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Inleiding
In de Rotterdamse binnenstad nemen het Hofplein en het Weena 
een belangrijke positie in. Het Hofplein staat bekend als een van
Rotterdams meest iconische stadsruimten en het Weena als het 
La Défense van Rotterdam, bedacht als ‘een waarlijk grootsche 
entree’ tot de stad. Het zijn structuren die meerdere keren in 
ontwikkeling zijn geweest en waar verschillende visies op de stad 
samenkomen.

Aanleiding
Deze cultuurhistorisch verkenning van het Weena en het Hofplein 
is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Stadsontwikkeling van 
de Gemeente Rotterdam. In dit gebied raakt een aantal van de 
meest prominente en coherente Rotterdamse stedenbouwkundige 
ensembles elkaar: de Coolsingel, de Lijnbaan en het Weena. 
Opeenvolgende visies op het stadscentrum lieten hier sporen 
na. Relatief jonge gebouwen domineren het stadsbeeld, terwijl 
sommige stedenbouwkundige structuren eeuwenoud zijn. Dit 
onderzoek dient als cultuurhistorische leidraad in de verschillende 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Wat zijn unieke ruimtelijke 
en functionele karakteristieken van dit belangrijke centrumgebied, 
wat is de waarde en betekenis van die extreme historische 
gelaagdheid en hoe zijn op basis van die waarden weloverwogen 
keuzes te maken voor de toekomst? 

Focus
Het onderzoeksgebied bestaat uit twee delen: het westelijk 
deel (het Weena tussen Henegouwerlaan/Statenweg tot aan de 
Westersingel) en een oostelijk deel (Weena tussen Westersingel 
en het Hofplein). In deze rapportage ligt de nadruk en diepgang 
van onderzoek, analyse en waardering op het oostelijk deel met 
het Hofplein en het Weena, omdat hier de meest concrete vragen 
en opgaven liggen. Het westelijk deel namen we uiteraard mee, 
maar vooral om de lange lijnen, leidende ruimtelijke thema’s en 
de samenhang met het oostelijk deel inzichtelijk te maken. Voor 
wat betreft de opbouw van de rapportage volgden we de richtlijnen 

voor het opstellen van een cultuurhistorisch onderzoek van de 
Gemeente Rotterdam.

Leeswijzer
Deel 1 is een ontwikkelingsgeschiedenis van Weena, Hofplein en 
omgeving. Die geschiedenis is beknopt beschreven aan de hand 
van de belangrijkste omslagmomenten.
Deel 2 is een analyse van het onderzoeksgebied op verschillende 
schaalniveaus en thema’s. Hierin komen de hoofdkenmerken 
van stedenbouw en openbare ruimte als ook de architectonische 
kerntypologie(en) aan bod. Omdat de cultuurhistorische 
verkenning moet dienen als leidraad in de verschillende (vastgoed)
ontwikkelingen en de herinrichting van de openbare ruimte is dit 
een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. We analyseerden de 
samenhang tussen tijdslagen, structuren, ensembles, architectuur, 
kunst en openbare ruimte. De focus lag op het ontrafelen en duiden 
van de ruimtelijke logica van het Hofplein en het Weena.  
Deel 3 is de cultuurhistorische waardering van het 
onderzoeksgebied. Daarin is de waardering uit reeds vastgestelde 
cultuurhistorische verkenningen, die deels het onderzoeksgebied 
overlappen, overgenomen (CV’s Schiekadeblok, Zomerhofkwartier, 
Delftsestraat, Lijnbaan en Coolsingel). De waardering vulden 
we aan met de gebieden en objecten waar nog niet eerder 
een waardestelling voor is gemaakt, met als resultaat één 
heldere waardering in tekst en kaartbeeld van het gehele 
onderzoeksgebied.  
 
Na de waardering zijn aanbevelingen voor toekomstige 
ontwikkelingen opgenomen. Dit deel van de rapportage gaf ons de 
ruimte om vanuit de cultuurhistorische kenmerken, betekenis en 
waarde, de verbinding met het nu te zoeken. De aanbevelingen zijn 
deels algemeen (bijvoorbeeld over de standaard van beeldkwaliteit) 
en deels specifiek om de punten uit de uitvraag te beantwoorden. 
Wederom ligt hier de nadruk op het Weena en het Hofplein. 
 
Lara Voerman & Johanna van Doorn, september 2021 
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Oostzijde Weena
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Zicht op het Hofplein vanaf de Coolsingel 
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Zicht op het Hofplein en de hoek Coolsingel - Pompenburg
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In de zestiende eeuw verkreeg Rotterdam haar kenmerkende 
driehoeksvorm. De stad opende zich vanuit één punt op het 
land zo ver als mogelijk naar de Maas, waar het op de drukke 
rivierkades allemaal gebeurde. Dat ene punt kennen we nu als het 
Hofplein. Op de kaart van ‘Rotterdam en Omlegende Landeryen’ 
uit 1784 is te zien dat er vanuit de weide omgeving allerlei land- 
en waterwegen op deze plek samenkomen om vervolgens weer 
in de stad uit te waaieren: de rivier de Rotte met de naastgelegen 
Hofdijk, de rond 1350 gegraven Rotterdamse Schie die in de stad 
verderliep als de Delftse Vaart, de stadsgrachten Coolvest en 
Goudsevest en de Kruiskade, een middeleeuws polderpad dwars 
door de Coolsche Polder. De samenballing van hoofdroutes is nog 
altijd een van de essenties van het Hofplein. 

Het Hofplein lag buiten de stadsmuren, als voorruimte van de twee 
meest noordelijke stadspoorten: de Hofpoort en de Delftse Poort. 
Het was niet zozeer een plein, als wel een clustering van een 
aantal pleinen en pleintjes, grachten, straten en lanen, bruggen 
en sluizen, buitenhuizen en tuinen. Ten westen van Schie heette 
het voorplein het Slagveld. De naam Hofplein werd pas vanaf de 
negentiende eeuw veelvuldig gebruikt. In 1833 werd de Hofpoort 
afgebroken en de stadsgracht rondom gedempt. De pleinruimte 
die dat opleverde werd Hofpoortplein genoemd, een naam die in 
1868 verkort werd tot Hofplein. De naam Hofplein verwijst naar de 
ridderhofstede van de familie Bokel, het Hof van Weena genaamd, 
die tot de verwoesting in 1426 meer noordoostelijk lag. In 1596 
kwam de kasteelruïne in handen van de stad, die het terrein 
gebruikte voor zogenaamde droogramen van de lakenindustrie. 
Resten van dat kasteelcomplex liggen nog gedeeltelijk onder het 
voormalige station Hofplein en in de omgeving van de kruising 
Katshoek en Hofdijk. 

Lang bleef de omgeving van het Hofplein onbebouwd. Op de 
stadsplattegrond van Rotterdam uit 1865 is te zien dat het karakter 
van het Hofplein als perifere stadsruimte toen langzaam aan het 
veranderen was. In het beruchte rommelige en onhygiënische 

lanengebied ten oosten van de Coolvest zijn naar ontwerp 
van stadsarchitect W.N. Rose ter verbetering dwarsstraten 
geprojecteerd, waaronder de Van Oldenbarneveltstraat en Aert van 
Nesstraat. Ook de Westersingel is al ingetekend, onderdeel van 
Rose’s belangrijke Waterproject, ter verversing van het water in de 
stinkende stadsgrachten en ter verfraaiing van de stad. De grootste 
ruimtelijke impact had de komst van de spoorlijn naar Amsterdam, 
waarvan het in 1847 geopende kopstation iets ten westen van het 
Slagveld kwam te liggen. Ten zuiden van de spoorlijn opende in 
1857 de Rotterdamsche Diergaarde, twee jaar eerder begonnen 
als hobby van twee spoorwegbeambten, op een terrein dat zich 
uitstrekte vanaf het spoor tot aan de Kruiskade. 

De stadsplattegrond van exact dertig jaar later, 1895, laat de 
ongekende snelheid zien waarmee Rotterdam zich aan het einde 
van de negentiende eeuw buiten de stadsvesten uitbreidde. Het 
gebied ten westen van de Coolvest is nu geheel bebouwd, de 
Kruiskade is van landweg stadsstraat geworden. De spoorlijn vanuit 
Amsterdam is doorgetrokken naar Dordrecht en Moerdijk. Het 
tracé door de stad voerde eerst over een spoorbrug over de Schie 
en vervolgens over een luchtspoor dat de gedempte Binnenrotte 
volgde. De verlenging was reden voor de bouw van een nieuw 
station Delftsche Poort, dat ten opzichte van het oude kopstation 
een stuk naar het noordwesten was gelegen. Het stationsgebouw 
opende in 1877. Het had een L-vorm en omarmde zo het nieuwe 
Stationsplein, dat via een net zo’n nieuwe Stationsstraat in 
verbinding stond met het Hofplein. Hier lag trouwens geen grootse 
visie aan ten grondslag: de aanleg en invulling gebeurde aan de 
hand van twee particuliere stratenplannen. De organische vormen 
van het Hofplein zijn op de stadsplattegrond van 1895 inmiddels 
gestold in bebouwing. In het midden pronkt de achttiende-eeuwse 
Delftse Poort, sinds 1856 de enige overgebleven stadspoort van de 
tien die Rotterdam eens kende.

 

De vooroorlogse stad (tot 1945)

De dominee Craandijk wandelde in 1878 over 
het Hofplein: ‘De Rotte slingert zich tusschen een 
verwarring van geringe woningen en dampende 
fabrieken. Tusschen de boomen der voormalige 
Veemarkt rijst aan onze linkerhand de fraaije 
triomfboog, de Delftsche poort, als poort onnoodig, 
voor ‘t verkeer zelfs min of meer hinderlijk, 
maar teregt gespaard als een der schoonste 
gebouwen der stad; en ginds vertoonen zich de 
nieuwgothische torens van het oude station van 
den Hollandschen Spoorweg. Straks, als wij een 
kleine woestenij van half gesloopte huizen en 
tuinen zijn doorgegaan, gaan wij over de vaste 
brug, die de deftige Schie overspant en bederft. 
Wederom een woestijn van zand en slooten en 
bleeken en arbeiderswoningen - overblijfsels van 
wat is geweest, beginselen van wat komen moet 
- en eindelijk bereiken wij het nieuwe station, 
dat voor het gemeenschappelijk gebruik van 
den Staats- en den Hollandschen spoorweg is 
bestemd.’1

1. Rotterdam en Omlegende Landeryen, 1784. (SAR)
2. Stadsplattegrond, 1865. In zwart gestippeld de grenzen 
van het onderzoeksgebied. (SAR)
3. Stadsplattegrond, 1895. In zwart gestippeld de grenzen 
van het onderzoeksgebied. (SAR)
4. De Stationsweg richting Stationsplein, 1900. (SAR)
5. Het Stationsplein, 1930. (SAR)
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Een luchtfoto uit 1930 geeft een goed beeld van de veranderingen 
op deze plek. In 1908 was aan het Hofplein het halfronde 
stationsgebouw van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-
Maatschappij geopend, waar de treinen richting Scheveningen 
vertrokken. Het nieuwe vervoersmiddel van de tram had zijn intrede 
gedaan en het Hofplein was met verschillende haltes een belangrijk 
knooppunt. Zo ontstond een complexe verkeersknoop waar spoor- 
en wegroutes de vaarroute van de Schie naar de Delftse Vaart 
kruisten. Het plein vormde overdag een mierennest van trams, 
auto’s, fietsers, voetgangers, sleperswagens en hondenkarren 
en was ’s avonds een geliefd uitgaansgebied met talloze cafés 
en etablissementen.2 Een perifere ruimte is het Hofplein op de 
luchtfoto uit 1930 allang niet meer. Dit was het middelpunt van 
het nieuwe centrum, dat groeide ver buiten de grens die zij eens 
markeerde. Belangrijk voor de betekenis van het Hofplein in de 
stad waren de ambitieuze plannen van het gemeentebestuur 
voor de transformatie van de Coolvest tot de metropolitaine 
wereldboulevard Coolsingel, passend bij het imago van de 
moderne wereldhaven Rotterdam. In 1913 had toenmalig directeur 
Gemeentewerken A.C. Burgdorffer het plan gepresenteerd dat een 
volledige demping inhield, plus de bouw van ‘de grote drie’: een 
stadhuis, postkantoor en beursgebouw. De ambities bleven niet 
beperkt tot de Coolsingel alleen, want bij een metropool hoorde ook 
een imposante pleinruimte. Die rol kreeg het Hofplein toebedeeld. 

Maar hoe deze chaotische plek te transformeren tot waardige 
toegangspoort tot de Coolsingel? Die vraag werd een van de meest 
veelbesproken stedelijke ontwerpopgaven in het Nederland van 
voor de Tweede Wereldoorlog: de zogenaamde Hofplein-kwestie. 
In de jaren tien, twintig en dertig werden tientallen ontwerpvarianten 
gemaakt. Het hield de hele Nederlandse ontwerpwereld bezig: van 
minder bekende plaatselijke architecten tot en met Hendrik Berlage 
en Mart Stam namens de architectenclub 8 en Opbouw. De reden 
waarom dit zo’n ingewikkelde plek was, was omdat de opgave niet 
alleen ging over het ontrafelen van de ingewikkelde verkeersknoop, 
maar ook over de ideale pleinvorm, de functies die het plein zou 

moeten krijgen, de gewenste uitstraling van de bebouwing en 
de vraag wat te doen met de sta-in-de-weg Delftse Poort. Het 
plan dat uiteindelijk in 1936 werd aangenomen was van directeur 
stadsontwikkeling Willem Witteveen. Hij concludeerde dat demping 
van de Schie onvermijdelijk was, net als een verplaatsing van de 
historische stadspoort. De pleinruimte werd een gestroomlijnde 
oost-west georiënteerde ruimte die zich aan beide korte zijden 
splitste. Terwijl men in 1940 druk bezig was met de uitvoering van 
dit plan en de Delftse Poort op zijn nieuwe plaats in de as van 
de Delftse Vaart weer werd opgebouwd, werd het stadscentrum 
platgebombardeerd.  

