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Beeldbepalende objecten in het Kleiwegkwartier 

 

Aanleiding 
 
Vanaf de oprichting in de jaren zeventig besteedt de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 
(VSW) veel aandacht aan het behoud en de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving in het 
gebied Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Daartoe werden en worden de cultuurhistorische 
geschiedenis, de ruimtelijke karakteristieken en de waardevolle architectuur in het gebied 
geïnventariseerd en in beeld gebracht.  
 
In 1976 werd in samenwerking met de dienst Stadsontwikkeling de bebouwing met historische 
waarde van voor 1940 geïnventariseerd en onderverdeeld in 1. beschermd monument, 2. 
monumentwaardig, 3. beeldbepalend en 4. beeldondersteunend. Het resultaat van dit werk werd 
verbeeld op een ‘Historische kwaliteitenkaart’werd op 8 december 1976 gepresenteerd en 
bediscussieerd in het wijkgebouw ‘De Castagnet’. Het centrale thema was: “Wat is mooi? Wat is 
lelijk? En wat is karakteristiek in deze wijk?”. De discussie leidde tot de oprichting van de VSW op 24 
augustus 1977. 
 
Het boekwerk ‘Gebouwd in de Wijk’, Jack Fens 1983, werd een uitvoerige inventarisatie van 
waardevolle gebouwen met veel foto’s gepresenteerd. In 1994 verscheen het boek ‘Gebouwde 
Accenten’ met fraaie kleurenfoto’s van Wolfgang Skoda. In de periode daarna ging de aandacht uit 
naar allerlei deelaspecten tot in 2012 een geactualiseerde VSW-inventarisatie op CD verscheen die, 
passend in de tijdsgeest, op de VSW-website was te raadplegen. 
 
Met het vervallen van de verplichte sloopvergunning uit het Bouwbesluit 2012 verdween voor 
beeldbepalende panden zonder monumentenstatus de bescherming tegen vernieling van het 
cultureel erfgoed. Ter compensatie werd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
bepaald dat in de toelichting van een bestemmingsplan een beschrijving moet zijn opgenomen van 
“de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden”. 
 
Ondanks deze wettelijke verplichting besloot de gemeente Rotterdam jaarlijks een beperkt aantal 
cultuurhistorische verkenningen te laten opstellen en gaf daarbij voorrang aan die gebieden waarvan 
zij de urgentie het hoogst achtte. Hillegersberg-Schiebroek viel daar kennelijk niet onder en dat was 
voor de VSW aanleiding om bezwaar te maken en uiteindelijk in beroep te gaan bij de Raad van 
State, met als gevolg dat de gemeente veroordeeld werd tot herstel van de bestemmingsplannen 
‘Molenlaankwartier en Lage Limiet’ en ‘Kleiwegkwartier’.  
 
Gelijktijdig heeft de VSW commissie ‘Studie en Inventarisatie’ de inventarisatie 2012 geactualiseerd. 
Hierna wordt ingegaan op de beeldbepalende objecten in het Kleiwegkwartier. Aan de hand van de 
nog bestaande panden wordt de ontwikkeling van het gebied beschreven. Met deze beschrijving wil 
de VSW bijdragen aan het herkennen en erkennen van de betekenis en waarde van ons culturele 
erfgoed.  
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Ligging en deelgebieden 
 
Het Kleiwegkwartier is de gebruikelijke naam van de CBS-buurt ‘Hillegersberg – Zuid’. De zuidelijke 
grens van het gebied wordt gevormd door de spoorlijn Rotterdam – Gouda. De oostelijke plangrens 
ligt in het hart van de Rotte en verder aan de noordzijde van de Prins Bernhardkade. Aan de 
noordzijde volgt de begrenzing van het gebied de Straatweg, Johan de Wittlaan, recht door over het 
‘schapeneiland’ tot het hart van de Ringvaart en via de Erasmussingel tot aan de G.K. van 
Hogendorpweg, waarvan het hart de westelijke plangrens vormt. 
 
 
 

 
Deelgebieden:  1 Oud Schiebroek, 2 Sint Franciscus, 3 Bloemenbuurt, 4 Gravenbuurt,  

5 Statenlaankwartier, 6 Straatweg, 7 De Koot. 
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Ontstaansgeschiedenis Kleiwegkwartier 
 
De Kleiweg op de rand van rivierklei en veengronden 
De geschiedenis van de Kleiweg, naamgever van het Kleiwegkwartier, gaat ver terug in de tijd. Rond 
het jaar 1000 was hier sprake van een veenlandschap met kleiafzettingen van de rivier de Merwe (de 
huidige Nieuwe Maas). De Kleiweg vormde globaal de noordelijke begrenzing van de rivierklei. Ten 
noorden ervan was het veenmoeras, ten zuiden ervan overstroomde het land regelmatig bij vloed.  
 

 
Bron: BOOR 
 
Na enkele zware stormvloeden in 1134 en 1163 besloten de graven van Holland het land beter te 
beschermen met de aanleg van dijken. De eerste dijk werd aangelegd aan de rand van de rivierklei: 
de ’s Gravenweg en Oudedijk in Kralingen, via Crooswijk naar de Rotte en vervolgens over de Kleiweg 
naar Overschie. Mogelijk is toen ook de Rotte afgedamd met een spuisluis voor de afvoer van het 
water. Daarna is het land richting rivier ingepolderd en werd de dijk verlegd naar Blommersdijk en 
Beukelsdijk. Uiteindelijk werd omstreeks 1270 de Schielands Hoge Zeedijk gerealiseerd en ontstond 
Rotterdam bij de daar afgedamde Rotte. Voor het onderhoud van de dijken richtte graaf Floris V in 
1273 het Hoogheemraadschap Schieland op. 
 
Rond 1300 was het aldus beveiligde gebied in gebruik genomen en bestuurlijk opgedeeld in 
ambachten. Een ambacht was de kleinste bestuurseenheid op het platteland die door de graaf aan 
een ambachtsheer in leen was gegeven. Het huidige Kleiwegkwartier ligt in de ambachten van 
‘Schiebroeck’ en van ‘Hillegersbergh’, zoals ook te zien is op de Schieland kaart van Jan Stampioen uit 
1650. De Vlietsloot en Kleiweg vormen de begrenzing tussen de beide ambachten. Op die kaart is ook 
goed te zien dat het huidige Kleiwegkwartier toen nog onbebouwd was, met uitzondering van wat 
lintbebouwing van het toenmalige dorp Schiebroek langs de Kleiweg. 
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Detail kaart van Jan Stampioen, 1650. 
 
Turfwinning in de 17e en 18e eeuw 
Door de almaar groeiende vraag naar brandstof van het snel groeiende Rotterdam werd turfwinning 
lucratiever dan veeteelt. Het land werd afgegraven tot ver onder het grondwaterpeil. De kaart uit 
1750 van Jacob Kortebrand laat zien dat in honderd jaar tijd vrijwel het hele gebied ten noorden van 
de Kleiweg onder water is komen te staan. Zelfs ten zuiden van de Kleiweg lagen in de huidige 
Bloemenbuurt nog enkele turfwinningsgebieden. Vanaf 1772 is de Schiebroekse polder drooggelegd. 
De turfplassen in het Kleiwegkwartier zijn vlak voor de aanleg van de woongebieden gedempt. De 
Bergse Voor- en Achterplas zijn echter behouden vanwege hun recreatieve waarde. 
 

 
Kaart ‘De Rottestroom’ van Jacob Kortebrand, 1750 
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Verstedelijking vanaf 1900 
Rond 1900 was er langs de Kleiweg slechts een beperkte lintbebouwing van boerderijen en daaraan 

verwante functies. Tussen de Uitweg en de 
Overschiese Kleiweg lag de dorpskern van de toen 
zelfstandige gemeente Schiebroek. Aan de 
Kootsekade in het verlengde van de Kleiweg, en langs 
de Rotte was er enige bedrijvigheid, evenals langs het 
spoor aan de Ceintuurbaan. Aan de Straatweg (die 
toen nog de Bergweg heette) stond een gemengde 
bebouwing van boerderijen en enkele statige 
herenhuizen. 

