489
voor het eerst als weg wordt genoemd.1 De Crooswijkseweg liep van de huidige Goudse Rijweg naar de
vroegere Oudedijk en leidde vanaf de Goudsepoort
naar Gouda.

Bebouwing
Op een eiland in de binnenbocht van de Rotte is
tussen 1256-1275 het Huis te Crooswijk gebouwd.
In de rekening van de baljuw van Schieland uit 1420
wordt gesproken van ‘den thoorn te Crooswijk. Op de
kaart van Jan Potter uit 1567 is Huis te Crooswijk een
vierkante woontoren. Bouwheer van Huis te Crooswijk was Dirc die Visscher, leenman van de Heren van
Voorne. Omstreeks 1300 werd het leen, bestaande uit
Huis te Crooswijk, nog een huis en een boerderij en
de bijbehorende gronden gesplitst. Huis te Crooswijk
kwam toe aan Diederik de Visser; het andere huis en
de boerderij aan Vrancke de Visser. De bebouwing
stond op de dijkzate.
Op de kaart van de Rotte die Jan Potter in 1567
maakte, zijn de Goudsepoort, Huis te Crooswijk en de
Rubroekse molen met naam afgebeeld. Ook afgebeeld, maar niet met namen genoemd, zijn een huis
en een boerderij aan een zijarm van de Rotte, ter
hoogte van de huidige Paradijslaan, en twee boerderijen aan de Rotte, ter hoogte van de huidige Crooswijksekade en de voormalige ingang van de begraafplaats.
In 1574 werd Huis te Crooswijk afgebroken. Zeer
waarschijnlijk vanwege de Tachtigjarige Oorlog waarbij de angst bestond dat de vijand zich in de toren
kon verschansen.2
Buitentimmeren in de polder: het lanenkwartier
Op de kaart van Schieland die Floris Balthasar in 1611
maakte, is Huis te Crooswijk inderdaad niet meer
afgebeeld. Hoewel er sinds 1593 een verbod op ‘buitentimmeren’ van kracht was, is op deze kaart opvallend veel bebouwing buiten de veste zichtbaar. Aan
de Goudsevest, de Goudseweg, de Goudse Rijweg,
de Rotte (alleen het gedeelte dat nu de Lombardkade
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Kaart van Schieland (uitsnede), Floris Balthasar,
1611. Goed te zien is de bebouwing met tuinen
ten noorden van de Goudsevest en Oostvest.
SAR

Huis te Crooswijk, Jakob Kortebrant, 1742.
Kortebrand romantiseerde het middeleeuwse
Huis te Crooswijk dat in 1574 al was afgebroken.
SAR
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is) en de zijarm van de Rotte bevindt zich lintbebouwing met tuinen. In het gebied direct buiten de veste
werden moestuinen aangelegd waar ook pluim- en
kleinvee werd gehouden. Ook vestigde zich langs de
Rotte en de Goudsevest ambachtelijke industrie waarvoor binnen de stadsmuren geen ruimte meer was.
Aan de Goudsevest en de Rotte werden blekerijen,
azijnplaatsen en loodwitfabrieken opgericht.
Langs de Goudsevest waren dat: Blekerij De Oude
Zwaan, Blekerij De Witte Lelie, Azijnplaats Het Klaverblad, Blekerij De Gekroonde Hen, Blekerij De Dubbelde Gieter, Blekerij De Witte Roos, Blekerij De Blaauwe
Duif, Blekerij Het Stuivertje en de Eendragt, Blekerij
De Rijzende Zon, Blekerij Het Engelsche Wapen,
Blekerij Oud Lammetje in ’t Groen, Blekerij De Witte
Leeuw, Blekerij Het Wapen van Rotterdam, Blekerij
Het Jonge Lam in ’t Groen, Blekerij De Star.
Langs de Rotte stonden: een ververij, Azijnplaats Het
Rode Anker, Azijnplaats De Kroon, eerst een loodwitmolen en later een moutmolen.
Nabij de Rotte bevond zich een grote lijnbaan. Hier
werd het touwwerk voor het want van de schepen en
garen voor de visnetten van de haringvissers gemaakt.
In 1612 werd vlak achter de Goudsevest een Joodse
begraafplaats aangelegd die tot 1700 in gebruik is
geweest. In 1678 werd Abraham de Pinto, stichter van
de eerste Joodse gemeente in Rotterdam, op de begraafplaats bijgezet. Restanten van de begraafplaats
zijn nog steeds zichtbaar aan de Vondelstraat.
Lanen van Rubroek
In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstonden in Rubroek de zogenoemde lanen (vergelijkbaar
met het lanenkwartier in de polder Cool). De lanen in

Rubroek voegden zich naar de polderstructuur. Aan
de lanen lagen tuincomplexen die over een eigen
bestuur en zogenaamde laanmeesters beschikten. De
laanmeesters waren verantwoordelijk voor behoorlijk
onderhoud van de laan. Het lanenkwartier had zowel
een economische als een recreatieve functie. Het
lommerrijke karakter maakte het lanenkwartier een
aantrekkelijk gebied voor zomerverblijven. In de tuincomplexen bevonden zich zomerverblijven en tapperijen. De Wafellaan (Goudse Rijweg) was een laan van
vermaak.
Huis te Crooswijk werd op de oude locatie aan de
Rotte als herenhuis herbouwd. Ook de bebouwing,
die ooit deel uitmaakte van hetzelfde leen als Huis te
Crooswijk, werd verbouwd tot herenhuis met de naam
Huis Rubroeck. De herenhuizen met bijbehorende
gronden fungeerden als buitenplaatsen. Andere buitenplaatsen – de meeste nieuw – waren Het Paradijs,
De Boot en Groenendaal.
In de zeventiende eeuw raakte Rotterdam binnen de
veste overvol. In 1632 telde de stad 30.000 inwoners,
rond 1700 al 40.000 inwoners. Tussen 1719-1723
werden de meeste beperkingen op het buitentimmeren opgeheven waardoor het lanenkwartier steeds
intensiever gebruikt werd. Daardoor schoot de afwateringsfunctie van de Rotte al snel tekort. In 17691772 werd daarom een boezem tussen de Rotte en
de Oostpoort aangelegd. Het overtollige water uit
de lager gelegen polders werd in dit waterbekken
opgeslagen en afgevoerd. Het afwateringssysteem
bestond uit een lage boezem met hetzelfde waterpeil
als de Rotte en een hoge boezem die voor de afwatering op de Maas zorgde. Acht windmolens overbrugden het hoogteverschil van het waterpeil van beide
boezems.

Aen Rubroek

Bekorelyk Rubroek, dat, in uw groene dreven,
In ’t lommrig Krooswijk, aen den boord’ der Rotte duikt,
Waer de aengename Rust de zorg de wieken fnuikt,
En de aerdsche zaligheên door uwe paden zweven!

Hoe minzaem trekt ge my om te uwaerd heen te streven!
Zeg wat aentreklykheit ge, als uw’ magneet, gebruikt.
Het geurige gebloemt dat in uw’ schoot ontluikt?
Uw zwellend ooft, of ’t loof datwe om uw kruin zien leven?

Uw geur, uw frissche lucht, uw land-of stroomgezicht?
Uw bergje, uw vruchtbre laen, uw grys en trosch gesticht,
Huis te Rubroek, de foto is gemaakt
kort voor de sloop in 1895.
SAR

Of ’t streelend loofmuzyk van duizend voglentongen?

Wat vraeg ik u! ‘k heb lang uw wondre kracht ontdekt.
Van uwe aentreklykheit is ’t eêlste dat my trekt
Het blank en vriendlyk hart des Jongsten der de Jongen.
Lofdicht op Rubroek uit 1746 door Dirk Smits
Uit: Nagelaten gedichten van Dirk Smits

11

Goudsebuurt
Vanaf 1795 nam de bevolking van Rotterdam weer
sterk toe en de vraag naar woonruimte steeg in evenredigheid. De lanenkwartieren van Cool en Rubroek
kwamen als eerste in aanmerking voor woningbouw
buiten de veste. Het lanenkwartier in Rubroek kreeg
de naam Goudsebuurt. Door het ontbreken van wettelijke voorschriften of gemeentelijke verordeningen
werd de Goudsebuurt vanaf 1820 in rap tempo bebouwd. Speculanten realiseerden slechte woningen in
hoge dichtheden. Bovendien was de drinkwateraanvoer en afvalstoffenafvoer gebrekkig. Het afwateringssysteem was niet berekend op een dergelijk intensief
grondgebruik. Was het lanenkwartier in de achttiende
eeuw nog een lommerrijk gebied met fraaie huizen
en weelderige tuinen waar het naar geurige bloemen
rook en de vogels voortdurend zongen; halverwege
de negentiende eeuw was het ernstig vervuild en ‘een
verward , als bij toeval nedergeworpen huizental, met
nauwe stegen, spelonken voor allerlei misdrijven, [en
een] poel vol ongezondheid’.3 De woningen in de hofjes aan de Goudse Singel en Linker Rottekade die zich
tussen de blekerijen en azijnplaatsen bevonden, zoals
Hofje van Gerrit de Koker, Thoolens Hofje, Vrouwe
Groenevelds Liefdegesticht en Hofje van Val, waren
kwalitatief nog de betere woningen.
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3.

Ambtelijk rapport aan B en W van ingenieurs F.A. Conrad en Storm Buysing, 4 mei
1855.

Hygiënische ingrepen in het lanenkwartier
De polder achter de Goudsebuurt werd in de negentiende eeuw benut voor zaken waar in de binnenstad
geen plaats voor was of omdat het de volksgezondheid in gevaar bracht, zoals begraafplaatsen, de
veemarkt, het gemeentelijk slachthuis en exercitieveld
van de Rotterdamse schutterij.

Begraafplaatsen
Bij Koninklijk Besluit in 1827 kwam een verbod op de
lijkbegraving in kerken en binnen de bebouwde kom.
Dat hield verband met de kwalijke gevolgen voor de
volksgezondheid. In 1827 stichtte de gemeente de Algemene Begraafplaats Crooswijk op het grondgebied
van Huis te Crooswijk dat enkele jaren eerder in het
bezit van de gemeente was gekomen. Stadsarchitect
Pieter Adams maakte het ontwerp voor de Algemene
Begraafplaats. De ingang van de begraafplaats lag
aan de Rotte, zodat de overledenen ook per schip
gebracht konden worden. Tegen het einde van de
negentiende eeuw kreeg de begraafplaats een parkachtige inrichting. Tuinarchitect L.A. Springer ontwierp
een begraafplaats in een romantisch landschappelijke
stijl met ringgracht, gebogen paden en bomen- en
struiken groepen. In 1913 werd de begraafplaats in
oostelijke richting uitgebreid en werd de ingang naar
de Kerkhoflaan verplaatst. In 1938 werd de begraafplaats opnieuw uitgebreid.
In 1864 kreeg het Bisdom Haarlem de beschikking
over buitenplaats Groenendaal onder voorwaarde
dat het terrein ingericht zou worden als katholieke
begraafplaats voor alle parochies van Rotterdam:
de Rooms-Katholieke begraafplaats St Laurentius.
Architect H.J. van den Brink ontwierp de ommuurde
begraafplaats. De poortgebouwen en de voormalige
kapel zijn ontworpen in neogotische stijl; de huidige
kapel dateert uit 2001.
Exercitieveld
In 1864 werd een weideperceel aangewezen als
exercitieveld voor de Rotterdamse schutterij die het
gebruikte om er te exerceren en te oefenen. In de
volksmond heette het exercitieveld ‘Schuttersveld’.

Hofstede ‘Het Paradijs’ aan de Crooswijkseweg ter hoogte van de Vaandrigstraat en Rusthoflaan, de foto is gemaakt kort voor de sloop in 1914.
SAR

Plankaart van de Schielandse Hoge Boezem (uitsnede), D. Smits, 1766. Ontwateringssysteem
waarbij de Lage Boezem afwaterde op de Rotte en de Hoge Boezem op de Nieuwe Maas.
SAR
Windmolens aan de Boezem, foto uit 1900.
SAR
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Nadat de schutterij was opgeheven, bleef het Schuttersveld nog lang een exercitieplek. Tot de Tweede
Wereldoorlog marcheerden Rotterdamse mariniers
vanuit hun kazerne bij het Oostplein regelmatig door
Crooswijk naar het Schuttersveld om daar te oefenen.
Daarnaast hebben op het Schuttersveld tussen 1884
en 1930 barakken gestaan waar mensen met besmettelijke ziekten in quarantaine werden gehouden.
De barakken fungeerden als hulpziekenhuis van het
Coolsingelziekenhuis.
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Crooswijksesingel en Boezemsingel
Een verstrekkende ruimtelijke ingreep was de aanleg
van de Crooswijksesingel en de Boezemsingel als
onderdeel van het Waterproject. Tot halverwege de
negentiende eeuw had het water in de Rotterdamse grachten en vaarten drie functies: als afvoer van
regenwater en huishoudelijk afvalwater, als stortplaats
van afval (fecaliën, slachtafval) en als drinkwater. Van
waterverversing was nauwelijks sprake. Het water was
onbruikbaar voor consumptie. De stort van rioolwater
en afval leidde tot een enorme stank in de grachten
en door het gebruik van dit vervuilde water als drinkwater braken regelmatig cholera-epidemieën uit. De
epidemieën in 1832, 1833 en 1839 vormden voor de
gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap
Schieland aanleiding om samen te werken aan de
verbetering van de waterhuishouding. Stadsarchitect
W.N. Rose en fabriekslandmeter van J.A. Scholten
lanceerden het Waterproject waarin de stedelijke
waterhuishouding gescheiden werd van de waterhuishouding van het Hoogheemraadschap Schieland.
Rose ontwierp een stelsel van singels rond de bebouwing in de polders ter verbetering van het aan- en
afvoer van water. Rose en Scholten stelden voor om

de scheiding tussen de toen bestaande verstedelijkte
en de landelijke polderdelen vorm te geven als een
groene singel aan weerszijden van de stad met aan
het einde van de singels een gemaal. Vers water werd
ingelaten vanuit de Nieuwe Maas. Dit water spoelde
door de grachten en vaarten naar het lager gelegen
polderniveau en werd via de gemalen weer teruggepompt in de Nieuwe Maas.
In 1854 namen B & W het besluit om het Waterproject
uit te voeren. Bestaande weteringen en kavelsloten
werden tot singels omgevormd. Het was noodzakelijk dat de singels van dijk tot dijk liepen, anders was
het niet mogelijk om het water vanuit de vesten in
de singels te leiden of het grondwater te laten zakken zodat de polders geschikt werden gemaakt voor
woningbouw.
Met de aanleg van de Crooswijksesingel werd in 1859
een begin gemaakt. Rose benutte voor de aanleg de
een bestaande waterloop, namelijk de Molensloot.
Door moeizame onteigeningen liep de aanleg vertraging op. Een duiker onder de Rotte leidde het water
uit de Noordsingel, aan de overzijde van de Rotte,
naar de Crooswijksesingel. De aanleg van een duiker
was noodzakelijk omdat het waterpeil van het Waterproject lager is dan het peil van de Rotte. Vanaf de
Spiegelnisserbrug loopt de Crooswijksesingel over
in de Boezemsingel die vanaf 1862 werd aangelegd.
Oorspronkelijk liep de Boezemsingel tot aan het
Oostplein, evenwijdig aan de Boezem. Een gedeelte
van de Boezemsingel werd een paar jaar later gedempt voor de uitbreiding van de Veemarkt.
Het groenplan voor de singels is ontworpen door Jan
David Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher als een
wandeling in Engelse landschapsstijl. De wandeling
kreeg belevingswaarde door diverse typen bomen en

Ontwerp voor de Crooswijksesingel en Bezemsingel, W.N. Rose, 1855.
SAR
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Waterproject door W.N. Waterproject, W.N. Rose en J.A. Scholten, 1858.
SAR en J.A. Scholten, 1858

De oude toegangspoort van de Algemene Begraafplaats
Crooswijk, foto uit 1900.
SAR

heesters in een afwisselende opstelling.
Door het Waterproject verbeterde de kwaliteit van
het oppervlaktewater in Rotterdam aanzienlijk waardoor de volksgezond toenam. Bovendien vormden
de singels een aantrekkelijke woonomgeving voor de
gegoede klasse.
Hoewel geen onderdeel van het Waterproject – want
gelegen op het grondgebied van Hillegersberg –
werd in 1854 ten westen van de hoge en lage boezem een reserveboezem aangelegd die als extra
waterberging voor de Rotte diende.
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Veemarkt en gemeentelijk slachthuis
Naast de verversing van water bestond het Waterproject ook uit een aantal andere onderdelen. Rose
en Scholten pleitten voor de bouw van twee openbare slachthuizen, zodat het oppervlaktewater niet
langer door slachtafval werd vervuild. Tot 1867 werd
de veemarkt in de binnenstad gehouden. Vanwege
de overlast werd besloten de veemarkt te verplaatsen naar het gebied tussen de Boezemsingel en de
Goudse Rijweg. De veemarkten werden elke week
op maandag en dinsdag gehouden. Het grootste
gedeelte van het aangevoerde vee was bestemd
voor de consumptie en ging na de verkoop naar het
gemeentelijk slachthuis dat in 1883 aan de pas aangelegde Boezemstraat werd geopend. Het was voor
die tijd een modern gebouw met een laboratorium en
grote koelcellen. Het veemarkt- en slachthuiscomplex
werd gaandeweg uitgebreid naar het noordelijk deel
van het terrein waar zich aan het slachthuis gerelateerde bedrijven vestigden, zoals een huidenlooierij, een
lijmfabriek en vleesverwerkende bedrijven.