Voordat we naar de herbouwplannen van het stadscentrum 
gaan, staan we stil bij een tweede ambitieus plan dat net voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in voorbereiding 
was. In 1938 was besloten tot de verplaatsing van de Diergaarde 
naar Blijdorp. Hiermee werd het eindelijk mogelijk een goede 
wegverbinding te maken van het Hofplein, via de Diergaardelaan, 
naar de Beukelsdijk. Die route was zo belangrijk omdat inmiddels 
was besloten tot de aanleg van de Maastunnel en de verdiepte 
traverse door de stad. Ten behoeve van deze autoweg werd in 
1940 een nieuwe Statentunnel onder het spoor opgeleverd (de 
oude tunnel dateerde uit 1914). In de richting haaks daarop was 
het met de verplaatsing van de Diergaarde plots mogelijk om de 
Westersingel te verbinden met het stationsplein. Witteveen maakte 
in 1939 ook hiervoor het stedenbouwkundig plan, in samenwerking 
met de Haagse architect Jan Wils. In het verlengde van de 
Westersingel projecteerde hij een royale parkstrook, die aan de 
noordzijde werd afgesloten door een nieuw postgebouw. De wens 
was uiteraard om het station precies in de as te verschuiven, maar 
de NS werkte dat tegen. Een maquette laat de gedroomde opzet 
zien: een modern open stadsbeeld met forse bouwblokken aan de 
nieuwe route langs het station en ter weerszijden van het park. 

6. H.P. Berlage en A.C. Burgdorffer, plan voor het Hof-
plein, 1922. (Mens 2007)
7. Fotomontage met Hofpleinplan van M. Stam namens 
Opbouw, 1927. (Berens 1990)
8. W.G. Witteveen, ontwerp Hofplein, 1936. (Mens 2007)
9. Het Hofplein, omstreeks 1930. (NIMH)
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10.Vanaf de Schiekade richting het Hofplein, onder het 
spoorviaduct, 1939 (SAR)
11. Delftsevaart naar de Schiekade, 1940. Op de voor-
grond de half opgebouwde Delftse Poort. (SAR)

10 11
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12. W.G. Witteveen en J. Wils, uitbreidingsplan (a) en 
maquette Diergaardeterrein (b), 1938. (Mens 2007)

12a 12b
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Het bombardement van mei 1940 verwoeste vrijwel alle bebouwing 
binnen de historische stadsdriehoek. In het herbouwplan voor 
de binnenstad waar Witteveen van 1940 tot 1944 aan werkte, 
borduurde hij voor wat betreft het Hofplein en de stationsomgeving 
in grote lijnen voort op zijn eerdere plannen. Er was echter nu 
de kans om het station westwaarts te verschuiven in de as van 
de Westersingel. Het Hofplein behield de langwerpige vorm 
uit het eerdere plan, maar had nu uit drie duidelijk van elkaar 
onderscheiden functies: een verkeersplein op de kruising 
Schiekade/Coolsingel en Stationsweg/Pompenburg, een centraal 
gelegen amusementsplein met uitgaansgelegenheden en aan 
de oostzijde van het spoortracé een ‘bijplein’. Het bleef echter 
een knoop: nog altijd zouden er zo’n tien wegen op het Hofplein 
bij elkaar komen. Voor de bebouwing van het plein werd in 
1941 een prijsvraag uitgeschreven, maar de resultaten vielen 
Witteveen tegen. Architect Jo Oud kreeg de opdracht als ontwerper 
voor het gehele ensemble op te treden, wat resulteerde in een 
ruzie met Witteveen. De assistent van Witteveen, Cornelis van 
Traa, volgde in 1944 Witteveen op als directeur en werkte met 
verschillende architecten – en in intensieve samenwerking met het 
Rotterdamse zakenleven – aan verschillende varianten van het 
wederopbouwplan. Het zogenaamde plan C werd in 1946 aan het 
college van B&W gepresenteerd en zou verder door het leven gaan 
als het Basisplan.3

Het Basisplan 1946 bleef tot de vaststelling van het 
Binnenstadsplan 1985 de stedenbouwkundige onderlegger voor 
de herbouw van het Rotterdamse stadscentrum. Zoals de kaart 
van het Basisplan laat zien structureerden Van Traa en zijn 
ontwerpers de binnenstad aan de hand van een systeem van 
boulevards, bedacht als ‘verkeersbanen’ en berekend op zeer 
intensief gebruik door auto’s, fietsers, de tram, maar zeker ook 
door flanerende voetgangers. De kruisingen van de boulevards 
met andere hoofdwegen zijn vormgegeven als knooppunten van 
een sublieme eenvoud, de kruising zoveel mogelijk teruggebracht 
tot vier samenkomende wegen (zie ook deel 2 analyse structuren). 

Het Hofplein is zo’n knooppunt. Al twee jaar eerder, in 1944, was 
in een vergadering van de OPRO – een autonome commissie 
die ideeën voor de herbouw ontwikkelde en met deelvoorstellen 
de gemeentelijke ontwerpers adviseerde –  besloten het 
Hofplein te reduceren van hoogtepunt in het stadsplan tot een 
puur monofunctionele verkeersrotonde.4 De versimpeling is 
ook zichtbaar in de route van het Hofplein naar het station, de 
Stationsboulevard (later het Weena), dat als de breedste boulevard 
in de stad in functie en uitstraling als het ‘Damrak’ van Rotterdam 
moest gaan functioneren. Het station bleef, zoals gedroomd 
door Witteveen, in de as van de Westersingel liggen, die werd 
doorgetrokken tot een nieuw Stationsplein, dat geflankeerd werd 
door twee secundaire pleinruimten. Over het verkeersraster lag 
een tweede structurerende laag: vlekken met de verschillende 
functies, die zoveel mogelijk geclusterd een plek in de nieuwe 
binnenstad kregen. In de spoorzone kwam bedrijvigheid, in de 
omgeving Weena en Schouwburgplein cultuur, ontspanning en 
vermaaksfuncties, daar zuidelijk van lag de winkelzone (zie ook 
analyse: het gebruik van de ruimte). Een belangrijke secundaire 
structuur was die van de Delfstrestraat, die ‘achterlangs’ het 
Stationsplein met het station Hofplein verbond. Het station Hofplein 
zou op dezelfde plek herbouwd worden. Het lag echter niet 
meer direct aan het Hofplein, maar aan een soort achterpleintje 
verscholen achter de bebouwing van het verkeersknooppunt en 
bereikbaar via de Schiekade en het Pompenburg. 

Hoe de moderne wederopbouwstad er in de derde dimensie uit 
zou komen te zien, werd niet vastgelegd. Als er gebouwd moest 
worden werd als basis een uittreksel van het Basisplan gebruikt: de 
zogenaamde blokkenkaart. Hierin was niet meer vastgelegd dan de 
hoogte en de bebouwingsgraad.5 Ook werden met enige regelmaat 
maquettes gemaakt, vooral voor de meest belangrijke plekken uit 
het basisplan, zoals het Hofplein, het Weena en de Coolsingel. Ze 
geven een idee van de gewenste positionering van gebouwen en 
hun bouwvolume. Het bleef studiemateriaal. De architectonische 
invulling werd overgelaten aan de ontwerpers, al hadden zij niet de 

De wederopbouwstad (1945-1970)
13. Herbouwplan voor de binnenstad, W.G. Witteveen, 
versie 1944. (Mens 2007)
14. Ontwerp voor het Hofplein, J.J.P. Oud, 1942. (Berens 
1990)
15. Basisplan, C. van Traa, 1946. (SAR)
16. Bebouwingsvoorstel ASRO voor het Hofplein, 1945. 
(Andela 1995)
16. Vlekkenplan bestemmingen binnenstad, 1946. (Van 
Traa 1946)
18. Hofplein en omgeving, 1953. (SAR)
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volledige vrijheid. Een werkcommissie van supervisoren adviseerde 
op hoofdlijnen over de architectuur, met Van Traa als voorzitter.

Zo werd het Basisplan gebouw voor gebouw ingevuld (zie verderop 
de analyse ensembles Lijnbaan, Coolsingel en Delftsestraat en het 
dossier Hofplein). De Lijnbaan, de Coolsingel, de Kruiskade, het 
Raadhuisplein en de Delftsestraat: daar werd gestaag gebouwd. 
Aan het Weena kreeg de zuidwand langzaam en relatief laat vorm. 
Eerst met het Hilton Hotel (1963) op de hoek met de Coolsingel 
en vervolgens met het ellenlange Texacogebouw (1968). Van 
beide gebouwen was Hugh Maaskant de architect. Maaskant had 
grootste plannen voor de gehele zuidzijde van het Weena, een 
gebied dat hij zag als het prototype van het moderne zakendistrict. 
Van de plannen kwamen uiteindelijk alleen het Hilton Hotel en het 
Texacogebouw tot stand. Van de geplande noordwand van het 
Weena was eind jaren zestig nog niets gerealiseerd. Er was ten 
eerste niet veel animo, maar het had ook te maken met de plannen 
voor Nederlands eerste ‘ondergrondse’, de metro, die al aan het 
einde van de jaren vijftig vorm kregen. Het tracé van de metro 
liep van Centraal Station, langs het Weena en de Coolsingel, tot 
Zuidplein. De leegte langs de noordrand van het Weena was een 
uitgelezen plek voor een enorm bouwdok, waar de tunneldelen 
voor de Coolsingel werden gemaakt. Toch stond de planvorming 
voor het Weena niet geheel stil. Voor de smalle strook aan de 
noordzijde dacht Stadsontwikkeling in 1964 aan vier torenachtige 
bouwvolumes van zestig meter hoogte, gelijkmatig verdeeld 
tussen het Hofplein en het Stationsplein.6 Hiervoor werden 
enkele varianten uitgewerkt waarbij de torens onderling werden 
verbonden door langwerpige sokkels met winkels, horeca en 
parkeervoorzieningen.

Tot 1965 lag het Weena open met het metro-bouwdok. In 1967 
werd het naar ontwerp van de Plantsoenendienst beplant met 
linden en populieren, grasstroken, heestervakken en bloembakken. 
Het bosdeel werd het ‘worstwoud’ genoemd, naar de toenmalige 
wethouder Worst. Het lege terrein achter De Doelen werd 
ingericht als hertenkamp. Op een foto uit 1969 is de geometrische 
groenaanleg goed zichtbaar. Met deze inrichting leek het Weena 
voor het eerst een beetje op de groene boulevard van de 
ontwerptekeningen en de maquettes. Er was in 1968 onder het 
Weena een voetgangerstunnel aangelegd, tussen de Lijnbaan en 
het busstation op het Delftseplein. 

19. Maquette, omstreeks 1960. (SAR)
20. Maquette omgeving Stationsplein, omstreeks 1960. 
(SAR)
21. Maquette omgeving Weena en Hofplein, 1958. (SAR)
22. Opening Weenatunnel. Op de achtergrond het Groot-
handelsgebouw, 1952. (SAR)
23. Stationsplein richting Weena, 1967. (SAR)
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24. Hofplein met kantoor Shell Tankers, 1965. 
(RCE)
25. Weena richting Hofplein, met bouwdok voor 
de metro en op de achtergrond het Hilton Hotel, 
1963. (SAR)
26. Schets voor de inrichting van het Weena, 
Stadsontwikkeling, 1964. (Galema 2017)
27. Weena richting Hofplein, met Hilton Hotel en 
Texacogebouw, 1969. (SAR)
28. Weena richting Hofplein, op de achtergrond 
het kantoor Shell Tankers, 1970. (SAR)
29. De in 1968 geopende voetgangerstunnel 
onder het Weena, 1982. (SAR)

24 25

26
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Begin jaren zeventig werd de vijfentwintigste verjaardag gevierd 
van de wederopbouw van de Rotterdamse stad en haven met 
het festival Communicatie ’70. Op de zuidzijde van het Weena 
werd gedurende het festival een reusachtige maquette van de 
haven tentoongesteld, die bezichtigd kon worden vanuit een 
kabelbaan. Aan de noordzijde ontwierp architect Wim Quist 
geschakelde paviljoens. Het denken over de stad was inmiddels 
aan het veranderen. Invloedrijk was het onderzoek van hoogleraar 
sociale psychologie R. Wentholt uit 1968 naar de Rotterdamse 
binnenstadsbeleving, waarin Rotterdammers hun binnenstad als 
kil, zakelijk en eentonig bestempelden. In 1974 kreeg Rotterdam 
een links college met enkel PvdA-wethouders, dat zich inzette 
voor een herbergzaam stadshart. De kantoortoren van Shell, 
die in 1976 opende, werd weggezet als ‘laatste erectie van het 
grootkapitaal’. De koersverandering werd vastgelegd in het 
Structuurplan Rotterdam binnen de Ruit (1978). De grootschalige 
kantoorbouw werd stopgezet en de laatste gaten in de binnenstad 
bestemd tot woongebied, overigens nog altijd met het Basisplan als 
stedenbouwkundig kader. In het onderzoeksgebied zijn het juist de
(sociale) woongebouwen uit deze periode die op opvallend 
prominente plekkenhet stadsbeeld bepalen. Exemplarische 
woonprojecten waren het complex aan de St. Jacobsplaats 
(1976), Heliport (1977) en wat later het Weenahof (1981) en de 
Pompenburgflat (1981).

De vraag welke plek het Weena in de stad moest innemen kwam 
weer op de agenda. Het Bouwcentrum bood de gemeente in 
1975 een plan aan van architect H.O. Eckhardt waarin op het 
Weena een heel nieuw verhoogd stadscentrum moest komen: 
Rotterdams eigen Hoog Catharijne. In 1977 maakte de dienst 
Stadsontwikkeling een ontwerp voor een pretpark midden op het 
Weena, naar voorbeeld van Tivoli in Den Haag. In datzelfde jaar 
werd een ideeënprijsvraag Weena-Centraal Station uitgeschreven. 
Maar van de zeventig ontwerpen die werden ingezonden maar 
de jury achtte geen geschikt om uit te werken. In 1979 legde 
de gemeente de belangrijkste wensen voor dit gebied vast: 
een intensivering van het grondgebruik, verbetering van de 

noord-zuidrelatie en de inrichting als stedelijk woongebied. 
In 1980 presenteert Stadsontwikkeling een vijftal mogelijke 
inrichtingsmodellen. De Commissie Ruimtelijke Ordening was weg 
van het plaatmodel – waarbij het voetgangersgebied als het ware 
werd opgetild, terwijl auto’s daar onder door konden rijden – maar 
Stadsontwikkeling twijfelde. Na overleg met drie externe adviseurs 
(architecten Carel Weeber, Jan Hoogstad en Leo Heijdenrijk) bleek 
het boulevardmodel het beste aan de wensen te beantwoorden, en 
misschien nog wel het belangrijkste: het was het meest realistisch. 
Met een eenvoudige verdichting van het Weena aan beide zijden 
bleef de bestaande stadsstructuur bewaard en konden weg- en 
trambanen blijven liggen. 