Kleiweg omstreeks 1900, gezien vanaf de Straatweg 
 
In die tijd was er in Rotterdam voor woningbouw vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. In 1904 
werd het deel van de toenmalige landelijke gemeente Hillegersberg ten zuiden van de Ceintuurbaan 
bij Rotterdam gevoegd. Rotterdam bouwde daar vervolgens het huidige Liskwartier en Bergpolder. 
Daarna begon ook de verstedelijking van het resterende, traditioneel agrarische landschap van het 
Kleiwegkwartier. Rotterdamse stedelingen zochten naar nieuwe woningen met voldoende vrije 
grond, waarmee aan de wensen voor wonen in een groene omgeving kon worden voldaan. In 
Hillegersberg en Schiebroek was bouwgrond ruim voorhanden en er was veel particulier kapitaal 
beschikbaar, omdat in plaats van in aandelen steeds meer in onroerend goed belegd werd. 
 

 
Kleiwegkwartier Anno 1900 
 
Rond het begin van de 20ste eeuw was al sprake van een toenemende scheiding tussen wonen en 
werken ontstond forensisme van en naar de stad. Dat vroeg om goede en gemakkelijke verbindingen. 
Vanaf 1882 reed over de Bergweg een paardentram die in die behoefte voorzag. De in 1908 
geopende spoorlijn tussen Rotterdam Hofplein naar Den Haag met de halte Schiebroek aan de 
Kleiweg. Dit maakte ook deze zijde van het Kleiwegkwartier een goed bereikbare woonlocatie voor 
Rotterdammers.  
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Paardentram op de hoek van de Straatweg en de Kootsekade omstreeks 1920 
 
De eerste uitbreidingen vonden plaats bij het buurtschap De Koot tussen de Straatweg en de Rotte. 
Hiertoe werd eind 1907 door de gemeente Hillegersberg een stratenplan vastgesteld voor het gebied 
tussen de Straatweg, de Kootsekade, de Rotte en de Ceintuurbaan. Op basis van dit plan vestigde 
zich een aantal bedrijven langs de Rotte en kwam de eerste woningbouw langs de Kootsekade en de 
Willem van Hildegaersbergstraat tot stand. 
  

 
Stratenplan Gemeente Hillegersberg, 1907; Stadsarchief Rotterdam. 
 
Aan de Straatweg was de bouw van veertien royale stadsvilla’s aan het Villapark illustratief voor de 
ontwikkeling van dit gebied als woonplaats voor welgestelde forenzen. Ter voorkoming van 
ongewenste bebouwing, waardoor de beoogde hoogwaardige woonkwaliteit bedorven zou kunnen 
worden werd in 1912 de een uitbreidingsplan vastgesteld voor het gebied tussen de Bergse Plassen, 
de Rotte, de Ceintuurbaan en de huidige Elektroweg. In het gebied tussen Straatweg en Elektroweg 
(de huidige Gravenbuurt en het Statenlaankwartier) voorzag het plan in de bouw van vrijstaande 
royale woonhuizen met een beperkt aantal geschakelde woningen. Langs de Straatweg zou de 
bebouwing een gesloten gevelwand vormen. Het gebied tussen de Straatweg en de Rotte (de Koot) 
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werd bestemd voor bedrijvigheid, opslagplaatsen en eenvoudige arbeiderswoningen. De gronden 
langs de Ceintuurspoorbaan werden bestemd voor industriële bebouwing.  
 
De jaren twintig en dertig. 
Na de Eerste Wereldoorlog komt de bebouwing van het Kleiwegkwartier goed op gang. Eerst wordt 
er vooral gebouwd in De Koot en Oud Schiebroek. Het stratenplan volgt in hoofdzaak het aanwezige 
slotenpatroon. Bouwers waren particulieren of bouwondernemingen. De bouwstromen waren 
beperkt van omvang en de meeste panden zijn als samenhangende ensembles gerealiseerd. In de 
verkaveling is het rechthoekige bouwblok met afgesloten binnenruimte dominant. De openbare 
ruimte is krap bemeten en er is weinig groen. De buurten hebben daardoor een stenig stedelijk 
karakter.  
 
Vanaf 1920 werden er toekomstvisies voor heel Hillegersberg gemaakt. Het ‘Uitbreidingsplan 
Hillegersberg’ van architectenbureau Grandpré Molière, Verhagen en Kok uit 1921 voorzag in het 
Statenlaankwartier en de Gravenbuurt woningbouw voor het alsmaar uitdijende Rotterdam. Hiertoe 
werd in de Gravenbuurt de Juliana van Stolberglaan als extra ontsluitingsroute aangelegd. Aan de 
westzijde, in de huidige Bloemenbuurt, werden de turfplassen omgevormd tot een industriehaven, 
aansluitend op het nog te graven Noorderkanaal. Deze haven ontsloot een centraal gelegen groot 
industrieterrein. Het plan voorzag tevens in vrijstaande arbeiderswoningen ten noorden en ten 
westen van de industriehaven. Langs de Ceintuurbaan en de Hofpleinspoorweg was al bedrijvigheid 
aanwezig op basis van het uitbreidingsplan uit 1912. 
 

 
Detail ‘Uitbreidingsplan Hillegersberg’, Grandpré Molière, Verhagen en Kok, 1921.  
 
Al in 1923 werd het plan herzien. De behoefte aan woningbouwlocaties was groot en de geplande 
industriehaven kon nog niet worden gerealiseerd omdat het Noorderkanaal pas in 1933 zou worden 
aangelegd. In de herziene versie wordt de diagonaal door het gebied lopende Rozenlaan 
geïntroduceerd, als een directe verbinding van de Uitweg naar Rotterdam. Mogelijk was ook al een 
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bouwlocatie aan de Ceintuurbaan gereserveerd voor de kunstzijdefabriek ENKA. Het aanvankelijk 
geplande industrieterrein wordt gehalveerd en het noordwestelijk deel voor woningbouw bestemd. 
Ook het grondgebied ten westen van de Hofpleinspoorweg wordt in dit plan als woongebied 
bestemd. 
 

 
Uitbreiding Gemeente Hillegersberg, 1923, Stadsarchief Rotterdam. (Geel is bedrijfsbebouwing) 

Ten zuiden van de Kleiweg (de Gravenbuurt) werd de Juliana van Stolberglaan als ontsluitingsroute 
aangelegd. De beoogde villabouw werd vervangen door een meer realistische bebouwing met half 
open en gesloten bebouwing van beneden- en bovenwoningen. Om de kwaliteit te verbeteren werd 
er gebouwd in relatief grote bouwstromen in een samenhangende architectuur (ensemble werking).  
 
Voor het Statenlaankwartier maakte in 1929 architect Co Brandes in opdracht van de NV 
Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ‘Debeto’ een uitbreidingsplan. Het gebied 
heeft een groen-stedelijk karakter met de Statenlaan als centraal element. Veel aandacht is besteed 
aan de vormgeving van de straatprofielen. De afzonderlijke bouwblokken zijn als één geheel 
ontworpen en vormen samen grotere architectonische eenheden. Daarmee is er een sterke 
samenhang tussen architectuur en stedenbouw, waarbij de gezamenlijke verschijningsvorm 
belangrijker is dan die van het individuele pand.  
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Stratenplan Statenlaankwartier, 1929. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
Rotterdam had ruimte nodig om te voorzien in de grote behoefte aan woningen na verwoesting van 
de binnenstad. Hillegersberg, Schiebroek en Overschie werden in 1941 geannexeerd. Het 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Hillegersberg’ uit 1950 voorzag in een groot samenhangend 
woonwerkcomplex in Hillegersberg, Schiebroek en Overschie. In combinatie met de groei van het 
autobezit leidde dat tot opstoppingen bij de onderdoorgang van de Straatweg bij de spoorbaan, die 
dan ook het ‘Muizengaatje’ werd genoemd. De verkeerdruk werd verminderd met de realisatie van 
het Rozenlaanviaduct in 1954. Daarmee kreeg het westelijk deel van het Kleiwegkwartier en de 
nieuwe bebouwing in de Schiebroek en 110-Morgen een directe verkeersaansluiting met de stad. Pas 
in 1987 werd het Muizengaatje verbreed. 
 
Het Kleiwegkwartier wordt gekenmerkt door een hoog percentage eigen woningbezit, met als gevolg 
dat er in de jaren ’70 en ’80 geen ingrijpende grootscheepse stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden. 
Daarmee hebben veel buurten hun oorspronkelijke verschijningsvorm behouden, zij het dat van de 
panden ook hier veel oorspronkelijke kozijnen en de roeden verdeling van de ramen zijn verdwenen, 
dakgoten met plaatmateriaal zijn betimmerd en dakkapellen zijn vergroot dan wel nieuw 
aangebracht.  
 
