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INLEIDING

Aanleiding
4JOET������CSFOHU�EF�HFNFFOUF�3PUUFSEBN�EF�IJTUPSJTDIF�POUXJLLFMJOH�XBBSEFWPMMF�
architectuur en ruimtelijke karakteristieken van haar deelgebieden in beeld door 
middel van cultuurhistorische verkenningen. Deze cultuurhistorische verkenningen 
met hun waarderingen en aanbevelingen worden gebruikt als afwegingskader 
bij (her-)ontwikkelingen en als input voor beschermende maatregelen in 
CFTUFNNJOHTQMBOOFO��5FO�CFIPFWF�WBO�EF�CFTUFNNJOHTQMBOOFO�5FSCSFHHF�
0PTU�FO�/JFVX�5FSCSFHHF�JT�EPPS�#VSFBV�NPOVNFOUFO�FO�DVMUVVSIJTUPSJF�WBO�
Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam opdracht gegeven voor het maken 
van een cultuurhistorische verkenning van het bestemmingsplangebied. Het 
onderzoeksgebied van deze cultuurhistorische verkenning valt ongeveer samen met 
IFU�CFTUFNNJOHTQMBOHFCJFE��IFU�PNWBU�5FSCSFHHF�0PTU�/JFVX�5FSCSFHHF�FO�IFU�
HFCJFE�SPOE�EF�5FSCSFHTFXFH�UFO�[VJEFO�WBO�EF�SJKLTXFH�"����5FSCSFHHF�8FTU�WBMU�
onder het bestemmingsplangebied Molenlaankwartier en wordt derhalve niet in deze 
verkenning behandeld. De grenzen van het onderzoeksgebied worden gevormd 
EPPS�EF�3PUUF�EF�PPTUFMJKLF�SBOE�WBO�IFU�5FSCSFHTFQBSL�5FSCSFHTFQMFJO�#PTESFFG�
tot voorbij het postsorteercentrum, de spoorlijn en rijksweg A20. 
De uitkomsten van deze cultuurhistorische verkenning zullen als afwegingskader 
NFFHFOPNFO�XPSEFO�CJK�IFU�PQTUFMMFO�WBO�EF�CFTUFNNJOHTQMBOOFO�5FSCSFHHF�0PTU�
FO�/JFVX�5FSCSFHHF��
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 Rotterdam) 
voorzag het onderzoek van input op het gebied van archeologie en bracht de 
IJTUPSJTDIF�FO�IVJEJHF�DBSUPHSBmTDIF�HFHFWFOT�JO�CFFME��
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
%F�DVMUVVSIJTUPSJTDIF�WFSLFOOJOH�WBO�5FSCSFHHF�CFTUBBU�VJU�WJFS�POEFSEFMFO��EF�
historische ontwikkeling, de ruimtelijke analyse, de waardering en aanbevelingen. 
In het eerste deel, de historische ontwikkeling, is inzichtelijk gemaakt welke 
veranderingen het polderlandschap onderging hoe de lintbebouwing langs 
de Bergse Linker Rottekade zich ontwikkelde en hoe gezocht werd naar 
uitbreidingsmogelijkheden die uiteindelijk tot de aanleg van een binnenstedelijke 
Vinex-wijk leidde.
*O�IFU�UXFFEF�EFFM�JT�IFU�SVJNUFMJKL�CFFME�WBO�EF�IVJEJHF�XJKL�5FSCSFHHF�OBEFS�
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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boven: kaart van de Rotte door Jan Potter, 1566.
rechtsonder een uitsnede waarop o.a. de brug over de Rotte, de Ommoordse 
Laan en de Ommoordse Verlaten te zien zijn.
linksonder: kaart van Hoogheemraadschap Schieland door Jan Jansz. 
Stampioen de Oude, 1684.
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1. BIOGRAFIE VAN TERBREGGE

Het landschap als basis
De Rotte is van oudsher een natuurlijke afvoerweg van overtollig regenwater in 
de veengebieden ten noorden van Rotterdam. De oeverzone en het aangrenzend 
veengebied waren tijdens de IJzertijd (800 v.Chr.-0) en Romeinse tijd (0-350 n.Chr.) 
verspreid bewoond. Na de Romeinse tijd verdween de bewoning. 
Door overstromingen zette zich in de achtste eeuw een kleilaag af op de veenbodem 
van het Schiegebied. In de tiende en elfde eeuw werden de klei-op-veengebieden 
ontgonnen. Bewoning concentreerde zich in de hoger gelegen gebieden langs 
waterlopen, ontginningsassen en op de toppen van rivierduinen. Door de 
kunstmatige ontwatering kwamen de ontgonnen gebieden steeds lager te liggen en 
werden kwetsbaar voor overstromingen. In de twaalfde eeuw werd het Schiegebied 
regelmatig geteisterd door stormvloeden. De zware stormvloeden in 1134 en 1163 
veroorzaakten overstromingen die in grote delen van het Schiegebied opnieuw 
een kleipakket afzetten. Dit kleipakket heeft de oudere sporen van bewoning en 
ontginning in de laaggelegen gebieden 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. Deze benaming 
is afgeleid van de cope, de pachtovereenkomst tussen de landheer en de 
ontginner over het te ontginnen gebied. De copen werden gescheiden door 
ontwateringssloten, ook wel 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 waterlopen, paden en nog bestaande 
ontginningsassen gegraven waardoor een strookvormige verkaveling ontstond. 
Vervolgens werd het gebied bedijkt. Op de koppen van de kavels werden 
boerderijen gebouwd. Het Schiegebied was een slagenlandschap met vaak 
langgerekte, smalle kavels en in lintbebouwing gegroepeerde boerderijen langs 
de paden die evenwijdig aan de dijken liepen. In de loop van de dertiende eeuw 
breidden de bedijkingen zich uit en werd tenslotte de Schielands Hoge Zeedijk 
aangelegd waardoor de dijken in de oude dijkengordel hun waterkerende functie 
verloren. 

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. 
)FU�POEFS[PFLTHFCJFE�5FSCSFHHF�NBBLUF�EFFM�VJU�WBO�EF�BNCBDIUTIFFSMJKLIFJE�
Hillegersberg. 

Polders en polderstructuren
De kaart van Hoogheemraadschap Schieland, in 1684 gemaakt door Jan Jansz. 
Stampioen de Oude, laat zien dat het ambacht van Hillegersberg een van de 
grotere ambachtsheerlijkheden rond Rotterdam is. Het onderzoeksgebied ligt in de 
voormalige Klein Polder of Spiegelnis Polder, Bos Polder en Ommoordse Polder die 
van elkaar gescheiden werden door de Rubroekse kade en de Ommoordse Laan. 
De Rubroekse kade was een waterkering, de Ommoordse Laan een ontginningsas. 
De Bergse Linker Rottekade is de oudste structuur in het onderzoeksgebied, de 
kade maakt deel uit van het systeem van kaden en boezemwateren langs de Rotte. 
In de dertiende eeuw werd de Bergse Linker Rottekade voor het eerst genoemd. 
De Boswatering en de Oude Watering kwamen uit op de Rotte door middel van 
de Bos Verlaat en de Ommoordse Verlaat. Van deze structuren resteren alleen 
de Bergse Linker Rottekade en de ontginningsas Ommoordse Laan (de huidige 
5FSCSFHTFXFH
�
5FSCSFHHF�XFSE�WPPS�IFU�FFSTU�JO�EF�MBUF�EFSUJFOEF�FFVX�HFOPFNE�FO�CFUFLFOU�
‘bij de brug’ (ter brugge). Op de kaart van de Rotte die Jan Potter in 1566 maakte, 
is een houten boogbrug over de Rotte afgebeeld. De brug lag op de plek waar 
de Rotte het smalst is: ter hoogte van het terras van de huidige uitspanning Prins 
WBO�5FSCSFHHF��%F�CSVH�WPSNEF�FFO�TDIBLFM�JO�EF�SPVUF�UVTTFO�)JMMFHFSTCFSH�FO�
Kralingen. Op de kaart van Jan Potter zijn ook de Ommoordse Verlaten, de Bos 
Verlaat, de Bos Molen en de Spiegelnis Molen of Kleinpolder Molen afgebeeld. De 
lintbebouwing aan de Bergse Linker Rottekade bestaat uit boerderijen. 
Rond de brug, aan weerszijden van de Rotte, ontstond gaandeweg een cluster van 
CFCPVXJOH��)FU�CVVSUTDIBQ�5FSCSFHHF�MBH�[PXFM�PQ�EF�MJOLFS�BMT�SFDIUFS�PFWFS�WBO�
EF�3PUUF�FO�CFTUPOE�WPPSOBNFMJKL�VJU�BHSBSJTDIF�CFCPVXJOH��5PFO�JO�EF�[FWFOUJFOEF�
FFVX�TDIFFQWBBSU�PQ�EF�3PUUF�NPHFMJKL�XFSE�LSFFH�5FSCSFHHF�FFO�BBOUBM�
scheepswerven. 
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linksboven: kaart van de Kleine Plassen in Schieland door uitgever 
*TBBL�5JSJPO������
rechtsboven: ontwerp voor de Prins Alexanderpolder door de 
ingenieurs van Rijkswaterstaat, 1869.
linksonder: lintbebouwing met tuinderswoningen aan de Bergse 
Linker Rottekade.
rechtsonder: tuinbouw in de nieuwe polder (teelt onder plat glas).
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&FO�HSPUF�CSBOE�UFO�HFWPMHF�WBO�FFO�POUQMPGmOH�JO�FFO�IBHFMHJFUFSJK�WFSXPFTUUF�JO�
�����WSJKXFM�BMMF�CFCPVXJOH�PQ�EF�SFDIUFS�PFWFS��)FU�JT�OJFU�CFLFOE�XBU�EF[F�SBNQ�
WPPS�EF�MJOLFS�PFWFS�IFFGU�CFUFLFOE��*O�EJU�HFEFFMUF�WBO�5FSCSFHHF�CFWJOEU�[JDI�JO�
ieder geval geen bebouwing die uit de periode vóór 1850 dateert.