In 1981 werd daarop voor het eerst sinds het begin van de 
wederopbouw voor het gebied tussen het Hofplein en het 
Stationsplein een ‘definitief’ plan opgesteld, in samenhang met 
het ontwerp voor het Schouwburgplein: het plan Weena-oost.7 Dit 
zou ondanks de vele mutaties die in de loop van de jaren tachtig 
doorgevoerd werden, de ruimtelijke basis blijven voor het Weena 
zoals we dat nu kennen, met het boulevardmodel als uitgangspunt 
(zie de analyse 5b. dossier Weena voor een karakterschets 
van dit ontwerp). Het ontwerp werd in samenwerking met 
architect Heijdenrijk ontwikkeld en beoogde de ‘leegte, kilte en 
barrièrewerking van het Weena’ op te heffen.8 De massa en het 
volume van de bebouwing – met langgerekte blokken aan de 
zuidzijde en bijna vierkante aan de noordzijde – werd afgeleid 
van de bestaande stadsstructuur. De hoogte van het Hilton 
hotel (ongeveer 40 meter) zou maatgevend zijn. Uitzondering 
was de geprojecteerde hoogte van een tegenover de Lijnbaan 
geprojecteerde woontoren die de hoogte van het Shellgebouw aan 
het Hofplein overnam (90 meter) en een toren achter De Doelen 
die een echo werd van de toren van het Bouwcentrum (60 meter). 
De woonfunctie speelde een belangrijke rol in de gedroomde 
toekomst van het Weena, naast winkels, kantoren en horeca. Het 
plan werd nooit omgebouwd tot een officieel bestemmingsplan, 
met als reden dat dat een ‘remmende factor’ op de economische 
ontwikkeling van de stad zou kunnen zijn.9

De leefbare stad (1970-1985)
30. Plaatmodel (a), tunnel/plaatmodel (b), gridmodel (c), 
boulevardmodel (d), 1980. (Barbieri 1981)
31. Model Weena-boulevard, 1981. (Barbieri 1981)
32. Het Weena met boombeplanting en paviljoens, 1975. 
(SAR)
33. Stedenbouwkundig plan Weena Oost en Schouw-
burgplein, 1981. (SAR)  
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De economische recessie in het begin van de jaren tachtig had 
voor de toekomst van het Weena belangrijke gevolgen. Om de 
stedelijke economie te stimuleren en de werkgelegenheid te 
bevorderen werd het vergroten van de aantrekkingskracht van 
de stad als vestigingsplaats een belangrijke beleidsuitgangspunt. 
Het vaststellen van het Binnenstadsplan Rotterdam (1985) 
werd gepresenteerd als de laatste, afrondende fase van de 
wederopbouw. Het Binnenstadsplan was een keerpunt in de 
sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
Volgens Jan Laan, wethouder van Ruimtelijke Ordening, waren 
verschuivingen nodig om van Rotterdam behalve een werkstad, 
ook een complete stad te maken, ‘een stad van allure, waarin aan 
werken, wonen, cultuur en recreatie gelijk belang wordt gehecht’.10 
Het maken van een complete stad betekende het inzetten 
op functiemenging, het terugbrengen van levendigheid in de 
binnenstad en het toelaten van hoogbouw op de tweede linie. Op 
vier plangebieden in de binnenstad kwam de aandacht te liggen: de 
Centrumruit, de Waterstad, de Parkendriehoek en het Tunneltracé. 

Investeerders werden met open armen ontvangen, de 
vestigingsvoorwaarden soepel gehanteerd. In plaats van een 
woongebied met aanvullende functies werd het Weena bestempeld 
tot ‘toplokatie’ voor de dienstverlenende sector. De zakelijke 
dienstverlening was de toekomst. Het Weena werd een nieuw 
zakendistrict naar internationaal voorbeeld, zoals La Défense in 
Parijs en Canary Wharf in Londen. Het daadwerkelijk bebouwen 
van het Weena gebeurde tussen de jaren 1984 en 1990. Hoe 
de ruimtelijke en vooral de functionele uitgangspunten voor de 
Weenaboulevard opnieuw geïnterpreteerd werden, maar ook 
afbrokkelden, is te lezen in de analyse, 5b dossier Weena Oost. 

Een voor het onderzoeksgebied ander belangrijk stadsproject was 
het ondergronds brengen van het spoor door de binnenstad. De 
Willemsspoortunnel kwam in plaats van het luchtspoor, waarover 
treinen als sinds 1887 dwars door de binnenstad reden. De 
verdubbeling van het spoor en de lange hellingbaan die nodig was 
om ondergronds te geraken, hadden grote ruimtelijke gevolgen. 
Het bestaande spoorviaduct en het stationsgebouw van de 
Hofpleinlijn werden gesloopt. De daling van het spoor begon net 
ten westen van de Schiekade, achter het Shellcomplex langs om 
vervolgens vlak voor het Pompenburg in een tunnel te verdwijnen. 
Terwijl de Schiekade bij de kruising met de spoorlijn verlaagd 
moest worden, moest het Pompenburg juist verhoogd worden. 
Twee van de aanvoerroutes naar het Hofplein lagen vanaf dat 
moment niet meer á niveau: een grote impact op de beleving van 
het Hofplein vanuit de stad en vice versa. 

De nieuwe stad (1985-2000)
34. De vier focusgebieden in het Binnenstadsplan 
1985: de Centrumruit (rood), de Waterstad (blauw), de 
Parkendriehoek (groen) en het Tunneltracé (zwart).  
35. Het Weena vanaf het Groothandelsgebouw, 1992. 
(Andela 1992)
36. Bouw van de Willemspoortunnel naast het 
spoorviaduct, 1989. (Hofmeester, 2020)
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In 1997 wees het Rijk het stationsgebied aan als één van de 
Nieuwe Sleutelprojecten. In opdracht van de gemeente Rotterdam 
wordt de gehele stationsomgeving ingrijpend getransformeerd 
tot nieuwe entree van de stad. Het naoorlogse stationsgebouw 
van architect Sybold van Ravensteyn werd afgebroken, net als 
eerder ‘zijn’ Hofpleinstation. Het maakte plaats voor een nieuw 
stationsgebouw, naar ontwerp van Team CS, een samenwerking 
van onder meer Benthem Crouwel en West 8. Die laatste vatte 
de ruimte in en buiten het station op als een rode loper, vanuit 
het gebouw over het Kruisplein richting de stad. De Weenatunnel 
werd verbreed. Hoogbouwplannen voor de directe omgeving – 
dat inmiddels Rotterdam Central District heet –  hoorden bij het 
vernieuwen van de entree tot de stad. De First, dat een deel van 
het Bouwcentrum verving, is daar onderdeel van, meer plannen 
zijn in de maak. 

Het onderzoeksgebied bevindt zich nu wederom in een belangrijke 
transitiefase. De grote opgaven van nu zijn verdichten, vergroenen 
en klimaatadaptief maken, het verminderen van het autoverkeer en 
het geven van meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Het is de 
uitdaging om die nieuwe laag een eigen, vanzelfsprekende plaats 
te geven in dit voor de stad zo belangrijke gebied.

De metropool (2000-nu)

37

37. Rotterdam Centraal en het Stationsplein. (Jannes 
Linders)
38. Het Kruisplein met Rotterdam Centraal op de 
achtergrond.
39. Torengebouw Bouwcentrum en hoogbouw First.
40. Huidige situatie onderzoeksgebied.

38 39
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Deel 2 
Ruimtelijke analyse
Dit hoofdstuk betreft een analyse van het onderzoeksgebied op 
zes thema’s:
1. de gelaagdheid in tijd 
2. het systeem van wegen 
3. het gebruik van de ruimte
4. de inrichting van de openbare ruimte 
5. stedenbouwkundige ensembles
6. het bebouwingsbeeld

Twee ensembles zijn uitgebreider bekeken en uitgewerkt in 
dossiers:
5a. dossier Hofplein
5b. dossier Weena Oost
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1. De gelaagdheid in tijd

De manier waarop de noordrand van het Rotterdamse 
stadscentrum is opgebouwd, functioneert en eruitziet is het 
resultaat van een opeenstapeling van structuren, openbare 
ruimten, gebouwen en stadsvisies uit grofweg vijf tijdsperioden.

De vooroorlogse stad
De vooroorlogse stad (tot 1945) is herkenbaar aan de loop van 
belangrijke stedelijke structuren (zie hierna: het systeem van 
wegen), zoals de Coolsingel en de Kruiskade. Gebouwen uit deze 
periode zijn schaars: het Hofpleinviaduct (1904-1908), het Stadhuis 
(1920) aan de Coolsingel, Grand Hotel Central (1917) en het Luxor 
Theater (1917) aan de Kruiskade en de negentiende-eeuwse 
woningen in de buurt tussen West-Kruiskade en Weena West.

De wederopbouwstad
De gebouwen en structuren uit de periode van Wederopbouw 
(1945-1970) herinneren aan de ideeën uit het Basisplan 1946, dat 
als flexibele stedenbouwkundige onderlegger voor de herbouw van 
het stadscentrum fungeerde. In de binnenstad werden stedelijke 
functies zoveel mogelijk geclusterd en in herkenbare zones 
ondergebracht, begrensd door een hiërarchisch verkeerstelsel. Het 
gebied rondom het Weena was, samen met het Schouwburgplein 
en de Kruiskade, bestemd voor cultuur, ontspanning en vermaak 
(een functie waar De Doelen, het Hilton Hotel en de Thaliabioscoop 
naar verwijzen), de Lijnbaan als winkel- en woongebied en de 
zone langs het spoor voor handel (Groothandelsgebouw en de 
kantoren aan de Delftestraat). Omdat het Weena zelf tot later 
in te vullen ‘reservegebied’ werd bestempeld manifesteert de 
wederopbouwperiode zich vooral op het tweede plan, ‘achter’ de 
hoogbouw aan deze straat. 

De leefbare stad
In de periode van de leefbare stad (1970-1985) stonden thema’s 
als herbergzaamheid en de menselijke maat centraal. De 
gemeente zette de bouw van kantoren stop en bestemde de 
laatste gaten in de binnenstad tot woongebied, overigens nog 
altijd met het Basisplan als grondslag. Voorbeeldprojecten van 
deze visie op de binnenstad zijn: het Weenahof op de hoek Weena 
en Henegouwerlaan (1981), de woonflat aan het Pompenburg 
(1981), de Weenaflat op de hoek Weena en Hofplein (1984) en de 
jongerenhuisvesting aan het Kruisplein (1985). 

De nieuwe stad
In de periode van de nieuwe stad (1985-2000) stond de visie uit 
het Binnenstadsplan 1985 centraal, die een breuk met de ideeën 
uit het het Basisplan betekende. Uitgangspunten in die visie 
waren functiemenging, het terugbrengen van levendigheid in de 
binnenstad en het toelaten van hoogbouw op de tweede linie. In 
het onderzoeksgebied waren het ondergronds brengen van het 
spoor onder de Binnenrotte (1990) en het verdichten en aanvullen 
van het Weena (1984-1990) twee omvangrijke projecten. 

De metropool
In de periode van de metropool (2000-nu) wordt doorgewerkt op de 
binnenstedelijke visie uit de voorgaande periode. Uitgangspunten 
zijn het verdichten met hoogbouw, het verhogen van het algemene 
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de langzaam 
verkeersroutes en het versterken van de leefkwaliteit en de 
identiteit van de verschillende binnenstadskwartieren. 
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Het onderzoeksgebied wordt gestructureerd door het 
wegensysteem zoals dat in het Basisplan 1946 was vastgelegd. 
In dit hiërarchisch opgezette systeem werd een groot aantal 
vooroorlogse structuren opgenomen (op de kaart hiernaast met een 
stippellijn aangegeven), terwijl verschillende andere verdwenen. 
Het strenge raster van brede boulevards, overzichtelijke 
knooppunten en smalle rijgdraden, en de blokkenstad die 
daartussen groeide, is bepalend voor de beleving van dit 
stadsdeel. Met de keuze in de jaren tachtig om de hoofdstructuren 
uit het Basisplan 1946 in de stedenbouwkundige opzet van de 
Weenaboulevard door te zetten is de betekenis van het naoorlogse 
stramien alleen maar groter geworden.
 
Hoofdstructuren
Drie vooroorlogse noord-zuid lopende routes structureren het 
onderzoeksgebied: de Coolsingel/Schiekade, de Westersingel 
en de Henegouwerlaan. De Coolsingel was als 15e-eeuwse 
stadsgracht de westelijke buitenrand van de stadsdriehoek 
en werd tussen 1913-1922 gedempt om de nieuwe rol van 
‘wereldboulevard’ te kunnen vervullen. In het noorden sluit 
de Coolsingel aan op de Schiekade. Sinds de aanleg van de 
Rotterdamse Schie tussen 1343-1348 was deze structuur een 
hoofdverkeersader richting de steden Delft en Leiden. In 1939 
besloot de gemeenteraad de Rotterdamse Schie tussen Hofplein 
en Stadhoudersplein te dempen. De uitvoering van dit plan werd 
versneld door het bombardement van 14 mei 1940. Bergen puin 
uit de binnenstad kwamen in de Schie terecht. De Westersingel 
maakte onderdeel uit van het Waterproject van stadsarchitect 
W.N. Rose, dat vanaf 1862 werd aangelegd. De Henegouwerlaan 
is onderdeel van het Maastunneltracé uit de jaren 1930: een 
verkeersroute van noord naar zuid met verschillende ondergrondse 

en bovengrondse kruispunten en wisselde stadsperspectieven. 
In het Basisplan 1946 zijn deze belangrijke vooroorlogse 
structuren opgenomen in het naoorlogse verkeerssysteem van 
boulevards, bedacht als ‘verkeersbanen’ en berekend op zeer 
intensief gebruik door auto’s, fietsers, de tram, maar zeker ook 
door flanerende voetgangers. Overeenkomstig de uitgangspunten 
van het Basisplan 1946 bestaat dit boulevardstelsel voor het 
centrum uit ‘een ring’ en ‘een hartader’. De Westersingel, van de 
Rochussenstraat tot het Centraal Station, het Weena, het Hofplein 
en het Pompenburg zijn onderdeel van die centrumring. De 
Coolsingel is de hartader. 