Vanaf 2000 is nieuwbouw beperkt tot bebouwing van enkele restlocaties. In de Bloemenbuurt is een 
aantal woningen met funderingsproblemen vervangen door nieuwbouw. Enkele bedrijfslocaties in de 
Bloemenbuurt en de Koot zijn bebouwd met appartementsgebouwen en laagbouwwoningen. De 
stedenbouwkundige structuur bleef echter ongewijzigd. 
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VSW-schildjes 
 
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg – Schiebroek – Terbregge (VSW) stelt zich 

ten doel het behouden en waar mogelijk herstellen van geschiedkundig, architectonisch, 

stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in Hillegersberg, Schiebroek en 

Terbregge. Om deze doelstelling te bevorderen, aansprekende voorbeelden te stellen en daar 

bekendheid aan te geven kan de Vereniging jaarlijks één of meerdere onderscheidingen toekennen.  

Doel van de onderscheiding is het stimuleren van een bijzondere zorg aan het in stand houden en/of 

herstellen van bouwwerken en/of locaties van cultuur-historisch en/of architectonisch belang. Ook 

kan een onderscheiding worden uitgereikt aan het realiseren van nieuwe objecten die zich 

onderscheiden door hun architectonische kwaliteiten en een verantwoorde inpassing met respect 

voor de omgeving. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een (gevel)schildje en wordt 

uitgereikt aan een persoon of instantie, die als initiatiefnemer of opdrachtgever deze zorg heeft 

getoond. 

In het Kleiwegkwartier zijn vanaf 1980 tot 2019 elf VSW-schildjes toegekend en aangebracht aan de 
volgende objecten: 
1981 Robert Owenstraat 1-23 en 2-24 
1984 Straatweg 13-19 
1985 Straatweg 2 
1986 Kleiweg 375 
1987 Straatweg 1-3 
1994 Villapark 6 
1995 Bergse Rechter Rottekade 11 
1999 Rozenlaan 115 
2003 Bergse Voor- en Achterplas 
2004 Kleiweg 441 
2018 Kleiweg 270 
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Waardering van de objecten 

Voor de waardering van de objecten is uitgegaan van de methodiek zoals gehanteerd bij de VSW 
inventarisatie 2012. Dit houdt in dat de objecten gewaardeerd zijn op drie aspecten:  
[1] Cultuurhistorische betekenis, [2] Stedenbouwkundige situering en[3] Architectonische kwaliteit.  
 
Per aspect kunnen 1, 2 of 3 punten worden toegekend. Van die waardering telt de 
stedenbouwkundige score dubbel en wordt de architectonische score met drie vermenigvuldigd.  
De maximale score per object is 18 punten. Objecten met een score vanaf 5 punten worden 
gekwalificeerd als * Beeldondersteunend, vanaf 10 punten als ** Beeldbepalend en vanaf 15 punten 
als *** Monumentwaardig. 
 
Criteria 
Cultuurhistorische betekenis 
1 punt  pand representeert een vroegere periode (bv. 30-er jaren, wederopbouw). 
2 punten pand refereert tevens aan een specifiek gebruik (bv. kerk, school, bedrijfsgebouw). 
3 punten pand is van belang door een bijzondere gebeurtenis, een belangrijke persoon en/of 

van een bekende architect; is zeldzaam en tenminste 50 jaar oud. 
 
Stedenbouwkundige situering 
1 punt  pand past in de stedenbouwkundige structuur van de straat / buurt. 
2 punten pand versterkt de stedenbouwkundige kwaliteit (bijv. door de verschijningsvorm of 

door een bijzondere hoekoplossing). 
3 punten pand is door situering van groot belang voor de stedenbouwkundige kwaliteit 

(stedenbouwkundig accent, ensemble werking, zichtlijn, e.d.). 
 
Architectonische kwaliteit 
1 punt pand heeft in compositie en detaillering een herkenbare bouwstijl. 
2 punten pand heeft een herkenbare bouwstijl en valt op door zorgvuldige compositie, 

detaillering en materiaalgebruik. 
3 punten pand wordt gekenmerkt door bijzonder goede architectuur en een gave kwaliteit. 
 
Waarderingsschema 

Object:  

 Cultuurhistorisch Stedenbouwkundig Architectonisch Totaal score: 

Waardering: … … …  
 

… 
Weging: X1 X2 X3 

Score: … … … 

Kwalificatie:  datum 

 
 
Kwalificatie 
vanaf   5 punten:     * BEELDONDERSTEUNEND 
vanaf 10 punten:   ** BEELDBEPALEND 
vanaf 15 punten: *** MONUMENTWAARDIG 
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1. Oud Schiebroek  
 
 

 
Waardering panden in Oud Schiebroek. 
 
Het oude dorp Schiebroek 
De grens tussen het Kleiwegkwartier en Schiebroek ligt nu op de Erasmussingel. Het gebied tussen de 
Erasmussingel en de Kleiweg behoorde echter tot de voormalige gemeente Schiebroek. Hier lag het 
dorpje Schiebroek, dat sinds 1817 een zelfstandige gemeente was, met tot 1929 een eigen raadhuisje 
aan de Kleiweg. Het dorpje had geen eigen kerk. De meeste Schiebroekenaren kerkten in Overschie.  
 
Uit de periode rond 1900 is nog maar weinig bebouwing bewaard gebleven. Aan de Kleiweg ter 
hoogte van de Hoofdlaan zijn nog enkele voormalige arbeiderswoningen gespaard gebleven als 
restant van het oude dorp Schiebroek: Kleiweg 289, Hoofdlaan 38 ** 1883 een voormalige 
landarbeiderswoning met een schuur op het achtererf en op Kleiweg 283-285 ** 1896, waar een 
gevelsteen vermeldt: “De eerste steen gelegd op door Ingetje Dijkshoorn oud 20 jaren en Cornelia de 
Zwart oud 22 jaren den 10 Augustus 1896”.  
 
Het naastliggende pand  Kleiweg 277 ** 1905  heeft een 
witgeschilderde baksteen gevel, versierd met speklagen. 
Mogelijk een voormalige tuinderswoning. Het pand aan de 
Kleiweg 241 ** 1905?, betreft een voormalige smederij met 
woonhuis. Het pand heeft eveneens een witgeschilderde 

baksteen gevel, 
versierd met 
speklagen en een opvallende dakrand. 
 
Aan de andere kant van de spoorlijn, richting Overschiese 
Kleiweg, is de oude agrarische lintbebouwing nog 
herkenbaar. Op Kleiweg 375 ** ca. 1900? bevindt zich nog 
een oude boerderij. De voorgevel van het woonhuis is 
witgepleisterd met een rieten kap aan de Kleiwegzijde. De 
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rest van de kap is met pannen gedekt. In 1986 is aan dit pand een VSW-schildje toegekend. 

Langs  de Ringvaart van de in 1780 drooggelegde Schiebroekse polder staan nog enkele boerderijen 
en arbeiderswoningen. Aan de Uitweg 4-6 * 1910 staan twee arbeiderswoningen. Aan de Achterweg, 
nu Erasmussingel 17-19 ** 1903 zijn twee woningen ondertussen gerenoveerd en uitgebreid tot een 
groot woonhuis. Verderop aan de Erasmussingel, aan de andere zijde van het spoor staan nog twee 
boerderijen: aan de Erasmussingel 189 ** 1903, de ‘Johanna Maria Hoeve’ en aan de Erasmussingel 
209 ** 1903. 

Rond 1910 werden er steeds meer woonhuizen gebouwd met een landelijke uitstraling. Op Kleiweg 
367 ** 1908 staat een voormalig landhuis. De ruime 
voortuin met leibomen wordt afgesloten met een fraai 
hekwerk. De achtertuin is in 1995 bebouwd met woningen 
(Opaalhof). Uit diezelfde periode dateert het verderop aan 
de  Kleiweg 431 ** 1911 gelegen woonhuis. Op het 
bijbehorende kavel stond het internaat August Hermann 
Franckehuis, dat in 1971 is gesloopt. Het smeedijzeren 
tuinhek is gespaard gebleven. De tuin is in de negentiger 

jaren bebouwd met woningen (Amerbachstraat).  