Goudsebuurt en Crooswijk
Rose maakte in 1858 een plan voor de verbetering
van de lanenkwartieren in Cool en Rubroek. Het plan
bestond uit een reeks van samenhangende verbeteringen die ook betrekking hadden op de binnenstad
en de haven. Voor Rubroek betekende het een verbetering van de infrastructuur waarvan de aanleg van
de Jonker Fransstraat en de Hugo de Grootstraat het
resultaat zijn.
Particulieren maakten in 1864 een begin met de
ontwikkeling van het noordelijk van het lanenkwartier
gelegen Crooswijk. Dit gebeurde direct na de voltooiing van de Crooswijksesingel. Tegen de bedoeling
van het Waterproject in, voltrok deze ontwikkeling
zich buiten de singelgordel. In de polder werden veel
goedkope woningen zonder aansluiting op riolering,
gas of elektriciteit gebouwd. Deze woningen moesten voorzien in de toenemende vraag naar woonruimte voor de arbeidersbevolking. In lijn met de
randvoorwaarden van het Waterproject werden langs
de singels voornamere woningen gebouwd, maar in
Crooswijk was de vraag naar voorname woningen niet
zo groot als langs de Heemraadssingel of Westersingel. Door de vestiging van grote werkgevers zoals de
veemarkt, het gemeentelijk slachthuis, de Heineken
Bierbrouwerij en Jamin groeide Crooswijk uit tot een
arbeiderswijk met veel goedkope, maar kwalitatief
slechte woningen in hoge dichtheden.
De gemeente kon weinig meer doen dan het faciliteren van particuliere initiatieven, waardoor industrie en
wonen in Crooswijk door elkaar liepen en de aanleg
van straten en de bouw van woningen zonder integraal plan gebeurden. De weinige middelen die de
gemeente kon inzetten was de bouwverordening.
Naar aanleiding van de Gemeentewet (1851) stelde
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Ontwerp voor het gemeentelijk slachthuis aan de Boezemstraat, Gemeentewerken Rotterdam, 1878.
SAR

de gemeente Rotterdam in 1857 een bouwreglement
op. In de bouwverordening was een verbod opgenomen op het inrichten van zolders en kelders als woonvertrek, woon- en slaapvertrekken moesten minimaal
2,20 meter hoog zijn en direct licht en lucht van buiten ontvangen. In 1860 werd de laatste eis aangepast;
alkoven hoefden geen direct licht en lucht van buiten
te ontvangen. De bouwverordening werd in 1887
uitgebreid met bepalingen over de aanleg en het
onderhoud van de straten door de gemeente en de
aansluiting van de straten op het gemeentelijk rioolen drinkwaternet. De straten dienden op een bepaald
peil ten opzichte van de Rotte te worden aangelegd
en aansluiten op bestaande straten. Er moest een
onderscheid worden aangebracht tussen bijzondere
straten (breder dan 24 meter), hoofdstraten (16 tot 22
meter) en woonstraten (smaller dan 15 meter).
Het werd gebruikelijk dat de Dienst van Plaatselijke
Werken de aanleg van de straten verzorgde voor
rekening van de exploitant en tegen betaling van een
vooraf vastgesteld bedrag. Dit gaf de zekerheid dat
de gemeente deze straten in onderhoud zou overnemen, hetgeen het vinden van een koper voor de
woningen vergemakkelijkte. Indien de woningen niet
aan de voorschriften voldeden, kon de gemeente
weigeren de aanleg van de straat voor haar rekening
te nemen, dan wel weigeren de straat in onderhoud
over te nemen, of de aansluiting op de riolering en
drinkwaterleiding weigeren. De aantrekkingskracht
van een perceel kon hierdoor sterk verminderen. De
bouwverordening was zodoende een krachtig wapen
in handen van de gemeente om ongewenste toestanden te vermijden en de particuliere stratenplannen te
doen passen in wat min of meer op een uitbreidingsplan leek.

De grond- en materiaalprijzen bepaalden welk woningtype werd gebouwd. In de polder waren de
funderingskosten hoog. Om zo goedkoop mogelijk te
bouwen werden de breedtematen van de woningen
zo gekozen dat er zo min mogelijk geheid hoefde
te worden en hout met gangbare lengtematen kon
worden gebruikt. De eerste woningen die in Crooswijk werden gebouwd, waren rug-aan-rugwoningen
waarbij twee woningen de achtermuur deelden. De
woning bestond uit een woonkamer met daarin een
bedstede, een kookkast en een privaat. Dit type
voldeed aan de Bouwverordening van 1857. Tegen
het einde van de negentiende eeuw was de alkoofwoning het meest courante woningtype. De alkoofwoning kreeg in plaats van een bedstede een alkoof
met slaapkamers. Maar nog altijd was er sprake van
twee woningen per verdieping; één woning aan de
voorzijde en één aan de achterzijde. Uiteindelijk werd
de hele bouwlaag één alkoofwoning met een voor- en
achterkamer en daartussen twee alkoven.
Heineken en Jamin
Langs de Goudsesingel en de Rotte was sinds de
zeventiende eeuw ambachtelijke industrie gevestigd.
In het laatste kwart van de negentiende eeuw vestigden zich twee grote fabrieken in Crooswijk: in 1873 de
Heineken Bierbrouwerij en in 1888 de Zuid-Hollandsche Stoomfabriek van Koek, Banket, Chocolade en
Suikerwerken van C. Jamin.
Voor de bierbrouwerij was de ligging aan de Rotte cruciaal. De grondstoffen voor bier werden over
de Rotte aangevoerd. Via een luchtbrug werden de
grondstoffen vanuit de schepen naar de voorraadzolders in het brouwhuis getransporteerd. Tussen de
twee wereldoorlogen werd het bedrijf fors uitgebreid,

Crooswijkseweg ter hoogte van de singels. Foto uit 1930.
SAR
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Planloze bebouwing buiten de singelgordel
zoals in de Rubroekstraat. Foto uit ca. 1935.
SAR

Heineken Bierbrouwerij. Foto uit 1875.
SAR
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onder andere met een kantoorgebouw. Architect W.
Kromhout ontwierp in die tijd een reeks uitbreidingen
die imposante architectonische blikvangers werden. In
1968 verhuisde Heineken Bierbrouwerij naar Zoeterwoude en werd de brouwerij aan de Rotte gesloten.
Van het oorspronkelijke brouwhuis rest niets meer. De
huidige voorgevel is een kopie. Achter deze gevel
gaat een woongebouw met 279 woningen schuil. Het
kantoorgebouw is aangewezen als rijksmonument en
doet tegenwoordig dienst als bedrijfsverzamelgebouw.
Het fabriekscomplex van Jamin lag tussen de Generaal van der Heydenstraat en de Hugo de Grootstraat.
Ook Jamin maakte een sterke groeide sterk door en
breidde de fabriek een aantal malen uit. Het fabriekscomplex raakte tijdens het Duitse bombardement in
1940 zwaar beschadigd. Van de fabriek van Jamin
resteert niets.
Kerken
In Crooswijk stonden vier indrukwekkende kerken,
waarvan er slechts één behouden is gebleven. De
parochiekerk St. Antonius van Padua, ook wel de
Bosjeskerk omdat het kerkgebouw aan de inmiddels
verdwenen straat Boschje stond, was de oudste. De
rooms-katholieke parochiekerk werd in 1866 gebouwd naar ontwerp van architect E. Margry in neogotische vormentaal. De kerk werd verwoest bij het
bombardement op 14 mei 1940.
De Rooms-Katholieke rectoraatskerk Allerheiligste
Verlosser met belendend klooster aan de Goudse
Rijweg werd in 1882-1884 gebouwd naar ontwerp in
neogotische vormentaal van architect J. Kayser. Na de
Tweede Wereldoorlog werd de kerk door de parochi-

ale herindeling van Rotterdam een parochiekerk. Het
klooster werd in 1974 gesloten. In 1978 werd de kerk
aan de eredienst onttrokken en op de monumentenlijst geplaatst. In 1979 ging de torenspits door brand
verloren. De kerk is herbestemd voor huisvesting van
studenten en jongeren.
De Sint Barbarakerk aan de Crooswijkseweg werd in
1922-1923 gebouwd naar ontwerp van architect J.
Margry. De kerk had een gecentraliseerde plattegrond
en was gebouwd in een stijl met romaanse en byzantijnse invloeden. De parochiekerk werd in 1974 aan
de eredienst onttrokken en in 1977 gesloopt.
De grootste blijkvanger onder de Crooswijkse kerken
was de protestantse Koningin Wilhelminakerk, beter
bekend als de Koninginnekerk, aan de Boezemsingel.
De Koninginnekerk werd in 1904-1907 gebouwd naar
ontwerp in de Jugendstil van architecten B. Hooykaas
en Michiel Brinkman. Het kerkbestuur was niet langer
in staat om de onderhoudskosten op te brengen. De
Koninginnekerk werd in 1972 gesloopt.
Goudsesingel
De toenemende verkeersdrukte bevorderde de plannen om de oude stadsvesten te dempen en te transformeren tot verbindingswegen. Het eerste gedeelte
van de Oostvest werd in 1885 gedempt, het tweede
gedeelte in 1897. In 1904 waren de Oostvest en de
Goudsevest volledig gedempt. Door de demping was
het mogelijk om een nieuwe weg aan te leggen die
een belangrijke verkeersader voor de binnenstad zou
worden en de naam Goudsesingel kreeg. Vanaf 1903
tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Goudsesingel een levendige weekmarkt.

Wilhelminakerk (Of Koninginnekerk). Foto uit 1928.
SAR
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Goudsevest. Foto uit ca. 1880.
SAR

Uitbreidingsplan van de Algemene Begraafplaats met geprojecteerde bebouwing in
Nieuw Crooswijk, Gemeentewerken Rotterdam, 1909.
SAR
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Nieuw-Crooswijk
In 1904 werd grondgebied van Hillegersberg tot aan
de spoorlijn geannexeerd. Crooswijk kon nu voorbij
de Crooswijksekade worden uitgebreid. Door de
ingebruikname van het stoomgemaal op het Oostplein in 1899 waren de hoge en lage boezem en de
reserveboezem overbodig geworden. De hoge en
lage boezem werden gedeeltelijk gedempt en samengevoegd tot één waterloop. In 1910 werd de
reserveboezem geheel gedempt. De vrijgekomen
grond, die in bezit was van de gemeente, werd benut
voor de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats
en voor woningbouw. Vanaf 1905 werd de polder
tussen het Schuttersveld en de Algemene Begraafplaats bebouwd en ontstond het onderscheid tussen
Oud-Crooswijk en Nieuw-Crooswijk. Het plan voor de
uitbreiding van de Algemene Begraafplaats uit 1909
toont behalve een ontwerp voor de begraafplaats in
de Engelse landschapsstijl ook een stratenplan voor
Nieuw-Crooswijk dat de middeleeuwse polderverkaveling volgt. Het Schutterskwartier, de buurt tussen de
begraafplaats St Laurentius en de Rotte, werd volgens
dit stratenplan aangelegd.
In 1910 trad A.C. Burgdorffer aan als directeur van
Gemeentewerken. Onder zijn leiding kwam in 1913
een nieuw plan tot stand: het Gemeentelijk Uitbreidingsplan voor Nieuw-Crooswijk. Een belangrijke
voorwaarde om dit uitbreidingsplan uit te kunnen
voeren, was de opruiming van de krotten die sinds
het midden van de negentiende eeuw ten noorden
van de Crooswijksesingel en Boezemsingel waren gebouwd. Berucht was de Rubroekstraat waar ruim drieduizend mensen in rug-aan-rugwoningen woonden.
Ontwerper van het uitbreidingsplan was stedenbouwkundige P. Verhagen die in datzelfde jaar uit 35 sollici-

tanten tot stadsarchitect was gekozen. Verhagen had
toen al een indrukwekkende staat van dienst; hij had
voor diverse steden plannen gemaakt waaronder Den
Bosch, Haarlem en Utrecht. Het uitbreidingsplan voor
Nieuw-Crooswijk dat Verhagen in 1913-1914 maakte,
laat een streven naar een monumentaal stadsbeeld
zien. De gebruikelijke manier van verkavelen volgens
het middeleeuwse polderpatroon was geheel losgelaten. Verhagen ontwierp een stelsel van hoofdwegen:
Hij verlengde de Boezemweg en de Crooswijkseweg
en trok de Paradijslaan recht waardoor een patte
d’oie ontstond die begint bij de brug over de Boezem naar het Kralingse Bos. De begraafplaatsen wist
hij beter in te bedden door plantsoenstroken in te
voegen en de Rusthoflaan in de as van de nieuwe
toegang van de Algemene Begraafplaats te projecteren. Terwijl Rubroek en Oud-Crooswijk door compacte
bebouwing en spaarzame openbare ruimte een huizenzee vormden, kreeg Nieuw-Crooswijk brede lanen
met laanbeplanting, op enkele plaatsen verruimd
met een klein plein of een vest pocket-park, en een
compacte verkaveling met gesloten bouwblokken van
overwegend vier bouwlagen. Na enkele wijzigingen
werd het uitbreidingsplan Crooswijk-Reserveboezem
in 1918 goedgekeurd.
Een jaar eerder, in 1917, had de gemeente met de
oprichting van de Gemeentelijke Woningdienst de
regie genomen. De woningnood was te ernstig om de
woningbouwproductie aan verschillende particuliere
bouwexploitanten over te laten, meende A.Plate, de
eerste directeur van de Gemeentelijke Woningdienst.
Om kwalitatief goede woningen te bouwen, die voldeden aan de eisen van de Woningwet uit 1901, werd
naar Amsterdams voorbeeld een nieuw woningtype
geïntroduceerd dat de alkoofwoning verving: de por-

Portiekwoningen aan de Rusthoflaan in Nieuw-Crooswijk.
Foto uit 1930.
SAR
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Gemeentelijk Uitbreidingsplan voor Nieuw Crooswijk door P. Verhagen, 1913.
SAR