Knooppunten
De kruisingen van de boulevards met andere hoofdwegen werden 
in het Basisplan 1946 vormgegeven als knooppunten van een 
sublieme eenvoud, de kruising zoveel mogelijk teruggebracht tot 
vier samenkomende wegen. Het Hofplein is zo’n knooppunt. Het 
herinnert alleen in naam aan dit belangrijke 19e-eeuwse stadsplein, 
want de huidige locatie en contour zijn een naoorlogs idee (zie 
verderop 5A dossier Hofplein). Het Stationsplein is ook bedacht 
als een knooppunt, maar daar werden de oost-west en noord-zuid 
wegen uit elkaar getrokken door de aanleg van de Weenatunnel 
voor het doorgaand verkeer. Zo kon het Stationsplein ook 
daadwerkelijk als een ‘plein’ functioneren.

Secundaire routes
Binnen het kwadrant van de grote stadsboulevards zijn de 
smalle noord-zuid lopende winkelstraten Lijnbaan en de Karel 
Doormanstraat dominante ruimtelijke structuren. De Karel 
Doormanstraat loopt ongeveer ter plaatse van de vooroorlogse 
Tuinderstraat en Diergaardekade. Haaks daarop ligt een 

2. Het systeem van wegen
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reeks, eveneens smalle, dwarsverbindingen, door Van Traa 
in het Basisplan 1946 aangeduid als ‘rijgdraden’. In het 
onderzoeksgebied is de lijn Schouwburgplein - Korte Lijnbaan 
- Stadhuisplein zo’n rijgdraad, meer zuidelijk zijn dat de Aert 
van Nesstraat en de Van Oldenbarneveltstraat. Bovenstaande 
wegen hebben nog altijd hun belangrijke functie. Er is één route 
die zijn belang heeft verloren. De in het Basisplan als belangrijke 
secundaire route ontworpen Delftsestraat zou als tweede 
verbinding (naast het Weena) tussen het Centraal Station en het 
Hofplein fungeren. Door de verdiepte ligging van de Schiekade als 
gevolg van de aanleg van de Spoortunnel en de verlaging van het 
spoorviaduct in 1990 is die betekenis sterk afgenomen. 

Historische structuren
De Kruiskade (die als voormalig polderpad aansloot op de West-
Kruiskade), de Diergaardesingel (de kronkelige zuidelijke rand van 
het voormalige Diergaardeterrein), het Haagseveer (als kade van 
de Delftse Vaart) en het Doelwater (een in 1859 gedempte sloot 
tussen Coolvest en Delftsevaart) zijn als prestedelijke structuren 
nog niet genoemd. Ze zijn herkenbaar door hun meer organische 
loop, die niet te relateren is aan het naoorlogse raster van straten. 
Binnen de hiërarchie van straten spelen deze structuren een 
ondergeschikte rol, maar voor de beleving van de historische 
gelaagdheid van de stad zijn ze maar al te belangrijk. Met name de 
Kruiskade was als polderpad eeuwenlang een belangrijke schakel 
tussen de stad en het buitengebied. In het interbellum groeide 
de straat samen met het Hofplein uit tot een uitgaanslocatie met 
theaters en bioscopen. Grand Hotel Central (1917) en het Luxor 
Theater (1917) zijn hier tastbare herinneringen aan. Na de Tweede 
Wereldoorlog keerde de vermaaksfunctie terug aan de Kruiskade, 
met onder meer de Thalia bioscoop en het Hilton Hotel. 

Boven- en ondergronds openbaar vervoer
De structuur die misschien wel de meeste impact heeft gehad op 
de ontwikkeling van dit gebied is het 19e-eeuwse spoortracé. Het 
vormt al bijna anderhalve eeuw de noordelijke begrenzing van 
het stadscentrum en werd na 1945 alleen maar breder én hoger. 
Op vier plekken is een over- of onderdoorgang: de Statentunnel 
(onderdeel van het rijksmonumentale Maastunneltracé), de 
Provenierstunnel bij het station, het viaduct over de Schiekade 
(1990) en het Pompenburg op de plek waar het spoor sinds 
1990 ondergronds duikt. Het zijn de moderne stadspoorten tot 
het Rotterdamse centrum. De laatste twee (viaduct Schiekade 
en optillen Pompenburg) hadden echter een grote impact op de 
beleving van het Hofplein vanuit de stad en vice versa. 

Ondergronds loopt de allereerste metrolijn van Nederland. Het 
tracé dat in 1968 opende liep tussen Rotterdam Centraal – onder 
het Weena en de Coolsingel – richting het station Zuidplein op 
de Linker Maasoever. Hoewel onzichtbaar, is deze lijn toch van 
ruimtelijke betekenis; in de plaatsing en vormgeving van de 
gebouwen aan de noordzijde van het Weena is de aanwezigheid 
ervan zichtbaar (zie ook 6. Bebouwingsbeeld). 
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Monofunctioneel
De meeste gebouwen in het onderzoeksgebied hebben een 
kantoorfunctie. In de planvorming was dat echter niet het 
uitgangspunt. De omgeving van het Hofplein was voor de Tweede 
Wereldoorlog een levendig stuk stad, waar het uitgaansleven 
zich afspeelde. In het Basisplan 1946 werden de verschillende 
vooroorlogse functies van deze plek (amusementsplein, 
representatieve stadsruimte, festivalterrein) als het ware uit elkaar 
getrokken en naast het Hofplein neergelegd. Voor het Weena 
was de droom die van het cultuur- en uitgaansgebied van de 
stad, samen met het Schouwburgplein. Bij de uitwerking van de 
plannen voor het Weena in de jaren 1980 werd dit uitgangspunt 
overgenomen, door het als hoogstedelijk binnenstadsgebied 
te bestemmen. Hier zou een diversiteit aan wonen, werken en 
bijzondere bestemmingen komen, met op de begane grond 
uitgaansfuncties. Het bestaande winkelcircuit uit het Basisplan 
1946 (zwarte stippellijnen) zou uitgerekt worden tot over het Weena 
(rode stippellijnen). Dat ideaal is niet gerealiseerd. Het Weena 
werd door een wijziging in het stedelijke beleid in 1985 bestempeld 
tot hypermoderne kantoorlocatie. De meeste gebouwen zijn 
daardoor vrijwel volledig in gebruik (en van oorsprong ontworpen) 
als kantoor. Uitzonderingen hierop zijn het Hilton Hotel, de 
woongebouwen Pompenburgflat, Weenaflat, Weenatoren en 
Weenahof en de Millenniumtoren. 

Winkelcircuit en voetgangersroutes
Het winkelcircuit uit het Basisplan 1946 is al even genoemd. 
In dit circuit was de Lijnbaan een belangrijke schakel, met 
parallel daaraan de Karel Doormanstraat. Haaks liepen langere 
zogenaamde ‘winkelstraatketens’, zoals de Aert van Nesstraat en 
de Kruiskade. De meest noordelijke schakel in dat winkelcircuit 

ontbrak lange tijd. Dit stuk stad lag braak; een gebouwde 
aansluiting van de Lijnbaan op het Weena was er niet. Om 
toch een goede verbinding vanaf het Centraal Station naar de 
Lijnbaan te maken opende in 1968 een voetgangerstunnel. 
Op de kruising van het Weena met de Lijnbaan staat een 
gebouwtje waarin de voormalige toegang tot de tunnel onder het 
Weena is opgenomen (inmiddels dichtgezet en herbestemd tot 
nachtclub). In het Boulevardmodel voor het Weena uit 1984 was 
het uitgangspunt het winkelcircuit uit 1946 aan te vullen (rode 
stippellijn), zodat een vanzelfsprekende route van het station naar 
de binnenstad zou ontstaan. In functie is dat niet gelukt, enkel de 
voetgangersverbindingen in de vorm van vier oversteekplaatsen 
herinneren aan het streven de barrièrewerking van het Weena 
op te heffen. Slechts één onderdeel werd uitgevoerd: de route 
door het Plazagebouw als beschutte doorsteek naar de Karel 
Doormanstraat.

Luifels en arcades
In het Rotterdamse centrum, en dus ook in het onderzoeksgebied, 
is veel zorg besteed aan het ontwerpen van overgangselementen 
tussen gebouw en de openbare ruimte, zodat beschutte 
wandelroutes ontstonden. In de wederopbouwperiode waren de 
overgangselementen meestal uitspringende geveldelen: luifels of 
etalages, zoals bij het Groothandelsgebouw, op de Lijnbaan en 
de Coolsingel. Op de Coolsingel zijn ook colonnades te vinden 
– overkragende gebouwdelen op kolommen –  maar niet als 
doorgaande lijn, alleen op de uit de rooilijn springende koppen. 
Dit werd bewust gedaan om de stroom van voetgangers niet te 
onderbreken en die zo dicht mogelijk langs de winkels te voeren. 

3. Het gebruik van de ruimte
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De arcade was vanaf de jaren tachtig de postmoderne 
herinterpretatie van de luifel. De term arcade was in de 
jaren tachtig gemeengoed, maar het was in feite een 
colonnade, een rij kolommen die een overdekking draagt. 
Wij gebruiken in deze rapportage de destijds gebruikte term 
arcade. In de Rotterdamse binnenstad werd een nieuwe 
tendens zichtbaar, namelijk de aanleg van arcades en 
atria, piazza’s en winkelpromenades. In deze benadering 
werd de openbare ruimte volledig beheersbaar gemaakt, 
geprogrammeerd en ook deels geprivatiseerd. De 
beurstraverse (1991-1996) is daar een voorbeeld van.  Een 
van de eerste toepassingen in het onderzoeksgebied was 
de dubbelhoge arcade van het Weenahof (1982), op de 
hoek van de Henegouwerlaan en het Weena. Ook bij de 
grote nieuwbouwprojecten in de jaren 1980 en 1990 aan de 
Rotterdamse boulevards Weena en West-Blaak werden ze 
door de gemeente voorgeschreven. Ten eerste vanwege de 
beschutting die ze leverden, ten tweede als architectonisch 
element dat voor samenhang kon zorgen, maar vooral 
ook omdat er anders te weinig trottoirruimte over zou 
blijven. Omdat de gedroomde publieke functies achter die 
arcades er op het Weena uiteindelijk niet kwamen, lijken 
ze tegenwoordig enkel van belang als architectonische 
elementen (lees verder over de arcades: 5A. Dossier 
Weena Oost).

Parkeren en expeditie
De strook langs het spoor was in het Basisplan 1946 
bestemd voor de handel. Al vroeg was het expediëren en 
parkeren een belangrijk onderdeel van het functioneren van 
het onderzoeksgebied, bijvoorbeeld in het hof achter de 
bedrijven aan de Delftsestraat. Het Groothandelsgebouw 
had in 1953, heel vooruitstrevend, een parkeergarage die 
ruimte bood aan 220 auto’s. Het westelijk deel van het 
Texacogebouw (nu aan het Weena-Zuid, toen de wand van 
het Weena) bevatte bij de opening in 1968 op de eerste 

tot en met de vierde verdieping een parkeergarage die 
vanuit een inrit aan de Karel Doormanstraat is te bereiken. 
Een van de eisen voor de bebouwing aan het Weena in 
de jaren tachtig was dat de eerste lagen van een gebouw 
voor parkeren bestemd moesten worden. Elk gebouw aan 
het Weena heeft dus een inpandige parkeergarage. De 
toegangen tot de parkeergarages en expeditie zijn veelal in 
de achterliggende straten te vinden, zoals de Delftsestraat 
en het Weena-Zuid. Vooral aan de Delftsestraat leverde dat 
een gesloten en anonieme plint op.  Aan het Weena-Zuid is 
het parkeren en de ruimte voor expeditie binnen de blokken 
opgelost en daardoor minder van impact op het straatbeeld.

Weena Zuid

Ter hoogte van het Hilton Hotel

Ter hoogte van het Texacogebouw (Weenagebouw)

Bij de ingang naar het Weena Plaza
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Stadspleinen
De meest betekenisvolle onderdelen van de openbare ruimte, de 
stadspleinen, zijn gekoppeld aan het naoorlogse verkeerssysteem 
van stadsboulevards en rijgdraden. Het Stationsplein/Kruisplein, 
het Stadhuisplein en het Schouwburgplein zijn op het niveau van 
de binnenstad van grote functionele en symbolische betekenis. De 
pleinen stammen uit het Basisplan 1946 waarbij elke ruimte een 
eigen identiteit mee kreeg. Het Stationsplein/Kruisplein als entree 
tot de stad, het Stadhuisplein als monumentale voorruimte van het 
Stadhuis en het Schouwburgplein als het hart van het culturele 
centrum (maar werd pas later helverwege de jaren negentig als 
zodanig ingericht). Alle drie waren gedacht als concentraties van 
levendigheid aan de winkel- en looproutes door de binnenstad. 
Zo functioneren ze nog altijd. De eigen identiteit is in de afgelopen 
decennia alleen maar sterker geworden, met name door een 
onderscheidende inrichting van de openbare ruimte: een rustige, 
voorname inrichting op het Stadhuisplein, het spektakel van 
het plateau met havenkranen op het Schouwburgplein en de 
‘rode loper’ als grootste entree van het station tot de stad. Ter 
weerszijden van het station waren in het Basisplan 1946 twee 
pleinen van secundaire betekenis ontworpen: het Delftseplein en 
het busplein. De eerste heeft aan betekenis ingeboet door de latere 
bebouwing aan het Weena die het plein sterk verkleinde. Een 
tweede ‘plein’ dat als zelfstandige stadsruimte naar de achtergrond 
verdween is het Kruisplein, in feite een in 1946 ontworpen breed 
verbindingsstuk tussen de Westersingel en het Stationsplein. 
In de jaren tachtig is het Kruisplein bewust versmald. Met de 
recente herinrichting van het Stationsplein lopen beide pleinen als 
vanzelfsprekend in elkaar over. 