De Kleine Plassen in Schieland
Door voortgaande inklinking werd het Schiegebied te drassig voor akkerbouw. 
&DIUFS�WPPS�UVSGXJOOJOH�CMFFL�EF�HSPOE�VJUFSNBUF�HFTDIJLU��5VSG�EFMWFO�EPPS�AESPPH�
steken’ was in dit natte gebied niet meer mogelijk; de grondwaterspiegel was 
bereikt. De onder het water liggende turf was van goede kwaliteit, maar moest met 
een andere methode worden gewonnen. Vanaf 1530 ontwikkelde zich een nieuwe 
vorm van turfwinning: slagturven in het natte, eigenlijk een vorm van baggeren. 
Vanuit de stad Rotterdam bestond een steeds groter wordende vraag naar turf als 
brandstof. Slagturfwinning werd voor de Schielandse plattelandsbevolking een 
belangrijke bron van inkomsten. 
Door het diepe baggeren ging veel land verloren en werd het risico op 
overstromingen steeds groter. Hoewel de overheid het slagturven verbood, ging 
turfwinning gewoon door. Zo ontstond in de zeventiende en achttiende eeuw 
een uitgestrekt plassengebied, ook wel de Kleine Plassen in Schieland. Op de 
LBBSU�VJU������WBO�VJUHFWFS�*TBBL�5JSJPO�JT�HPFE�UF�[JFO�IPF�4DIJFMBOE�EPPS�EF�
‘waterwolf’ was aangevreten: het gebied van Schieland en Krimpenerwaard 
bestaat uit een grote hoeveelheid plassen met gekartelde oevers, het meeste land 
is verdwenen. Het gebied had alle kenmerken van een laagveenlandschap; het 
bestond uit veenplassen waarin lange, smalle landtongen (ribben) steken waarop 
de turf te drogen werd gelegd. Deze landtongen liggen in dezelfde richting als de 
ontwateringssloten. Het grondgebied van het ambacht van Hillegersberg stond 
grotendeels onder water. Ook achter de Linker Bergse Rottekade waren grote 
veenplassen ontstaan. Omstreeks 1850 waren de Klein Polder of Spiegelnis Polder, 
de Bos Polder en de Ommoordse Polder tot aan de Bergse Linker Rottekade 
uitgeveend. De Rubroekse Kade was een smalle landtong tussen de plassen 
geworden. De Ommoordse Laan bestond fragmentarisch. 

Droogmakerij Prins Alexanderpolder
.FU�EF�JOQPMEFSJOH�WBO�EF�4DIJFCSPFLTF�QMBT�XFSE�JO������FFO�CFHJO�HFNBBLU�
met het droogmaken en bedijken van de uitgeveende plassen in Schieland. 

Droogmaking bleek uiteindelijk lucratiever te zijn dan slagturfwinning, vooral toen 
de graanprijzen stegen door de toenemende vraag naar broodgraan. Na 1800 
kreeg veiligheid de hoogste prioriteit. De veenplassen tussen Rotterdam en Gouda 
waren zo groot en de kaden en dijken die de plassen scheidden zo smal, dat vooral 
CJK�TUPSNBDIUJH�XFFS�EF�LBOT�PQ�PFWFSBGTMBH�HSPPU�XBT��5PFO�JO������EF�;VJEQMBT�
doorbrak in een andere polder, werd droogmaking van de plassen urgent. De 
veiligheid van het dichtbevolkte Schieland en Krimpenerwaard was in het geding. 
De eerste droogmaking met het oog op de veiligheid betrof dan ook de Zuidplas. 
Nadat de droogmaking van de Zuidplas in 1840 was voltooid, werden plannen 
gemaakt voor de droogmaking van nog meer uitgeveende plassen. Vanwege de 
grote diepte van de Kleine Plassen in Schieland, adviseerde de hoofdingenieur van 
de waterstaat in Zuid-Holland J.A. Beijerinck, om eerst de kunst af te kijken bij de 
drooglegging van de Haarlemmermeer. In 1858 gaf de minister van Rijkswaterstaat 
een van zijn ingenieurs de opdracht een plan voor de droogmakerij te maken. Dit 
plan werd door Beijerinck vervolmaakt en in 1859 lag er een plan dat gebaseerd 
was op stoombemaling. Beijerinck stelde voor om alle wegen en bebouwing tussen 
de verschillende plassen te verwijderen, zodat het gebied opnieuw verkaveld zou 
kunnen worden. De onteigeningen leverden geen problemen op. Het ontwerp 
voor de droogmakerij die Prins Alexander werd genoemd, dateert uit 1859. Het 
plassencomplex werd voorzien van een ringdijk en een ringvaart. De ringdijk sloot 
aan op bestaande kaden in de aangrenzende polders. Deze kaden fungeerden 
vervolgens als ringdijk. De Bergse Linker Rottekade werd zodoende onderdeel 
WBO�EF�SJOHEJKL�SPOE�EF�"MFYBOEFSQPMEFS��5VTTFO������FO������XFSEFO�WJKGUJFO�
veenplassen drooggemaakt die in totaal 2660 hectare landbouwgrond opleverden. 
Het nieuwe land achter de Bergse Linker Rottekade werd voornamelijk benut voor 
tuinbouw. In eerste instantie ging het om teelt in de koude grond, maar dat werd al 
snel teelt onder plat glas en later op staande kassen (warenhuizen). In de Rotte was 
een loswal aangelegd waar platbodems konden afmeren. Deze schepen vervoerden 
de tuinbouwproducten naar de groentemarkt op het Noordplein in Rotterdam.

Woningwetwoningen Het Blok
*O�EF�KBSFO�UVTTFO�EF�UXFF�XFSFMEPPSMPHFO�CSFJEEF�IFU�CVVSUTDIBQ�5FSCSFHHF�VJU��
De lintbebouwing aan de Bergse Linker Rottekade verdichtte zich en de zone achter 
de kade raakte gedeeltelijk bebouwd. Meer complexmatige uitbreiding vond plaats 
PQ�EF�LBWFMT�UFO�[VJEXFTUFO�WBO�EF�5FSCSFHTFXFH��
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Woonbuurt ‘Het Blok’. Stratenplan met woningwetwoningen in op-
dracht van woningbouwvereniging ‘De Goede Woning’, 1935.