Stratenplan met vervangende nieuwbouw in Oud-Crooswijk,
Gemeentewerken Rotterdam, 1912.
SAR
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tiekwoning. Door het stedenbouwkundige ontwerp
van Verhagen konden de portiekwoningen in planmatig en seriematig georganiseerde woningbouwcomplexen worden gebouwd. Door de architectuur van
de woningbouwcomplexen op elkaar af te stemmen
werd het monumentale stadsbeeld ook daadwerkelijk
gerealiseerd.
De bouwblokken kregen de naam Reserveboezem en
werden genummerd van I tot en met VI. Zes particuliere architectenbureaus werden gevraagd om een
ontwerp voor een bouwblok te maken.
Behalve de introductie van een nieuw woningtype,
bood Nieuw-Crooswijk de mogelijkheid om in volkshuisvestelijke zin te experimenteren. Zo ontwierpen
M.J. Granpré Molière en J. Klijnen Reserveboezem
III dat bestond uit 151 portiek-etagewoningen voor
onvolledige gezinnen (jonge en oude echtparen
zonder kinderen, weduwen en weduwnaars) met drie
hoekwinkels. Daarnaast waren er ook bouwblokken
met woningen voor arbeiders (Reserveboezem I) en
voor middenstanders (Reserveboezem II). In 1925
organiseerde de Maatschappij voor Volkswoningen
in Reserveboezem III een tentoonstelling met zes
modelwoningen die door interieurarchitecten waren
ingericht.
Wederopbouw: Plan Witteveen
Door de brand die ontstond door het Duitse bombardement in mei 1940 ging een groot deel van de
bebouwing van Rubroek verloren. De binnenstad
moest zo snel mogelijk herbouwd worden. W.G.
Witteveen, directeur van het ASRO (Adviesbureau
Stadsplan Rotterdam), presenteerde op 8 juni 1940
een eerste ontwerp voor de wederopbouw. Plan Witteveen (1941) beoogde een nieuwe binnenstad met

een zekere verwantschap aan de historisch gegroeide
stadskern. Behalve de boulevards, die de kenmerkende driehoekige stadsvorm aftekenden, en de ligging
van de Hoogstraat, lag in Witteveens plan geen
enkele straat exact op de vooroorlogse plek. Hierdoor kon Witteveen enkele lastige stedenbouwkundige vraagstukken oplossen. De nieuwe binnenstad
zou een city worden met meer banken, kantoren en
winkels, en minder woningen. De parkways vormden
een belangrijk element in de hoofdstructuur. Ze verbonden de natuurgebieden met de binnenstad. Een
van de lastigste stedenbouwkundige vraagstukken
vormde het Hofplein. Door het bombardement was
het mogelijk om dit vraagstuk adequaat op te lossen.
Een oostelijke parkway zou het Kralingse Bos met het
Hofplein verbinden. Het gebied tussen de Goudsesingel en de Goudserijweg zou deel uit gaan maken
van deze parkway. Het laatste gedeelte van de Rotte
werd verlegd zodat de rivier niet langer in de weg lag
voor een gestroomlijnde aansluiting van de parkway
op het Hofplein en bovendien beter aansloot op het
nieuwe kanalensysteem dat de Rotte met de Maas
zou verbinden.
In het gebied tussen de Goudsesingel en de Goudserijweg projecteerde Witteveen aan weerszijde van
de parkway trapsgewijs in bouwhoogte oplopende
strokenbouw. Tussen de bebouwing tekende hij royale groenvoorzieningen. Langs de doorgaande wegen
de Goudsesingel en de Goudserijweg dacht Witteveen aaneengesloten randbebouwing met winkels en
bovenwoningen. Dit ontwerp sloot naadloos aan bij
zijn uitgangspunt over eenheid van architectuur en
stedenbouw en zijn streven naar een monumentaal
stadsbeeld.
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Plan-Witteveen (uitsnede), 1944.
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Een groene hof in Wereldhaven, foto uit 1951
SAR
Een woonstraat in Wereldhaven, foto uit 1945/1946.
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Wereldhaven
Het stedenbouwkundige plan voor het gebied tussen
de Goudsesingel en de Goudserijweg werd uitgewerkt door architect Jan Wils. De naam van de buurt
is afgeleid van de bouwmaatschappij N.V. De Wereldhaven, die overigens maar een deel van het project
realiseerde. De buurt Wereldhaven bestaat uit een
grootstedelijk aaneengesloten bouwblok met winkels
op de begane grond en daarboven etagewoningen.
Daarachter ligt strokenbouw in middelhoogbouw en
laagbouw met groene hoven, precies zoals Witteveen
het in grote lijnen had bedacht. In april 1941 ging de
eerste paal de grond in en ondanks de bouwstop van
1942 werd toch aan dit complex doorgebouwd, zodat
in januari 1943 de eerste woningen konden worden
opgeleverd. Door tekorten op allerlei gebied werd
verdere uitvoering door de bezetter gestopt. Het
oostelijke gedeelte werd tussen 1946-1953 gebouwd
naar ontwerp van architecten J.C. Bolten en D. Dürrer.
Het noordelijke gedeelte werd niet gerealiseerd.
Wederopbouw: Basisplan
Plan Witteveen werd in 1946 vervangen door het
‘Basisplan voor de wederopbouw van Rotterdam’
van C. van Traa, die Witteveen als directeur van het
ASRO was opgevolgd. Volgens het Basisplan werd
het gebied binnen de brandgrens verdeeld in zones
met een eigen specifieke zakelijke functie. De functie
wonen kreeg in de binnenstad een ondergeschikte
rol, behalve in het gebied tussen de Goudsesingel en
de Goudserijweg omdat daar voor het ontstaan van
het Basisplan al woningen waren gebouwd. Het nog
braakliggende gedeelte zou op vergelijkbare wijze
met woningbouw worden ingevuld en van randbebouwing met winkels en kantoren worden voorzien.

De centrale open ruimte, die Witteveen als parkway
had gedacht, bleef onbebouwd. In Rubroek nam Van
Traa de meeste elementen van plan Witteveen over in
het Basisplan.
De meeste vooroorlogse straten in Rubroek verdwenen. Van een enkele straat is de naam bewaard
gebleven, maar het tracé gewijzigd. De enige vooroorlogse straten binnen de brandgrens die vrijwel
ongewijzigd bleven, waren de Jonker Fransstraat,
Goudserijweg, Van der Werfstraat en Dirk Smitsstraat.
Van enkele straten bleven fragmenten bewaard. En er
werden nieuwe straten toegevoegd zoals de Admiraal
de Ruyterweg, Vondelweg en Warande. Het gebied
ten westen van de Jonker Fransstraat werd op enkele
kleine wijzigingen na conform plan Witteveen en het
Basisplan. Een nieuwe toevoeging was de functie ‘bijzondere bebouwing’ in de vorm van schoolgebouwen
aan weerszijden van de Vondelweg.
Sanering
Tijdens de wederopbouw werd in Crooswijk het voormalige exercitieveld gaandeweg getransformeerd
tot wijkpark. Verder bleef alles bij hetzelfde, althans,
in stedenbouwkundig opzicht. Na de Tweede Wereldoorlog lag de prioriteit bij de wederopbouw van
de binnenstad en de bouw van woningen in nieuwe
wijken. Daardoor verpauperden de laat negentiende-eeuwse wijken. Na het bombardement hadden
bewoners van de verwoeste binnenstad onderdak
gevonden in de naburige wijken. In Crooswijk waren
de woonomstandigheden ronduit slecht. Hele gezinnen woonden in één kamer van slecht onderhouden
huizen.
De opstellers van het Basisplan hadden sanering
van het vooroorlogse gedeelte van Rubroek en

Verpaupering in de 2e Crooswijksedwarsstraat. Foto uit 1952.
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Basisplan Bestemmingen herbouw binnenstad
door C. van Traa, 1946.
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4.

Saneringsnota 1969 [Verzameling 1969.
Volgnr. 24. Litt a. O.W. nr. 8974. Sanering
en reconstructie van oude stadswijken],
Rotterdam 1968.

Oud-Crooswijk in het vooruitzicht gesteld, maar konden daarmee pas een begin maken nadat de wederopbouw was voltooid. Desondanks werkte de Dienst
Stadsontwikkeling en Wederopbouw een gefaseerde
aanpak van de sanering van Rotterdam uit. Vanaf
1958 zou Rubroek worden gesaneerd; vanaf 1962
Crooswijk. Voor de sanering was een classificatiesysteem opgesteld waarbij de staat van de woningen
bepalend was. Zeer slechte woningen en woningen
die voor 1870 waren gebouwd, kwamen in aanmerking voor sloop. De onderzoeksresultaten die uit het
classificatiesysteem naar voren kwamen, werden integraal overgenomen in de Saneringsnota (1969). De
inleiding van de Saneringsnota liet geen misverstanden bestaan over de erbarmelijke omstandigheden in
de negentiende-eeuwse wijken: de stad als leefruimte
schoot te kort en kwam nauwelijks aan ‘het moderne
levensgevoel’ tegemoet. Oude stadswijken vertoonden in sterke mate hetzelfde beeld. Het was een
‘monotone herhaling van dezelfde soort bebouwing,
welke vaak ook nog weinig of in het geheel geen karakter heeft (…) Deze tekorten blijken nog verdraagbaar, wanneer de individuele huisvesting aan redelijke
eisen voldoet. Het grote gebrek van onze steden is
echter gelegen in die ontstellende hoeveelheid slechte woningen, veelal tot dorre straten en fantasieloze
wijken samengevoegd, waar het begrip wonen een
aanfluiting vormt van onze idealen van goede huisvesting binnen geslaagde ruimtelijke ordening.’4
Door de aanhoudende sloopdreiging veranderden
Rubroek en Oud-Crooswijk in de jaren zestig sterk.
De wijken werden geplaagd door achterstallig onderhoud, parkeeroverlast, hinderlijke bedrijvigheid
op de binnenterreinen, gebrekkige voorzieningen en
een tekort aan groenvoorzieningen. De geleidelijke

verslechtering bracht een uittocht op gang, vooral van
bewoners die zich konden permitteren. Door de lage
huren kreeg de wijk veel nieuwkomers met een lage
sociaaleconomische status die goedkope huisvesting
zochten. De samenstelling van de bevolking werd
steeds eenzijdiger.
Stadsvernieuwing
In de negentiende-eeuwse uitbreidingswijk het Oude
Westen was het eerste tegengeluid te horen dat
weldra oversloeg naar andere negentiende-eeuwse
uitbreidingswijken. Bewoners verzetten zich tegen de
verloedering en lieten zich niet langer overrompelen
door saneringsplannen. Ze voerden actie voor behoud van hun wijk en eisten inspraak. In de Verordening Organisatie Stadsvernieuwing (1973) werd onder
andere de betrokkenheid van de bewoners bij de
stadsvernieuwing werd geregeld. Naast sociaal-maatschappelijke factoren hielden ook financiële bezwaren
de grootschalige sanering van 20.000 Rotterdamse
woningen tegen. Het plan was zeer kostbaar en vereiste bovendien een dusdanige logistiek die onmogelijk te organiseren was.
Door de gemeenteverkiezing in 1974 kreeg Rotterdam een meerderheidscollege van de PvdA. De
stadsvernieuwing kreeg met Jan van der Ploeg een
eigen wethouder en een beleid dat diametraal tegenover de saneringsplannen van de voorgaande
decennia stond. In plaats van een utopisch idee van
de toekomstige stad kwam de analyse en de waardering voor de bestaande stad. De stadsvernieuwing
kende een brede programmatische aanpak met de
nadruk op functiemenging waarbij de woonfunctie
zonder meer de belangrijkste was. Een belangrijk uitgangspunt was de maatschappelijke behoefte: goede
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Beleidsplan ‘Crooswijk. Bouwstenen
voor de vernieuwing’, 1978.
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De verschillende vernieuwingsplannen in
Crooswijk ingetekend door de Projectgroep
Stadsvernieuwing Crooswijk-Rubroek.
SAR
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woningen in een goede leefomgeving met speciale
aandacht voor de laagste inkomens. Voor dat doel
diende het woningbezit gesocialiseerd te worden. De
gemeente kocht op grote schaal particuliere huurwoningen aan om de uitverkoop van en speculatie met
woningen te voorkomen. De aangekochte woningen
werden overdragen aan woningcorporaties die zorg
droegen voor goed onderhoud, een behoorlijk kwaliteitsniveau, betaalbare huren en zorgvuldige distributie van de woningen.
Elf Rotterdamse wijken, waaronder Crooswijk, werden
aangewezen als stadsvernieuwingsgebied (Rubroek
viel gemakshalve onder Crooswijk). Crooswijk vervulde een voortrekkersrol; het was de wijk die zich
als eerste bezighield met stadsvernieuwing. Tussen
1970-1973 voerde het wijkorgaan Crooswijk regelmatig overleg met de gemeente, de woningbouwverenigingen en het Research Instituut voor de Woningbouw over de integrale aanpak van vernieuwing van
de wijk. Nog vóór de vaststelling van de Verordening
Organisatie Stadsvernieuwing was in Crooswijk een
voorlopige projectgroep geïnstalleerd om stadsvernieuwingsplannen te maken. De projectgroep was de
eerste in Rotterdam en kon zich nog niet beroepen
op een formele gemeentelijke organisatie voor de
stadsvernieuwing en moest al experimenterend een
beleid ontwikkelen. Projectgroep Crooswijk kreeg een
zogenoemde smalle samenstelling van bewoners,
ambtenaren en een aantal adviseurs. De projectgroep
was het besluitvormend orgaan van de projectorganisatie Crooswijk. De projectorganisatie was zeer breed
opgezet en bestond uit zeven deelprojectgroepen
voor de afzonderlijke buurten en verschillende subgroepen voor de thematische problemen.

Nieuwbouwprojecten
De veemarkt verhuisde in 1974 naar de Spaanse
Polder. Het slachthuisterrein werd daardoor overbodig en in 1979 ontruimd. De Heineken Bierbrouwerij
en de Jaminfabriek stonden al tijden leeg en werden
ontmanteld. Door het vrijkomen van deze bedrijfsterreinen ontstond veel ruimte voor nieuwbouw. In een
periode van tien jaar zijn met bouwstromen variërend
van tweehonderd tot vierhonderd ruim 2.500 nieuwe
woningen gerealiseerd. Het ging om een gigantische
stadsvernieuwingsoperatie. De omstreden sloop van
de Koninginnekerk in 1972 markeerde het begin van
de stadsvernieuwing. Op deze locatie werd in 1974
de eerste nieuwbouw gerealiseerd. De bejaardenflat
Hoppesteijn symboliseert het rigoureuze karakter van
de Crooswijkse stadsvernieuwing.
Het eerste grote stadsvernieuwingsproject bestond
uit een aantal grotere nieuwbouwprojecten in het
westen van Rubroek waar op kleine schaal was gesaneerd. De oude bebouwing die het bombardement
had overleefd was inmiddels zo slecht geworden, dat
sloop onontkoombaar was. Vanaf 1975 werd rond de
Dirk Smitstraat woningbouw gerealiseerd, bestaande
uit ruim driehonderd woningen in middelhoogbouw,
zelfstandige bejaardenwoningen en een dienstencentrum. Het ontwerp was van architectenbureau
Hoogstad, Schulze Van Tilburg. Aan de Crooswijkseweg en het Goudseplein kwam een bejaardenverzorgingstehuis naar ontwerp van architecten A.A.
van Stekelenburg en E.J. Abeln. Voor de Goudsewijk
en het veemarktterrein ontwierp Leo de Jonge ruim
vierhonderd woningen in meanderende verkaveling
langs het wandelpark aan de Warande. In het begin
van de jaren tachtig ontwierp architectenbureau Eijkelenboom, Gerritse & Middelhoek voor de hoek van de
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Ontwerp voor woningbouw op het veemarktterrein 1e fase, Leo de Jonge, 1977-1978.
SAR

Ontwerp voor woningbouw ‘Goudsewijk’
op het Jaminterrein, Eijkelenboom, Gerritse & Middelhoek, 1980.
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Jonker Fransstraat en Admiraal de Ruyterweg winkels
met een kleine honderd bovenwoningen en op het
terrein van de Jaminfabriek een groot complex met
ongeveer 350 woningen rond royale binnenhoven.
Architectenbureau Mol en Reijenga ontwierp voor
tet terrein van de Heineken Bierbrouwerij een intieme woonbuurt met smalle straten en woningen met
een geringe traveebreedte. De buurt heeft met 270
woningen een zeer hoge bebouwingsdichtheid. De
groene binnenhoven compenseren de stenige straten.
Het grootste stadsvernieuwingsproject was de herstructurering van het slachthuisterrein waar naar ontwerp van Apon Van den Berg Ter Braak en Tromp zijn
gebouwd. In een ruime verkaveling zijn negen min of
meer gesloten bouwblokken gebouwd. De binnenterreinen zijn openbaar en via wandelroutes met elkaar
verbonden.
Sloop was toegestaan als renovatie financieel niet
haalbaar werd geacht. Een slechte fundering vormde de doorslaggevende factor om tot sloop over
te gaan. De negentiende-eeuwse bebouwing in
Oud-Crooswijk was slecht gefundeerd en verkeerde
in zo’n slechte bouwtechnische staat dat in 1976 een
begin werd gemaakt met grootschalige sloop. De
vrijgekomen terreinen werden ingevuld met ‘Kleine
open gaten-plannen’. Voor kleinere nieuwbouwprojecten was een ingenieus systeem ontwikkeld. Nieuwbouwprojecten van geringe omvang op verschillende
locaties in de wijk, werden zowel in ontwerp als in
het bouwproces aaneengevoegd om de bouwkosten
aanvaardbaar te houden. Op deze manier zijn binnen
een tijdsbestek van enkele jaren in een minimaal aantal bouwstromen veel nieuwe woningen gerealiseerd.
Deze aanpak verklaart waarom vrijwel identieke ontwerpen op verschillende plaatsen in de wijk terugke-

ren. Zo zijn verspreid over vier locaties in het westen
van Rubroek en Oud-Crooswijk in totaal 181 woningen – herkenbaar aan de opvallende oranjerode kleur
van de baksteen – naar ontwerp van Architectengroep
Loerakker Rijnboutt Ruijssenaars gebouwd.
Woningverbetering
In Oud-Crooswijk zijn ook enkele complexen aangewezen voor woningverbetering. De verbetering
bestond uit meerdere gradaties. De ‘hoogniveau
renovatie’ betekende interne kaalslag van een reeks
aaneengesloten panden. Binnen de casco’s werd een
volledig nieuwe woningdifferentiatie gerealiseerd.
De ‘kleine beurt plus’ ‘of middenniveau renovatie’
bestond uit een verbeteringspakket waarbij de individuele woning opnieuw werd geïsoleerd, voorzien
van centrale verwarming en soms vergroot door het
bewoonbaar maken van de oorspronkelijk gedeelde
zolderverdieping. Het maakte de woning minimaal
vijftien jaar onderhoudsvrij.
Openbare ruimte
Het tekort aan openbare ruimte werd gecompenseerd
door de invoeging van kleine pleinen en groenplannen voor binnenterreinen. Grotere projecten waren
de aanleg van wandelparken langs de Warande en de
Boezem, de herinrichting van het Schuttersveld en het
plan voor de Groene Rotte.
Het plan voor de herinrichting van het Schuttersveld
werd in 1972 gepresenteerd. De recreatieve functie
moest algemener en van grotere betekenis voor de
wijk worden en daarom was een uitgebreid programma opgesteld. De bestaande speel- en sportfaciliteiten bleven behouden, maar kregen een nieuwe
plek. Nieuwe waardevolle toevoegingen waren het

Woningverbetering ‘Kleine beurt plus’ waarbij een kapopbouw de zolderverdieping bewoonbaar maakt.
SAR
Oud-Crooswijk met de Heineken Bierbrouwerij. Foto uit 1967.
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Ontwerp voor woningbouw op het Heineken-terrein, Mol en Reijenga, 1976.
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wijkzwembad, een ligweide, een plein als ontmoetingsruimte, een bouwspeelplaats en een waterspeelplaats. Het Schutterspark zou ook een werkplaatsgebouw van gemeentewerken krijgen. Bovendien zou
een overdekt parkeerterrein worden ingericht nabij
de Rottekade. Op de betonnen overdekking waren
terrassen en daktuinen gedacht.
Het plan ‘De Groene Rotte’ presenteerde de rivier
in 1980  als een recreatief lint door de stadsvernieuwingswijken. De Groene Rotte zou Rubroek, Crooswijk
en het Oude Noorden leefbaarder en groener maken.
Het betekende dat industrie en bedrijven langs de
kaden van de Rotte tot een minimum teruggebracht
moesten worden waardoor ook vrachtverkeer zou verminderen. Voor te slopen bedrijfsbebouwing kwamen
woningen in de plaats. Het betekende ook dat het
aantal woonboten en pleziervaartuigen sterk uitgedund moesten worden. De kaden zouden geschikt
gemaakt moeten worden met steigers voor vissers en
routes met zitjes voor fietsers en wandelaars.
Stedelijke vernieuwing/Grote Steden Beleid (GSB)/
Herstructurering
Halverwege de jaren negentig diende zich een nieuwe fase van stadsvernieuwing aan. Door herstructurering van de bestaande woningvoorraad wordt
geprobeerd de leefbaarheid in achterstandswijken
te verbeteren. Dit betekent primair het doorbreken
van de eenzijdige woningvoorraad. Dit gebeurt door
sloop van goedkope huurwoningen en vervangende
nieuwbouw in een duurdere categorie; woningverbetering die de bestaande woning opstuwt naar een
duurdere categorie; samenvoeging van woningen
zodat deze beter in de markt komen te liggen; en de
verkoop van huurwoningen.