Kleine pleinruimtes
Op een ander schaalniveau werken de ongeveer tien 
kleinere pleinruimtes waarvan de meeste afkomstig zijn uit 
de Weenaplannen (jaren tachtig). Hoewel ze niet allemaal in 
samenhang zijn ontworpen en de inrichting per pleinruimte 
verschilt, zijn het geen toevallige restruimtes in de openbare ruimte. 
Ze zijn doelbewust als onderdeel van de stedenbouwkundige 
compositie van het Weena ingezet en markeren de knooppunten 
Hofplein en Stationsplein. Het pleintje bij het Hiltonhotel is - als 
erfenis van het profiel van het naoorlogse Stationsboulevard - 
ingezet om samen met het pleintje tegenover bij het Weenaflat de 
overgang te maken tussen het Hofplein en het Weena. Daarnaast 
fungeren ze beide als voorruimten van het Hilton Hotel en de 
Weenaflat. De inrichting van de openbare ruimte van de drie 
Hofpleinhoeken verschilt, waardoor ze niet tot de grote ruimte 
van het Hofplein lijken te horen, maar als elk een eigen subruimte 
ogen. De pleinruimte op de hoek Lijnbaan/Weena is ontworpen 
als integraal onderdeel van de Weenaplannen. Het plein moest de 
schakel zijn tussen het Lijnbaan, Weena en het ‘binnendoorstraatje’ 
(nu: Weena-Zuid). Met de horecabestemming van de kop van 
Weena 200 heeft dit pleintje een duidelijke bestemming gekregen, 
die het daarvoor nooit had. Het pleintje aan de Poortstraat, daar 
direct tegenover, is door de verhoogde ligging meer een onderdeel 
van de routing naar de entrees tot het Unilevergebouw en het 
Weenacentrum dan een verblijfsplek. De Doelstraat tussen de 
Pompenburgflat en het Hoofdpolitiekantoor is ook te zien als een 
plein. Niet voor niets kregen beide gebouwen een actieve plint 
aan deze zijde. Maar in vergelijking met de anderen heeft het een 
minder bestemd karakter, met een gefragmenteerde inrichting van 
de openbare ruimte, leegstand in woongebouw Pompenburg en 
een gesloten expeditiegevel bij het EN-NEN gebouw. 

4. Openbare ruimte en kunst
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Stadspleinen uit de wederopbouwstad Informele routesKleine pleinruimtes uit verschillende periodes (selectie)

Stationsplein (foto René Stoute, SAR)

Kruisplein

Stadhuisplein

Ter hoogte van de Weenaflat (de nieuwe stad)

Kruispunt Weena - Lijnbaan (de nieuwe stad)Doelstraat (leefbare stad)

Ter hoogte van het Hilton Hotel (wederopbouwstad)

Kruispunt Weena - Poortstraat (de nieuwe stad)Tussen Weenahof en Albedacollege (leefbare stad) 

Tussen woongebouw Pompenburg en kantoor Aegon

Tussen Weenaflat en Weenahuis

Tussen kantoorgebouw Shell Tankers en de uitbreiding 
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Groenstructuren
De meeste groenstructuren volgen het hiërarchisch opgezette 
wegensysteem uit het Basisplan 1946. De meest dominante 
groenstructuren zijn de formele bomenrijen die de stadsboulevards 
benadrukken, op het Weena, de Westersingel en de Coolsingel. In 
het Basisplan waren die bomenrijen naar gelang de breedte twee, 
drie of vier rijen dik, als een aaneengesloten bladerdak boven de 
voetgangers- en autostromen. De bomen langs het Weena zijn 
relatief jong. Bij de aanleg in de jaren negentig stonden hier vijf 
rijen bomen, maar met de recente herplant zijn daar vier rijen van 
overgebleven. De laanbeplanting in de middenberm en aan de 
randen van de rijbanen herinnert weliswaar aan de beplanting uit 
het boulevardmodel voor het Weena uit de jaren tachtig, maar is 
lang niet meer zo robuust omdat er ‘gaten’ in de rij zijn gevallen. 
Langs de straten die van secundaire betekenis zijn is een meer 
gefragmenteerde, soms losse boombeplanting zichtbaar. Sommige 
oudere bomen herinneren nog aan een vroege aanleg. De 
oudste buitenruimte is het negentiende-eeuwse restant van de 
Diergaardesingel, waarvan de kromming door een rij volwassen 
platanen is aangezet. De licht gekromde bomenrij aan het 
Delftseplein is een echo van de naoorlogse halfronde vorm van dit 
plein. 

Kunstwerken 

Speciaal voor de plek ontworpen kunstwerken
•  De fontein (1955) centraal op het Hofplein is een ontwerp van 

gemeentearchitect J.R.A. Koops met beeldhouwwerk van Cor 
van Kralingen. Het is een achthoekige fontein met lage randen 
zodat het plein overzichtelijk blijft. Vanuit het midden spuiten 
acht stralen omhoog en acht naar de rand. Op elke hoek is een 
reliëf aangebracht met een dierfiguur (vier vissen, een pad, een 
zeeslang, een nijlpaard en een krokodil) en in de bassinwand 
staan enkele kleine reliëfs met voorstellingen die betrekking 
hebben op de scheepvaart. Vanaf de jaren 1970 kreeg de 

fontein aanvullende symbolische functies: als plek ter viering 
na successen van Feyenoord of Oranje met een fonteinduik en 
muziekpodium bij festivals. 

•  Het Monument voor alle gevallenen 1940 – 1945 (1957) van 
Mari Andriessen staat bewust op deze plek, waar je zowel 
zicht hebt op het vooroorlogse stadhuis als de nieuwbouw 
van de Lijnbaan. De vier figuren belichamen heden, verleden 
en toekomst: het verdriet om het verleden krijgt vorm in het 
gebogen hoofd van de vrouw, het kind verzinnebeeldt het 
wordende leven, de man in het midden deelt het verdriet van de 
vrouw, maar heeft tegelijk zijn arm om de man, die de toekomst 
tegemoet treedt en met de spade in de hand klaar is voor de 
wederopbouw. 

•  Hugo de Groot (1969) van kunstenaar Auke Hettema staat voor 
het stadhuis. Het werk maakt deel uit van een ensemble met 
het beeld van Johan van Oldenbarnevelt en van Gijsbert Karel 
van Hogendorp op de trappen van het World Trade Center. 

•  Op de pleinruimte in de Doelstraat staat het kunstwerk Tor und 
Stele (1994) van Duitse kunstenaar Günther Förg. De klassieke 
vormen (een poort, een stèle en ouderwetse lantaarnpalen) zijn 
– omdat ze hier zijn geplaatst op dit achterafplein – een parodie 
op de monumentaliteit en een verwijzing naar de leegheid van 
groots opgezette pleinen in de omgeving.

•  De Nieuwe Delftse Poort (1995) van kunstenaar Cor Kraat 
refereert aan de 18e-eeuwse stadspoort, die iets westelijker 
stond. Tijdens het bombardement in 1940 werd de poort, 
die toen net was verplaatst naar de kop van de Delftse 
Vaart, vernietigd. Cor Kraat maakte een staalconstructie, 
die aan alle zijden open is, op basis van de oorspronkelijke 
verschijningsvorm. Het lijkt een kunstwerk in aanbouw, symbool 
voor het feit dat Rotterdam nog steeds aan het bouwen is. 

•  Zebra in de nesten (2015) van Herman Lamers aan 
de Diergaardesingel bestaat uit vier grote aluminium 
ooievaarsnesten met op één nest een levensgrote zebra. Het 
verwijst naar de tijd dat Diergaarde Blijdorp aan de centrumkant 
van het spoor lag. De zebra kwam letterlijk in de nesten te 
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zitten, refererend aan de dieren die door het bombardement vrij 
losliepen. 

Kunstwerken die een relatie hebben met de functie van een 
gebouw of een gebied
•  In 1956 besteedde de net nieuwe Lijnbaan aandacht aan 

Oslo met een tentoonstelling die werd geopend door de 
burgemeester van die stad. Toen de tentoonstelling sloot, kreeg 
de Vereniging Winkelpromenade van de Noorse ambassadeur 
het beeld Spelende beertjes (1956) aangeboden van de Noorse 
beeldhouwer Anne Grimdalen. Het staat op de kruising van de 
Korte Lijnbaan en Lijnbaan. 

•  Ook onderdeel van de bijzondere Lijnbaankunst is het Lezend 
meisje (1960) van Huib Noorlander, aangeboden door 
Rotterdamse Boekverkopers. Het staat aan het begin van de 
Korte Lijnbaan. 

•  De Phoenix (1959) van Kees Timmer werd gemaakt voor de 
westelijke ingang van het Stationspostkantoor. De Phoenix 
staat symbool voor de wederopbouwperiode in Rotterdam na 
het bombardement.

•  Op het pleintje bij de Poortstraat staat het kunstwerk Corporate 
Entity (1963) van Wessel Couzijn. Het beeld is ontworpen voor 
Unilever, maar voor bij het toenmalige hoofdkantoor aan het 
Burgemeester ‘s Jacobsplein. In 1992 werd het verplaatst naar 
het Weena.

•  Het kunstwerk Freedom (2000) van Marian van Steenoven 
is gemaakt in opdracht van de Politie Rotterdam-Rijnmond. 
Het is een herdenkingsmonument voor politieagenten, die zijn 
overleden tijdens het uitoefenen van hun werk.

Overige kunstwerken
•  Voor de Weenaflat staan de enige drie kunstwerken van Willem 

de Kooning in de stad: Seated Woman (1980, versie van een 
model uit 1969), Standing Figure en Reclining Figure (1969). 
Het eerste beeld is door de stad aangekocht als eerbetoon aan 
de in Rotterdam geboren kunstenaar en werd in 1984 aan het 
Weena geplaatst. De andere twee figuren zijn in bruikleen van 

De Willem de Kooning Foundation en verhuisden in 2005 uit 
Boston naar het Weena.

Kunstwerken aan gebouwen
•  De reis van Erasmus (1954), Louis van Roode. Onderdeel van 

het Holbeinhuis aan de Coolsingel.
•  Wall Relief No. 1 (1955), Henry Moore. Voorheen onderdeel van 

het Bouwcentrum aan het Weena, sinds een aantal jaar van de 
nieuwbouw op deze plek. 

•  Zonder titel (1955), Joan Bakker, gevelbekleding 
ingangsportiek, Delftsestraat.

•  Thalia (1955), Carel Kneulman. Gevelsculptuur aan het 
Thaliatheater, Kruiskade. 

•  Zonder titel (1957), Jan Engelchor. Onderdeel van Slavenburgs 
Bank aan de Coolsingel.

•  Zonder titel (1959), Louis van Roode. Onderdeel van het 
Stationspostkantoor aan het Delftseplein.

•  Le Jardin (1963), Joop van den Broek. Onderdeel van het Hilton 
Hotel, Kruiskade. 

•  Rode BMW (1987), Kunst & Vaarwerk. Onderdeel van het 
gebouw Weenahuis aan het Weena. 

•  Diamant (1991), Matthias Wagner K. Onderdeel van het 
Weenatoren aan het Weena.

•  Flora (1992), Theo Crosby. Onderdeel van het Central Plaza 
aan het Weena. 

•  De parel (2001), Marc Ruygrok. Onderdeel van de Shelltoren 
aan het Hofplein. De messing bol verving het Shell-logo.

•  Zonder titel (2009), Onesto, onderdeel RUA Festival. De 
schildering is verdeeld over twee kopgevels van het flatgebouw 
op de kruising van de Diergaardesingel en de West-Kruiskade.

•  Zonder titel (2009), Onio & Ox-Alien, onderdeel RUA Festival. 
Schiestraat.

•  Give Me Light, Picasso (2009), Spetö, onderdeel RUA Festival. 
Delftseplein.

•  Zonder titel (2015), Rul3rs. Muurschildering aan de 
Delftsestraat. 
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5. Stedenbouwkundige ensembles
In het onderzoeksgebied is een aantal hechte stedenbouwkundige 
ensembles te onderscheiden, waarvan sommige in samenhang 
zijn ontworpen en andere stapsgewijs tot stand zijn gekomen. 
Sommige gebouwen spelen een rol in meer dan één ensemble: ze 
zijn op de kaart met een arcering aangegeven. 

Ontworpen ensembles
Coolsingel
De Coolsingel is een stedenbouwkundig ensemble met een sterke 
functionele, stedenbouwkundige en architectonische samenhang. 
In het Basisplan 1946 behield de Coolsingel de vooroorlogse 
identiteit als metropolitaine verkeersboulevard en hartader 
van de stad. De verspringende rooilijn en het ritme van grote 
bouwblokken dat door het vooroorlogse trio stadhuis, postkantoor 
en beurs was bepaald, werd de basis voor een nieuw Coolsingel-
concept. Dat concept is gebaseerd op een bijzondere ruimtelijke 
vinding: de dubbele rooilijn. Het vooroorlogse hotel Atlanta vormde 
het ijkpunt voor de voorste rooilijn van de nieuwe westelijke 
boulevardwand. Het was ook de aanzet tot het idee van een reeks 
naar voren springende bouwlichamen, waaronder het Holbeinhuis, 
Slavenburg’s Bank en het Hilton Hotel, die door hun hoogte de 
zijstraten markeren. Tussen de uitspringende koppen is de rooilijn 
op een tweede plan achteruit gebracht, wat ruimte opleverde voor 
voetgangers. Aan de oostzijde werd de boulevardwand afgemaakt 
met een gebouw met een terugliggende rooilijn (het EN-NEN 
gebouw, 1959), identiek aan die van het Postkantoor. Zo sprong 
het stadhuis als het ware uit de rooilijn, wat de representatieve 
functie ervan benadrukte. Voor het oog werd de Coolsingel over 
het Hofplein doorgetrokken. Het verkrijgen van een zo groot 
mogelijke samenhangende lengte van de toekomstige hartader 
van de stad was een vereiste ‘wil de centrale ruimte in de stad 
inderdaad van een omvang en een architectonisch voorkomen 
worden, die beantwoorden aan haar representatieve functie.’ Het 
gebouw van de N.V. Shell Tankers (1960), het tegenoverliggende 

kantoorgebouw van Nillmij (1960) en het Hilton-hotel (1963) spelen 
in vorm en architectuur een belangrijke rol in het doorzetten van de 
ritmiek van koppen en wanden volgens het Coolsingelconcept. Ook 
het Technikon-complex (1970) werd welbewust ontworpen om een 
ruimtelijke relatie met de Coolsingel aan te gaan, met de schuin 
geplaatste sporttoren precies gepositioneerd in de zichtas.11 Zo 
kreeg het Hofplein vorm als het einde van de Coolsingel. De laatste 
ontbrekende schakel in de Coolsingelcompositie werd in 1984 
ingevuld (met de Weenaflat), als echo van het Hilton Hotel. 

Lijnbaan
De Lijnbaan is een samengesteld stedenbouwkundig ensemble, 
dat bestaat uit twee karakteristieke ruimtelijke composities, 
namelijk het winkelcentrum met kleinschalige opzet (1953) en 
de hoogstedelijke woonflats daarachter (vanaf 1955). Met name 
de vier hoogbouw-schijven in oost-west richting betekende een 
radicaal contrast met de schaal van de omgeving. In de plannen 
voor de Weenaboulevard (1984) was het de inzet om dat ritme van 
hoge schijven door te zetten, met een vijfde schijf aan het Weena 
(nu het Weena 200). Die gewenste samenhang is niet uit de verf 
gekomen. 