Op woning op Kleiweg 395-397 ** 1911 is gebouwd door de vader van architect L.N. Krijgsman, die 
hier een aannemersbedrijf had. De achterliggende loods 
was destijds zijn timmermanswerkplaats. Het pand heeft 
nog altijd de authentieke uitstraling, evenals het verderop 
gelegen huize ‘Annie’ met achterliggende schuur op 
Kleiweg 401-403 ** 1910. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog zet de verstedelijking verder 
door. Naast de romantisch vormgegeven ‘Kleihoeve’ op 
Kleiweg 443 ** 1923 illustreert het woonhuis met rieten kap en houten hekwerken in Art-Decostijl 
op Kleiweg 441 ** 1923 de overgang van het agrarische karakter naar het groen-stedelijk wonen in 
de jaren twintig. Aan het pand werd in 2004 een VSW-schildje uitgereikt. Andere voorbeelden van de 
overgang naar het groen-stedelijk wonen zijn de twee woningen onder één rieten kap in landhuisstijl 
Kleiweg 415-417 ** 1925, en de dubbele woonhuizen in landelijke stijl op Kleiweg 437-439 * 1924 en 
Kleiweg 361-363 * 1929 van architect Krijgsman. 
 
Met het gereedkomen van de Hofpleinspoorlijn krijgt Schiebroek In 1908 een eigen halte en daarmee 
wordt Schiebroek een gemakkelijk te bereiken woongebied voor naar woonruimte zoekende 
stedelingen. In de dorpskern wordt vanaf 1922 gebouwd aan straten tussen de Kleiweg en de huidige 
Erasmussingel. De Diamantweg 1-34 * 1922/1924 is gebouwd direct naast de voormalige halte 
Schiebroek. Zoals in die tijd gebruikelijk zijn de huizen gebouwd op een weiland: de straat in het 
midden en sloten aan de achterzijde van de huizen. Het doodlopende straatje wordt ontsloten vanaf 
de Kleiweg. De huizen langs het spoor zijn niet onderheid (‘op staal’ gefundeerd), met verzakkingen 
als gevolg. 
 
Aan de Hoofdlaan 39-47 ** 1922 staat een bijzonder pand 
met een voormalige bewaarschool op de begane grond en 
bovenliggende woningen. Het pand wordt gekenmerkt 
door fraai vormgegeven erkers op de hoeken en 
raampartijen van de schoolruimte. Het naastgelegen 
woonhuis op Hoofdlaan 37 ** 1925 heeft een 
symmetrisch vormgegeven bakstenen gevel en een 
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mansardekap evenwijdig aan de straat. Een eveneens opvallend vormgegeven woonhuis op 
Hoofdlaan 1 * 1925 markeert het einde van de Hoofdlaan aan de zijde van de Erasmussingel. 

Met de komst van veel nieuwe bewoners, veelal met kinderen, ontstond de behoefte aan 
schoolgebouwen. Na de bewaarschool met bovenwoningen aan de Hoofdlaan volgden een openbare 
school aan de Bilderdijkstraat, nu Koraalstraat 17-19 ** 1930 van architect Russcher en de 
Protestant Christelijke Da Costaschool aan de Da Costastraat, nu Erasmussingel 120 / Saffierstraat 1 
** 1932 van architect Krijgsman. 
 
Met het gereedkomen van een nieuw raadhuis aan de Ringdijk in 1930 verloor de dorpskern van 
Schiebroek aan de Kleiweg haar centrumfunctie. Het ‘nieuwe’ Schiebroek werd in de polder 
gebouwd. In deze periode wordt de bebouwing langs de Kleiweg en de Uitweg verder geïntensiveerd 
met gestapelde woongebouwen, zoals het complex op de hoek Kleiweg 177-197 / Uitweg 1-21 ** 
1930 en aan de overzijde Kleiweg 173-175 / Uitweg 68-74 ** 1937.  
 
Met de annexatie van Schiebroek in 1941 werden de namen van de meeste straten in de oude 
dorpskern gewijzigd. Het gebied is nu bekend als de ‘Edelstenenbuurt’. Een nieuwe tijd kondigt zich 
aan met galerijwoningen boven een benzinestation op Uitweg 24-66 ** 1965.  
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2. Sint Franciscus 
 
PM: Kaart Sint Franciscus  
 
Ten zuiden van de Kleiweg lag de Bergpolder. Deze behoorde tot het grondgebied van Hillegersberg. 
In 1904 werd het zuidelijk van de Ceintuurbaan gelegen gebied geannexeerd door Rotterdam en 
bebouwd met de woonwijken Liskwartier en Bergpolder. Met het gereedkomen van de 
Hofpleinspoorlijn kreeg Schiebroek in 1908 een eigen halte. Aan de overzijde van de Kleiweg, dus op 
Hillegersbergs grondgebied, is aan de Kleiweg 270 ** 1913 een ‘dubbele wachterswoning’ gebouwd. 
Het onlangs gerenoveerde pand heeft een opvallende 
dakvorm. Het pand is een standaard-ontwerp van de HIJSM 
(de eigenaar van de ZHESM-spoorlijn). Een identieke woning 
staat in Rodenrijs en er stond er ook een in Leimuiden. Met 
het omvormen van de Hofpleinlijn tot Randstadrail werd de 
halte Schiebroek (later Station Kleiweg) verplaatst naar de 
Melanchtonweg. De dubbele woning werd samengevoegd 
tot een aantrekkelijke woning met grote tuin. In 2018 is 
door VSW aan dit pand een schildje toegekend. 
 
De kruising van de spoorlijnen naar Gouda – Utrecht en naar Den Haag maakte het gebied 
aantrekkelijk voor spoor gerelateerde bedrijven. Rond 1919 vestigde zich de Koninklijke Fabriek voor 
meubelen en spoorwegmateriaal NV Allan & Co. Het complex is in 1959 overgenomen door de RET. 
De bebouwing op het complex wordt sinds 2017 deels vervangen. De oude beeldbepalende loods is 
verkocht aan het Museum Stoomtrein Goes – Borsele.  
 
Een bijzondere bebouwing betreft de Robert Owenstraat *** 1923, gebouwd in opdracht van 

Woningbouwvereniging ‘Aller Belang’, naar de ideeën van de 
socialistische hervormer Robert Owen. Omdat dit ‘rooie 
straatje’ met 24 arbeiderswoningen niet te dicht bij het deftige 
Hillegersberg mocht liggen werd het aan de rand van de 
gemeente gebouwd. Het straatje ligt nog altijd enigszins 
afgezonderd van de overige woonbuurten. Het ontwerp van 
architect J.A.H.W. Cramer valt op door een harmonieuze 
vormgeving. Voor de gehele straat is in 1981 een VSW schildje 

uitgereikt. 
 
De rest van het gebied behield haar agrarische karakter 
tot eind jaren zestig, toen met de aanleg van de G.K. van 
Hogendorpweg en het tramviaduct het gebied aan de 
westzijde van de Hofpleinspoorlijn definitief van sfeer 
veranderde. De bouw van het Sint Franciscus Gasthuis in 
1975 op Kleiweg 500 ** 1975 geeft het gebied de huidige 
grootstedelijke uitstraling. Het gebouw wordt 
gekenmerkt door een utilitaire zeventiger-jaren 
architectuur. De patiëntenkamers bevinden zich in het hoofdgebouw en de behandelruimten in de 
paviljoenvormige laagbouw. Het ziekenhuis heeft een regionaal verzorgingsgebied en is later 
uitgebreid met een parkeergarage en een zorghotel. 

In 1987 werd op Kleiweg 480 * 1987 het Golfcentrum Seve gevestigd. Het Golfcenter met een 
combinatie van golf, eten & lifestyle voor leisure en zakelijke doeleinden is illustratief voor het 
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moderne, mondaine en groene Hillegersberg. Het Golfcenter Seve is de grootste 
trainingsaccommodatie van Nederland.  
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3. Bloemenbuurt 
 

 
Waardering panden in de Bloemenbuurt 
 
 

In 1921 werd het ‘Uitbreidingsplan van Hillegersberg’ van het architectenbureau Grandpré Moliére, 
Verhagen en Kok vastgesteld. Het plan richtte zich niet alleen op de Hillegersbergse bevolking, maar 
was vooral ook gericht op “de toekomstige voorstad van het alles overgroeiende Rotterdam”. In de 
huidige Bloemenbuurt werd ter plaatse van de turfveenplasjes een groot industrieterrein gepland, 
ontsloten door een industriehaven met een directe aansluiting op het nog te graven Noorderkanaal. 
Aan de zuidzijde van dit industriegebied is aan de Ceintuurbaan 183-197 ** 1925 het grote 
bedrijfspand voor de kunstzijdefabriek ENKA gebouwd, met op de hoek het kantoorgebouw en 
aansluitende fabriekshallen. Na vertrek van ENKA wordt het pand nu door diverse bedrijven gebruikt. 
 