Nieuw-Crooswijk was inmiddels als probleembuurt
aangemerkt. In de jaren negentig ontwikkelde Woningbedrijf Rotterdam een plan ter verbetering van
het Wandeloord-gebied dat in slechte staat verkeerde. Al snel werd duidelijk dat heel Nieuw-Crooswijk er
slechte voor stond. Herstructurering was noodzakelijk,
omdat veel woningen te klein waren en in slechte
staat verkeerden. Het woningbestand bestond voornamelijk uit sociale huurwoningen en was daardoor
eenzijdig. De straten waren te smal en er was te weinig groen. Daarbij heerste er een hoge werkloosheid
en er werd geklaagd over onveiligheid en overlast. Dit
woonmilieu was niet erg aantrekkelijk voor mensen
die wat meer te besteden hebben. Een wooncarrière
binnen de wijk was niet goed mogelijk, waardoor de
beter gesitueerden wegtrokken. De insteek was om
meer mensen uit hogere inkomenscategorieën van
buitenaf aan te trekken en om sociaal mobiele bewoners binnen de wijk de mogelijkheid te bieden om
een betere c.q. duurdere woning te betrekken.
In lijn met  het Grote Steden Beleid (GSB) van de
Rijksoverheid werd in 2003 de Structuurvisie ‘Nieuwe
kijk op Crooswijk’ vastgesteld. De structuurvisie ging
uit van de sloop van ruim vijfhonderd woningen in het
Wandeloord-gebied en de aanpak van het gebied
rond de Rakstraat. Doel van het herstructureringsprogramma was om van Nieuw-Crooswijk een aantrekkelijke, gevarieerde en groene stadswijk te maken. Van
de 2100 woningen zouden er ongeveer 300 gehandhaafd blijven (het grootste deel in de sociale huursector). De nieuwbouw omvatte circa 1750 woningen. In
Nieuw-Crooswijk moesten vooral duurdere woningen
worden gebouwd om gezinnen en hogere inkomensgroepen te verleiden hier een woning te kopen.
Het Woningbedrijf, eigenaar van bijna alle woningen,
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‘Nieuw Perspectief voor Nieuw-Crooswijk’ visie van Woonstad, 2014.
www.woonstadrotterdam.nl

Masterplan Nieuw-Crooswijk, West 8, 2004.
www.west8.com

36

5.
6.

www.west8.com
H. Haan, ‘Stadsvernieuwing NieuwCrooswijk’ in: de Volkskrant, 28 juli 2014.

projectontwikkelaar Proper-Stok en Era- Bouw verbonden zich in de Ontwikkelingscombinatie Nieuw
Crooswijk en gaven West 8 met Adriaan Geuze in
2003 opdracht voor een Masterplan. Dit betekende
een breuk met de klassieke procesmatige stadsvernieuwing in Rotterdam. Het Masterplan kwam in 2004
gereed en voorzag in de verbetering van woningen,
infrastructuur en openbare ruimte. West 8 beschouwt
de bestaande stedenbouwkundige structuur als een
‘geïntegreerde stedelijke vorm’.5 Het oorspronkelijke
stelsel van hoofdwegen met laanbeplanting en brede
trottoirs is de drager van het stedenbouwkundige ontwerp geworden die de buurt met andere buurten en
wijken verbindt. De secundaire straten zijn ‘opnieuw
gepositioneerd’ om ruimte te maken voor grotere
kavels met duurdere woningen en tuinen.
Door de veranderingen van het stratenpatroon zouden circa 1800 woningen (in de categorie betaalbaar
en redelijk van kwaliteit) worden gesloopt en komen
er ruim 1300 duurdere appartementen en 450 stadswoningen voor terug. De wijkbewoners kwamen in
verzet met ludieke acties en zelfs een alternatief plan,
maar alle bezwaren werden ongegrond verklaard. In
2007 werd begonnen met de bouw van een groot en
hoog appartementencomplex voor senioren op de
hoek van de Boezemlaan en de Crooswijkseweg. Het
opvallende ontwerp is van architect H. Kollhoff.
In 2008 sloeg de kredietcrisis toe, wat tot een veranderende woningmarkt leidde. De verkoop van
de nieuwbouwwoningen verliep moeizaam. In 2013
zijn de ambities van het herstructureringsprogramma bijgesteld. Het blok van Granpré Molière aan
de Kerkhoflaan werd nog wel gesloopt ten behoe-

ve van nieuwbouw. De overige 900 woningen in
Nieuw-Crooswijk zijn gespaard gebleven en kwamen
voor renovatie in aanmerking.
Het Wandeloordgebied wordt afgebouwd. Aan de
Boezemlaan staan (toren)hoge appartementsgebouwen. Aan het groene plein staan eengezinswoningen
en herenhuizen. Naast Kollhoff zijn nog zes architectenbureaus van naam ingeschakeld: Liesbeth Brink
(Brink architectuur & stedenbouw), Drost en Van Veen,
Geurst en Schulze, NL Architects, Jeroen Schippers
(JSA) en De Zwarte Hond. Onder strenge regie van
West 8 heeft dat tot een uitbundig architectuurbeeld
geleid. Een uitbundigheid die het oude Nieuw-Crooswijk evenaart.6
Ook in Rubroek werd op grote schaal vernieuwd. Aan
de Boezemweg, op de locatie van de oudbouw die
halverwege de jaren negentig werd gesloopt, zijn appartementencomplexen gebouwd die met hun negen
verdiepingen de brede uitvalsweg flankeren. Verzorgingstehuis Hoppesteyn werd uitgebreid. Op de
locatie waar tot 1972 de Koninginnekerk stond, werd
in 2001 de 78 meter hoge Koninginnetoren gebouwd.
De markante lichtgroene bekroning is een verwijzing
naar de kopergroene daken van de Koninginnekerk.
In Oud-Crooswijk vonden enkele kleinere ingrepen
plaats, zoals vervangende nieuwbouw in de Marnixstraat, Frederikstraat en de Hendrik de Keyserstraat.
De laat negentiende-eeuwse Eckhart’s Meubelfabriek
en het kantoor van C.H. Eckhart (beter bekend als
Burger Hotel de Zon) zijn in 2012 gerenoveerd tot
appartementencomplex.

Bewoners van Crooswijk kwamen tegen de
herstructurering in verzet.
www.rotterdamwoont.nl
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Nieuw-Crooswijk voor de Volkskrant gefotografeerd door Raymond Rutting in 2014
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2 . Rui m t e lijke a n a lyse
Landschap als ondergrond
De waterlopen, waterkeringen, historische routes en
de inrichting van de polders Voor-Rubroek en Achter-Rubroek zijn in grote mate sturend geweest voor
de ontwikkelingsgeschiedenis van Rubroek en Crooswijk.
De bestuurlijke grenzen waren bepaald door waterlopen en waterkeringen. De Goudsesingel (op de gedempte Oost Vest en Goudse Vest) vormde de grens
met de stad Rotterdam (A); de Rusthoflaan (op de
dijkzate van de Oude Dijk) en de Lange Kade (Boezemkade-Slachthuiskade) vormden de grenzen met
de ambachten Hillegersberg en Kralingen (B en C).
In delen van Crooswijk zijn onderdelen van het middeleeuwse poldersysteem nog zichtbaar. De Crooswijkseweg herinnert aan een oude achterkade waar
de eerste ontginning eindigde (D). De Crooswijksesingel en Boezemsingel herinneren aan de loop van
de Molensloot (E). De Rubroekse Molen pompte het
water via de Molensloot uit de polder Voor-Rubroek
op de Rotte (F). De breedte van de Boezem herinnert
aan het ingenieuze afwateringssysteem van dubbele
boezem met acht boezemmolens die in de tweede
helft van de achttiende eeuw werd aangelegd (G). De
rond 1900 gerealiseerde pragmatische stratenplannen
volgen de polderverkaveling. Het patroon van poldersloten is gedeeltelijk zichtbaar rond de Crooswijksestraat en Pijperstraat, het Schutterskwartier en in het
oudste gedeelte van de Algemene Begraafplaats.  
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Projektgroep Crooswijk, Crooswijk.
Bouwstenen voor de vernieuwing [deel 5
beleidsplan], Rotterdam 1978.

Gebiedseenheden
Voor de ruimtelijke analyse is het onderzoeksgebied
opgedeeld in gebiedseenheden. De gebiedseenheden hebben een – vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis verklaarbare – onderscheidende structuur,

bebouwingsbeeld en sfeer. Bovendien heeft de stadsvernieuwing door zijn aanpak per gebiedseenheid er
een impactvolle laag aan toegevoegd. De indeling
in gebiedseenheden is overgenomen uit de periode
van de stadsvernieuwing (de periode na 1975).7 Toen
werd immers ook gekeken naar de geschiedenis en
ruimtelijke karakteristiek van elk gebied, waar uit de
gekozen stadsvernieuwingsmethodiek volgde. Er is
voor gekozen om de gebiedseenheden afzonderlijk
als sfeergebieden te kenschetsen. Binnen de sfeergebieden zijn echter een aantal overkoepelende
ruimtelijke thema’s te herkennen die bijdragen aan de
identiteit van Rubroek en Crooswijk. Deze worden na
de beschrijvingen van de sfeergebieden opgesomd.
1. Wereldhaven en Van Alkemadekwartier
Nadat dit gebied in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest was, keerde de vooroorlogse verkaveling niet terug in de wederopbouwplannen, de Jonker
Fransstraat uitgezonderd. In het gebied zijn twee concepties van de Rotterdamse wederopbouw zichtbaar:
Wereldhaven naar stedenbouwkundig concept van
W.G. Witteveen en het Van Alkemadekwartier naar
ideeën van zijn opvolger C. Van Traa. De Vondelweg
vormt de waterscheiding.
Het complex Wereldhaven is een hecht stedenbouwkundig ensemble dat bestaat uit strokenbouw;
hoogbouw langs de Goudsesingel met daarachter
een expeditiestraat en stroken middelhoogbouw en
laagbouw met groene hoven. Het zijn voornamelijk
portiekwoningen, maar er zijn ook een aantal eengezinswoningen. Het architectuurbeeld is sterk samenhangend.
Het Van Alkemadekwartier wordt doorsneden door de
Jonker Fransstraat en begrensd door de Goudsingel
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en de Admiraal de Ruyterweg, alle drie winkelstraten.
Een belangrijke ruimtelijke karakteristiek is de buurtopbouw, die bestaat uit vijf bouwblokken rondom
expeditiehoven, vanuit de straten herkenbaar door de
doorgangen naar de achterterreinen. De bouwblokken bestaan uit middelhoogbouw met portiekwoningen en winkels en bedrijfjes in de plint (vandaar ook
de expeditiehoven). Er is een zorgvuldige baksteenarchitectuur zichtbaar. Elementen als balkons, betonnen
omlijstingen van vensterpartijen, baksteendecoratie,
het gebruik van stalen ramen en verbijzonderingen
in de gevel op de plek van trappenhuizen zorgen
voor een rijk en gevarieerd architectuurbeeld, maar
wel met een sterke samenhang. Omdat er vrijwel
geen wijzingen in de stedenbouwkundige opzet of
de gebouwen hebben plaatsgevonden is het gebied
een uitermate intact voorbeeld van de typische vroeg
naoorlogse opzet van een stadsbuurt met expeditiehoven.
Ten oosten van de Boezemweg is een voorzieningenstrook met naoorlogse bijzondere bebouwing:
de voormalige Gereformeerde Nieuwe Oosterkerk
naar ontwerp van architecten B. van Heijningen en
B. Uyterlinde (1950-1952), en een voormalige B.L.O.
School met gymnastiekzaal, 1958. Op de kop aan het
Oostplein is in de jaren negentig een hoge woontoren gebouwd.
2. Rubroek
De stelregel in Crooswijk lijkt: hoe dichter bij de stad,
hoe extremer de ingrepen uit de stadsvernieuwingsperiode. In Rubroek – waar de woningen altijd het
slechts waren en waar industrieterreinen grote gaten
nalieten – is in de periode van stadsvernieuwing vrij
radicaal gekozen voor nieuwbouw, een aantal uit-

zonderingen daargelaten. Ook de stedenbouwkundige structuur wijzigde ingrijpend. Gedeelten van
de Hugo de Grootstraat en de Goudserijweg en de
Crooswijkseweg gaan terug op het oorspronkelijke
stratenpatroon. Enkele bebouwing langs de Hugo de
Grootstraat, Spiegelnisserkade, Dirk Smitsstraat en
Goudse Rijweg werd opgenomen in de nieuwbouwplannen, zoals de R.K. Allerheiligste Verlosserkerk,
naar ontwerp van architect J. Kayser (1882-1884). De
kloostertuin werd opgenomen in het openbaar groen.
De rest van de vooroorlogse verkaveling en bebouwing keerde niet terug in de stadsvernieuwingsplannen. Bekende architecten en bureaus uit deze periode als Hoogstad, Schulze en Van Tilburg, A.A. van
Stekelenburg en E.J. Abeln, Eijkelenboom, Gerritse &
Middelhoek, maar vooral Leo de Jonge ontwierpen
forse gebouwcomplexen, waarvan de maat en schaal
in niets herinnerden aan het oude Rubroek. Naast dat
gegeven werden de complexen als vrij op zich zelf
staande werelden ontworpen. Goed wonen stond
centraal, maar het tot stand brengen van een bepaald
‘stadsbeeld’ was minder aan de orde. De architecten
mochten hier werken op ‘bouwvlekken’. Dat zie je terug in de vaak slechte (of niet) vormgegeven stedenbouwkundige overgangen tussen de complexen. De
kwaliteit zit hem niet zo zeer in de architectuur – die is
vaak zeer sober – maar in vele openbare ruimte. Door
de gevarieerde verkavelingswijzen, leefstraten en
groene binnenhoven, rooilijnverspringingen en afgeschuinde hoekoplossingen is er relatief veel van, maar
die is niet altijd (meer) passend ingericht. Het meest
markante complex is het een slingerende structuur
met ruim driehonderd woningen rondom open hoven dat naar ontwerp van Leo de Jonge op het grote
terrein van de Veemarkt verrees – dat tot in de jaren
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Rubroek