Delftsestraat 
Het bouwblok aan de Delftsestraat (het ‘Schiekadeblok’) vormt 
samen met het Stationspostkantoor (1959) een functioneel, 
stedenbouwkundig, maar ook architectonisch ensemble. Het 
Schiekadeblok is een uniek, perceelsgewijs ontwikkeld ensemble 
dat door stevige hoekblokken is verankerd in zijn omgeving. In 
de Rotterdamse binnenstad is geen ander bouwblok te vinden 
dat op deze manier is opgezet. De kwaliteit van de afzonderlijke 
panden varieert, maar samen vormen ze een staalkaart van 
de wederopbouwarchitectuur.12 Het Stationspostkantoor heeft 
aanvullende een ruimtelijke relatie met het Lijnbaanensemble: 
het schijfvormige volume staat precies op dezelfde lijn als de vier 
lijnbaanflats. 
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Weena Oost
Aan ensemble Weena Oost is hierna uitgebreid aandacht besteed 
in een dossier (zie 5B dossier Weena Oost).
 

Gegroeide ensembles
Stationsplein-Kruisplein
Overeenkomstig het Basisplan 1946 werd het Centraal Station 
westwaarts verplaatst. Het kreeg zo een veel logischer plaats 
in het verlengde van de Westersingel, als waardige beëindiging 
van deze lommerrijke route. Het stationsgebouw vouwde zich 
om het ovale Stationsplein, met een dynamische concentratie 
van verkeers- en openbaar vervoersstromen. Ter weerszijden 
van het stationsgebouw lagen twee secundaire pleinen voor 
bussen (huidige Conradstraat en Delftseplein). De ontbrekende 
schakel tussen Stationsplein en Westersingel was ontworpen als 
het Kruisplein, een soort ‘antechambre’ van het Stationsplein. 
De wanden en hoeken van het Stationsplein – want de 
kenmerkende ovaalvorm werd door de tijd een rechthoek 
– zijn, net als bij het Hofplein, in verschillende tijdsfasen tot 
stand gekomen, en ontwikkelen zich nog altijd door. Komende 
vanuit het stationsgebouw ervaart de bezoeker van Rotterdam 
zo een extreem gelaagd stadsbeeld. Met het Basisplan als 
stedenbouwkundige onderlegger kwamen het imponerende 
Groothandelsgebouw (1953) en het tegenover gelegen ensemble 
van het Bouwcentrum (1947), met een uitbreiding aan het Weena 
(1955), een uitbreiding aan het Kruisplein (1965) en een torenbouw 
(1967). De oostzijde van het plein is de wereld van de glimmende 
Weenaboulevard, waarin het kantoorgebouw Delftse Poort (1991) 
een icoonfunctie heeft. Bewust werd in de Weenaplannen de 
zuidwesthoek van het Stationsplein ‘gekopieerd’, zowel in rooilijnen 
als in bouwvolume, met de Millenniumtoren (2000) als afronding 
van het poorteffect dat al door Van Traa was bedacht.
 

Weena West
Dit ensemble is over een periode van dertig jaar gegroeid, maar 
heeft desondanks een zekere stedenbouwkundige samenhang. 
Voor het Weena West is er nooit eenzelfde hoge ambitie geweest 
als het Weena Oost. In het Basisplan 1946 was deze verlenging 
van het Weena niet eens bedacht. Het Weena zou zich na het 
station opsplitsen in twee smallere wegen. In het Kernplan 1951 
maakt voor het eerst een verlengd Weena een directe koppeling 
met de Henegouwerlaan. Het Groothandelsgebouw (1953) zette 
de toon voor de uitstraling van deze route. De monumentaliteit van 
deze gevelwand kreeg in 1955 een stedenbouwkundig antwoord 
met de uitbreiding van het Bouwcentrum, waar – inmiddels 
opgenomen in de nieuwbouw – het reliëf van Henry Moore prijkt. 
De rest van het Weena West lag decennialang braak. Voor het 
ontwerp van het Weenahof –  dat in 1982 de lege hoek van Weena 
en Henegouwerlaan opvulde – werd de hoogte en vorm van het 
Groothandelsgebouw als uitgangspunt genomen. De kromming in 
de wand van het Groothandelsgebouw kreeg een tegenhanger in 
twee knikken in de wand van het Weenahof. Op de begane grond 
werden showrooms bedacht, net als bij het Groothandelsgebouw. 
In architectuur is duidelijk gebroken met de monumentaliteit van 
de wederopbouwarchitectuur. Aan de overzijde werd in 1988 
als stedenbouwkundig antwoord een relatief hoge straatwand 
ontworpen van stadsvernieuwingsblokken met geïntegreerde 
garages. 

Hofplein
Aan het ensemble Hofplein is hierna uitgebreid aandacht besteed 
in een dossier (zie 5A dossier Hofplein).
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5A. Dossier Hofplein
Rol in de stad
Het Hofplein is geen plein, maar een kruising van de twee 
belangrijkste wegen in de Rotterdamse binnenstad. In het 
Basisplan 1946 werd het Hofplein van het stedenbouwkundig 
hoogtepunt in het stadsplan gereduceerd tot een puur 
monofunctionele verkeersrotonde. De verschillende rollen die 
het Hofplein volgens het plan Witteveen in één ruimte zou 
gaan vervullen (amusementplein, representatieve stadsruimte, 
festivalterrein) werden nu als het ware uit elkaar getrokken en 
naast het Hofplein neergelegd. Het amusementsplein (dat in 
het plan Witteveen oostelijk van het verkeersplein lag en de 
inleiding vormde voor de oost-west as) werd overgebracht naar de 
westzijde, waar het hele Weena het karakter moest krijgen van het 
‘Damrak’ van Rotterdam.13 De functie van het Hofplein als feestzaal 
van de stad verschoof naar het zogenaamde ‘meetingterrein’ 
aan de andere kant van het Pompenburg (nu bebouwd met het 
complex Heliport), de representatieve functie verschoof naar het 
Stadhuisplein. Het Hofplein zelf kreeg geen eigen onderscheidend 
doel toegewezen, anders dan een knooppunt van wegen tussen de 
verschillende functionele zones in de binnenstad.
  
Het Hofplein is een plek die overal ‘tussen’ ligt en waarvan 
de kwaliteit ligt in de afleesbaarheid van opeenvolgende 
stadsvisies, de stedenbouwkundige gelaagdheid en de 
veelvormigheid van de architectuur.

De vorm
Er is geen stedenbouwkundig ‘oer-ontwerp’ voor het Hofplein. De 
vorm ervan is stapsgewijs tot stand gekomen. In het Basisplan 
1946 kruisen op dit punt twee brede boulevards, de Coolsingel 
en de Stationsboulevard (het Weena). Elke boulevard zou na 
het Hofplein in een versmald profiel doorlopen. Ter plekke van 
die versmallingen staan afgeschuinde hoeken getekend, als een 
trechtervorm. De zuidwesthoek was de uitzondering: hier ‘ontbrak’ 
vanwege de breedte van het Weena die schuinte. In het Kernplan 

1951, de eerste update van het Basisplan, is er geen schuine 
hoek meer te bekennen. De hoeken zijn opengewerkt zodat een 
rechthoek ontstond, maar georiënteerd in noord-zuid richting en 
niet zoals nu in oost-west richting. De situering van gebouwen 
is kenmerkend voor de ‘open’ verhouding tussen architectuur en 
stedenbouw die door Van Traa werd gezocht, waarin gebouwen 
als objecten losjes maar onder rechte hoeken hun plaats hebben 
gekregen op het raster van verkeerswegen.14 In verschillende 
maquettes uit de vroege jaren vijftig worden varianten voor de 
hoekpunten onderzocht: zoals een hoekblok in carrouselvorm en 
een met kolommen opgetilde hoek. Een definitief plan is nooit 
gemaakt. Pas toen de Weenaboulevard werd ontworpen, begin 
jaren tachtig, kreeg het Hofplein de huidige rechthoekige vorm. 

Het Hofplein is niet te lezen als autonome ruimte, maar als een 
integraal onderdeel van twee ensembles, elk met een sterke 
eigen identiteit: de naoorlogse compositie van de Coolsingel 
met de dubbele rooilijn, die de noord-zuid as domineert en het 
in 1984 uitgewerkte boulevardmodel voor het Weena, dat de 
oost-west as domineert. 

Noord-zuid: het Hofplein als onderdeel van de 
Coolsingel
Lang bleef er na de oorlog onduidelijkheid over de hoogte van 
het Pompenburg in verband met de steeds wisselende plannen 
voor de oeververbinding. Ook de visie op het Weena was nog 
niet geheel uitgekristalliseerd. Omdat er voor de Coolsingel sinds 
1947 wél een ijzersterk stedenbouwkundig concept lag sloten de 
ontwerpen voor de eerste gebouwen aan het Hofplein zich hier bij 
aan, zodat ze naadloos in het concept pasten. In de ontwerpen van 
deze gebouwen is duidelijk een relatie gezocht met de Coolsingel 
en werd veel minder geprobeerd het Hofplein stedenbouwkundig 
vorm te geven. Het onderschrijft het bedachte karakter van het 
Hofplein als punt op een lijn, in plaats van als een stadsruimte in 
zichzelf. Het EN-NEN-gebouw (nu Cools, 1959) in de zuidoosthoek 
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1965
Architectuurcriticus Rein Blijstra in tijdschrift 
Bouw
‘Het Hofplein behoort strikt genomen niet meer 
tot het centrum. Het is een toegangspoort in de 
vorm van een verkeersplein. Nu is het wel zo, dat 
een verkeersplein beter geen duidelijke wanden 
kan hebben. Het Hofplein is kennelijk een deel 
geworden van een stelsel van boulevards langs 
de binnenstad die het verkeer moeten opvangen, 
waardoor binnen de city een zekere mate van rust 
ontstaat. Dat is een aanvaardbaar principe. Ik vind 
het niet erg; anders gezegd: het is wel goed.’15

1946 Basisplan 1946 Basisplan 1951 Kernplan binnenstad 1955 nieuw over oud Rotterdam

Compositiestudies bebouwing

Planvorming Hofplein 

1946 Illustratie in toelichting Basisplan Het nieuwe 
hart van Rotterdam 

Omstreeks 1955 maquettestudie (SAR)

Omstreeks 1955 maquettestudie (SAR)

Omstreeks 1950 maquette (SAR)

1957 maquettestudie (SAR) 1958 maquettestudie (SAR)

1936 Plan Witteveen
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is voornamelijk ontworpen als oostwand van de Coolsingel en 
maakte met een schuin geplaatst glazen volume van één bouwlaag 
een bescheiden gebaar aan het Hofplein. Ook het gebouw van de 
N.V. Shell Tankers (1960), het tegenoverliggende kantoorgebouw 
van Nillmij (1960) en het Hilton-hotel (1963) spelen in vorm en 
architectuur een belangrijke rol in het doorzetten van de ritmiek 
van koppen en wanden volgens het Coolsingelconcept. Ook het 
Technikon-complex (1970) werd welbewust ontworpen om een 
ruimtelijke relatie met de Coolsingel aan te gaan, met de schuin 
geplaatste sporttoren precies gepositioneerd in de zichtas.16 Zo 
kreeg het Hofplein vorm als het einde van de Coolsingel, net als 
het Stationsplein was ontworpen als het parallel lopende hoofdas 
Westersingel. Overigens ligt het Hofplein sinds 1948 een halve 
meter lager dan de Coolsingel, ‘omdat het uit stedebouwkundig 
oogpunt gewenst was, het Hofplein lager te leggen dan de 
Coolsingel.’17 Ook hier werd dus geredeneerd vanuit de Coolsingel. 
De samenhang tussen Hofplein en Coolsingel werkte door in de 
plannen voor de Weenaboulevard. Eén van de uitgangspunten 
van Stadsontwikkeling in 1983 was het aansluiten bij het ruimtelijk 
stelsel van de Coolsingel, waarin de dubbele rooilijn was 
doorgezet over het Hofplein.18 Het idee kreeg concreet vorm in het 
woongebouw van Cees Dam (1984) dat in hoogte en plaatsing de 
rol van ‘kop’ op zich nam. 

In de stad van nu is de hechte samenhang tussen Hofplein en 
Coolsingel een kwaliteit. In noord-zuid richting domineert de 
naoorlogse compositie van de Coolsingel, over het Hofplein 
en de Schiekade - ondanks het viaduct - tot aan de Heer 
Bokelweg. Belangrijke architectonische bouwstenen in die 
compositie zijn het EN-NEN-gebouw (1959), het Shell Tankers-
gebouw (1960), het Nillmij-kantoor (1960), het Hilton-hotel 
(1963), Technikon (1970) en de Weenaflat (1984). 

Oost-west: het Hofplein als onderdeel van het 
Weena
In oost-westelijke richting neemt het Hofplein de kleur van het 
Weena aan. In de plannen voor de Weenaboulevard werd het 
Hofplein als beëindiging opgevat. Van het ‘doorzetten’ van het 
Weenaconcept over het Hofplein, zoals bij de Coolsingel, was 
geen sprake. Het uitgangspunt van Stadsontwikkeling in 1983 was 
het ‘verduidelijken van de pleinvorm van Hofplein’.21 Het Hilton-
hotel is in hoogte en vorm gekopieerd op exact dezelfde plaats 
aan de overzijde van het Weena. Woongebouw de Weenaflat van 
Cees Dam (1984) vervulde zo twee rollen, de ene als ‘kop’ binnen 
de Coolsingel-compositie, de tweede die van introductie op het 
Weena. De eerste gebouwen die de versmalling van het Weena 
inluiden zijn relatief ver van het Hofplein komen te staan, zodat er 
kleine pleinruimtes voor kwamen te liggen. Het is in feite hetzelfde 
‘trechtereffect’ dat eerder al ter weerszijden van het Pompenburg 
tot stand was gekomen, na de bouw van het tweede Shell-kantoor 
in 1974 en de bouw van de Pompenburgflat in 1981. 

De ontworpen relatie tussen Hofplein en het Weena – waarbij 
het Hofplein aan de westzijde opnieuw werd vormgegeven 
als beëindiging van deze boulevard, met een van de meest 
iconische Rotterdamse wederopbouwpanden (het Hilton) als 
referentie  – is een belangrijke kwaliteit. Zowel het Hilton-hotel 
(1963) als de Weenaflat (1984) vervullen een rol als schakel 
tussen de twee stedenbouwkundige stelsels Coolsingel en 
Weena.