6JUCSFJEJOH�BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�

Nieuwe brug over de Rotte. Boomgaardstraat in woonbuurt ‘Het Blok.
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De grootste uitbreiding betrof een buurt met woningwetwoningen die in 
opdracht van woningbouwvereniging De Goede Woning werd gebouwd. De 
woningbouwvereniging werd opgericht tijdens een vergadering in 1931 en de 
leden van de vereniging waren de toekomstige bewoners. Het complex met 
woningwetwoningen, dat de naam Het Blok kreeg, is opgezet naar het voorbeeld 
van de tuinstad, dat wil zeggen, de woningen zijn voorzien van grote achtertuinen 
voor de aanleg van een moestuin en het houden van kippen en klein vee. Het Blok 
kwam in twee fasen tot stand. In 1936 werden aan de Rottekade, de Landstraat en 
EF�1PMEFSTUSBBU�	EF�IVJEJHF�3JFUTUBQTUSBBU
�EF�FFSTUF����XPOJOHFO�PQHFMFWFSE��*O�
1939 volgden aan de Landstraat nog meer woningen en werden de blokken aan de 
Boomgaardstraat (de huidige Kwekerijstraat) en de Warmoeziersstraat gebouwd.
5FSXJKM�EF�CPVX�WBO�IFU�#MPL�JO�WPMMF�HBOH�XBT�TUPSUUF�JO������EF�CSVH�PWFS�EF�3PUUF�
in. In 1939 werd een tiental meters stroomafwaarts een nieuwe brug gebouwd, de 
Prinses Irenebrug. 

Uitbreidingsplan in Hoofdzaak Terbregge (1950)
*O������XFSE�EF�HFNFFOUF�)JMMFHFSTCFSH�HFBOOFYFFSE��5FSCSFHHF�NBBLUF�WPPSUBBO�
deel uit van de gemeente Rotterdam. Uit het uitbreidingsplan in Hoofdzaak 
5FSCSFHHF�	����
�TQSBL�IFU�JO[JDIU�EBU�EF�HFCJFETPOUXJLLFMJOH�CFIFFSTU�[PV�
worden door factoren ‘welke de structuur van Groot-Rotterdam bepalen’. Met het 
uitbreidingsplan trachtte de gemeente Rotterdam de stad te verbinden met de 
randgemeenten. Deze gebieden zouden moeten uitgroeien tot één groot, nauw met 
elkaar verbonden en op elkaar ingesteld woonwerkcomplex. Er bestond nadrukkelijk 
aandacht voor de ligging van de toekomstige woongebieden ten opzichte van 
de werkgebieden, waarbij de gronden die binnen de zogenaamde ‘20 minuten 
zone’ (de zone waarin de woning en de werkplek binnen twintig minuten reizen 
WBO�FMLBBS�MJHHFO
�WPPSSBOH�IBEEFO��*O�IFU�VJUCSFJEJOHTQMBO�WPPS�5FSCSFHHF�XFSE�
rekening gehouden met de verlegging van de spoorbaan en het toekomstige tracé 
WBO�EF�SJKLTXFH�SJDIUJOH�(PVEB�EJF�JO�IFU�[VJEFO�WBO�5FSCSFHHF�XFSEFO�HFEBDIU��
Woningbouw werd in het gebied ten noorden van de bestaande kern geprojecteerd. 
5PNFMP[F�MJOUCFCPVXJOH�MBOHT�EF�XFHFO�NPFTU�XPSEFO�UFHFOHFHBBO��%F�
PWFSJHF�UFSSFJOFO�XBSFO�WPPS�BHSBSJTDIF�EPFMFJOEFO�CFTUFNE��5FO�[VJEFO�WBO�EF�
Ommoordseweg was een recreatieterrein ontworpen. De bouw van 200 nieuwe 
XPOJOHFO�JO�IFU�OPPSEFMJKLF�HFEFFMUF�WBO�5FSCSFHHF�TUVJUUF�PQ�HSPUF�CF[XBSFO�
van de Wijkraad voor Hillegersberg-Schiebroek, aangezien het hier uitstekende 

tuinbouwgrond betrof. Daarom werd het uitbreidingsplan in 1952 gedeeltelijk 
IFS[JFO��"MMFFO�BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�XFSE�TMFDIUT�FFO�GSBDUJF�WBO�IFU�CFPPHEF�
aantal woningen gebouwd.

Streekplan Rechter Maasoever (1964)
Het Streekplan Rechter Maasoever dat bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-
Holland in 1964 werd vastgesteld, projecteerde een aantal infrastructurele ingrepen 
EJF�WPPS�5FSCSFHHF�WFSTUSFLLFOEF�HFWPMHFO�[PVEFO�IFCCFO��%F�WFSMFOHJOH�WBO�
SJKLTXFH���WBOVJU�(PVEB�JO�EF�SJDIUJOH�WBO�7MBBSEJOHFO�[PV�5FSCSFHHF�TDIFJEFO�
van Crooswijk en Kralingen. De verlenging van rijksweg 16 richting Leiden zou 
5FSCSFHHF�TDIFJEFO�WBO�EF�OPH�UF�CPVXFO�XPPOXJKL�0NNPPSE��8BBS�EF�SJKLTXFHFO�
3 en 16 elkaar zouden kruisen, werd een groot knooppunt gedacht. Door deze 
JOHSFQFO�[PV�5FSCSFHHF�JOHFLBQTFME�SBLFO�UVTTFO�EF�3PUUF�FO�UXFF�SJKLTXFHFO��
#PWFOEJFO�[PV�5FSCSFHHF�XPSEFO�EPPSTOFEFO�EPPS�UXFF�TFDVOEBJSF�NBBS�
stedelijke wegen: de Kleiweg zou naar Ommoord worden doorgetrokken en de 
#PT[PPN�OBBS�IFU�OPPSEFMJKLF�HFEFFMUF�WBO�5FSCSFHHF��
*O�����������XFSE�EF�SJKLTXFH���WFSMFOHE�	EF�IVJEJHF�SJKLTXFH�"��
��)FU�
5FSCSFHTFQMFJO�WFSCPOE�SJKLTXFH����	EF�IVJEJH�"��
�BMT�FFO�IBMG�UVSCJOFQMFJO�NFU�
rijksweg 3. De Boszoom werd gedeeltelijk doorgetrokken en kreeg aansluiting op de 
5FSCSFHTFXFH�FO�EF�1SFTJEFOU�3PPTFWFMUXFH��

Grootschalige uitbreiding
In het Streekplan Rechter Maasoever werd uitgegaan van een recreatieve 
bestemming van de Bergse Linker Rottekade en het noordelijke gedeelte van 
5FSCSFHHF��)FU�[VJEFMJKL�HFEFFMUF�XFSE�HFSFTFSWFFSE�WPPS�EF�CFTUFNNJOH�
CJK[POEFSF�CFCPVXJOH��)FU�HFCJFE�UFO�[VJEXFTUFO�WBO�EF�5FSCSFHTFXFH�XBT�JO�
gebruik als volkstuinencomplex.
Het duurde tot de jaren tachtig voordat de plannen concreter werden. In een 
voor Rotterdam-Noord opgestelde structuurnota kwam de geïsoleerde ligging 
WBO�5FSCSFHHF�BBO�EF�PSEF��&S�XFSE�OJFU�BMMFFO�HFEBDIU�BBO�EF�WFSCFUFSJOH�WBO�
openbaar vervoer, maar ook aan de bouw van ruim tweeduizend woningen met 
voorzieningen. De bestaande historische kern werd opgevat als de hoeksteen 
van het woonmilieu. De nieuwe woningen, voorzieningen, industrie en volkstuinen 
werden rond de historische kern geprojecteerd. Voor het zuidelijke gedeelte van 
5FSCSFHHF�CFTUPOE�IFU�JEFF�PN�FFO�HPMGCBBO�BBO�UF�MFHHFO�
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linksboven: tuinbouwkassen achter de lintbebouwing langs de 
Bergse Linker Rottekade in 1964.
MJOLTPOEFS��MHFQSPKFDUFFSEF�SJKLTXFHFO�FO�LOPPQQVOU�5FSCSFH-
seplein volgens Streekplan Rechter Maasoever, 1964.
SFDIUTCPWFO��QSPKFDUJF�WBO�EF�7JOFY�XJKL�/JFVX�5FSCSFHHF�EPPS�
Bureau Kuiper, Oosterheert en Wubben, ca. 1995.
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In 1985 was het aantal woningen teruggeschroefd naar duizend. Uiteindelijk werd 
een bescheiden uitbreiding aan De Wurft gerealiseerd; een woonerf met circa twintig 
woningen.
*O������XBT�XFEFSPN�TQSBLF�WBO�EF�VJUCSFJEJOH�WBO�5FSCSFHHF��%F[F�LFFS�FFO�
tuinstad met driehonderd woningen waarbij werd geprobeerd om het landelijke 
karakter van het gebied te handhaven en de recreatieve functie als belangrijke 
schakel in de groene as van het Kralingse Bos naar de Rottemeren te versterken. 
De tuinstad zou voornamelijk uit eengezinswoningen aan woonpaden, singels en 
boezemsloten bestaan.