In 1923 verscheen een herziene versie van het uitbreidingsplan, waarin de geplande industriehaven 
en het resterende bedrijfsterrein werden herbestemd als woningbouw. De diagonaal in het gebied 
liggende Rozenlaan vormt het centrale element waarop de woonstraten aansluiten. De heer A. Poot, 
directeur van de NV. Tertius, geldt als de grote projectontwikkelaar van het gebied. Hij startte in 
1923 met de bouw van opvallende portiek-etagewoningen met stijlelementen van de Amsterdamse 
school naar een ontwerp van architect L.N. Krijgsman op een bouwlocatie omsloten door Rozenlaan, 
Bergpolderplein, Elektroweg en Margrietstraat ** 1923. Het complex vormt een geheel met de 
woningen in de Lisbloemstraat 6-41 ** 1923. De bakstenen gevels hebben karakteristieke 
entreepartijen en de woningen hebben een plat dak. Omdat het gebied voor een groot deel bestaat 
uit gedempte veenplassen is de bodem in de Bloemenbuurt bijzonder instabiel. De bebouwing kampt 
daardoor met funderingsproblemen. 

Aan de Margrietstraat 15 / Lisbloemstraat 4 * 1924 staat de voormalige Wilhelminaschool, ook een 
ontwerp van L.N. Krijgsman. De locatie voor de school lag naast de toenmalige Motorenfabriek 
Electrostroom. De nieuw aan te leggen straat werd dan ook ‘Motorstraat’ genoemd en is pas later 
‘Margrietstraat’ gaan heten. Het gebouw is nu in gebruik als dependance van de Tarcisiusschool. De 
naastliggende bewaarschool aan de Lisbloemstraat 4 is verbouwd tot woonruimte.  
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Het schoolgebouw aan de Elektroweg 18-20 * 1928 bevatte een lagere school met zeven lokalen. De 
ingang wordt geaccentueerd door een verticale ‘toren’. Het gebouw is  gerenoveerd, waarbij de 
aangrenzende bewaarschool is vervangen door nieuwbouw.  
 
Vanaf 1928 wordt langs de Rozenlaan en de zijstraten een grote bouwstroom gestart met circa 
vierhonderd voornamelijk boven- en benedenwoningen. Het gebied heeft hierdoor een grote 
architectonische samenhang verkregen en wordt als woonbuurt nog altijd zeer gewaardeerd. Het 
transformatiegebouwtje op Lathyrusplein 9 * 1927 diende voor de elektriciteitsvoorziening. 

Een mooi voorbeeld van de woningbouw rond 1930 staat aan de Rozenlaan 37-55 * 1930. Een 
woonblok met verbijzondering van de hoekaansluiting bij de zijstraten. Van het evenwichtig 
vormgegeven bakstenen gebouw met pannendak zijn de dakkapellen allen nog in oorspronkelijke 
staat. 

Een belangrijk ruimtelijk accent wordt gevormd door de 
Oranjekerk aan de Rozenlaan 20 ** 1933, gebouwd als 
Nederlands Hervormde kerk. Het ontwerp van N.L. 
Krijgsman wordt gekenmerkt door baksteenarchitectuur 
met een hoog opgaand zadeldak en een karakteristieke 
toren met een met koper gedekte torenspits. In de gevel 
bevinden zich nog de oorspronkelijke glas-in-lood ramen. 
Naast erediensten is het gebouw ook steeds meer een 

centrum voor buurtactiviteiten.  

Aan de Rozenlaan 115-119 ** 1935 staat het voormalige 
bedrijfsgebouw ‘Industria’ dat eind negentiger jaren 
zorgvuldig is gerenoveerd. In 1999 werd hiervoor het VSW-
schildje toegekend. Het gebouw valt op door de ingetogen 
industriële baksteenarchitectuur met horizontale 
raampartijen. Dit industrieel erfgoed is nu in gebruik als 
kantoorruimte.  

Met de realisatie van het Rozenlaanviaduct in 1954 ontstaat een snelle verbinding van Schiebroek 
met het stadscentrum, maar het viaduct splitst tevens de Bloemenbuurt in twee helften. In de jaren 
negentig blijken de funderingen van een aantal woningen ernstig te zijn aangetast door paalrot. Als 
gevolg daarvan is in de Lisbloemstraat 1-19 * 2002 een aantal woningen vervangen door goed in de 
sfeer passende nieuwbouw. Ook aan de Margrietstraat 1-13 worden woningen vervangen door 
nieuwbouw. Omdat steeds meer woningen met funderingsproblemen bedreigd worden wordt er 
gewerkt aan een verhoging van het grondwaterpeil om de houten paalkoppen te beschermen. 
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4. Gravenbuurt 

 

 
Waardering van de panden in de Gravenbuurt 
 

De aanleg van de spoorlijn maakte de Ceintuurbaan aantrekkelijk voor spoorgebonden 
bedrijfsactiviteiten. Feitelijk was de Ceintuurbaan een klein goederen spooremplacement. Een 
overslagloods aan de Ceintuurbaan 104 *** 1899, nu in 
gebruik als radiomuseum, herinnert nog aan die periode. 
Er waren ook enkele kolenhandels gevestigd, waarvan de 
terreinen door liepen tot aan de achtertuinen van de 
Juliana van Stolberglaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn 
de terreinen bebouwd met bedrijfsgebouwen voor onder 
meer Brown Boveri, Lith Carosserie fabriek en Alblas 
houthandel. 
 
Langs de Elektroweg stonden vanaf 1911 de bedrijfsgebouwen van Electrostroom (vanaf 1972 
onderdeel van Brown Boveri Company, later Asea Brown Boveri). Ten zuiden daarvan, ter hoogte van 
het huidige Koeplein (dit plein heet zo in de volksmond naar een standbeeld ter plaatse van een koe, 
feitelijk is het het speelterrein op de hoek van de Prins Frederik Hendrikstraat en de Elektroweg) was 
de opslag van de Steenhouwerij Ruymgaart. Na vertrek van de bedrijvigheid werden de gebouwen 
gesloopt en vervangen door woningen. Alleen het kantoorgebouw met magazijn op Elektroweg 13 
** 1914 is behouden en is nu in gebruik als ‘Elektroweg Business Center Rotterdam’.  

In de jaren twintig werd de Gravenbuurt bebouwd met herenhuizen voor de ‘gegoede burgerij’ van 
Rotterdam. De meeste huizen zijn gerealiseerd als een begane grond woning en een bovenwoning 
met eigen opgang. Centraal element is de Juliana van Stolberglaan die bij het Bergpolderplein 
aansluit op de Kleiweg. De huizen hebben een voortuin, evenals de op de Kleiweg aansluitende 
zijstraten. Dat geeft het gebied een groen-stedelijk karakter.  
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De panden aan de Juliana van Stolberglaan 11-56 ** 1922 en de Graaf Lodewijk van Nassaustraat 1-
7 ** 1922 zijn gebouwd in opdracht van de NV tot exploitatie van onroerende goederen ‘Aan en 
Verkoop’. De blokken met vier of vijf geschakelde woningen vormen een architectonisch ensemble 
naar een ontwerp van architect Adr. C. Lengkeek. Uit dezelfde tijd stamt het pandje aan de Juliana 
van Stolberglaan 1 * 1923. Gebouwd als twee woningen 
onder een kap, nu samengetrokken tot één woning. 

Op het Bergpolderplein 18 ** 1920 staat een 
transformatiehuisje gecombineerd met openbare 
toiletruimte. De toiletruimten zijn niet meer in gebruik. 

De in 1927 door de architecten Lengkeek en Hoekveen 
ontworpen Gereformeerde Nassaukerk aan de Kleiweg is in 
1992 gesloopt en vervangen door een appartementengebouw met winkelruimte op de begane 
grond. De kerkklok is behouden en opgenomen in het nieuwbouwpand.  