De hoeken naar het Pompenburg
Drie gebouwen aan het Hofplein vallen buiten de hechte 
stedenbouwkundige ensembles van de Coolsingel en het Weena: 
de Hoftoren (voormalig Shellgebouw, architectenbureau Zanstra, 
Gmelig Meyling, De Clercq Zubli, 1976), het woongebouw 
Pompenburg (bureau Hoogstad, Weeber, Schulze, Van Tilburg, 
1981) en het kantoorgebouw Aegon (bureau Drexhage, 
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1961
Adjunct directeur Stadsontwikkeling Brouwer over het kantoorgebouw van 
EN-NEN
‘De rol, welke dit bouwwerk in de oostelijke begrenzing van de Coolsingel speelt, is 
veel delicater dan die van het Shell gebouw, omdat het vrijwel onmiddellijk grenst 
aan het raadhuis. Terecht is elke poging om in architectonische zin bij dit eerste 
gebouw van de gemeente aan te sluiten achterwege gelaten. Wel is getracht om 
vorm en uiterlijke behandeling te vrijwaren voor een gebrek aan bescheidenheid 
voor de eerbiedwaardige buur. [...] In het bijzonder is de wijze waarop het gebouw 
in verticale zin is opgebouwd, te waarderen, nl. een duidelijke onderbouw, 
vervolgens de normale kantoorverdiepingen en daarboven twee afzonderlijke 
behandelde bovenste verdiepingen: in de behandeling daarvan ligt het geheim 
besloten van de milde benadering van de kapafdekking van het raadhuis’. 19 

1961 
Adjunct directeur Stadsontwikkeling Brouwer over het Shell-kantoor
‘Het Shell Tanker gebouw vormt met zijn vlakke westelijke gevel een visuele 
verlenging van de Coolsingel oostzijde, waarmede deze belangrijke boulevard van 
de stad in zijn betekenis van hoofdas van de binnenstad werd versterkt’.20

Het Hofplein gezien vanaf de Coolsingel, 1960. (SAR)

Het Hofplein vanaf de Schiekade, omstreeks 1965. (SAR)
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Sterkenburg, Bodon & Venstra, 1987), alleen aan de oostzijde 
van het Hofplein. De Shelltoren was ten tijde van de oplevering 
in 1976 een van de eerste echte hoogbouwtorens in het centrum. 
Het maakte door de vorm en positie van de onderbouw een 
allereerste daadwerkelijke ‘hoek’ aan het Hofplein. In het ontwerp 
voor woongebouw Pompenburg werd de schuin lopende rooilijn 
doorgezet van het glazen paviljoen Bristol, maar dan met een 
veertien verdiepingen hoog volume, dat zich naar het oosten sloot 
met een bocht, maar zich naar het Hofplein juist opende. Een 
paar jaar later werd paviljoen Bristol gesloopt voor ‘het spiegeltje’, 
het kantoorgebouw voor Aegon. Er vond een inverse plaats: het 
laagste volume aan het Hofplein werd een van de hoogste. De 
schuine rooilijn bleef, maar het gebouw verhield zich op geen 
enkele manier tot zijn buren. 
De Shelltoren en het woongebouw Pompenburg 
onderscheiden zich van de gebouwen in hun omgeving door 
hun ongekend forse maat en schaal en een vormgeving die 
daarbij past. Het zijn gebouwen met een krachtige vorm, 
die meer dan alleen voor het Hofplein, ook van betekenis 
zijn voor het stadsbeeld. Samen representeren ze twee 
diametraal tegenover elkaar staande visies op de stad: het 
Shellkantoor als ‘laatste erectie van het grootkapitaal’ en het 
Pompenburggebouw met 226 woningen als groots sociaal 
antwoord. 

Het stuivertje
In tegenstelling tot de stedenbouwkundige vorm van het 
Weena, is de infrastructurele vorm wél overeenkomstig het 
Basisplan ontworpen. Het is een vorm die al meer dan zeventig 
jaar onveranderd is. Het infrastructurele knooppunt is in 
1950 aangelegd als ‘circulatieplein’ in de vorm krijgt van een 
nikkelen stuivertje - vierkant met afgeronde hoeken - waarop de 
toegangswegen Coolsingel, Schiekade, Weena en Pompenburg 
loodrecht zijn geprojecteerd.22 De vorm van het stuivertje was 
met opzet gekozen omdat dan de lengte van de zogenaamde 
‘weefvakken’ voor het verkeer zo groot mogelijk was. Het idee was 

dat het verkeer vrij dit plein zou oprijden en dan soepel wevend 
met het verkeer uit de andere richtingen op dit plein zijn weg zou 
kunnen zoeken.23 Net na de aanleg werkte dat nog, maar vanwege 
de sterke verkeerstoename werden deze stromen vanaf 1966 met 
verkeerslichten geregeld. 
Het Hofplein is bedacht als circulatieplein, waarvan de 
stuivertjesvorm van de rij- en trambanen inmiddels als 
iconisch beschouwd kan worden. In het oog van de orkaan 
staat de Hofpleinfontein (1955, ontwerp hoofdarchitect ir. J. 
R. A. Koops, beeldhouwwerk Cor van Kralingen), ontworpen 
als focus voor het stadsverkeer en viering van de mobiliteit in 
naoorlogs Rotterdam. 

Kwaliteiten Hofplein
•  Het Hofplein is een plek die ‘tussen’ verschillende stadsferen 

ligt en waarvan de betekenis en kwaliteit voortvloeit uit 
de afleesbaarheid van opeenvolgende stadsvisies, de 
stedenbouwkundige gelaagdheid en de veelvormigheid van de 
architectuur. 

•  Er bestaat geen basisontwerp, of ‘oervorm’ voor de 
pleinwanden van het naoorlogse Hofplein. Elk van de vier 
hoeken heeft een eigen ontstaansgeschiedenis (drie van de 
vier hoeken zijn in twee of meer bouwfasen tot stad gekomen), 
een eigen rooilijn en een onderscheidende relatie met het 
Hofplein. Pas in de planvorming voor het Weena in de jaren 
1980 werd bewust gekozen het Hofplein een rechthoekige vorm 
te geven.

•  Het Hofplein is niet te lezen als autonome ruimte, maar als een 
integraal onderdeel van twee stedenbouwkundige ensembles, 
elk met een sterke eigen identiteit: de naoorlogse compositie 
van de Coolsingel met de dubbele rooilijn, die de noord-zuid as 
domineert en het in 1984 uitgewerkte boulevardmodel voor het 
Weena, dat de oost-west as domineert.

•  In de stad van nu is de hechte samenhang tussen Hofplein en 
Coolsingel een kwaliteit. In noord-zuid richting domineert de 
naoorlogse compositie van de Coolsingel, over het Hofplein 
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Inrichting Hofplein door de tijd

Situatie verkeersafwikkeling 1950-1965 
(Dienst Stadsontwikkeling 1963)

Ontwerp verkeersafwikkeling vanaf 1965 
(Dienst Stadsontwikkeling 1963)

1958 (SAR) 1986 (SAR)

1986
Herman Moscoviter in Het Vrije Volk
‘Het Hofplein in Rotterdam. Een gelijkvloerse 
kruising waar het verkeer omheen tolt voor zover 
de verkeerslichten dat toelaten. In het midden 
een tramcirkel met daarin de Hofpleinfontein. 
Als de bezuinigingen even worden opgeschort 
wil het ding nog wel eens water spuiten, wat je 
vooral in de storm merkt. Een fijne sproeiregen 
verspreidt zich over snel en langzaam verkeer en 
maakt duidelijk hoe levendig het beeld daar is, 
eh, althans voor Rotterdamse begrippen. Maar 
het is en blijft een verkeersplein, waar nauwelijks 
terrassen of andere verblijfsmogelijkheden zijn te 
vinden. En zijn ze er wel, dan worden ze onbenut 
gelaten. Geen verblijfsplein dus, maar een 
statusplein, waar grote wegen elkaar ontmoeten 
en de omgeving wat is verzacht met spuitend 
water.’24

1968 (SAR) 1978 (SAR)
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en de Schiekade tot aan de Heer Bokelweg. Belangrijke 
architectonische bouwstenen in die compositie zijn het 
EN-NEN-gebouw (1959), het Shell Tankers-gebouw (1960), het 
Nillmij-kantoor (1960), het Hilton-hotel (1963), Technikon (1970) 
en de Weenaflat (1984).

•  De ontworpen relatie tussen Hofplein en het Weena – waarbij 
het Hofplein aan de westzijde opnieuw werd vormgegeven 
als beëindiging van deze boulevard, met een van de meest 
iconische Rotterdamse wederopbouwpanden (het Hilton) als 
referentie  – is een belangrijke kwaliteit. Zowel het Hilton-hotel 
(1963) als de Weenaflat (1984) vervullen een rol als schakel 
tussen de twee stedenbouwkundige stelsels Coolsingel en 
Weena.

•  De Shelltoren (1976) en het woongebouw Pompenburg (1981) 
onderscheiden zich van de gebouwen in hun omgeving door 
hun ongekend forse maat en schaal en een vormgeving die 
daarbij past. Het zijn gebouwen met een krachtige vorm, 
die meer dan alleen voor het Hofplein, ook van betekenis 
zijn voor het stadsbeeld. Samen representeren ze twee 
diametraal tegenover elkaar staande visies op de stad: het 
Shellkantoor als ‘laatste erectie van het grootkapitaal’ en het 
Pompenburggebouw met 266 woningen als groots sociaal 
antwoord.

•  Het Hofplein is bedacht als circulatieplein van een sublieme 
eenvoud, waarvan de stuivertjesvorm van de rij- en trambanen 
inmiddels als iconisch beschouwd kan worden. In het oog 
van de orkaan staat de Hofpleinfontein (1955, ontwerp 
hoofdarchitect ir. J. R. A. Koops, beeldhouwwerk Cor van 
Kralingen), ontworpen als focus voor het stadsverkeer en 
viering van de mobiliteit in naoorlogs Rotterdam.

•  Het Hofplein is een kom, met een maaiveldniveau dat om 
stedenbouwkundige redenen een halve meter lager ligt dan 
dat van de Coolsingel. Overzichtelijkheid van het plein was en 
is een belangrijke kwaliteit; ook het bassin van de fontein is 
bewust als een lage rand vormgegeven. 

•  Naast de strenge hoofdstructuur van het Hofplein bestaat 
er een tweede, meer informele en stapsgewijs gegroeide 
structuur van ‘olifantenpaadjes’, die in elke hoek een doorgang 
verschaffen: onder ‘het spiegeltje’ door naar de Doelstraat, 
tussen de twee Shellgebouwen door naar de Couwenburg en 
tussen Hilton en Stad Rotterdam langs naar het Weena-Zuid. 
De doorgang in de noordwesthoek, tussen de Weenaflat en het 
Weenahuis, is in het verleden dichtgezet. 

Knelpunten Hofplein
•  De ‘technische’ inrichting van de buitenruimte op het Hofplein 

(lantaarn- en trampalen, elektrakastjes, stoplichten) is niet 
(meer) in samenhang met de ontworpen eenvoud en openheid 
van deze plek.  

•  De inrichting van openbare ruimte van de drie Hofpleinhoeken 
verschilt, waardoor ze niet tot de grote ruimte van het Hofplein 
lijken te horen, maar als elk een eigen subruimte ogen. 

•  De fontein lijkt tegenwoordig losgezongen van de omgeving. 
De acht hoeken met beeldhouwwerk waren oorspronkelijk 
met radialen van bestrating doorgezet tot op het plein. Ook de 
komvorm is moeilijk leesbaar door de huidige groeninrichting. 

•  ‘Het spiegeltje’, het kantoorgebouw van Aegon (1987), is als 
een stedenbouwkundige en architectonische frictie op te vatten: 
de aansluiting met de buurpanden is onzorgvuldig en hard, en 
het smalle doorzicht naar achteren is door het te hoge volume 
dichtgezet. 

•  In 1990 is voor de aanleg van de Willemsspoortunnel de 
Schiekade bij de kruising met de spoorlijn verlaagd en het 
Pompenburg juist verhoogd. Twee van de aanvoerroutes naar 
het Hofplein lagen vanaf dat moment niet meer á niveau: een 
grote impact op de beleving van het Hofplein vanuit de stad en 
vice versa.
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Wederopbouwstad
(1945 - 1970)

Leefbare stad
(1970 - 1985)

De nieuwe stad
(1985 - 2000)

Gegroeid ensemble Hofplein

informele route

route dichtgezet

hoogte-accent

kop

Noord-zuid perspectief Coolsingel

Hoeken Pompenburg

Knooppunt Hofplein: vier samengestelde hoeken

Hoek Hofplein - Pompenburg
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De droom van het Weena
Het Weena is een naoorlogse vondst. Binnen het stelsel 
van boulevards werd het Weena (dat net na de oorlog nog 
Stationsboulevard heette) als veruit de belangrijkste gezien. Het 
zou met zijn ongekende breedte van negentig meter fungeren als 
‘een waarlijk grootsche entree’ tot de stad, in de hoofden van de 
ontwerpers vergelijkbaar met het Damrak in Amsterdam. Aan de 
noordzijde van deze tussen het Centraal Station en het station 
Hofplein opgespannen verkeersader zouden hotels moeten 
komen, aan beide zijden aangevuld met cafés, restaurants en 
terrassen, die op alle tijden van de dag – meedraaiend met de 
stand van de zon – gevuld zouden zijn. Dat was mogelijk door een 
asymmetrisch boulevardprofiel, met aan de zuidzijde een vijftig 
meter brede voetgangerszone die de ruimte liet om zonlicht op de 
meer sombere noordzijde te laten vallen. Paviljoens langs de rijweg 
zou de ‘loop’ centraal houden. Als je de vorm van het Weena op 
de kaart van het Basisplan goed bekijkt, was het een plek zoals 
geen ander in de Rotterdamse binnenstad. Het is geen straat. Van 
Traa noemde het Weena in 1946 ‘een langgerekte ruimte’ in de 
stad. Alle andere stadsboulevards waren bedacht als vloeiende 
lijnen, maar het Weena is getekend als immense rechthoekige 
stadsruimte met ellenlange gevelwanden, die aan twee kanten 
wordt samenknepen en overgaat in smallere wegen. Het Weena 
werd uiteindelijk slechts deels bebouwd aan de zuidzijde, met het 
Hilton Hotel (1963) en het naastgelegen Texacogebouw (1968, 
beide van architect Hugh Maaskant), terwijl de gehele zone aan de 
noordwand bewust voor de wensen van een volgende generatie 
werd gereserveerd. 