Wereldhaven en Van Alkemadekwartier

zeventig nog als veemarkt in gebruik was. Zo bleef
de bestaande groene Warande behouden, inclusief
de volwassen bomen die op de voormalige veemarkt
stonden.
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3. Oud-Crooswijk
Oud-Crooswijk is stedenbouwkundig het meest
gefragmenteerde deel van de wijk. Dat begon al
met de basis. Vanaf het midden van de negentiende
eeuw vulde dit gebied zich met goedkope en slechte woningen aan kaarsrechte straten, die gebaseerd
waren op de onderliggende polderverkaveling.
Een uitzondering zijn de kloeke herenhuizen aan de
Boezemsingel, waarvan er nog een aantal herinneren
aan de vroegste bouwperiode. Daartussen vestigden
zich fabrieken, zoals die van Heineken. Het voormalige stratenpatroon dat zich naar de middeleeuwse
polderverkaveling voegt, is ten dele nog herkenbaar
(ten noorden van de Isaäc Hubertstraat-Van Meekerenstraat). In de ruggegraat van de buurt, de Crooswijkseweg, is een oude ontginningsas te herkennen.
Door het diagonale tracé zijn langs de Crooswijkseweg typische hoekoplossingen in de gebouwen te
vinden, een belangrijke karakteristiek van de straat.
Het gefragmenteerde karakter van Oud-Crooswijk
is versterkt door twee stadsvernieuwingsslagen.
De eerste in de jaren 1920 – waarbij veel van de
rug-aan-rugwoningen werden vervangen door woonblokken van vier tot vijf bouwlagen hoog – de tweede
in de jaren direct na 1975. In die laatste stadsvernieuwingsperiode werd de meeste van de ‘nieuwbouw’ uit
de jaren 1920 gespaard en gerenoveerd. De oudere
bebouwing werd gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Stedenbouwkundig had deze periode een net
zo grote impact. Schrikbeeld was de lange, smalle,

monotone straat. Die werd daarom op verschillende
plekken opengebroken om pleinruimten toe te voegen, zoals het Frederiksplein, Marnixplein, het plein
aan de Pleretstraat, Martinplein en het opengemaakte bouwblok aan de Van Reynstraat. Knikken in de
straat braken de karakteristieke lange zichten van de
Crooswijksweg richting de Rotte op. De ingrepen om
een gevarieerder straatbeeld te krijgen gingen ver.
Het meest markante voorbeeld is de Hendrikstraat.
Dit was een binnenstraat die dwars door een lang
bouwblok liep, maar deze werd in deze periode als
het ware binnenstebuiten gekeerd, om een knik in de
straat te maken. De achtergevels van de bestaande
woningen werden zo voorgevels, wat de vrij heftige
trespabeplating verklaart.
Een bijzondere invulling is die van het terrein van de
voormalige Heineken Bierbrouwerij. Hier ontwierp
architectenbureau Mol en Reijenga in 1976 een intieme woonbuurt met smalle autovrije leefstraten en
woningen met een geringe traveebreedte. Uitgangspunt voor het ontwerp waren de voor Oud-Crooswijk
typische gesloten bouwblokken, die in dit ontwerp
terugkwamen als bouwblokken met speciaal ontworpen hoekoplossingen. Overgangen van openbaar
naar privé zijn zorgvuldig vormgegeven. Het ontwerp
kreeg in 1976 het predikaat ‘experimentele woningbouw’ en maakt zo deel uit van een selecte groep
van 64 Nederlandse projecten die van 1968 tot 1980
vanuit het programma Experimentele Woningbouw
geldelijke steun kreeg.
4. Slachthuisterrein
Nadat in 1973 het slachthuis uit Crooswijk verhuisde
kwam dit gebied vrij voor woningbouw. Vanaf 1980
werd in twee fase gebouwd aan zo’n 400 woningen,

tot op dat moment het grootste herstructureringsproject van Crooswijk/Rubroek. Naast de straatnamen,
zijn de tastbare herinneringen aan het slachthuisverleden het administratiegebouw met bovenliggende
directeurswoning, het belastingkantoor en de portierswoning aan de Boezemstraat en de Koeweide
– de voormalige verzamelplaats voor het vee – als
verdiept liggend groen plein. Het plan werd onder
meer opgesteld door de Dienst Stadsontwikkeling,
het projectburo Crooswijk en architectenbureau Apon,
Van den Berg, ter Braak en Tromp. De wensen van
de bewoners waren veel groen en open ruimten – als
compensatie voor het verder stenige Oud-Crooswijk
–, een noord-zuidligging van de woningen en een
verkeersluw karakter. Het resulteerde in de buurt
zoals die er nu ligt, met langgerekte hoven om zoveel mogelijk van de portieketagewoningen een
gunstige bezonning te geven en openbare groene
binnenterreinen die met looproutes met elkaar zijn
verbonden. Een noord-zuidas ontsluit het gebied voor
autoverkeer. Aan deze as liggen twee open ruimten,
de Koeweide en die rondom het gasdrukregelstation
(kruising Ooienpad, Schapendreef). Langs de Boezem
ligt een brede strook parkgroen.
De zuidpunt van dit deelgebied werd in een latere
fase bebouwd en kenmerkt zich door een strakkere
open strokenverkaveling van middelhoogbouw langs
de Boezemstraat en de Slachthuiskade en laagbouw
daartussen. Aan de Boezemdwarsstraat resteert een
gevelwand met vooroorlogse bebouwing: de voormalige openbare Basisschool met onderwijzerswoning
(1882) en een rij (gerenoveerde) woningen. Op de
kop stond de forse Koninginnekerk, die – net als veel
Rotterdamse kerkgebouwen in deze periode – begin
jaren ’70 werd gesloopt voor de bouw van een bejaar-

dencomplex Hoppesteyn. Het complex werd in 2001
uitgebreid met de hoge Koninginnetoren.
5. Schuttersveld en R.K. Begraafplaats
Middenin de wijk ligt een grotendeels onbebouwd
gebied. Dit weideperceel werd in 1864 aangewezen
als exercitieveld voor de Rotterdamse schutterij die
het gebruikte om er te exerceren en te oefenen. In de
volksmond heette het exercitieveld ‘Schuttersveld’.
Het Schuttersveld is gedeeltelijk ingericht als wandelpark en gedeeltelijk als recreatieve ruimte met sportvoorzieningen en een sporthal met overdekt zwembad, maar de oorspronkelijke omvang van het veld
is nog goed herkenbaar. De katholieke begraafplaats  
St. Laurentius, op de plek van de in 1864 verworven
buitenplaats Groenendaal, wordt van de omgeving
gescheiden door een groene singel en groenstroken.
De kenmerkende ommuring is een belangrijke kwaliteit en biedt een mooi contrast met de open ruimten
van het Schuttersveld en de groenstrook langs de
Rusthoflaan.
6. Nieuw-Crooswijk en Algemene Begraafplaats
Dit gebied bestaat voor het grootste gedeelte uit
de Algemene Begraafplaats. De woonbuurten bestaan deels uit de oorspronkelijke bebouwing uit
de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw en
deels uit zeer recente nieuwbouw. Het wegenstelsel
is hiërarchisch met de Rusthoflaan als monumentale
as naar de begraafplaats en de patte d’oie (Nieuwe
Boezemstraat, Nieuwe Crooswijkseweg, Paradijslaan)
bij de brug naar het Kralingse Bos als belangrijke
hoofdstructuren. Een uitzondering is het stratenplan van het Schutterskwartier dat de middeleeuwse
polderverkaveling volgt. Het gebied is opgebouwd
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uit gesloten bouwblokken. De oudbouw bestaat uit
boven- en benedenwoningen (Schutterskwartier) en
portiekwoningen. De nieuwbouw uit portiekwoningen
en eengezinswoningen. De nieuwbouw is divers in
bouwhoogte, typologie en materiaaltoepassing, met
forse hoogbouw langs de Boezemlaan. Bijzondere
openbare ruimten zijn de plantsoenstroken rond de
Algemene Begraafplaats en de Rusthoflaan, met een
formeel profiel met middenberm en laanbeplanting.
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Structuurelementen, routes en lange lijnen
De landschappelijke structuurelementen en historische routes structureren nog altijd het gebied. De
Rottekade en de Oude Dijk vormen de lange lijnen
die over de grenzen van het onderzoeksgebied lopen.
Deze twee structuren, en de Crooswijkseweg, hebben
hun oorsprong in de middeleeuwse ontginningsperiode. Het zijn de oudste structuurelementen in het
gebied. De Rottekade en Crooswijkseweg zijn als
structuur nog duidelijk herkenbaar; van de Oude Dijk
resteert alleen het tracé van de Rusthoflaan. Historische routes uit de periode dat Rubroek en Crooswijk
ambachten waren, zijn de Goudsesingel, de Goudse
Rijweg, en de Paradijslaan. Daarnaast leveren ook de
ontworpen hoofdroutes een bijdrage in de structuur
van Crooswijk: de singelstructuur van Rose’s Waterproject, namelijk de Crooswijksesingel en Boezemsingel en de routes die Rose aanbracht om het lanenkwartier te ordenen en met de binnenstad in verband
te brengen, te weten de Jonker Fransstraat en de
Hugo de Grootstraat. De Rusthoflaan als hoofdas naar
de Algemene Begraafplaats en de Boezemweg-Boezemstraat en Boezemlaan kregen een belangrijke rol
als hoofdwegen in het Algemeen Uitbreidingsplan uit
1913. Naoorlogse toevoegingen zijn de hoofdwegen

Admiraal de Ruyterweg, Vondelweg en Warande.
Open ruimten en groen
In de openbare ruimte in Crooswijk/Rubroek is een
sterk contrast zichtbaar tussen zeer stenige plekken
en straten en royaal groen. Hieronder zijn de verschillende typen open (groen)ruimte opgesomd.
Begraafplaatsen
De Algemene Begraafplaats en de R.K. Begraafplaats
met plantsoenstroken hebben een groot aandeel in
de groenvoorziening. De Rusthoflaan als verbindende
bomenlaan speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke
relatie tussen de twee begraafplaatsen.
Openbaar groen
Naast het Schuttersveld is er in de wijk geen park
van een dergelijke omvang te vinden. Het openbaar
groen bevindt zich dan ook vooral langs de waterstructuren en als ontworpen groenzone aan de Warande. De Rotte en de Boezem zijn twee blauw-groene
linten die Rubroek en Crooswijk in het westen, noorden en oosten begrenzen. De Rottekade is ingericht
als wandelroute met begeleidende platanen. De kade
langs de Boezem, het Schuttersveld en het gebied
langs de Warande zijn ingericht als wandelpark. Het
concept van een groene, recreatieve route langs deze
rivieren is in de stadsvernieuwingsperiode versterkt.
De Boezem en de Rotte worden dwars door de wijk
heen met elkaar verbonden door de Crooswijksesingel/Boezemsingel, een singel uit Rose’s Waterproject.
Binnenhoven
Het concept van de toegankelijke binnenhof is in de
wijk voor het eerst zichtbaar in het tijdens de Tweede
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Wereldoorlog gebouwde project Wereldhaven. Ook
in de stadsvernieuwingsperiode was de binnenhof
een belangrijke openbare-ruimtetypologie. Door de
experimentele verkavelingswijze in de stadsvernieuwingsgebieden lopen de binnenhoven, plantsoenen
en wandelparken soms in elkaar over. Ze zijn, bijvoorbeeld op het voormalige Heinekenterrein (ter weerszijden van de Isaäc Hubertstraat) en op het voormalige slachthuisterrein (ten oosten van de Boezemstraat)
met elkaar verbonden door wandelroutes.
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Pleinruimten
Er zijn geen monumentale pleinen in Rubroek en
Crooswijk. Dat paste niet in de laat negentiende-eeuwse stedenbouw, maar ook niet in de stadsvernieuwingsperiode. De meeste pleinruimten hebben
hun oorsprong in de stadsvernieuwingsperiode, toen
ze uitgespaard werden uit het stedelijk weefsel. Er zijn
verschillende soorten pleinen c.q. plantsoenen: ontstane restruimten (Goudseplein, plantsoen achter de
Allerheiligste Verlosserkerk), speelpleinen met trapveldje (Generaal van der Heijdenplein, Martinplein),
groene pleinen (Joodse begraafplaats aan de Vondelweg, de Koeweide, het Marnixplein, Wandeloord), en
een waterplein (Frederiksplein ).
Bebouwingsbeeld en bebouwingsperioden
Tot 1914
De oudste bebouwing in Crooswijk dateert uit de
tweede helft van de negentiende eeuw. Van de oudste bebouwing is niet veel meer over. Het gaat om de
panden aan de noordzijde van de Crooswijksesingel,
een fabriek en enkele panden aan de noordzijde van
de Boezemsingel, enkele panden aan de Crooswijkseweg, een fabriekspand met directeurswoning aan het

Frederiksplein, een woning aan het Frederiksplein, de
allerheiligste Verlosserkerk, de poortgebouwen van
het slachthuisterrein en bebouwing op het slachthuisterrein aan de Boezemdwarsstraat. Deze bebouwing
kenmerkt zich door stijlinvloeden van de neorenaissance (rode bakstenen gevels met wit gepleisterde speklagen en aanzet- en sluitstenen, top- en trapgevels, boogvelden boven de vensters), de chaletstijl
(overstekende kappen met snijwerk) of eclecticisme
(witgepleisterde rustica, cordonlijsten, lijstgevels).
Bebouwing die uit de eerste jaren van de twintigste
eeuw dateert, is wat ruimer vertegenwoordigd. Deze
bebouwing bevindt zich rond de Rakstraat, aan de
Hugo de Grootstraat, Rusthofstraat, Tamboerstraat,
Pijperstraat en Pootstraat. Deze bebouwing kenmerkt zich door stijlinvloeden van de neorenaissance,
Jugendstil (organische motieven ter decoratie) en
rationalisme (gevarieerde toepassing van baksteen en
gevelbeëindiging vaak met een natuurstenen afdekking, abstracte ornamentiek, natuurstenen lateien op
hoekblokken als vensterbekroning).
Kenmerkend voor deze bouwperiode is het seriematige karakter. De panden hebben een overwegend
identieke gevelgeleding en ornamentiek. Elk pand is
echter als individueel pand herkenbaar door de gevelindeling met entree of gekoppelde entrees, individuele kappen en soms met een eigen top- of trapgevel
om de eentonigheid van de seriematige revolutiebouw te doorbreken. De bouwhoogte varieert van
twee tot vier bouwlagen. Veel panden hebben nog
een eigen kap met de nokrichting loodrecht op de
straat. Van een aantal panden is tijdens de stadsvernieuwingsperiode de individuele kap vervangen door
een gezamenlijke kapopbouw (de dakdoos).
De panden bestonden uit meerdere woningen.
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Meestal zijn er evenveel woningen als bouwlagen. De
woningen behoren tot het type alkoofwoning. Kleine
woningen met alkoven en een keuken.
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1915 - 1940
Bebouwing die uit deze periode dateert, bevindt zich
in concentraties in Nieuw-Crooswijk en verspreid over
Oud-Crooswijk. In Oud-Crooswijk zijn deze panden
tijdens de stadsvernieuwingsperiode gerenoveerd
en daardoor niet altijd goed te herkennen. De overheersende bouwstijl gedurende deze periode in het
onderzoeksgebied is het traditionalisme dat zich
kenmerkt door een sobere uitstraling, eenvoudig
metselwerk, geslotenheid van gevels en steile kappen. Vaak voorzien van expressionistische accenten
door baksteenornamentiek en expressief metselwerk.
In de deze bouwperiode werd de portiekwoning in
Crooswijk geïntroduceerd, waarbij meerdere panden tegelijk achter een doorlopende gevelwand zijn
gerangschikt. Soms beslaat de portiekflat een geheel
bouwblok. De bouwhoogte varieert van drie tot vier
bouwlagen.
De portiekwoningen hebben een gezamenlijke kap
met de nokrichting evenwijdig aan de straat. Soms
met een steil dakschild aan de voorzijde waarachter
een plat dak met of individuele kappen schuilgaan.
De alkoofwoning was vervangen door de woning met
kamers en suite; dat wil zeggen woningen met een
voor- en achterkamer.
1940-1973
De wederopbouw manifesteerde zich in het gebied
binnen de brandgrens, daarbuiten nauwelijks. Twee
architectuurstijlen overheersen in dit gebied: de
Delftse School en het naoorlogs functionalisme. De

Delftse School is de benaming van het naoorlogse
traditionalisme, een stijl die zich kenmerkt door traditionele hoofdvormen met gesloten gevels, kappen
en de toepassing van traditionele bouwmaterialen.
Het naoorlogs functionalisme kenmerkt zich door een
grote mate van standaardisatie, geprefabriceerde
puien, platte daken en de zichtbare toepassingen van
moderne bouwmaterialen. In de vroege jaren van de
wederopbouw ontstond de shake-hands-architectuur;
een cross-over waarbij traditionalistische detaillering
en materialisatie samenging met een functionalistische ruimtebesef. Wereldhaven is gebouwd in de stijl
van de Delftse School. In het Van Alkemadekwartier
komen zowel het naoorlogs functionalisme als de
Shake-hands-architectuur voor.
Tijdens de wederopbouwperiode werd in Crooswijk
de galerijflat als nieuwe typologie geïntroduceerd; zowel in Wereldhaven als in het Van Alkemadekwartier.
1973 - 1995
Tijdens de stadsvernieuwing is een zeer groot deel
van de oorspronkelijke negentiende-eeuwse bebouwing gerenoveerd dan wel vervangen door nieuwbouw. De renovatie vond op verschillende niveaus
plaats: van ‘kleine beurt plus’ tot ‘hoogniveau renovatie’. In het exterieur uiten de renovaties zich in de vervanging van individuele kappen door een gezamenlijke kapopbouw (de dakdoos), geschilderde gevels,
trespa-beplating, de toevoeging van stalen balkons
aan de voorgevels, gewijzigde entrees met nieuwe
deuren, en de vervanging van ramen en kozijnen door
exemplaren van kunststof. Bovendien zijn veel gevels
van hun kenmerkende ornamentiek ontdaan.
De nieuwbouw kenmerkt zich door grootschaligheid.
De nieuwbouw voltrok zich in grote bouwstromen. De