Aan de Prins Frederik Hendrikstraat 6-39 * 1935 werden in 1934 gestapelde woningen gerealiseerd 
met een specifiek in Rotterdam vaker voorkomende indeling: begane grond woning met een halve 
kaplaag en een bovenwoning met de andere helft van de kaplaag. De tot dan doodlopende straat 
werd na het vertrek van de kolenhandel doorgetrokken. Aan de Prins Frederik Hendrikstraat 45-61 * 
1950 werden moderne galerij woningen gebouwd met onderliggende expeditieruimten van de 
bedrijfsgebouwen aan de Ceintuurbaan (nu in gebruik door Correct). Aan de overzijde werd in 1971 
aan de Frederik Hendrikstraat 40 * 1971 een politiebureau gebouwd en later uitgebreid. 

Eind jaren negentig verkeerden de woningen aan de Baroniestraat in zo’n slechte bouwkundige staat  
dat ze gesloopt moesten worden. In combinatie met de vrij gekomen grond aan de Elektroweg is aan 
de Willem de Rijkestraat, Electroweg en Baroniestraat * 1999/2000 een complex van woningen met 
bovenliggende galerijflats gerealiseerd. Aan de tot aan de Elektroweg doorgetrokken Prins Frederik 
Hendrikstraat is ruimte vrijgehouden voor een parkje, het  ’Koeplein’.   
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5. Statenlaankwartier 

 

Waardering panden in het Statenlaankwartier 

In het Statenlaankwartier is van de periode rond 1900 is nog 
maar weinig overgebleven. Aan de Kleiweg 161-171 ** 
1904/1907 staan nog drie blokjes van twee woningen met 
voortuintje en achtererf. Op de Kleiweg 151-153 ** 1907 staat 
nog de voormalige spaarbank met woonhuis. Het bankgebouw 
is nu in gebruik als makelaarskantoor.  

In de jaren twintig werd het gebied verder verdicht. Aan de Kleiweg 147 / Heiligerleelaan 28-32 * 
1920 staan woningen met een winkel aan de Kleiweg. Een aardig ensemble woningen staat aan de 
Elizabethlaan 2-25 * 1927, naar een ontwerp van architect Lengkeek.  
 
De Bergse Achterplas is mede bepalend voor de woonkwaliteit van de Gravenbuurt. Als gevolg van 
de recessie in de jaren dertig zijn van de direct aan de plas geplande vrijstaande villa’s er uiteindelijk 
slechts twee gerealiseerd aan Emmalaan 2 en 4 ** 1927, zodat de plasoevers grotendeels 
toegankelijk zijn gebleven.  
 
Een grootschalig bouwproject van de NV C. Berger en zns. 
Houthandel aan de Schiebroeksesingel 10-42, Arolsenplein 1-
11 en Emmalaan 37-99 * 1926/1931 bieden ruimte aan de 
Rotterdamse burgerij die in een groene tuinstad willen wonen. 
De woningen vormen een fraaie stedenbouwkundige wand 
langs Bergse Achterplas, samen met de woningen aan de 
Emmalaan 1-35 / 6-16, Schiebroekseweg 22-24 en Heinsiuslaan 3-5 * 1929/1934.  
 
Een belangrijk object in de buurt is het R.K. Christus Koning complex met kerk, pastorie, klooster en 
school aan Statenplein 1, Statenlaan 12, Johan de Wittlaan 5-9 en Adriaan Paauwlaan 1-7 *** 1930. 
Het kerkgebouw heeft een gotische uitstraling met ajour-siermetselwerk geïnspireerd op 
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Marokkaanse en Moorse bouwstijlen. De spits van de toren is in 1992 door blikseminslag verwoest. 
Ondertussen zijn kerk en klooster verkocht ten behoeve van woningbouw, waarbij overigens het 
uiterlijk van het gebouw zo veel mogelijk onaangetast blijft (gemeentelijk monument). Het 
schoolgebouw heeft haar schoolfunctie behouden.  

De Kleiweg wordt in die periode verder bebouwd met woningen boven winkels, zoals op de Kleiweg 
95- 117 ** 1930 en de Kleiweg 121-127 ** 1930. Als gevolg van de grote hoeveelheid gezinnen met 
kinderen wordt aan de Antony Duyklaan 5-7 ** 1930  de Nassauschool voor gereformeerd onderwijs 
gebouwd naar een ontwerp van L.N. Krijgsman. Het schoolgebouw is nu in gebruik als zalencentrum 
Djoy. 
 
De bebouwing rond de Statenlaan is een ‘Haagse enclave’ in het Kleiwegkwartier. Het 
stedenbouwkundig plan uit 1929 is van de Haagse architect Co Brandes in opdracht van de Haagse 
Maatschappij Debeto. De architectuur van de Haagse school is dan ook nadrukkelijk aanwezig. Langs 
de Bergse Achterplas worden aantrekkelijke woningen gebouwd aan de Casper Fagellaan 10-16, 
Stadhouderslaan 20-34, Johan de Wittlaan 11-21 en Adriaan Pauwlaan 12 * 1931 en aan de 
Heinsiuslaan 2-10 en Stadhouderslaan 2-18 ** 1931/1932. De woningen aan Statenlaan 1-77, 
Statenplein 2-10 en Casper Fagellaan 1-3 ** 1931/1939  vormen de centrale ruimte van de buurt.  
 
Het voormalige kruisgebouw aan de Van Slingelandtlaan 7 ** 
1936 is nu als woning in gebruik.  
Na de tweede Wereldoorlog is er weinig veranderd aan het 
Statenlaankwartier. Enkele nog beschikbaar gekomen plekjes 
aan de Wilhelminalaan, de Kleiweg en Statenlaan zijn 
ondertussen bebouwd.  
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6. Straatweg 
 
 

 
Waardering panden aan de Straatweg 
 
De Straatweg, die tot 1916 nog Bergweg heette, is een historisch lint, waarvan het gedeelte in het 
Kleiwegkwartier verstedelijkt is. Omdat het gebied vanaf 1882 goed bereikbaar was door een directe 

paardentram verbinding met Rotterdam, was het voor de 
welgestelde Rotterdamse burgers aantrekkelijk hier fraaie 
woonhuizen met ruime tuinen te laten bouwen. De oudste 
panden staan aan Straatweg 22 ** 1892, een voormalige 
tuinderswoning, aan  Straatweg 1-3 *** 1895, een dubbel 
pand met neorenaissance architectuur waaraan in 1987 het 
VSW-schildje werd toegekend en het markante pandje op 
Straatweg 8 ** 1898, dat helaas ernstig verwaarloosd is. De 
panden hebben slechts één woonlaag, afgedekt met een kap. 

 
Vanaf 1900 worden de panden groter. Op Straatweg 9-11 *** 1902 staat een vrijstaand pand met 
drie woningen. Het pand is vormgegeven als een grote luxe villa met twee woonlagen en een kap 
met een torentje. Aan de overzijde op Straatweg 2 *** 1903 
staat een pand dat bekend staat als ‘het notarishuis’. Ook dit 
pand heeft twee woonlagen met een kaplaag met torentje. 
Aan het pand is in 1985 het VSW-schildje uitgereikt. De 
naastliggende panden op Straatweg 4-6 ** 1903 vormen 
visueel een eenheid met het notarishuis, maar hebben helaas 
hun oorspronkelijke uitstraling verloren. Enkele panden 
verder staat op Straatweg 18-20 ** 1903  een dubbel 
woonhuis met drie woningen. De bakstenen voorgevel heeft 
neorenaissance kenmerken met speklagen en trapgevel. 
 
Met de toename van het autoverkeer in combinatie met de verstedelijking van het Kleiwegkwartier 
rond de jaren twintig veranderde het landelijke karakter van de Straatweg in een stedelijke 
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verkeersader met aaneengesloten gevelwanden. De sloten werden gedempt en de bomen gekapt. 
De straten werden verbreed voor het autoverkeer en de paardentram werd vervangen door een 
dubbelspoor met een elektrische tram. Het café met bovenwoningen op Straatweg 65 ** 1903 staat 
nog in de oude rooilijn van de Straatweg. 
 
Een bijzonder ensemble aan de zuidzijde van de Straatweg is 
het Villapark 2-14 *** 1909 met jugendstil motieven en 
fraaie gevel opschriften als ‘Saaien doet Maaien (nr.11), 
‘Auberge Borbiére (nr.12) en ‘Bydt Uw Tyt’ (nr.13). Het 
project is gebouwd naar een ontwerp van J. van Teefelen in 
opdracht van J. E. Dulfer. In 1994 is aan Villapark 6 een VSW-
schildje toegekend. Op Villapark 1 ** 1909 staat de hoek met 
de Straatweg een vrijstaand herenhuis van dezelfde 
architect. 
 