Nieuw Terbregge
%PPS�EF�7JOFY�OPUB�	����
�XFSEFO�EF�VJUCSFJEJOHTQMBOOFO�WPPS�5FSCSFHHF�DPODSFFU��
)BMWFSXFHF�EF�KBSFO�OFHFOUJH�XFSE�5FSCSFHHF�BBOHFXF[FO�BMT�CJOOFOTUFEFMJKLF�
Vinex-locatie voor de bouw van 860 woningen. De woningdichtheid is vergelijkbaar 
met de gemiddelde dichtheid van Vinex-locaties (40 woningen per hectare). Omdat 
de wijk voornamelijk uit laagbouw bestaat, waren enkele hoogbouwaccenten 
noodzakelijk om tot de gemiddelde dichtheid te komen. De aanleg van de nieuwe 
wijk begon in 1998 en was in 2005 voltooid.
Bureau Kuiper, Oosterheert en Wubben maakte het stedenbouwkundig ontwerp voor 
/JFVX�5FSCSFHHF�EBU�JO�HSPUF�NBUF�CFQBBME�XPSEU�EPPS�IFU�QPMEFSMBOETDIBQ�FO�
water. De ringvaart werd verbreed en diende als belangrijkste uitgangspunt voor het 
stedenbouwkundig ontwerp. De wijk heeft een zeer lage ligging (NAP - 6,80 meter) 
en veel woningen staan langs singels en op eilanden. 
In vroeg stadium werden kwaliteitsaspecten zoals duurzaam bouwen, differentiatie 
van het woningaanbod, hoogwaardige architectuur, aandacht voor een veilige 
woonomgeving en een goed ingerichte buitenruimte in het ontwerp geïntegreerd. 
Voor de woningontwerpen zijn gerenommeerde architectenbureaus gevraagd, zoals 
Mecanoo en Molenaar & Van Winden, die elk een buurt voor hun rekening namen. 
Deze aanpak leverde een gevarieerd architectuurbeeld. Veel aandacht ging uit naar 
de inrichting van de buitenruimte. DS Landschapsarchitecten creëerde een rustig 
beeld zonder spektakel zodat de woonomgeving niet concurreert met de woningen 
die een individualistische uitstraling hebben.
/JFVX�5FSCSFHHF�NBBLU�EFFM�VJU�WBO�5IFSNJF�QSPKFDU�3F�4UBSU�FFO�&VSPQFFT�
demonstratieproject waarin Rotterdam met zeven andere Europese steden 
	#BSDFMPOB�%VCMJO�(MBTHPX�,PQFOIBHFO�-ZPO�1PSUP�FO�5VSJKO
�JOOPWBUJFWF�

duurzame woningbouwprojecten ontwikkelen. De Europese Commissie verleende de 
HFNFFOUF�3PUUFSEBN�JO������mOBODJÑMF�POEFSTUFVOJOH�WPPS�EF�CPVX�WBO�EVVS[BNF�
energiezuinige woningen en innovatieve oplossingen voor de zuivering van water en 
een verbeterde gescheiden rioolstelsel.
De geluidswal langs de A20 bestaat uit zorgvuldig in folie verpakte verontreinigde 
grond die vervolgens met schone grond is afgedekt. De geluidswal werd ingericht 
tot wijkpark.



14

Structuurelementen
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2. RUIMTELIJKE ANALYSE VAN TERBREGGE

Algemeen
5FSCSFHHF�JT�POUTUBBO�BMT�FFO�OFEFS[FUUJOH�JO�EF�OBCJKIFJE�WBO�FFO�CSVH�PWFS�EF�
Rotte met lintbebouwing langs de Bergse Linker Rottekade en de ontginningsas 
5FSCSFHTFXFH��%F�NJEEFMFFVXTF�WFFOPOUHJOOJOH�FO�EF�OFHFOUJFOEF�FFVXTF�
droogmakerij zijn bepalend geweest voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
HFCJFE�FO�EF�SVJNUFMJKLF�UIFNB�T�EJF�CJKESBHFO�BBO�EF�JEFOUJUFJU�WBO�5FSCSFHHF��
5FSCSFHHF�CFTUBBU�VJU�FFO�[POF�MBOHT�EF�3PUUF�NFU�MJOUCFCPVXJOH�	"
�FFO�
WFSEJDIUF�LFSO�CJK�EF�CSVH�PWFS�EF�3PUUF�	#
�MJOUCFCPVXJOH�BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�
FO�0NNPPSETFXFH�	$
�FO�EF�HSPPUTDIBMJHF�XPPOXJKL�/JFVX�5FSCSFHHF�	%
��2VB�
schaal en sfeer bestaat een duidelijk onderscheid tussen de lintbebouwing en 
WFSEJDIUF�LFSO�WBO�5FSCSFHHF�FO�EF�XPPOXJKL�/JFVX�5FSCSFHHF�

Landschappelijke ondergrond
De landschappelijke ondergrond bestaat uit de middeleeuwse zone langs de Rotte 
en de daar achter gelegen negentiende-eeuwse Prins Alexanderpolder. De zone 
langs de Rotte is aanmerkelijk hoger dan de laaggelegen Prins Alexanderpolder. 
De middeleeuwse veenontginning is door het slagturven verdwenen. Alleen de 
lintbebouwing als verkavelingswijze, die ontstond door langs de kade op de kop 
van de kavels boerderijen te bouwen, herinnert aan de middeleeuwse polder. De 
mathematische verkavelingswijze van de negentiende-eeuwse droogmakerij is in het 
OPPSEFO�HFEFFMUFMJKL�[JDIUCBBS��*O�IFU�[VJEFMJKLF�EFFM�WBO�5FSCSFHHF�MJHU�UVTTFO�EF�
zaksloot en de ringvaart om de droogmakerij Prins Alexanderpolder een grotendeels 
leeg gebied met sporadische bebouwing. 