Bebouwingsperioden

tot 1915
1915-1940
1940 - 1973
1973-1995
1995 - 2018
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woningbouwcomplexen beslaan vaak meerdere bouwblokken. Sommige
complexen zijn zo groot dat ze meerdere bouwblokken en straten omvatten. De bouwhoogte varieert van eengezinswoningen met twee bouwlagen tot portiekflats met tien bouwlagen. De woningbouwcomplexen
hebben overwegend platte daken. Uitzondering daarop zijn de woningen met traditionele kappen aan de Van Meekerenstraat, Peretstraat en
Van Reynstraat.
De gevels van de bouwblokken zijn aan alle zijden als één geheel opgevat en worden al dan niet geleed. Complexen met alleen een woonfunctie hebben een ongelede gevel; complexen met een gemengde functie
hebben een tweeledige gevel bestaande uit een multifunctionele plint
en een bovenbouw met woningen. De woningbouwcomplexen bevatten
gedifferentieerde woningen voor meerdere soorten huishoudens: voor
grote en kleine gezinnen en andere (bijzondere) huisvestingsvormen.
Veel aandacht is besteed aan de overgang tussen interieur en exterieur,
tussen het privédomein en de publieke ruimte. De straatwanden, gevelwanden en gevels krijgen reliëf door onregelmatige verspringingen van
de rooilijn en de daklijn, inpandige of uitgebouwde balkons en galerijen,
erkers, ingebouwde portieken en uitstulpende trappenhuizen. Dit reliëf
heeft een bijzonder effect op de openbare ruimte. Het leidt tot versmalling en verbreding van de straat. Doordat de bouwblokken een halfopen
verkaveling hebben, zijn de binnenterreinen toegankelijk. Deze binnenterreinen geven een nieuwe dimensie aan de publieke ruimte.
Binnen de stadsvernieuwingsarchitectuur valt een onderscheid te maken
tussen eenvoudige en doelmatige vormgeving en een meer ontwerpgerichte vormgeving die onder invloed staat van postmoderne architectuurstromingen als het neorationalisme en vernaculaire architectuur.
Een enkele keer zijn in het ontwerp details van de oorspronkelijke laat
negentiende-eeuwse bebouwing te herkennen, maar van aansluiting bij
de architectonische of stedenbouwkundige context van de wijk is nauwelijks sprake. De architectuur kenmerkt zich door de gevarieerde toepassing van uiteenlopende materialen, diverse vormexperimenten en soms
gewaagde kleurstellingen.

1994 - heden
Grotestedenbeleid en stedelijke vernieuwing manifesteren zich incidenteel in Oud-Crooswijk en op grote schaal in Nieuw-Crooswijk. Voortbordurend op de doelstellingen van de stadsvernieuwing zijn in deze
buurten gedurende het laatste decennium slechte woningen vervangen
door nieuwbouw. De nieuwbouw betreft zowel individuele panden als
complete bouwblokken. Bij individuele panden is – veel meer dan tijdens
de stadsvernieuwing – gezocht naar aansluiting bij de context van de
wijk: het architectonisch idioom, de typologie, of de stedenbouwkundige
schaal.
In Nieuw-Crooswijk is aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke architectuur uit de jaren twintig en dertig die in Nieuw-Crooswijk werd gerealiseerd: traditionalisme met expressionistische accenten. Twee woningtypen hoge appartementsgebouwen langs de Boezemlaan. Aan de
binnenhoven eengezinswoningen en herenhuizen. Verschillende bouwhoogten per pand. Afwisselend zadeldaken en platte daken. De uitbundige architectuur met verfijnde detaillering laat zich het best omschrijven
als een stedelijk vernacular met gebiedseigen vormen en materialen
die op geheel eigen wijze is geïnterpreteerd. Het gevarieerde architectuurbeeld is bereikt door verschillende architecten pandsgewijs te laten
ontwerpen. Eenheid in de verscheidenheid door standaardmaten, een
hoge plint en een strak ingerichte buitenruimte. Decoratief metselwerk in
baksteen met decoratieve bolletjes die sierlijke patronen over de gevels
weven. Sierroosters en balkonhekken met bloemmotief in plaatstaal.. Extra spektakel door blikvangers de groene TinTintoren, waarvan de bovenste verdiepingen vervaarlijk naar voren hellen en de seniorenflat Nieuw
Trapezium met klassieke motieven als pilasters en timpanen.
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Toelichting
De waardering is bedoeld als inspiratiebron én toetsingscriterium in ruimtelijke planvorming; het biedt
een kader om ruimtelijke plannen te beoordelen en
geeft de speelruimte aan waarbinnen herontwikkeling mogelijk is. In deel 2 van deze cultuurhistorische
verkenning, de ruimtelijke analyse, zijn de kenmerken
per gebiedseenheid geïnventariseerd. In deel 3, de
waardering, wordt de ruimtelijke kwaliteit van het onderzoeksgebied integraal gewaardeerd.
De ruimtelijke kwaliteit van Crooswijk en Rubroek
wordt bepaald door de landschappelijke ondergrond,
structuurelementen, de inrichting van de openbare
ruimte en de bebouwing. Op de waarderingskaart
worden alle structuurelementen, openbare ruimte,
bebouwing en ensembles aangegeven die waardevol
zijn. Waardevolle structuurelementen zijn de dragers
van het gebied, de bepalende routes en de lange lijnen die de ruimte op bepalende wijze vormen. Waardevolle open ruimten zijn belangrijke ontmoetingsplekken en waardevol groen is zeer bepalend voor de
beleving van het gebied.
Waardevolle bebouwing bestaat uit monumenten en
beeldbepalende objecten. In Crooswijk en Rubroek
bevinden zich veertien wettelijk beschermde objecten: vijf rijksmonumenten en negen gemeentelijke monumenten. Naast monumenten worden ook
beeldbepalende objecten en waardevolle ensembles
aangegeven. Beeldbepalende objecten hebben geen
wettelijke bescherming, maar zijn wel waardevol. Het
zijn geen monumenten, maar ze krijgen in principe
een planologische bescherming in het bestemmingsplan. Behoud en hergebruik zijn daarbij het uitgangspunt.

Beeldbepalende objecten zijn individuele gebouwen
die in hoge mate kenmerkend zijn voor het gebied;
representatief voor de periode en verkerend in redelijk gave conditie. Het eerste criterium is voor Crooswijk en Rubroek een problematische, aangezien van
de vooroorlogse bebouwing niet veel bewaard is gebleven. De bebouwing uit de periode tussen de twee
wereldoorlogen is grotendeels gesloopt dan wel grondig gerenoveerd tijdens de stadsvernieuwing. Van de
bebouwing vóór 1915 is zo weinig bewaard gebleven,
dat ze soms als een ‘solitair’ tussen de stadsvernieuwing staan en geen historische context meer hebben.
Deze solitaire panden zijn echter wel representatief
voor de periode waarin ze zijn gebouwd en zijn daarom vrijwel zonder uitzondering als beeldbepalend gewaardeerd. Daarnaast is er voor gekozen om ook de
laag van de stadsvernieuwing te waarderen. Tijdens
het onderzoek werd duidelijk hoe sterk deze laag in
Crooswijk en Rubroek is vertegenwoordigd. Uitsluiting van waardering omdat de laag van de stadsvernieuwing een relatief recente is, zou een vertekend
beeld van Crooswijk en Rubroek geven. In het kader
van Post 65, een van de drie erfgoedthema’s van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is de stadsvernieuwing in Crooswijk en Rubroek op zijn intrinsieke
kenmerken gewaardeerd.
Een waardevol ensemble is een compositorisch geheel; het bestaat uit meerdere fragmenten zoals gebouwen met annexen, structuurelementen en openbare ruimten die een duidelijke onderlinge samenhang
hebben. Deze onderlinge samenhang is historisch
gegroeid of binnen één stedenbouwkundig ontwerp
tot stand gekomen en uit zich in een herkenbare ruimtelijke karakteristiek die stilistisch en/of functioneel
is. Waardevolle ensembles zijn in hoge mate kenmer-

kend voor het gebied; representatief voor de periode
en verkeren in redelijk gave conditie.
Waarderingscriteria
Om te kunnen bepalen wat beeldbepalende objecten zijn, is gebruik gemaakt van de standaard die de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ontwikkeld voor het waarderen van bouwkunst. Met deze
standaard kunnen de monumentale waarden van een
gebouw helder en eenduidig vastgesteld worden. De
standaard is in principe ontwikkeld voor de aanwijzing
van een gebouw als monument. De rijks- en gemeentelijke monumenten in het onderzoeksgebied zijn
reeds volgens deze standaard gewaardeerd. Het ligt
voor de hand om deze standaard ook voor beeldbepalende objecten te hanteren. De waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria. De vakgebieden kunst en
geschiedenis vormen de basis van de waardering van
het gebouwde erfgoed. De hoofdcriteria zijn: cultuurhistorisch; architectuur- en kunsthistorisch; situationele
en ensemblewaarden; gaafheid en herkenbaarheid;
zeldzaamheid. Daarnaast spelen ook geestelijke, geografische, sociaaleconomische, bestuurlijke en technische ontwikkelingen een rol in de waardering, naast
gaafheid en zeldzaamheid. Daarom zijn de hoofdcriteria onderverdeeld in sub-criteria (zie bijlage). Zo krijgt
ieder monument of beeldbepalend object een eigen
palet van waarden.
Algemene waardering
Crooswijk en Rubroek worden gekenmerkt door een
sterke gelaagdheid die voortkomt uit verschillende
concepten van ruimtelijke ontwikkeling: Deze sterke
gelaagdheid vormt een bijzondere ruimtelijke karakteristiek van Crooswijk en Rubroek.

-- De eerste laag is die van de middeleeuwse ontginningen waarvan de structuren en polderverkaveling
gedeeltelijk nog in het stratenpatroon te herkennen
zijn. Deze structuren en polderverkaveling zijn uit
praktische overwegingen door de systemen van de
particuliere ontwikkelaars overgenomen.
-- De tweede laag is die van de negentiende-eeuwse hygiënische ingrepen die een nieuwe structuur
en schaal in het gebied invoegden: de aanleg van
grootschalige elementen als de begraafplaatsen,
de veemarkt en slachthuis, het exercitieveld en de
singels van het Waterproject.
-- De derde laag is die van het vroeg twintigste-eeuwse monumentale stadsbeeld waarin de straten als
assen zijn opgevat en monumentaliteit ontstaat door
gesloten bouwblokken met portiekwoningen.
-- De vierde laag is die van de wederopbouw waar
de historische structuur van het gebied geheel is
losgelaten en waar het te bebouwen gebied deel
uitmaakt van een stedenbouwkundig plan op het
niveau van de gehele stad.
-- De vijfde laag is die van de stadsvernieuwing waarin de focus weer naar de schaal van de stadswijk
en de woonbuurt verschoof. Het gebied binnen de
brandgrens is aangeheeld en ernstig verval is gesaneerd. Bestaande structuren en patronen zijn zelden
gehandhaafd of als inspiratiebron opgevat. De focus
lag weliswaar weer op de wijk en de buurt, maar de
schaal van de nieuwbouw was niet eerder zo groot.
-- De zesde laag is die van de stedelijke vernieuwing
waarbij de stedenbouwkundige structuur is gecorrigeerd en nog meer monumentaliteit is ingebracht.
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Waardering structuurelementen en open (groen)
ruimten
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Beeldbepalende historische structuurlijnen
-- De Oudedijk (huidige Rusthoflaan) en de Crooswijkseweg zijn van landschappelijke en stedenbouwkundige waarde als veenontginningsrelicten. De Crooswijkseweg is nog uitermate herkenbaar en fungeert
als structuur en door de functie als winkelstraat als
ruggengraat van de wijk. De Oude Dijk (huidige
Rusthoflaan) is van waarde als herinnering aan de
veenontginning en als belangrijke stedenbouwkundige hoofdroute uit het uitbreidingsplan uit 1913.
Waardevol is de laanbeplanting van platanen.
-- Van landschappelijke en stedenbouwkundige waarde zijn de Rotte en Linker Rottekade, omdat ze het
gebied in hoge mate structureren. Deze groenblauwe route reikt als lange lijn over de grenzen van het
gebied. Van waarde is de inrichting als wandelkade.
-- De Boezemlaan en de Boezem, van waarde als herinnering aan het waterbekken dat rond 1770 tussen
de Rotte en de Oostpoort werd aangelegd om het
overtollige water uit de lager gelegen polders op te
slaan en af te voeren.  
-- De Goudse Rijweg, van waarde als herinnering aan
de historische loop van de rijweg naar Gouda en
door de verlenging met de Admiraal de Ruyterweg
na de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste bovenwijkse structuren.

-- De Goudsesingel is van waarde als herinnering aan
de noordoostelijke grens van de middeleeuwse
Rotterdamse stadsdriehoek, als oorspronkelijke
scheiding tussen de stad Rotterdam en het ambacht Rubroek en – na de demping – als een van de
belangrijkste vooroorlogse en naoorlogse stedelijke
hoofdroutes.
-- Crooswijksestraat/Pijperstraat, van waarde als – in
de wijk zeldzame – kaarsrechte doorgaande lijn, die
als enige nog herinnert aan de ellenlange straten
met bebouwing die gebaseerd waren op de onderliggende polderverkaveling. Alle andere straten zijn
in de stadsvernieuwingsperiode onderbroken. Van
waarde als zuidelijke begrenzing van het Schuttersveld.
-- Paradijslaan (westelijk deel), markeert de oorspronkelijke loop van de zijarm van de Rotte, waaraan in
de middeleeuwen enkele boerderijen waren gevestigd. Het is rond 1915 opgenomen in de patte d’oie
die stedenbouwkundige Verhagen ontwierp om
Nieuw-Crooswijk te structureren.

Waardering structuurelementen

begraafplaats
openbaar groen
water
pleinruimte
binnenhof
beeldbepalende
historische structuurlijnen
beeldbepalende
ontworpen routes
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Beeldbepalende ontworpen hoofdroutes
-- Jonker Fransstraat, van waarde als onderdeel van
het verbeteringsplan van Rose uit 1858 voor de
lanenkwartieren in Cool en Rubroek. In de wederopbouwperiode werd de Jonker Fransstraat opgewaardeerd tot belangrijke winkelroute.
-- Boezemstraat/Boezemweg, een van de hoofdstructuren van de wijk en onderdeel van de patte d’oie
die dit deel van Crooswijk structureert.
-- Warande, als herinnering aan de grens van de stad
in de Middeleeuwen. Stedenbouwkundig van waarde als groene wig, die als overgang fungeert tussen
het complex Wereldhaven en het meanderende
woningbouwcomplex op het voormalige veemarktterrein.
-- Vondelweg, de uitzonderlijke breedte herinnert aan
de gedachte functie als uitvalsweg.
-- Admiraal de Ruyterweg, onderdeel van het wederopbouwplan voor de binnenstad uit 1946, een belangrijke schakel tussen Pompenburg en de Goudse
Rijweg.
-- Nieuw Crooswijkseweg, verlenging van de Crooswijksweg en een onderdeel van de patte d’oie die
dit deel van Crooswijk structureert.