Het succes van het Villapark leidde tot de bouw van meer 
monumentale panden aan de Straatweg, zoals het 
monumentale ‘Huize Suzanna en Johanna’ met jugendstil 
elementen aan de Straatweg 5-7 *** 1912, de herenhuizen 
met bewerkte kaplaag en torentje aan de Straatweg 13-19 ** 
1915 en de fraai gedecoreerde woningen aan de Straatweg 
78-84 ** 1915. Aan het pand Straatweg 13-19 is in 1984 een 
VSW-schildje toegekend. 

Na de eerste Wereldoorlog werd de architectuur van de woningen minder uitbundig. Uit die tijd 
komt het rijtje woningen aan de Straatweg 21-27 * 1920 en Straatweg 29 * 1921. Ook vrijstaande 
dubbele herenhuizen (‘twee onder een kap’) waren populair. Ze zijn te vinden aan de  Straatweg 86-
88 * 1920, aan de Straatweg 132-134 * 1921 en aan de Straatweg 90-92 * 1922.   

Het snel groeiende aantal woningen vroeg ook om aanvullende voorzieningen zoals de voormalige 
politiepost aan de Straatweg 138 ** 1926, nu in gebruik als kantoorruimte en een voormalig 
bankgebouw met bovenwoningen aan de Straatweg 67 ** 1929. 
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7. De Koot 

 
Waardering panden in De Koot. 

Ter hoogte van de Kootse kade was vroeger een roeiveerdienst 
over de Rotte. Het voormalig veerhuisje met café ‘Het Baarsje’ 
staat nog altijd aan de Bergse Rechter Rottekade 13 ** ca. 
1880. Aangenomen wordt dat deze veerdienst al heel oud was 
en mogelijk heeft hier ooit een dam met spuisluis in de Rotte 
gelegen. Met de komst van de Philips Willembrug in 1916 is het 
veer overbodig geworden. Aansluitend is er van het kleine 
buurtschapje ‘De Koot’ nog een klein stukje woonbebouwing aan de Bergse Rechter Rottekade 14-23 
** 1908/1910. 

Langs de Rotte waren veel bedrijven gevestigd. Tot aan de 
Tweede Wereldoorlog was vervoer over water nog niet 
verdrongen door het vrachtverkeer over de weg. Ondertussen 
zijn deze bedrijfsactiviteiten vertrokken en vervangen door 
woningbouw. Alleen het scheepswerfje Wurth (Anno 1860) met 
bijbehorende bedrijfswoning aan de Bergse Rechter Rottekade 
18 * 1910 is nog overgebleven.  

Op de hoek van de Bergse Rechter Rottekade en de Kootse kade stond vanaf 1778 de windmolen ‘De 
Koot’. De molen werd in 1905 afgebroken en verplaatst naar Limburg. Op de plaats van de molen 
werd in 1910 aan de Bergse Rechter Rottekade 11 * 1910 een ‘electrische loonmalerij’ gebouwd. Het 
pand is nu als bedrijfsruimte in gebruik.  

Vanaf circa 1910 werden tussen De Rotte en de Straatweg eenvoudige arbeiderswoningen gebouwd 
tussen de fabrieken en opslagplaatsen. De boven- en benedenwoningen op Willem van 
Hillegaersbergstraat 30-52 * 1910 zijn hiervan een voorbeeld. De straten volgen de oude structuur 
van de ontwateringssloten in een waaiervorm die de bocht in de Rotte volgt. Parallel aan de Rotte 
zijn de straten met elkaar verbonden door de Willem van Hillegaersbergstraat.  
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Een bijzonder element is de centraal in de buurt liggende 
Tramremise Hillegersberg aan de Kootsekade 19 *** 1923, 
gebouwd voor de Rotterdamse Elektrische Tramweg 
Maatschappij (RETM). Dit gebouw was de verzamelplaats bij 
de Arbeitseinsatz op 10 en 11 november 1944. Een gevelbord 
herinnert daar aan. Het gebouw is nu in gebruik als 
Rotterdamse Trammuseum van de Stichting RoMeO. 
Verderop aan de Willem van Hillegaersbergstraat 102-108 * 
1926 ligt een garage van Terbregse Omnibus Dienst (TOD), in die tijd een geduchte concurrent van de 
RETM.   
 

In 1925 besloot de gemeenteraad van Hillegersberg het aantal 
scholen voor lager onderwijs (LO) en uitgebreid lager onderwijs 
(ULO) uit te breiden tot vier. De openbare school voor ULO, 
toen gevestigd aan de Dorpsstraat en een nieuw op te richten 
school voor LO kregen een nieuw schoolgebouw “in de 
omgeving van de Kleiweg en de Tol”. Dit werd de locatie op de 
Hillegondastraat 19-21 ** 1927, later uitgebreid met een 
gymnastieklokaal aan de Hillegondastraat 23 ** 1929 en een 

schoolgebouw voor ULO aan de Hillegondastraat 25 ** 1929. De schoolgebouwen en het 
bijbehorend gymnastiekgebouw worden nu gebruikt door de openbare VSO school ‘De Hoge Brug’.  

Rond 1930 was de wijk volgebouwd met hoofdzakelijk arbeiderswoningen. Alleen aan de Prins 
Bernhardkade 1-16 * 1928-1930 zijn luxer uitgevoerde woningen gerealiseerd. Het karakter van de 
Koot is daarna geleidelijk getransformeerd van een bedrijventerrein met woningen naar een 
woongebied met recreatieve voorzieningen. 

In het gebouw van de voormalige Tims Limonadefabriek aan de Rechter Rottekade 1 ** 1959 zijn nu 
een restaurant en diverse bedrijven gehuisvest. Opvallend is ook het aansluitende blokje met 
portieketage woningen aan de Minstreelstraat 23-69 ** 1960 en het naastliggende kerkgebouw van 
de Pinkstergemeente aan de Minstreelstraat 9 ** 1964. 

Vanaf 2000 worden op de nog resterende bedrijventerreinen stedelijke woongebouwen gerealiseerd, 
zoals het appartementengebouw aan Bergse Rechter Rottekade 150 * 2003 op het terrein van de 
voormalige Hillegersbergse Houthandel en een opvallend vormgegeven appartementengebouw aan 
de Philips Willemstraat 59-151 * 2006 op een voormalig opslagterrein langs de Rotte. Met 
uitzondering van de Prinses Margrietlaan is er weinig groen in de buurt. Dit wordt gecompenseerd 
met een openbare binnentuin op de plaats van het voormalige Zwembad Hillegersberg aan de 
Willem van Hilegaersbergstraat 82 * 2006. 
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LIJST MET AFBEELDINGEN: 

OUD SCHIEBROEK 

Kleiweg 289 / Hoofdlaan 38, voormalige arbeiderswoningen met schuur, 1877 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 283-285, voormalige arbeiderswoningen, 1896 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 375, boerderij complex, 1900? 
Waardering: ** Beeldbepalend 
VSW-schildje in 1986 
 
Kleiweg 277, voormalige tuinderswoning, 1905 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 241, voormalige smederij met woonhuis, 1905? 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Uitweg 4-6, Voormalige arbeiderswoningen, 1910 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Erasmussingel 17-19, twee voormalige woonhuizen, 1903 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Erasmussingel 189, boerderij ‘Johanna Maria Hoeve’, 1903 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Erasmussingel 209, woonhuis met mansardekap, 1903 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 367, landhuis, 1908 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 431, woonhuis, 1911 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 401-403, huize ‘Annie’ met schuur, 1910 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 395-397, woning met voormalige timmerwerkplaats, 1911 
Waardering: ** Beeldbepalend 
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Kleiweg 443, woonhuis ‘Kleihoeve’, 1923 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 441, woonhuis, 1923 
Waardering: ** Beeldbepalend 
VSW-schildje in 2004 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Kleiweg 437-439, dubbel woonhuis, 1924 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Kleiweg 415-417, dubbel landhuis, 1925 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 361-363, dubbel woonhuis, 1929 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Diamantweg 1 - 34, woningen, 1922/1924 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Hoofdlaan 39-47, voormalige bewaarschool met bovenwoningen, 1922 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Hoofdlaan 37, woning, 1925 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Hoofdlaan 1, woning, 1925 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Koraalstraat 17-19, voormalig schoolgebouw, 1930 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Erasmussingel 120 Saffierstraat 1, schoolgebouwen, 1932 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 177-197 / Uitweg 1-21, woningen boven winkelruimten, 1930 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 173-175 / Uitweg 68-74, winkels en bovenwoningen, 1937 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Uitweg 24-66, galerijwoningen boven benzinestation, 1965 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
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SINT FRANCISCUS 