Structuurelementen, routes en lange lijnen
De oudste structuurelementen in het gebied zijn de Rotte (1), de Bergse Linker 
3PUUFLBEF�	�
�FO�EF�5FSCSFHTFXFH�	�
��%F�3PUUF�JO�IBBS�IVJEJHF�WFSMPPQ�GVODUJPOFFSU�
vermoedelijk sinds de late prehistorie als veenafwateringsrivier. De in de 
middeleeuwen aangelegde Bergse Linker Rottekade is van het type boezemdijk. 
%F�5FSCSFHTFXFH�JT�FFO�FWFO�PVEF�POUHJOOJOHTBT��%F�[BLTMPPU�	�
�EJF�FWFOXJKEJH�
loopt met de Bergse Linker Rottekade, maakt deel uit van het boezemdijksysteem 
MBOHT�EF�3PUUF��%F�3JOHWBBSU�	�
�XFSE�UVTTFO������FO������BBOHFMFHE�PN�EF�1SJOT�
Alexanderpolder droog te maken. Deze historische routes en waterlopen 

structureren het gebied en vormen de lange lijnen die over de grenzen lopen. Het 
[JKO�EF�SVJNUFMJKLF�ESBHFST�WBO�5FSCSFHHF�

Open ruimten, water en groen
5FSCSFHHF�JT�WBO�PPSTQSPOH�FFO�MBOEFMJKL�HFCJFE�FO�IFFGU�OPH�TUFFET�FFO�HSPFO�
en waterrijk karakter. De Bergse Linker Rottekade met talud en evenwijdig lopende 
zaksloot en daarachter de ringvaart vormen een langgerekte groene zone die 
met de rivier mee meandert en deel uitmaakt van een groene hoofdstructuur die 
5FSCSFHHF�NFU�BBOHSFO[FOEF�XJKLFO�FO�HFNFFOUFO�WFSCJOEU��"DIUFS�EF[F�[POF�
bevindt zich de Prins Alexanderpolder waarvan het noordelijke gedeelte nog steeds 
een open polderlandschap is. In het zuidelijke gedeelte ligt de woonwijk Nieuw 
5FSCSFHHF�EJF�WPPS[JFO�JT�WBO�SFDSFBUJFHSPFO�JO�EF�WPSN�WBO�FFO�TQPSUQBSL�FO�FFO�
wandelpark langs de rijksweg A20. De singels en royale waterpartijen in de wijk 
refereren naar het van oorsprong waterrijke landschap. 
)FU�PVEF�EFFM�WBO�5FSCSFHHF�IFFGU�HFFO�POUXPSQFO�QMFJOFO�NBBS�XFM�FFO�
restruimte die een verblijfsfunctie heeft gekregen; naast het brughoofd is een 
WFSCMJKGTSVJNUF�JOHFSJDIU�NFU�FFO�NPOVNFOU�WPPS�ESJF�5FSCSFHTF�WFS[FUTTUSJKEFST�
WBO�EF�5XFFEF�8FSFMEPPSMPH��/JFVX�5FSCSFHHF�JT�SPZBBM�WPPS[JFO�WBO�HSPFOF�
verblijfsruimten.
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Open ruimte en groen
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Gebiedstypering

Structuurelementen

Open ruimten, water en groen

Bebouwingsperioden

"��MJOUCFCPVXJOH�BBO�EF�3PUUF�����������#��WFSEJDIUF�LFSO�CJK�EF�CSVH��������������$��MJOUCFCPVXJOH�0NNPPSETFXFH����%��XPPOXJKL�/JFVX�5FSCSFHHF

���3PUUF��������������������������������������������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�������������������5FSCSFHTFXFH����� � ��������&FSTUF�LXFMTMPPU����������������������������������5XFFEF�LXFMTPPU

middeleeuwse polder                  19e-eeuwse polder                  ontworpen singelgroen        ontworpen wandelpark

UPU������ � � ����������������������������� � �������������� ���������������� � ������� ������������������ � � ����������������IFEFO
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Bebouwingsperioden
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Bebouwingsbeeld
Het bebouwingsbeeld is niet eenduidig; het bestaat uit lintbebouwing, complexmatig 
opgezette woonbuurten en een grootschalige woonwijk. Lintbebouwing is de 
kenmerkende verkavelingswijze sinds de middeleeuwse veenontginningen. De 
oudste nog bestaande bebouwing dateert uit de late negentiende eeuw, uit de 
periode van de droogmaking van de Prins Alexanderpolder. De tuinderswoningen 
herinneren aan het belang van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. 
De lintbebouwing aan de Bergse Linker Rottekade is niet gelijkmatig verdeeld, 
maar bestaat uit verdichte clusters en lege zones. De lintbebouwing bestaat 
uit vrijstaande of gekoppelde woningen in diverse bouwstijlen uit verschillende 
bouwperioden. De complexmatig opgezette woonbuurten bestaan uit enkele semi-
HFTMPUFO�CPVXCMPLLFO�JO�ÏÏO�TUJKM��%F�XPPOXJKL�/JFVX�5FSCSFHHF�MBBU�FFO�HSPUF�
verscheidenheid aan verkavelingswijze, woontypologieën en stijlen zien. 
De bebouwingshoogte is overwegend laag. Sporadische middelhoogbouw 
	8BMTUSPQMFJO�FO�LSVJTJOH�5FSCSFHTFXFH�%SJL�WBO�EFS�,PPJKXFH
�UFMU�ESJF�UPU�WJFS�
bouwlagen. Er is ruimte voor experimenten met woningen in het water of woningen 
met meervoudige ruimtegebruik.

Bebouwingsperioden
Tot 1921
%F�PVETUF�CFCPVXJOH�JO�5FSCSFHHF�EBUFFSU�VJU�IFU�NJEEFO�WBO�EF�OFHFOUJFOEF�
eeuw; alleen de boerderij op de kruising van de Bergse Linker Rottekade en 
EF�5FSCSFHTFXFH�IFSJOOFSU�BBO�EF�UJKE�WPPS�EF�ESPPHNBLFSJK�	���������
��%F�
bebouwing die dateert uit de periode van na de droogmakerij bestaat vrijwel zonder 
uitzondering uit tuinderswoningen in de zone langs de Rotte, zowel aan de dijk als 
op het terrein achter de zaksloot. De tuinderswoningen zijn dwarshuizen met de nok 
evenwijdig aan de weg; of met de kopse gevel als voorgevel en de nok haaks op de 
weg (dit type is afgeleid van de boerderij). Wat veel voorkomt is dat de woningen 
per twee en soms per drie zijn gekoppeld. De tuinderswoningen hebben een sobere 
en doelmatige vormgeving gebaseerd op de lokale traditionele bouwtrant en soms 
met invloeden van de neorenaissance en het rationalisme.

1921-1940
De bebouwing die in deze periode tot stand is gekomen bestaat uit verdichting 
van de lintbebouwing in de zone langs de Rotte, zowel aan de dijk als op het 

terrein achter de zaksloot; complexmatig gebouwde twee-onder-een-kapwoningen 
BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�FO�5FSCSFHTFIPG��FO�EF�DPNQMFYNBUJH�HFCPVXEF�
woningwetwoningen van Het Blok. Het Blok bestaat uit semi-gesloten bouwblokken 
met binnen terreinen voor de achtertuinen. De bouwstijl in deze periode varieert van 
lokale traditionele bouwtrant tot traditionalisme met expressionistische stijlinvloeden. 
De woningen van Het Blok zijn gebouwd in een traditionalistische tuinstadstijl. 

1940-1965
De naoorlogse architectuur kenmerkt zich door de toepassing van systeembouw 
FO�TUBOEBBSEJTBUJF��"BO�EF�5FSCSFHTFXFH�TUBBO�EPPS[POXPOJOHFO�NFU�
zowel gemetselde gevelvlakken als geprefabriceerde puien. Aan de Bergse 
Linker Rottekade zijn enkele bungalows gebouwd, een nieuwe type woning in 
naoorlogs Nederland. De bungalows combineren gemetselde gevelvlakken met 
geprefabriceerde puien en hebben platte daken.

1965–1998
Bebouwing in deze periode kenmerkt zich door een streven naar variatie in 
verkaveling, materiaaltoepassing en dakvormen. De achterliggende gedachte 
JT�FFO�NFFS�IFSCFSH[BNF�XPPOPNHFWJOH��%F�LFSO�WBO�5FSCSFHHF�JT�JO�EF�KBSFO�
tachtig uitgebreid met een woonerf met verspringende rooilijnen en schuren aan 
de voorzijde die de openbare ruimte minder eenvormig maakt. Het woonerf heeft 
het beschutte karakter van een binnenterrein, maar valt onder de openbare ruimte. 
De gevels met een afwisseling van metselwek en houten betimmering zorgen voor 
variatie in het gevelbeeld. Aan de Bergse Linker Rottekade zijn enkele vrijstaande 
(catalogus)woningen gebouwd zonder duidelijke kenmerken van deze periode.