Beeldbepalende open (groen)ruimten
Begraafplaatsen
-- Crooswijksebocht 31, Algemene Begraafplaats
Crooswijk door architect P. Adams, 1832 (zie rijksmonumenten).
-- Nieuwe Crooswijkseweg 123-125, Rooms Katholieke
Begraafplaats met arcade in traditionalistische stijl
door architect J.P.L. Hendriks, 1936 (zie gemeentelijk
monumenten).
-- Restant van de Joodse begraafplaats aan de Vondelweg, aangelegd in 1612, in gebruik geweest tot
1700. Waardevol als herinnering aan deze begraafplaats, maar ook als kleine open ruimte tussen de
middelhoogbouw langs de Vondelweg.
Openbaar groen
-- Het Schuttersveld is van waarde als enige parkruimte in de wijk en als herinnering aan het exercitieveld
van de Rotterdamse schutterij, dat hier vanaf 1864
oefende. De contouren van het voormalige exercitieveld zijn nog goed herkenbaar.
-- De Crooswijksesingel en Boezemsingel zijn van
waarde als herinnering aan de Molensloot en als
belangrijke onderdelen van Rose’s Waterproject.
Waardevol is het brede profiel, de groene inrichting,
de relatief lage gevelwanden erlangs (4-5 bouwlagen) en de aanwezigheid van voor Crooswijk zeldzame bebouwing van herenhuizen.
-- De brede groenstrook langs de Warande, die overloopt in de binnenhoven van de woningen erlangs.
Van waarde als herinnering aan de middeleeuwse
stadsgrens, als herinnering aan de ‘groene wig’ die
stedenbouwkundige W.G. Witteveen hier in zijn
wederopbouwplan gedacht had. Het is tevens een

Beeldbepalende structuurelementen
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Crooswijkseweg

Rusthoflaan

Goudse Rijweg

Linker Rottekade

Rotte

integraal onderdeel van het waardevolle ensemble
langs de Veemarkstraat (zie hieronder). Enkele bomen afkomstig van het oude veemarktterrein werden geïntegreerd in het parkontwerp.
-- De oevers langs de Rotte en de Boezem met boombeplanting maken het mogelijk de wijk bijna geheel
langs het water rond te wandelen.
Pleinruimten
-- De Koeweide, als herinnering aan de veeverzamelplaats van dit voormalige slachthuisterrein en als
bewust opgenomen onderdeel van de serie ruimten
in het stedenbouwkundig plan van dit gebied.
-- Het plantsoen aan de Spiegelnisserkade, als herinnering aan de kloostertuin die hier lag.
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Binnenhoven
-- De binnenhoven van het woningbouwcomplex op
het voormalige slachtthuisterrein (oostelijk van de
Boezemweg), ontworpen als een serie van beschutte speel- en verblijfsruimten, verbonden door een
systeem van wandelpaden.
-- De binnenhoven van het complex Wereldhaven, integraal onderdeel van het ensemble (zie waardering
ensembles).
-- De binnenhoven van het complex Heinekenterrein,
integraal onderdeel van het ensemble (zie waardering ensembles).
-- De binnenhoven van de twee woningbouwcomplexen ter weerszijden van de Hugo de Grootstraat,
ontworpen in samenhang met de woningbouwcomplexen en van een forse maat.

Waardering objecten en ensembles
Rijksmonumenten
-- Boezembrug in Jugendstil door architect S.J. Rutgers, 1903.
-- Boezemsingel 57, vuilvishuisje in Chalet-stijl door
architect W.A. Scholten, 1890.
-- Crooswijksebocht 31, Algemene Begraafplaats
Crooswijk door architect P. Adams, 1832
-- Crooswijksesingel 50, bedrijfsgebouw Heineken
Brouwerij in de stijl van het zakelijk expressionisme
door architect W. Kromhout, 1932.
-- Goudse Rijweg 403-417, woningen in neorenaissance stijl, 1885.
Gemeentelijke monumenten
-- Boezemstraat 450, woning in neorenaissance stijl
door architect C.N. van Goor, 1893.
-- Crooswijksesingel 18-20, schoolgebouw door architect K. Hooykaas, 1998.
-- Hendrik de Keyserstraat 72, Burgerhotel ‘De Zon’
in eclectische stijl door Ch. Eckhart, 1877. Kantoor
behorende bij Eckhart’s Meubelfabriek.
-- Jonker Fransstraat 41, brandgrenspand,1874.
-- Nieuwe Crooswijkseweg 123-125, Rooms Katholieke
Begraafplaats met arcade in traditionalistische stijl
door architect J.P.L. Hendriks, 1936.
-- Noorderbrug door Dienst Gemeentewerken, 1910.
-- Pootstraat 43, schoolgebouw voor lager onderwijs in
utilitaire stijl door Dienst Gemeentewerken, 1900.
-- Spiegelnisserbrug door Dienst Gemeentewerken,
1899.
-- Van Galenbrug door Dienst Gemeentewerken, 1896.

Beeldbepalende open (groen)ruimten

Algemene Begraafplaats

Rooms-Katholieke Begraafplaats
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Schuttersveld
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Waardevolle ensembles
-- Wereldhaven door W.G. Witteveen en J. Wils, 19411943; J.C. Bolten, D. Dürrer, 1946-1953. Van cultuurhistorisch belang als het eerste wederopbouwproject in Rotterdam en bovendien het enige dat
na de afgekondigde bouwstop toch uitgevoerd kon
worden. Van architectuurhistorisch belang door de
eenheid van stijl en karakteristiek voor de overgang
tussen de traditionele baksteenarchitectuur van de
jaren dertig en de geïndustrialiseerde woningbouw
van de jaren vijftig. Van stedenbouwkundig belang
als kamstructuur met hoogbouw aan de doorgaande weg en de daarachter gelegen laagbouw in een
open verkaveling aan woonstraten en groene binnenhoven waardoor het ensemble een groen-stedelijk karakter heeft.
-- Van Alkemadekwartier door C. van Traa en diverse
architecten, 1950-1958. Van cultuurhistorisch belang als onderdeel van het Basisplan (1946) dat als
leidend plan voor de wederopbouw van Rotterdam
gold. Van architectuurhistorische belang door de
combinatie van een eenduidige typologie en een
gevarieerde architectuurbeeld; dat wil zeggen,
portiekwoningen met winkels in de plint en expeditiehoven in de bouwblokken, uitgevoerd in de stijl
van de Delftse School, de shake-hands-architectuur
en het naoorlogs functionalisme.Van stedenbouwkundig belang door de ruimtelijke consistentie van
grote bouwblokken met steeds dezelfde rangschikking van bestemmingen: winkels op de begane
grond langs de doorgaande wegen, woningen op
de verdiepingen, bedrijven aan de expeditiehoven
en secundaire straten.
-- Ensemble Veemarktstraat, woningbouwproject,
uitgevoerd vanaf 1976 (Bureau Leo de Jonge).

Stedenbouwkundig en typologisch van waarde door
de opzet als een meanderende structuur met ruim
driehonderd woningen rondom open hoven. Beeldbepalende locatie op de hoek van de Warande en
de Boezemweg. Duidelijk onderscheid tussen een
lommerrijke groene kant met wandelpaden en een
sterk verharde kant met parkeerplaatsen. De inrichting van de openbare ruimte was nauw verbonden
met de opzet van de architectuur. Een wandelpad
in oost-westrichting verbond alle binnenhoven met
elkaar, dwars door het gebouw. Precies op de plek
waar beide elkaar ontmoeten verspringt ook de
bouwhoogte van vier naar drie verdiepingen. De
doorgangen zijn inmiddels dichtgezet, maar nog wel
herkenbaar.
-- Ensemble Heinekenterrein, woningbouwproject uit
1976 (bureau Mol en Reijenga). Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het landelijke programma Experimentele Woningbouw, dat van 1968
tot 1980 geldelijke steun verleende aan vernieuwende woningbouwprojecten. Van stedenbouwkundige
waarde door de opbouw uit gesloten bouwblokken
rondom binnenhoven, de inrichting van de openbare ruimte als autovrije woonerven en leefstraten en
de relatief zorgvuldige aansluiting op het bestaande.
Van architectuurhistorische waarde als onderdeel
van het oeuvre van architectenbureau Mol en Reijenga en door de ontworpen overgangen tussen openbaar en privé (trappartijen, balkons, in- en uitspringende gebouwdelen, muurtjes).
-- Ensemble Slachthuisterrein, woningbouwproject uit
1980 (bureau Apon, v.d. Berg, Ter Braak en Tromp).
Van cultuurhistorische waarde als het grootste
herstructureringsproject van Crooswijk en als herinnering aan het voormalige slachthuisterrein. Van

Waardering objecten en ensembles
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gemeentelijk monument
beeldbepalend object
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Ensemble Van Alkemadekwartier
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stedenbouwkundige waarde door de ruime verkaveling van bijna gesloten bouwblokken rondom langgerekte binnenhoven. Waardevol in de openbare
ruimte zijn de looproutes die de binnenhoven met
elkaar verbinden, de parkzone langs de Boezem en
de Koeweide als herinnering aan de oude veeweide.
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Beeldbepalende objecten
-- Boezemdwarsstraat 1-3/Slachthuiskade 38-40:
Openbare Basisschool met onderwijzerswoning,
1882. Waardevol als een van de oudste schoolgebouwen in Crooswijk. Bijzonder als complex met
meerdere schoolgebouwen en een onderwijzerswoning in een ingetogen architectuur.
-- Boezemsingel 13: Openbare Basisschool, 1876.
Van belang als oudste schoolgebouw in Crooswijk.
Het markante gebouw moet door zijn afmetingen
in vergelijking met de oorspronkelijke omringende
bebouwing indrukwekkend zijn geweest.
-- Boezemsingel 18-19, 21-25: Woonhuizen, 18711875. Waardevol als een van de oudste woonhuizen
in Crooswijk. Woningen voor de gegoede klasse aan
de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. De woningen staan achter de
rooilijn. De voortuinen dragen bij aan het lommerrijke karakter van de Boezemsingel. De traditioneel
vormgegeven woningen dragen bij aan een schilderachtig straatbeeld.
-- Boezemstraat 188, 192-222, 238-240: Poortgebouwen Slachthuis, 1899. Waardevol als herinnering aan
het Openbare Slachthuis van Rotterdam, een van
de grootse van Nederland. De poortgebouwen zijn
ontworpen in de eclectische stijl. Door de symmetrische opzet vormen de poortgebouwen een markant
en herkenbaar ensemble aan de Boezemstraat.

-- Boezemweg 166-170/Gerdesiaweg 492-494: Gereformeerde Nieuwe Oosterkerk naar ontwerp van
architecten B. van Heijningen en B. Uyterlinde,
1950-1952. Van belang als kerk uit de periode van
de wederopbouw. Markant gebouw door de gemetselde gevels met rasters van vierkante betonnen
kozijnen, het daklandschap en opengewerkte klokkentoren. Fraai gelegen kerkplein aan de kruising
Boezemweg-Gerdesiaweg.
-- Boezemweg 172-174: B.L.O. School met gymnastiekzaal, 1958. Van belang als schoolgebouw uit de
periode van de wederopbouw. Eenvoudige, maar
verzorgde architectuur met geprefabriceerde puien
in gave staat.
-- Crooswijksesingel 2-3: Boven- en benedenwoningen
met hoekwinkel, 1899. Waardevol als woning voor
de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals
bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. Stijlinvloeden van de neorenaissance. Vormgegeven met aandacht voor de hoekoplossing. Vormt met de andere
woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 4: Boven- en benedenwoning,
1902. Waardevol als woning voor de gegoede klasse
aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de neorenaissance
en rationalisme. Vormt met de andere woningen aan
de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 5: Boven- en benedenwoning,
1895. Waardevol als woning voor de gegoede klasse
aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de neorenaissance
en chaletstijl. Vormt met de andere woningen aan
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de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 6: Boven- en benedenwoning,
1902. Waardevol als woning voor de gegoede
klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door
stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur met
verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de Jugendstil. Vormt met de andere woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 7: Boven- en benedenwoning,
1898. Waardevol als woning voor de gegoede klasse
aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van het eclecticisme.
Vormt met de andere woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 8-15: Boven- en benedenwoningen, 1898. Waardevol als woningen voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld
door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur
met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van het
eclecticisme. Vormt met de andere woningen aan de
Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 16-17: Boven- en benedenwoningen, 1894 of 1899. Waardevol als woningen voor
de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals
bedoeld door stadsarchitect W.N. Rose. Stijlinvloeden van de neorenaissance. Vormt met de andere
woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 23: Boven- en benedenwoning,
1900. Waardevol als woning voor de gegoede
klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door
stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur met
verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de neorenaissance. Vormt met de andere woningen aan de

Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 24-25: Boven- en benedenwoningen, 1899. Waardevol als woningen voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld
door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur
met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de
neorenaissance en chaletstijl. Vormt met de andere
woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 26-29: Boven- en benedenwoningen, 1899. Waardevol als woningen voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld
door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur
met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de neorenaissance. Vormt met de andere woningen aan de
Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 30-31: Boven- en benedenwoningen, 1899 Waardevol als woningen voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld
door stadsarchitect W.N. Rose. Fraaie architectuur
met verfijnde detaillering. Stijlinvloeden van de neorenaissance. Vormt met de andere woningen aan de
Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 32: Herenhuis, 1873. Waardevol
als woning voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N.
Rose. Fraaie architectuur met verfijnde detaillering.
Stijlinvloeden van de rondboogstijl. Vormt met de
andere woningen aan de Crooswijksesingel een
schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijksesingel 33: Herenhuis, 1899. Waardevol
als woning voor de gegoede klasse aan de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N.
Rose. Fraaie architectuur met verfijnde detaillering.
Stijlinvloeden van de neorenaissance en chaletstijl.
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Nieuwe Crooswijkseweg 123-125
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Vormt met de andere woningen aan de Crooswijksesingel een schilderachtig straatbeeld.
-- Crooswijkseweg 38; pastorie, 1951. Van belang als
pastorie bij de in 1977 gesloopte Sint Barbarakerk.
Goed en zeer fraai voorbeeld van traditionalistische
architectuur (Delftse School) uit de vroege wederopbouwperiode. Vanwege het ontbreken van de
oorspronkelijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige context, is de pastorie een ‘gemankeerd’
beeldbepalend object.
-- Crooswijkseweg 83/Marnixstraat 2: Hoekwinkel,
1895. Waardevol door de uitbundige decoraties in
de stijl van de neorenaissance. Vormgegeven met
aandacht voor de hoekoplossing.
-- Crooswijkseweg 99/ Isaäc Hubertstraat 3-19: Hoekwinkel, 1927-1930. Van belang door de vormgegeven met aandacht voor de hoekoplossing en de
gevels met expressief metselwerk.
-- Crooswijkseweg 92-96: Winkels met bovenwoningen, 1915. Van belang door zowel de winkelpuien
op de hoeken als de gevels van de bovenwoningen
in de stijl van het rationalisme. Vormgegeven met
aandacht voor de hoekoplossing.
-- Crooswijkseweg 127-129: Herenhuizen,1885-1886.
Twee identieke herenhuizen die van waarde zijn als
woningen voor de gegoede klasse nabij de lommerrijke singel zoals bedoeld door stadsarchitect W.N.
Rose. Fraaie architectuur in de stijl van de neorenaissance met verfijnde detaillering. Schilderachtig
silhouet door de trapgevels. Markante ligging op de
kruising van de Crooswijksesingel en Crooswijkseweg.
-- Crooswijkseweg 192-250 en Vondelweg 2-14 /
Goudse Rijweg 414-500: woningbouwproject bestaande uit twee woonblokken, 1976, bureau Leo

de Jonge. Stedenbouwkundige en ensemblewaarde
door belangrijke ligging op twee hoeken van de
kruising van de Goudse Rijweg en Crooswijkseweg.
Typologisch van waarde door de experimentele
opzet met tweekamerwoningen op de begane
grond en een ontsluiting buitenom naar de tweede
verdieping naar de bovenliggende maisonnettes.
Architectonisch steken deze projecten boven het niveau uit van veel van de andere stadsvernieuwingsprojecten in de wijk. De horizontale betonbanden,
trappartijen, de balkons, gevelbeëindigingen en
verschillende formaten vensters dragen bij aan de
gevelplastiek.
-- Dirk Smitsstraat 76: Openbare Basisschool, 1910.
Van belang als vooroorlogs schoolgebouw in
Rubroek. Een representatief voorbeeld van scholenbouw door Gemeentewerken in de beginjaren van
de twintigste eeuw.
-- Exercitiestraat 2/ Paradijslaan 104: Hoekwinkels,
1924. Van belang als hoekwinkels in pand met grote
etalages. Vormgegeven met aandacht voor de hoekoplossing. Door afgeschuinde hoek is een kleine
pleinruimte ontstaan.
-- Exercitiestraat 4-27: Woonhuizen, 1924. Van belang door de zorgvuldig gedetailleerde gevels met
decoratief metselwerk en markante gevelbeëindigingen in de stijl van het expressionistisme. Het
geheel vormt een gevarieerde straatwand langs een
parkstrook bij de Rooms Katholieke Begraafplaats.
-- Exercitiestraat 28/Schuttersweg 89-95: Hoekwinkel
en woningen, 1923-1924. Van belang als hoekwinkel met grote etalages en expressionistische roedeverdeling. Vormgegeven met aandacht voor de
hoekoplossing. De gevels van de woningen hebben
decoratief metselwerk.
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-- Frederikstraat 155: Woonhuis, 1880. Waardevol als
een van de weinige woonhuizen uit de negentiende
eeuw in deze buurt dat niet tijdens het interbellum
of de stadsvernieuwing is gesloopt.
-- Goudseweg 15: School voor Lager Onderwijs, naar
ontwerp van B.M. den Hollander (Gemeentewerken),
1953. Waardevol vanwege de functie voor de wederopbouwbuurt in Rubroek (hoewel nu geïsoleerd
gelegen tussen stadsvernieuwing). Goed voorbeeld
van naoorlogse gestandaardiseerde scholenbouw,
een van de eerste stenen ‘Den Hollanderscholen’
met twee bouwlagen. Typologische uitdrukking van
nieuwe onderwijsopvattingen van grote lokalen met
verplaatsbaar meubilair. Eenvoudige, maar verzorgde architectuur in gave staat. Sterke ensemblewaarde door de functionele, stilistische en ruimtelijke
samenhang met de Waalse School aan de overzijde
van het schoolplein (Goudseweg 25).
-- Goudseweg 25: Waalse School, 1954. School voor
Lager Onderwijs. Waardevol vanwege de functie
voor de wederopbouwbuurt in Rubroek (hoewel nu
geïsoleerd gelegen tussen stadsvernieuwing). Goed
voorbeeld van naoorlogse gestandaardiseerde scholenbouw. Eenvoudige, maar verzorgde architectuur
Sterke ensemblewaarde door de functionele, stilistische en ruimtelijke samenhang met de school aan
de overzijde van het schoolplein (Goudseweg 15).
-- Goudse Rijweg 419-599: R.K. Allerheiligste Verlosserkerk, naar ontwerp van architect J. Kayser,
1882-1884. Waardevol als de enige overgebleven
vooroorlogse kerk in Rubroek en Crooswijk. De kerk
is ontworpen in de stijl van de neogotiek. Nadat de
kerk in 1978 aan de eredienst is onttrokken kreeg
het gebouw een nieuwe bestemming als huisvesting van studenten en jongeren en was daarmee een