Kleiweg 270, voormalige seinwachterswoning?, 1913  
Waardering: ** Beeldbepalend 
VSW schildje in 2018 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Robert Owenstraat, woningbouw ensemble, 1923 
Waardering: *** Monumentwaardig 
VSW-schildje in 1981 
 
Kleiweg 500, Sint Franciscus Gasthuis, 1975 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 480, Golfcentrum Seve Rotterdam, 1987 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 

BLOEMENBUURT 
 
Rozenlaan 1a-15b, Bergpolderplein 11-17, Elektroweg 2-16 en Margrietstraat 9-13, 1923 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Lisbloemstraat 1-41 en Lisbloemstraat 6-40, 1923 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Margrietstraat 15, Lisbloemstraat 4, schoolgebouw, en voormalige bewaarschool, 1924 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Ceintuurbaan , voormalige ENKA fabriek, 1925 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Lathyrusplein 9, transformatiehuisje, 1927 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Elektroweg 18-20, schoolgebouw, 1928 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Rozenlaan 37-55, Orchideestraat 1 en Hagedoornstraat 1-3 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Rozenlaan 20, Oranjekerk, 1955. 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Rozenlaan 115, Industriegebouw ‘Industria’, 1935 
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Waardering: ** Beeldbepalend 
VSW-schildje in 1999 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Lisbloemstraat 1-19, nieuwbouw passend bij ensemble 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
 

GRAVENBUURT 
 
Ceintuurbaan 104, voormalige overslagloods, 1899 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Gemeentelijk Monument. 
 
Elektroweg 13, Voormalig bedrijfspand ‘Electrostroom’, 1914 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Bergpolderplein 18,  transformatorhuisje, 1920  
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Juliana van Stolberglaan 11-53 en 14-52 en Graaf Lodewijk van Nassaustraat 1-7, Woningbouw, 
1922 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Juliana van Stolberglaan 1, * Beeldondersteunend, 1923 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Prins Frederik Hendrikstraat 8-22 en 9-39, Woningbouw, 1935 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Prins Frederik Hendrikstraat 45-61, galerijwoningen boven bedrijfsruimten, 1950 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Prins Frederik Hendrikstraat 40, politiebureau, 1971 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Electroweg, Willem de Rijkestraat en Baroniestraat, woningen met bovenliggende galerijflats, 
1999/2000 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 

 
STATENLAANKWARTIER 
 
Kleiweg 161-171, woningen ensemble, 1904 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
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Kleiweg 151-153. Heiligerleelaan 31, Voormalige Spaarbank Rotterdam, 1907 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Kleiweg 147, Heiligerleelaan 28-32, Woningen met winkelruimte, 1920 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Elizabethlaan 2-22 / 5-25. Woningen ensemble, 1927 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Emmalaan 2 en 4, vrijstaande villa’s, 1928 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Schiebroeksesingel 10-42, Arolsenplein 1-11 en Emmalaan 37-99, woningen ensemble, 1926/1931 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Schiebroekseweg 22-24, Emmalaan 1-35 en 6-16 en Heinsiuslaan 3-5, woningen ensemble, 
1928/1934 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Adriaan Paauwlaan 3-7 voormalige pastorie en RK kleuterschool, 1930 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Gemeentelijk Monument 
 
Johan de Wittlaan 5-9, RK schoolgebouw Tarciciusschool, 1930 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Gemeentelijk Monument 
 
Statenlaan 12, woningen in voormalig klooster van de zusters Franciscanessen, 1930 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Gemeentelijk Monument 
 
Statenplein 1, appartementen in voormalige RK Christus Koning kerk, 1930 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Gemeentelijk Monument 
 
Kleiweg 95-117, Winkelruimten met bovenwoningen, 1930. 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Kleiweg 121-127, Winkelruimten met bovenwoningen, 1930. 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Anthony Duyklaan 5-7, voormalige Nassauschool, 1930 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Stadhouderslaan 20-34, Casper Fagellaan 10-16, Adriaan Pauwlaan 12 en Johan de Wittlaan 11-21, 
woningen ensemble, 1931 
Waardering: * Beeldondersteunend 
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Stadhouderslaan 2-18 en Heinsiuslaan 2-10, woningen ensemble, 1931/1932 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Statenlaan 1-77 en 4-44, Statenplein 2-10 en Caspar Fagellaan 1-3, woningen ensemble, 1929/1939 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Van Slingelandtlaan 7, voormalig Kruisgebouw, 1936 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 

STRAATWEG 
 
Straatweg 22, woonhuis, 1892 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Straatweg 1-3, dubbel woonhuis, 1895 
Waardering: *** Monumentwaardig 
VSW-schildje in 1987 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Straatweg 8, vrijstaande woning, 1898 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 9-11, herenhuizen met kap en torentje, 1902 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 2, hoekhuis, 1903 
Waardering: *** Monumentwaardig 
VSW-schildje in 1985 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Straatweg 4-6, woonhuizen, 1903 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Straatweg 18-20, herenhuizen, 1903 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Straatweg 65, Horeca met bovenwoning, 1929 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Villapark 1, vrijstaand herenhuis, 1909  
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
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Villapark 2 t/m 14, Herenhuizen, 1909 
Waardering: *** Monumentwaardig 
VSW-schildje Villapark 6 in 1994 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Straatweg 5-7, dubbel woonhuis ‘Suzanna’ en ‘Adriana’, 1912 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Straatweg 13-19, herenhuizen, 1915 
Waardering: ** Beeldbepalend 
VSW-schildje in 1984 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
Toekomstig Gemeentelijk Monument 
 
Straatweg 78-84, woningen, 1910-1915 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 21-23, Herenhuizen, 1920 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 25-27, Herenhuizen, 1920 
Waardering: ** Beeldbepalend 
 
Straatweg 29, Woonhuis 1921 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Straatweg 86-88, dubbel woonhuis, 1920  
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 132-134, Dubbel woonhuis, 1921 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Straatweg 90-92, dubbele woonhuis, 1920  
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Straatweg 138, Voormalige politiepost, 1926 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Straatweg 67, voormalig bankgebouw met bovenwoningen, 1929  
Waardering: Beeldbepalend (**) 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
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DE KOOT 

 
Bergse Rechter Rottekade 13, voormalig veerhuis / café ‘Het Baarsje’, ca. 1880 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Bergse Rechter Rottekade 14-23, voormalige arbeiderswoningen, 1908/1910 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Bergse Rechter Rottekade 18, Jachtwerf met woning, 1910 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Bergse Rechter Rottekade 11, Voormalige Electrische Loonmalerij, 1910 
Waardering: * Beeldondersteunend 
VSW-schildje in 1995 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Willem van Hillegaersbergstraat 30-52, boven- en benedenwoningen, 1910 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Kootsekade 19, tramremise, 1923 
Waardering: *** Monumentwaardig 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Willem van Hildegaersbergstraat 102-108, garage TOD met bovenwoningen, 1926 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Hillegondastraat 19-21, schoolgebouw, 1927 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Hillegondastraat 23, gymnastiekgebouw, 1929 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Hillegondastraat 25, schoolgebouw, 1929 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Prins Bernhardkade 1-16, woningen ensemble, 1930 
Waardering: * Beeldondersteunend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Bergse Rechter Rottekade 1, Tims limonadefabriek, 1959 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Minstreelstraat 23-69, portieketagewoningen, 1960 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
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Minstreelstraat 9, Adventkerk, 1964 
Waardering: ** Beeldbepalend 
Dubbelbestemming Cultuurhistorische Waarde 
 
Bergse Rechter Rottekade 150, appartementengebouw, 2001 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Philips Willemstraat 59-151, appartementengebouw, 2006 
Waardering: * Beeldondersteunend 
 
Willem van Hillegaersbergstraat 82, binnentuin t.p.v. voormalig zwembad, 2006 
Waardering: * Beeldondersteunend 
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