1998-heden
De architectuur van de grote binnenstedelijke Vinex-wijk is vernacular, een stijl die 
zich kenmerkt door een rustige moderniteit met gebiedseigen vormen, materialen 
en tradities. Deze aspecten zijn echter op een geheel eigen wijze geïnterpreteerd 
waardoor een grote variatie is ontstaan; het gehele scala tussen neomodernistische 
woningen met strakke, witte gevels onder platte daken tot traditionele woningen met 
kappen en gemetselde gevels. Soms met romantische accenten zoals houten gevels 
die door hun opvallende kleuren Scandinavisch aandoen of veranda’s die doen 
denken aan de koloniale architectuur in Noord-Amerika.
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Waarderingskaart
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3. WAARDERING VAN TERBREGGE

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. Dat betekent dat juist de 
POEFSMJOHF�WFSTDIFJEFOIFJE�FFO�CJK[POEFSF�SVJNUFMJKLF�LBSBLUFSJTUJFL�WBO�5FSCSFHHF�
vormt. 
%F�SVJNUFMJKLF�LXBMJUFJU�WBO�5FSCSFHHF�XPSEU�CFQBBME�EPPS�TUSVDUVVSFMFNFOUFO�
de inrichting van de openbare ruimte en de bebouwing. Op de waarderingskaart 
worden alle waardevolle structuurelementen, openbare ruimte, bebouwing en 
ensembles aangegeven. Waardevolle structuurelementen zijn de dragers van 
het gebied, de bepalende routes en de lange lijnen die de ruimte op bepalende 
wijze vormen. Waardevolle openbare ruimten zijn belangrijke ontmoetingsplekken. 
*O�5FSCSFHHF�CFWJOEFO�[JDI�EFSUJFO�XFUUFMJKL�CFTDIFSNEF�PCKFDUFO��UJFO�
rijksmonumenten en drie gemeentelijke monumenten. Drie objecten zijn door de 
gemeente geselecteerd om te worden aangewezen als Gemeentelijk Monument. 
5PU�IFU�NPNFOU�WBO�EBBEXFSLFMJKLF�BBOXJK[JOH�[JKO�EF[F�PCKFDUFO�OJFU�XFUUFMJKL�
beschermd. Naast monumenten worden ook beeldbepalende objecten en 
waardevolle ensembles aangegeven. Beeldbepalende objecten zijn individuele 
gebouwen die in hoge mate kenmerkend zijn voor het gebied; representatief voor 
de periode en verkerend in redelijk gave conditie. 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. 

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 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 
IFSLFOCBBSIFJE��[FME[BBNIFJE��%BBSOBBTU�TQFMFO�PPL�HFFTUFMJKLF�HFPHSBmTDIF�
sociaal-economische, bestuurlijke en technische ontwikkelingen een rol in de 
waardering, naast gaafheid en zeldzaamheid. Daarom zijn de hoofdcriteria 
onderverdeeld in subcriteria (zie bijlage). Zo krijgt ieder monument of 
beeldbepalend object een eigen palet van waarden.

Waardering landschappelijke ondergrond
De landschappelijke ondergrond bepaalt nog steeds het huidige aanzien van het 
HFCJFE�FO�ESBBHU�JO�TUFSLF�NBUF�CJK�BBO�EF�JEFOUJUFJU�WBO�5FSCSFHHF�
• Van bijzondere waarde is de landschappelijke compositie van de hoger 
gelegen meanderende zone langs de Rotte met middeleeuwse polderrelicten 
en de laaggelegen negentiende-eeuwse droogmakerij. Het hoogteverschil is 
duidelijk waarneembaar en daarmee ook het onderscheid tussen twee historische 
inpolderingssystemen.
• Waardevol is de lintbebouwing als verkavelingswijze, die kenmerkend is voor de 
middeleeuwse ontginning. De onbebouwde zones tussen de clusters met verdichte 
lintbebouwing bieden zicht op de negentiende-eeuwse polder. 

Waardering structuurelementen en open ruimten
8BBSEFWPMMF�TUSVDUVVSFMFNFOUFO�WPSNFO�EF�SVJNUFMJKLF�ESBHFST�WBO�5FSCSFHHF��
Waardevolle open ruimten zijn de belangrijkste ontmoetingsplekken, maar ook de 
POCFCPVXEF�SVJNUF�EJF�IFU�MBOETDIBQQFMJKLF�LBSBLUFS�WBO�5FSCSFHHF�WFSTUFSLU�
• Zeer waardevol zijn de Rotte en de Bergse Linker Rottekade omdat ze het gebied 
in hoge mate structureren. Deze structuurelementen reiken als lange lijnen over de 
grenzen van het gebied. 
t�8BBSEFWPM�JT�EF�POUHJOOJOHTBT�5FSCSFHTFXFH�EJF�NFU�OBNF�EPPS�EF�WFSQMBBUTJOH�
van de brug over de Rotte een nog sterkere structurerende rol heeft gekregen. 
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-BOETDIBQQFMJKLF�DPNQPTJUJF� ����������-JOUCFCPVXJOH��������������� � �����3PUUF�FO�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�������������5FSCSFHTFXFH

Groene zone             Zicht op de polder                      19e-eeuwse polder    

5FSCSFHTFXFH��� � ����������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�������������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF���� �������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����� ���������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����

Bergse Linker Rottekade 252            Bergse Linker Rottekade 255-256       Bergse Linker Rottekade 294           Bergse Linker Rottekade 306-308      Bergse Linker Rottekade 322, 324
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• Bijzonder waardevol is de groene zone langs de Rotte en Bergse Linker 
Rottekade. Deze zone met oever, kade, talud en kwelsloten maakt deel uit an de 
HSPFOF�IPPGETUSVDUVVS�EJF�5FSCSFHHF�NFU�BBOHSFO[FOEF�XJKLFO�FO�HFNFFOUFO�
verbindt en vormt nog steeds een sterke referentie naar het oorspronkelijke karakter 
WBO�5FSCSFHHF��
• Van grote waarde is de open ruimte tussen de woningen in de lintbebouwing 
aan de Bergse Linker Rottekade waardoor steeds zicht is op het achterliggende 
polderlandschap.
t�8BBSEFWPM�JT�IFU�PQFO�QPMEFSMBOETDIBQ�JO�IFU�OPPSEFO�WBO�5FSCSFHHF�EBU�BMT�
enige nog duidelijk herinnert aan de negentiende-eeuwse droogmakerij Prins 
Alexanderpolder.

Waardering objecten

Gemeentelijke monumenten
t�5FSCSFHTFXFH���CPFSEFSJK������

Beeldbepalende objecten
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����5VJOEFSTXPOJOH�������8PPOIVJT�WBO�IFU�UZQF�
tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke 
functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het woonhuis maakt deel 
uit van de lintbebouwing langs de Rottekade. Zeer fraai en gaaf exemplaar.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�����5VJOEFSTXPOJOH�NFU�TDIVVS�������8PPOIVJT�
van het type tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het 
woonhuis maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Rottekade.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������5VJOEFSTXPOJOH�������8PPOIVJT�WBO�IFU�UZQF�
tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke 
functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. De woning staat in het 
gebied tussen de ringvaart en zaksloot. 
• Bergse Linker Rottekade 221: woning, 1918. De woning staat in het gebied tussen 
de ringvaart en zaksloot en ligt verscholen in het groen waardoor het schilderachtig 
voorkomen heeft. 
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������5VJOEFSTXPOJOH�������8PPOIVJT�WBO�IFU�UZQF�
tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke 

functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het woonhuis maakt deel 
uit van de lintbebouwing langs de Rottekade. Zeer fraai en gaaf exemplaar.
• Bergse Linker Rottekade 255-256: Dubbele tuinderswoning, 1902. Woonhuizen 
van het type tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. De 
woonhuizen maken deel uit van de lintbebouwing langs de Rottekade.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������"MFYBOEFSLFSL�EPPS�BSDIJUFDU�1��.VMEFS������������
8BBSEFWPM�BMT�FFSTUF�FO�FOJHF�LFSL�JO�5FSCSFHHF�HFCPVXE�BMT�EFQFOEBODF�
kerk van de Hillegondakerk in Hillegersberg. De Alexanderkerk is een zaalkerk 
gebouwd in een zakelijk-expressionistische stijl. De kerk is in 1999 aan de eredienst 
onttrokken.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����������%VCCFMF�XPOJOH�������8PPOIVJ[FO�WBO�
het type tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. De 
woonhuizen maken deel uit van de lintbebouwing langs de Rottekade.
• Bergse Linker Rottekade 322, 324: twee gekoppelde woningen, 1921. Dubbel 
woonhuis met markante gevels. De woonhuizen staan op de plek waar tot 1936 het 
verkeer over de Rottekade het verkeer dat over de brug kwam kruiste. 
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������6JUTQBOOJOH�1SJOT�WBO�5FSCSFHHF�	PPSTQSPOLFMJKL�
Café De Prins), 1895. Van belang als café naast de vroegere brug over de Rotte 
WPPSEBU�EF[F�JO������JOTUPSUUF��)FU�DBGÏ�TUBBU�PQ�EF�QMFL�XBBS�TJOET������FFO�
herberg stond. 
• Bergse Linker Rottekade 329: eind negentiende eeuw. Woonhuis met een 
oorspronkelijk agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan 
de oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het 
woonhuis maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Rottekade, maar staat 
achter de kade en ligt daardoor wat dieper.
• Bergse Linker Rottekade 330: 1904. Woonhuis van het type tuinderswoning in 
traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke functie van de 
Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het woonhuis maakt deel uit van de 
lintbebouwing langs de Rottekade.
• Bergse Linker Rottekade 333-336: 1911. Woonhuizen van het type tuinderswoning 
in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke functie van de 
Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. De woonhuizen maken deel uit van de 
lintbebouwing langs de Rottekade.
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#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�����������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����� ������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����

#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF��������������#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF�����������������%F�8VSGU��� � � �����)FU�#MPL��-BOETUSBBU� � �������)FU�#MPL��,XFLFSJKTUSBBU

0NNPPSETFXFH��� �����������������0NNPPSETFXFH������������������ �����0NNPPSETFXFH���� � �������5FSCSFHTFIPG������

5FSCSFHTFXFH��� � �����������������5FSCSFHTFXFH����0NNPPSETFXFH���������5FSCSFHTFXFH����� � �#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF���



25

t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������XPPOIVJT�������8PPOIVJT�NFU�FFO�PPSTQSPOLFMJKL�
agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. Het 
woonhuis maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Rottekade, maar staat 
achter de kade en ligt daardoor wat dieper.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF����������%VCCFMF�UVJOEFSTXPOJOH�������8PPOIVJT�
van het type tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied.
t�#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF������5VJOEFSTXPOJOH�������8PPOIVJT�WBO�IFU�UZQF�
tuinderswoning in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de oorspronkelijke 
functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied.
t�%F�8VSGU����MBOEIVJT�������7BO�CFMBOH�BMT�WSJKTUBBOE�MBOEIVJT�NFU�GSBBJF�
detaillering in expressionistische stijl. 
t�)FU�#MPL�	#FSHTF�-JOLFS�3PUUFLBEF���������,XFLFSJKTUSBBU������-BOETUSBBU������
3JFUTUBQTUSBBU������8BSNPF[JFSTTUSBBU�����
��DPNQMFY�NFU�XPOJOHXFUXPOJOHFO�
1936, 1939. Van belang als het enige complex met woningwetwoningen 
JO�5FSCSFHHF�FO�FFSTUF�HSPPUTDIBMJHF�VJUCSFJEJOH��(FCPVXE�EPPS�
woningbouwvereniging De Goede Woning naar voorbeeld van de tuinstad; de leden 
van de vereniging waren de toekomstige bewoners. Sterke onderlinge samenhang 
door eenduidige architectuurstijl.
t�0NNPPSETFXFH����EVCCFM�XPPOIVJT�������5XFF�BDIUFS�FMLBBS�HFQMBBUTUF�
woonhuizen met een oorspronkelijk agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant 
die herinnert aan de oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als 
tuinbouwgebied.
t�0NNPPSETFXFH������EVCCFM�XPPOIVJT�������%VCCFM�XPPOIVJT�NFU�FFO�
oorspronkelijk agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied.
• Ommoordseweg 26: woonhuis, 1923. Vrijstaand woonhuis met een oorspronkelijk 
agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. (Het 
XPPOIVJT�BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�����JT�JEFOUJFL�

t�5FSCSFHTFIPG��������������������������UXFF�POEFS�FFO�LBQXPOJOHFO������
1922.Van belang door de verzorgde architectuur en de ligging van de voortuinen 
aan een sloot.
t�5FSCSFHTFXFH����$PÚQFSBUJFWF�3BJGGFJTFOCBOL�5FSCSFHHF�EPPS�BSDIJUFDU�-�/��

,SJKHTNBO�������7BO�CFMBOH�BMT�HFCPVX�WBO�EF�DPÚQFSBUJFWF�CBOL�LFONFSLFOE�
voor agrarische gemeenschappen. Architectuurhistorisch waardevol door de 
naoorlogse traditionalistische stijl.
t�5FSCSFHTFXFH�����0NNPPSETFXFH���FO����0QFOCBSF�TDIPPM�LMFVUFSTDIPPM�FO�
onderwijzerswoning, 1884, ca. 1935. De onderwijzerswoning, het schoolgebouw 
BBO�EF�5FSCSFHTFXFH�FO�EF�EBBSBDIUFS�HFMFHFO�LMFVUFSTDIPPM�EBUFSFO�VJU�IFU�FJOEF�
van de 19e eeuw. De uitbreiding aan de Ommoordseweg dateert uit circa 1935. Van 
DVMUVVSIJTUPSJTDI�CFMBOH�BMT�FFO�WBO�EF�UXFF�TDIPMFO�JO�5FSCSFHHF��)FU�CFUSFGU�IJFS�
het schoolgebouw voor openbaar onderwijs (aan de overzijde van de Rotte bevindt 
zich de christelijke school). De school moest in de jaren dertig worden uitgebreid 
om de kinderen die in de nieuwe buurt Het Blok woonden naar school te kunnen 
laten gaan. Architectuurhistorische waarde blijkt uit de onderwijzerswoning die door 
de gevels met blokbepleistering een voorname uitstraling heeft. Het oude gedeelte 
van de school is aangepast aan de uitbreiding in de stijl van het expressionisme. 
De hoofdentree is zorgvuldig vormgegeven met een torenopbouw, een getoogde 
portiek en metselwerk in twee kleuren baksteen. Stedenbouwkundige waarde 
TQSFFLU�VJU�EF�TJUVFSJOH�WBO�EF�IPPGEFOUSFF�PQ�EF�IPFL�WBO�EF�5FSCSFHTFXFH�
en Ommoordseweg waardoor het schoolgebouw een alzijdige oriëntatie heeft. 
Bovendien fungeert de markante torenopbouw als landmark.
t�5FSCSFHTFXFH������XPPOIVJT�������7SJKTUBBOE�XPPOIVJT�NFU�FFO�PPSTQSPOLFMJKL�
agrarische functie in traditionele lokale bouwtrant die herinnert aan de 
oorspronkelijke functie van de Prins Alexanderpolder als tuinbouwgebied. (Het 
woonhuis aan de Ommoordseweg 26 is identiek.)

Fricties
• Bergse Linker Rottekade 20: 1989. Door de grote schaal en de aanbouwen is de 
kavel aan de Bergse Linker Rottekade op deze locatie volkomen dichtgeslibd.
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4. AANBEVELINGEN
De aanbevelingen bieden concrete uitgangspunten voor herontwikkeling. Hierin zijn 
suggesties verwerkt om de beeldbepalende kwaliteiten te versterken.

Behoud het unieke karakter van de Bergse Linker Rottekade; dit geldt voor zowel de 
lengte als voor de doorsnede. 

Behoud en versterk het unieke karakter van de lintbebouwing die gekarakteriseerd 
wordt door ongelijkmatigheid. De lintbebouwing is ongelijkmatig verdeeld; het 
bestaat uit verdichting en open ruimten. Het is wenselijk om alle open ruimten aan 
de Bergse Linker Rottekade onbebouwd te laten en verdere verdichting tegen te 
gaan.

Behoud en versterk de vergezichten en doorzichten die de open ruimten en de 
ruimte tussen de woningen bieden op het achterliggende gebied. 