vroeg voorbeeld van herbestemming. Inbegrepen
is ook de aangebouwde woningbouw, die door de
markante getrapte gevelopbouw de overgang vormt
van de grotere stadsvernieuwingscomplexen in de
omgeving naar het kerkgebouw.
-- Haverlandstraat 12: Openbare Basisschool, 1909.
Van belang als vooroorlogs schoolgebouw in
Rubroek. Interessant door contrast tussen de gesloten gevel aan de straatzijde en gevel met grote
vensters aan het binnenterrein.
-- Hendrikstraat 1: Hoekwinkels, 1909. Van belang
door de winkelpuien. Vormgegeven met aandacht
voor de hoekoplossing.
-- Hendrik de Keyserstraat 60-62: Eckhart’s Meubelfabriek, 1877. Van belang als een van de weinig overgebleven fabrieksgebouwen in Crooswijk. De meubelfabriek is in 2012 gerenoveerd en herbestemd als
appartementencomplex.
-- Hugo de Grootstraat 6-58/ Goudse Rijweg 260-264:
Woonhuizen, 1913. Waardevol als de enige vooroorlogse bebouwing in Rubroek ten zuiden van de
Goudse Rijweg. Schilderachtig gevelbeeld door de
drukke ornamentiek en afwisseling van erkers en
balkons. Flankerende bebouwing langs de zichtlijn
naar de Allerheiligste Verlosserkerk.
-- Isaac Hubertsstraat 151: Oscar Romeroschool, 1984.
Van belang vanwege oorspronkelijk multifunctionele
opzet, namelijk school en buurthuis, kenmerkend
voor de stadsvernieuwing. Gevarieerd architectuurbeeld door dakenplan, geknikte gevels, overgangen
tussen binnen en buiten. Maakt deel uit van een
stadsvernieuwingsbuurt.
-- Jonker Fransstraat 71-83: Winkels met bovenwoningen, 1951-1952. Van belang als uitwerking van het
Basisplan. Fraai voorbeeld van wederopbouwarchi-
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Crooswijkseweg 92-96
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tectuur in de stijl van de Delftse School met zorgvuldige detaillering.
-- Jonker Fransstraat 82-100: Winkels met bovenwoningen, 1952-1953. Van belang als uitwerking van
het Basisplan. Goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in de stijl van shake-hands met gevarieerd
gevelbeeld.
-- Jonker Fransstraat 106-122: Winkels met bovenwoningen, 1954. Van belang als uitwerking van het
Basisplan. Overtuigend voorbeeld van zorgvuldig
gedetailleerde wederopbouwarchitectuur in de stijl
van shake-hands met ritmisch gelede gevel.
-- Kerkhoflaan 47-155: portiekwoningen, 1921-1923.
Van belang als een van de eerste blokken met
portiekwoningen in Rotterdam die voldeden aan
de eisen van de Woningwet. De portiekwoningen
vormden oorspronkelijk een gesloten bouwblok en
behoorden tot het woningbouwproject Reserveboezem. Eenvoudige, maar verzorgde architectuur
die bijdroeg aan het monumentale stadsbeeld dat
stedenbouwkundige P. Verhagen voor ogen stond
toen hij Nieuw-Crooswijk ontwierp.
-- Linker Rottekade 1-4: Hoekcafé, 1911. Van belang
als hoekpand met café. Vormgegeven met aandacht
voor de hoekoplossing.
-- Linker Rottekade 292: Ziederijgebouw van de Heineken Bierbrouwerij naar ontwerp van W. Kromhout,
een reconstructie uit 1981. Van belang als herinnering aan een van de grootste fabrieken in Crooswijk.
Goed voorbeeld van de expressionistische bouwstijl.
Ruimtelijk-functionele relatie met de Rotte. Door
markant silhouet fungeert het ziederijgebouw als
landmark.
-- Nieuwe Boezemstraat 3-9/Nieuwe Crooswijkseweg 20-30: Portiekwoningen, 1920. Waardevol als

een van de eerste blokken met portiekwoningen in
Rotterdam die voldeden aan de eisen van de Woningwet. Verzorgde architectuur die bijdroeg aan het
monumentale stadsbeeld dat stedenbouwkundige
P. Verhagen voor ogen stond toen hij Nieuw-Crooswijk ontwierp. Het blok voegt zich in de patte d’oie.
De hoeken van het blok worden gemarkeerd door
torentjes met tentdak.
-- Nieuwe Crooswijkseweg 60-82/ Rusthoflaan 43/
Vaandrigstraat 23-27: Hoekcafé, hoekwinkel, bedrijfspanden met bovenwoningen, beneden- en bovenwoningen, 1923. Gevelwand vormt door eenheid
in hoogte en materiaal een waardevolle architectonische eenheid. De hoekoplossingen zijn met aandacht vormgegeven. Markante gevelbeëindigingen
in de stijl van het expressionisme. Van belang door
de ligging tegenover de poort van de Rooms Katholieke Begraafplaats
-- Paradijslaan 41: Stoomwasserij ‘De Rijzende Zon’ en
kantoorgebouw van F. Overmans, 1881, ca.1910.
Fabriek met hoge schoorsteen (1881) en representatief kantoorgebouw (ca. 1910). Van belang als een
van de weinige bedrijfsgebouwen die Crooswijk rijk
was. Representatieve gevels van kantoor aan Paradijslaan is zorgvuldig gedetailleerd en heeft fraaie
tegeltableaus met bedrijfsnamen. Markant silhouet
door hoge schoorsteen.
-- Paradijslaan 81-89/Rusthoflaan 29-31/Rusthofstraat
4-88: portiekwoningen, 1922. Van belang als een
van de eerste blokken met portiekwoningen in
Rotterdam die voldeden aan de eisen van de Woningwet. De portiekwoningen vormden oorspronkelijk een gesloten bouwblok en behoorden tot het
woningbouwproject Reserveboezem. Eenvoudige,
maar verzorgde architectuur die bijdroeg aan het
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monumentale stadsbeeld dat stedenbouwkundige
P. Verhagen voor ogen stond toen hij Nieuw-Crooswijk ontwierp.
-- Paradijslaan 126-130/Rakstraat 2: Hoekwinkel, winkel en woningen, 1904. Van belang als hoekwinkel
en winkel met grote etalages. Vormgegeven met
aandacht voor de hoekoplossing in de stijl van het
rationalisme. De winkels en woningen vormen een
architectonische eenheid.
-- Pootstraat 41: Openbare Bewaarschool, 1907. Van
belang als schoolgebouw voor kleuters. Zorgvuldig
vormgegeven met stijlinvloeden van de neorenaissance en chaletstijl.
-- Rusthoflaan 56: Schoolgebouwen, 1914-1915. Van
belang als schoolgebouwen op binnenterreinen die
een vorm van pragmatisch ruimtegebruik vertegenwoordigen en tegelijkertijd bescherming bieden aan
kleine kinderen.
-- Tamboerstraat 2-20/Boezemstraat 39: Woonhuizen
en hoekcafé, 1909-1910. Waardevol als een van de
weinige woonhuizen met hoekcafé uit deze periode
in Crooswijk met invloeden van de neorenaissance
en het rationalisme. Vormgegeven met aandacht
voor de hoekoplossing. De woonhuizen en het
hoekcafé vormen een architectonische eenheid
en versterken het karakter van de Tamboerstraat
waar veel bebouwing uit de eerste decennia van
de twintigste eeuw staat. Dat is voor Crooswijk een
zeldzaamheid. Aangezien het een grote architectonische eenheid betreft, heeft het geheel een hoge
zeldzaamheidswaarde.
-- Tamboerstraat 26: Winkelpand, 1911. Waardevol

als winkelpand met fraaie winkelpui. Het winkelpand versterkt het karakter van de Tamboerstraat
waar veel bebouwing uit de eerste decennia van
de twintigste eeuw staat. Dat is voor Crooswijk een
zeldzaamheid. Aangezien het een grote architectonische eenheid betreft, heeft het geheel een hoge
zeldzaamheidswaarde.
-- Tamboerstraat 28-30: Woonhuizen, 1914. Waardevol
als een van de weinige woonhuizen uit deze periode
in Crooswijk met invloeden van de neorenaissance
en het rationalisme. De woonhuizen versterken het
karakter van de Tamboerstraat waar veel bebouwing
uit de eerste decennia van de twintigste eeuw staat.
Dat is voor Crooswijk een zeldzaamheid.
-- Tamboerstraat 9: Christelijke Ambachtsschool met
trafohuisje, 1908. Waardevol als schoolgebouw voor
technisch onderwijs in Crooswijk. In de stijl van het
rationalisme. Met een monumentale entree. Het
gebouw is recentelijk gerenoveerd en de bebouwing op het binnenterrein is geheel vernieuwd. [De
uitbreiding uit 1914, aan de Vaandrigstraat wordt
later in dit hoofdstuk beschreven.]
-- Tamboerstraat 11-17: Woonhuizen, 1908-1909.
Waardevol als een van de weinige woonhuizen uit
deze periode in Crooswijk met invloeden van de
neorenaissance, de chaletstijl en het rationalisme.
De woonhuizen versterken het karakter van de
Tamboerstraat waar veel bebouwing uit de eerste
decennia van de twintigste eeuw staat. Dat is voor
Crooswijk een zeldzaamheid.
-- Willem Schümannstraat 2, Rioolgemaal, 1954.
Waardevol als rioolgemaal dat deel uitmaakt van
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een keten van gemalen dat afvalwater transporteert.
Het gemaal is ontworpen in de stijl van de Delftse
School (naoorlogs traditionalisme) met aan straatzijde grote glaspuien.
-- Vaandrigstraat 2-8/Boezemstraat 9-15: Woonhuizen
en hoekcafé, 1914. Van belang als een van de weinige woonhuizen met hoekcafé uit deze periode in
Crooswijk. Met invloeden van de neorenaissance en
het rationalisme. Vormgegeven met aandacht voor
de hoekoplossing. De woonhuizen en het hoekcafé
vormen een architectonische eenheid.
-- Vaandrigstraat (zonder huisnummer): Christelijke
Ambachtsschool, 1914. Van belang omdat het een
grootschalige uitbreiding betreft van de Ambachtsschool in de Tamboerstraat, wat aangeeft hoe
belangrijk de Ambachtsschool voor Crooswijk was.
Vormgegeven in een meer traditionalistische stijl
dan het gebouw in de Tamboerstraat.
-- Vaandrigstraat 14: Badhuis, 1922. Waardevol als het
nog enige bewaard gebleven badhuis In Crooswijk
waardoor het grote zeldzaamheidswaarde heeft. Van
bijzondere waarde door zijn typologie. Representatief voorbeeld van badhuizen die door Gemeentewerken werden gebouwd tijdens het interbellum
met gesloten gevels en kleine vensters.
-- Van Alkemadestraat 2: GEB onderverdeelstation,
1956. Van belang door de kubistische hoofdvorm en
het markante silhouet van de ventilatieschachten.
-- Van Alkemadestraat 5-7: LOM-scholen Sint Martinusschool (RK) en Dr. Abraham Kuyperschool (gereformeerd), Instituut Bender, naar ontwerp van Van den
Broek en Bakema Architecten, 1967 Cultuurhistorische waarde: Van belang als scholen voor kinderen
met Leer- en Opvoedings Moeilijkheden. Bijzonder
omdat geloofszuilen in één gebouw waren onderge-

bracht: op de begane grond en 1e etage de gereformeerde LOM-school, en op de 2e en 3e etage de
rooms-katholieke LOM-school. Architectuurhistorische waarde: Middenhoogbouw met sterke horizontale geleding door vensterstroken, contrast tussen
open en gesloten gevels. Stedenbouwkundige waarde: Schoolplein aan voorzijde grensde oorspronkelijk aan de Vondelweg waardoor de plaatsing van
de vleugels het gebouw een open en uitnodigend
karakter had. Dat verband is door het in 2001 gebouwde appartementencomplex verstoord geraakt.

Beeldbepalende objecten

Tamboerstraat 26-30

Tamboerstraat 9

Tamboerstraat 11-17

Willem Schümannstraat 2

75

Vaandrigstraat 2-8/Boezemstraat 9-15

Van Alkemadestraat 5-7

Vaandrigstraat

Vaandrigstraat 14

Van Alkemadestraat 2

4 . A an bev e lin ge n
De aanbevelingen bieden concrete uitgangspunten
voor herontwikkeling. Hierin zijn suggesties verwerkt
om de beeldbepalende kwaliteiten te versterken.
Ten aanzien van de historische gelaagdheid
-- Houd de historische gelaagdheid zo veel mogelijk
zichtbaar. Probeer de onderscheidende tijdlagen
voldoende herkenbaar en beleefbaar te houden.
Ten aanzien van de landschappelijke ondergrond
-- Koester de gebieden waar de middeleeuwse ontginningsstructuren nog in het stratenpatroon te herkennen zijn, omdat ze aan de pragmatische stratenplannen ten grondslag lagen. Waar die structuur tijdens
de stadsvernieuwing onduidelijk is geworden, ligt
een kans om deze te verbeteren.
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Ten aanzien van de structuurelementen
-- Benadruk de lengte van de Crooswijkseweg-Nieuwe
Crooswijkseweg door het straatprofiel van een eenduidig ontwerp te voorzien.
-- Houd de middenberm van de Rusthoflaan open
zodat de zichtlijn naar de begraafplaats open blijft;
idealiter parkeren aan gevelzijde, niet langs middenberm.
-- Behoud en benadruk de rechtstand van de Crooswijksestraat-Pijperstraat. Een verbeteringsslag in
materialisering en de indeling van de ruimte is
noodzakelijk.

Ten aanzien van de open ruimte en groen
-- Houd de visuele relatie tussen het Schuttersveld en
de Rotte zo veel mogelijk in stand.
-- Versterk de Rottekade als wandelroute zoals in het
plan De Groene Rotte uit de periode van de stadsvernieuwing.
Ten aanzien van de bebouwing
-- Renoveer alle aangetaste bebouwing uit de eerste
twee bouwperioden. Ga daarbij uit van herstel van
de oorspronkelijke kwaliteiten van de gevels.
-- Koester de hoekoplossingen van de bebouwing uit
de eerste twee bouwperioden die met aandacht zijn
gemaakt, zowel qua vormgeving als functie (winkels
en cafés).
-- Koester het afwisselende bebouwingsbeeld aan de
Crooswijkseweg en de vooroorlogse hoekgebouwen
die als historische ankerpunten fungeren.
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Bijl a ge: w a a rd e r in gs c ri te ri a v oor b ou wk u n s t d o or de R CE
I. Cultuurhistorische waarden
1. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een)
culturele, sociaal- economische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/
of geestelijke ontwikkeling(en);
2. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een)
geografische, landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
3. belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een)
technische en/of typologische ontwikkeling(en);
4. belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pioniers karakter;
5. belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
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II. Architectuur- en kunsthistorische waarden
1. bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van
de architectuur en/of bouwtechniek;
2. bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een
bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar;
3. belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische
kwaliteiten van het ontwerp;
4. belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst;
5. belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang
tussen exterieur en interieur(onderdelen).
III. Situationele en ensemblewaarden
1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel
en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
a. bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het
aanzien van zijn omgeving; b. bijzondere betekenis van het complex
voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of streek;
2. a. bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij behorende

groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of
archeologie; b. bijzondere betekenis van het object wegens de wijze
van verkaveling/inrichting/voorzieningen.
IV. Gaafheid en herkenbaarheid
1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid
en/of herkenbaarheid van ex- en/of interieur;
2. belang van het object/complex wegens de materiële technische en/
of constructieve gaafheid;
3. belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking
van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van
belangwekkende historische bouw- en/of gebruiksfasen;
5. belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van
het gehele ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en
bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg e.d.);
6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
V. Zeldzaamheid
1. belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in
architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel
opzicht;
2. uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot één of meer van de onder I t/m III genoemde
kwaliteiten.