Behoud de ruimtelijke opbouw van rivieroever, kade, talud, zaksloot en ringvaart 
(de doorsnede van het lint) en probeer onnodige verharding en verhoging van het 
privé0terrein tegen te gaan.

)FU�EJFOU�EF�BBOCFWFMJOH�PN�IFU�5FSCSFHTFWFME�[PWFFM�NPHFMJKL�POCFCPVXE�UF�MBUFO�
om de negentiende-eeuwse droogmakerij beleenbaar te houden.

De Bergse Linker Rottekade is een bijzondere route met grote waarde voor 
recreatie. Om de Rotte, de oevers en de kade goed beleefbaar te houden, zijn 
ligplaatsen voor woonboten, te veel aanlegsteigers en vlonderterrassen op het water 
een onwenselijke
ontwikkeling.

De brede zone achter de Bergse Linker Rottekade wordt nu benut voor zowel 
woningbouw als kleinschalige bedrijvigheid en opslag. De bebouwing is geclusterd. 
Aangezien deze zone deel uitmaakt van de bovenwijkse groene hoofdstructuur 
is het van groot belang dat deze zone niet verder wordt verdicht. Wel is het 
voorstelbaar om deze zone voor de woonfunctie te benutten. Het verdient in dat 
geval de aanbeveling om bestaande bebouwing te transformeren en eventueel 

vervangende nieuwbouw toe te laten, mits de oorspronkelijke voetprint en 
bouwhoogte worden gerespecteerd. 

De oude bebouwing aan de Bergse Linker Rottekade staat onder druk. Veel 
boerderijen en tuinderswoningen zijn de afgelopen decennia gesloopt. De nog 
bestaande tuinderswoningen dreigen een zeldzaamheid te worden en verdienen 
bescherming.

Veel negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse woningen aan de Bergse 
Linker Rottekade zijn vervangen door villa’s met een afwijkende typologie en 
materiaaltoepassing. Het resultaat is niet altijd even geslaagd. Het verdient 
aanbeveling om vervangende nieuwbouw tegen te gaan, dan wel beter op de 
omgeving aan te laten sluiten.
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BRONNEN
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Historische krantendatabase Delpher (Koninklijke Bibliotheek)

Literatuur:
Dienst Stedebouw + Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam, Nieuwbouw Nieuw-
5FSCSFHHF��8POFO�JO�FFO�XBUFSSJKL�XPPONJMJFV�3PUUFSEBN������
Fens, J., Gebouwd in de wijk. Monumenten en andere historische gebouwen in 
)JMMFHFSTCFSH�4DIJFCSPFL�5FSCSFHHF�3PUUFSEBN������
'FOT�+��(��WBO�EFS�)FJKEFO�WBO�EFS�&FSEFO�(��5VJKOFOCVSH�.VJKT�(FCPVXEF�
BDDFOUFO��.POVNFOUFO�JO�)JMMFHFSTCFSH�4DIJFCSPFL�5FSCSFHHF�3PUUFSEBN������
(FNFFOUF�3PUUFSEBN�/JFVX�5FSCSFHHF��%VVS[BBN�NPPJ�MBOHT�EF�3PUUF�3PUUFSEBN�
1998.
LOLA Landscape Architects, Dijken van Nederland, Rotterdam 2014.
Schoor, A. van der, De dorpen van Rotterdam, van ontstaan tot annexatie, 
Rotterdam 2013.
Ven, G.P. van de (ed.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en 
landaanwinning in Nederland, Utrecht 1993.
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, Bijzondere gebieden. Een inventarisatie 
WBO�CJK[POEFSF�HFCJFEFO�JO�)JMMFSHFSTCFSH�4DIJFCSPFL�FO�5FSCSFHHF�3PUUFSEBN�
1995.
Verschuure, G.A., Landschap in Baksteen. De landschappelijke oorsprong van de 
TJOHFMT�FO�QMBTTFO�JO�)JMMFHFSTCFSH�4DIJFCSPFL�FO�5FSCSFHHF�3PUUFSEBN������

Gesprekken:
5PO�(VJSBO�FO�"TUSJE�4DIPPOIPWFO�WBO�"SDIFPMPHJF�3PUUFSEBN�	#VSFBV�
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam), 15 oktober 2018.
#BT�)FSTFMNBO�FO�5PN�+BOTF�WBO�EF�IJTUPSJTDIF�DPNNJTTJF�WBO�5FSCSFHHF�T�
Belang, 15 januari 2019.

Herkomst afbeeldingen:
Nationaal Archief
Stadsarchief Rotterdam
5FSCSFHHF�T�#FMBOH



30



31

Bijlage: waarderingscriteria voor bouwkunst door de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed

I. Cultuurhistorische waarden
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�BMT�CJK[POEFSF�VJUESVLLJOH�WBO�	FFO
�
DVMUVSFMF�TPDJBBM��FDPOPNJTDIF�FO�PG�CFTUVVSMJKLF�CFMFJETNBUJHF�FO�PG�
geestelijke ontwikkeling(en);
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�BMT�CJK[POEFSF�VJUESVLLJOH�WBO�	FFO
�
HFPHSBmTDIF�MBOETDIBQQFMJKLF�FO�PG�IJTUPSJTDI�SVJNUFMJKLF�POUXJLLFMJOH�
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�BMT�CJK[POEFSF�VJUESVLLJOH�WBO�	FFO
�
UFDIOJTDIF�FO�PG�UZQPMPHJTDIF�POUXJLLFMJOH	FO
�
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�JOOPWBUJFWF�XBBSEF�PG�QJPOJFST�
karakter;
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�CJK[POEFSF�IFSJOOFSJOHTXBBSEF�

II. Architectuur- en kunsthistorische waarden
���CJK[POEFS�CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�WPPS�EF�HFTDIJFEFOJT�WBO�EF�
BSDIJUFDUVVS�FO�PG�CPVXUFDIOJFL�
���CJK[POEFS�CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�WPPS�IFU�PFVWSF�WBO�FFO�
bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar;
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�EF�IPPHXBBSEJHF�FTUIFUJTDIF�
kwaliteiten van het ontwerp;
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�IFU�CJK[POEFSF�NBUFSJBBMHFCSVJL�
EF�PSOBNFOUJFL�FO�PG�NPOVNFOUBMF�LVOTU�
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�EF�CJK[POEFSF�TBNFOIBOH�UVTTFO�
exterieur en interieur(onderdelen).

III. Situationele en ensemblewaarden
1. betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel 
FO�PG�BSDIJUFDUVVSIJTUPSJTDI�FO�WJTVFFM
�POEFSEFFM�WBO�FFO�DPNQMFY��B��
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, 
XBUFSFO�CPEFNHFTUFMEIFJE�FO�PG�BSDIFPMPHJF��C��CJK[POEFSF�CFUFLFOJT�WBO�
IFU�PCKFDU�XFHFOT�EF�XJK[F�WBO�WFSLBWFMJOH�JOSJDIUJOH�WPPS[JFOJOHFO�

IV. Gaafheid en herkenbaarheid
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�EF�BSDIJUFDUPOJTDIF�HBBGIFJE�FO�
PG�IFSLFOCBBSIFJE�WBO�FY��FO�PG�JOUFSJFVS�
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�EF�NBUFSJÑMF�UFDIOJTDIF�FO�PG�
constructieve gaafheid;
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�BMT�OPH�HPFE�IFSLFOCBSF�VJUESVLLJOH�WBO�
de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie;
4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van 
CFMBOHXFLLFOEF�IJTUPSJTDIF�CPVX��FO�PG�HFCSVJLTGBTFO�
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.);
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�JO�SFMBUJF�UPU�EF�TUSVDUVSFMF�FO�PG�WJTVFMF�
gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.

V. Zeldzaamheid
���CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�BCTPMVUF�[FME[BBNIFJE�JO�
architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;
���VJU[POEFSMJKL�CFMBOH�WBO�IFU�PCKFDU�DPNQMFY�XFHFOT�SFMBUJFWF�
[FME[BBNIFJE�JO�SFMBUJF�UPU�ÏÏO�PG�NFFS�WBO�EF�POEFS�*�U�N�***�HFOPFNEF�
kwaliteiten.