5B. Dossier Weena Oost

Van droom naar realiteit
De vaststelling van het Binnenstadsplan 1985 is het begin van ‘Het 
Nieuwe Rotterdam’. Het was de basis voor het ruimtelijk beleid 
waarop Rotterdam nog altijd voortbouwt. Belangrijke pijlers waren 
de intensivering van het grondgebruik en het opheffen van de 
functiescheidingen. Voorafgaand aan het Binnenstadsplan werd 
het Weenaplan als ‘testcase’ ontwikkeld, waarbij het opvullen 
van deze leegte werd opgevat als de noordelijke afronding van 
de centrumzone. Het plan ‘Weena-Oost en Schouwburgplan’ 
uit 1984 gold als de stedenbouwkundige onderlegger voor de 
uitvoering. Het werd nooit vastgesteld, met als reden dat dit 
een remmende factor zou kunnen vormen op de economische 
ontwikkeling van de stad. Dat betekende dat er voor ‘de  markt’ 
ruimte kwam om de uitgangspunten die door Stadsontwikkeling 
voor het Weena waren opgesteld op een eigen manier te 
interpreteren. Architectuurhistoricus Gerrie Andela noemde het 
proces dat volgde in 1992 ‘onderhandelingsstedebouw’. Om de 
ruimte tussen die ontstond tussen droom en realiteit inzichtelijk te 
maken zetten we hieronder telkens een uitgangspunt tegenover 
de daadwerkelijke uitvoering ervan. We doen dat op vier thema’s: 
A. stedenbouwkundige inpassing, B. functionele inpassing, C. 
bebouwingsbeeld en D. openbare ruimte.

Toch hield de droom van het Weena als hét vermaakscentrum 
van de stad stand. Het was een van de uitgangspunten voor 
het in 1981 gepresenteerde plan van de Weenaboulevard. Pas 
in de uitvoering ging het mis, toen van het hechte ruimtelijk-
functionele systeem dat het boulevardmodel voorstelde, alleen 
de ruimtelijke component overbleef. 
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1953
Cornelis van Traa over het Weena als stadsruimte
‘Daarnaast zijn er langgerekte ruimten waarvan het Weena, tussen station en 
Hofplein, wel het grootste is, men drinkt er ’s morgens koffie aan de noordzijde 
op de zon in een van de cafés op weg van station naar stad; men vindt er ’s 
middags, theeuur, groen en ruimte in en bij de paviljoens op het zuidelijk trottoir 
dat aansluit op een winkelcentrum; wat later kan men er de stamgast vinden 
op de terrassen in het late licht dat dan op het zuidelijk deel van het Weena 
valt; voor elke categorie en elk deel van de dag zal het Weena wat te bieden 
hebben.’25 

1979
Een verslaggever van dagblad Het Vrije Volk over de mogelijke 
toekomst van het ‘moeilijkste stukje Rotterdamse binnenstad, tussen 
Stationsplein en Hofplein’
Bij de bestemmingen voor het Weena, thans een verkeerswoestijn met wat 
schuchtere pogingen tot gezelligheid en groen, denkt de gemeente aan een 
uitgaansbuurtje. Behalve zo’n zeshonderd woningen moeten er volgens 
een uitspraak “zachte recreatieve elementen” komen. Dat zijn dan cafés, 
terrassen, eethuisjes, bistro’s.’27

1988
Directeur Stadsontwikkeling Riek Bakker
‘Wij gaan het Weena nu volbouwen. Van voor naar achter, helemaal. Acht 
jaar geleden, toen de plannen werden gepresenteerd tikte iedereen tegen 
zijn hoofd. Veel te ambitieus. Maar nu gaat het gebeuren. […] Wat je hier 
doet, is echte stedenbouw bedrijven. Functionele eenheden worden op 
een logische manier met elkaar verbonden. En als het systeem maar goed 
genoeg is, dan verdraagt het ook de rommelgebieden, die volgens mij in 
een stad thuishoren’.28

1989
Wethouder ruimtelijke ordening J. Laan over het 
Weena als visitekaartje van de stad 
‘het Weena is over twee, drie jaar het gezicht van het 
nieuwe Rotterdam, zoals nu de Maasboulevard dat nog 
is. Hier zijn we bezig de stad te intensiveren. Het krijgt 
een echte verblijfsfunctie: je kunt hier straks wonen, 
werken, winkelen en ook recreëren.’29 

1991
Burgemeester Bram Peper over de kritiek op ‘de Ramblas van het 
nieuwe Rotterdam’ 
‘Het Weena roept gelukkig emoties op en dat is in dit vlakke land al 
heel wat’, aldus Peper. Hij vond dat ondanks de discussie over de 
architectuur van het Weena er een wereld gewonnen is. ‘We praten 
eindelijk ergens over. Als de bouwactiviteiten binnen enkele 
jaren zullen zijn afgerond, is Rotterdam een boulevard van 
internationale allure rijker.’30

1968
Verslaggever in dagblad Het Vrije Volk over het Weena als 
barrière voor voetgangers 
‘Het Weena is nog lang niet wat wij er eertijds van gedroomd 
hebben: een ‘boulevard’ met veel flanerend publiek. De auto’s 
overheersen, maar de voetgangers zijn schaars, nog wel. Wij 
schreven reeds, dat de voetgangerstunnel in het Weena niet 
gunstig ligt. Er zullen wellicht nieuwe en kostbare voorzieningen 
moeten worden getroffen om de voetgangersstromen in nieuwe en 
zinvollere banen te leiden.’26
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Uitgangspunt Uitvoering

A1. Voortzetten van het bestaande stratenpatroon van de 
binnenstad

Uitgevoerd volgens plan.

A2. Versmallen van de breedte van het Weena van 90 naar 60 
meter, zodat het aansloot op de breedte van het Weena-West 
en het Pompenburg, maar ook de maat aannam van de andere 
belangrijke stadsboulevards: de Coolsingel, de Westblaak en de 
Westersingel.

Uitgevoerd volgens plan.

A3. Vormgeven van de relatie tussen Weena met Hofplein en 
Stationsplein, en daarbij het ‘opheffen’ van het Kruisplein als 
pleinruimte.

Uitgevoerd volgens plan. Setbacks in de rooilijn met kleine 
pleinen verduidelijken de overgang tussen Weena en de uiteinden 
Hofplein en Stationsplein als knooppunten. Het Kruisplein werd 
versmald en wordt tegenwoordig ervaren als verlenging van de 
Westersingel.

A3. Het koppelen van het Weena aan de bestaande ruimtelijke 
stelsels van de Coolsingel (met het doorzetten van de dubbele 
rooilijn over het Hofplein heen) en die van het Lijnbaankwartier 
(met een vijfde Lijnbaanflat aan het Weena)

De dubbele rooilijn van de Coolsingel is over het Hofplein 
doorgezet met de Weenaflat (1984) als spiegel van het Hilton-
hotel. Het gebouw ‘Weena 200’ (1993) is als ‘vijfde Lijnbaanflat’ 
niet te onderscheiden van de overige zuidelijke Weenabebouwing. 
Dat er een ruimtelijke relatie met de Lijnbaan is, is niet duidelijk.  

A4. Hoogteaccenten op plaatsen ‘waar dit ruimtelijk gemotiveerd 
is’, zoals aan het Stationsplein en in de as van de Lijnbaan. 
De toren van het Bouwcentrum zou om een denkbeeldige as 
gespiegeld worden (in een toren die de 60 meter hoogte van het 
Bouwcentrum overnam), zodat een poort aan het Kruisplein zou 
ontstaan.

Uitgevoerd volgens plan. De hoogteaccenten zijn de Weenatoren 
in de as van de Lijnbaan en  Millenniumtoren tegenover het 
station. Afwijkend is het naar voren springen van de Weenatoren 
(door de onderliggende metrobuis).

A. Uitgangspunten stedenbouwkundige inpassing 
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1941 plan Witteveen 1946 Basisplan 1981 situatie

1984 Uitwerking plan Weena Oost 1984 Bebouwingsschets plan Weena Oost

Planvorming Weena-Oost
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Uitgangspunt Uitvoering

B1. Het Weena moest ‘een hoogstedelijk binnenstadskarakter’ 
krijgen, met op de verdiepingen hotels, het provinciehuis, 
onderwijsinstellingen, kantoren en wonen. Op de begane grond 
‘aksent op uitgaansfunktie in combinatie met Stadhuisplein, 
West-Kruiskade en Schouwburgplein door middel van cafés, 
restaurants, nachtclubs, disco’s, casino’s etc. en aanvulling met 
winkelbestemmingen vooral in de verbinding Lijnbaan-C.S.’

Dit uitgangspunt is gedurende de uitvoering vrijwel volledig 
verlaten. Door de omslag in het gemeentelijk beleid in 1985 werd 
het Weena bestemd tot ‘toplokatie’ voor de dienstverlenende 
sector. Stadsontwikkeling moest voor het eerst onderhandelen 
met machtige marktpartijen, met als resultaat dat het bedachte 
ruimtelijk-functionele systeem op vele fronten werd losgelaten en 
de vermaaksboulevard een kantoorboulevard werd.
Uitzonderingen zijn het Plaza met casino en publieke route op de 
begane grond en de Weenaflat met winkels, kantoren en woningen.

B2. Het verbeteren van gelijkvloerse oversteekmogelijkheden 
voor voetgangers en fietsers door het toevoegen van oversteken 
op het Weena aansluitend aan bestaande dwarsverbindingen 
Lijnbaan en Karel Doormanstraat

Er zijn meer mogelijkheden tot oversteken gekomen, maar voor het 
daadwerkelijk doorzetten van de looproutes is dat niet voldoende 
gebleken. 

B3. De straat die achter de zuidelijke bebouwingsschil zou 
ontstaan (nu: Weena-Zuid) werd als ‘binnendoorstraatje’ 
gedacht, een voetgangersroute achterlangs die startte bij de 
overdekte passage door het Plazagebouw en doorliep achter de 
Weenawand tot aan het Hilton-hotel. Als ‘horecazone’ zou het 
een belangrijke rol in de routing van de binnenstad krijgen. Het 
‘straatje’ zou via een plein van ongeveer 40x40 meter aan de kop 
van de Lijnbaan gekoppeld worden (zie D3).

Het ‘Kruiskade-effect’ – een tweede, gezelligere wandelroute in de 
luwte van de boulevard – werkt deels (tot aan de kruising met de 
Karel Doormanstraat). De rest van het ‘slenterstraatje’ is verworden 
tot expeditiestraat en uitrit van parkeergarages. 

B4. Overeenkomstig het gedroomde multifunctionele karakter 
van het Weena moesten de gebouwen de volgende functionele 
opbouw hebben: één of twee kelderlagen, op maaiveldniveau een 
overdekte voetgangersgebied van twee verdiepingen hoog in de 
vorm en van een arcade met bijzondere voorzieningen, en op de 
verdiepingen kantoren en wonen. 

Het allereerste nieuwe gebouw aan het Weena, de Weenaflat 
(1984) voldeed netjes aan het multifunctionele ideaal. Daarna werd 
de eis van een combinatie van woningen, kantoren en publieke 
functie losgelaten om tegemoet te komen aan de wensen van 
investeerders. Enkel het Plaza (1992) is multifunctioneel, met 
woningen, winkels, horeca, kantoren en een casino: de enige 
gerealiseerde uitgaansgelegenheid aan het Weena. 

B. Uitgangspunten functionele inpassing  
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Compositie Coolsingel richting Weena

Compositie Weena Oost
tweede lijn: hoogteaccenten als dieptewerking 

en op ruimtelijke gemotiveerde plekken 
(Lijnbaan, Stationsplein)

 

Hilton: schakel ruimtelijke 
stelsel Coolsingel - Weena

eerste lijn: Hiltonhoogte en arcades 
als continue lijnen

Weenaflat: schakel ruimtelijke 
stelsel Coolsingel - Weena

terugliggende wand kop terugliggende wandkop

doorgetrokken dubbele rooilijn 
Basisplan 1946

Spiegelen Hilton met 
Weenaflat
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Uitgangspunt Uitvoering

C1. Wandwerking van de boulevard In de uitwerking is dit uitgangspunt goed herkenbaar gebleven: de gevels 
volgen dezelfde rooilijn en zijn relatief plat. In de zuidwand van het Weena is 
de wandwerking beter tot uitdrukking gekomen dan de noordwand. Openingen, 
erkers en uitstulpingen in de lange wanden zijn ingezet om geleding te geven en 
entrees te benadrukken. De noordwand is een stuk gefragmenteerder, en hier 
springt de Weenatoren (1990) door de rooilijn heen. Deze toren zou net terug 
uit de rooilijn komen te staan. Dat bleek onhaalbaar, want de toren zou recht 
bovenop de metrobuis komen. Uiteindelijk werd besloten het gebouw tien meter 
naar voren te schuiven, onder voorwaarde dat voetgangers over het Weena 
onder het gebouw door konden lopen.

C2. Aansluiting in bouwhoogte bij de omgeving door de 
wanden direct aan het Weena (in de eerste linie) een 
hoogte te geven van het Hilton-hotel (ca. 40 meter), 
met daarachter hogere bebouwing (in de tweede linie), 
zodat een ‘dieptewerking’ zou ontstaan

Dit uitgangspunt is over de gehele lengte van het Weena zeer herkenbaar, al 
is de diepte van de ‘eerste linie’ in Hilton-hoogte bij sommige gebouwen tot het 
minimale teruggebracht (Delftse Poort). Met uitzondering van de Weenatoren 
zijn alle hoogte accenten in de tweede lijn gezet.

C3. Arcades van twee lagen aan weerskanten van het 
Weena moesten het verblijf op straat veraangenamen. 
In samenhang met de beoogde publieksfuncties op 
de begane grond zouden de galerijen een prettig en 
beschut wandelgebied vormen, terwijl ze bovendien 
een rol zouden moeten spelen bij het tegengaan van 
geluidsoverlast. Een vaste maatvoering werd niet 
gehanteerd, anders dan de gevraagde hoogte van 
zes meter (de dieptes variëren van twee tot maar liefst 
zeven meter). 

Fysiek is de aanwezigheid van arcades in een doorgaande lijn duidelijk 
herkenbaar. Maar in de uitvoering werden er nogal wat vrijheden genomen. De 
‘arcade’ van Nationale Nederlanden is deels zo hoog dat er van beschutting 
geen sprake is, en deels maar één verdieping hoog. Die van het Weenahuis 
is veel te laag en is in combinatie met het verhoogde trottoir een onprettige, 
donkere ruimte. Ook het hoofdkantoor van Stad Rotterdam heeft een arcade 
van maar één verdieping hoog. De arcades van twee verdiepingen hoog zijn 
veruit de sterkste uitvoeringen (Weenaflat, Unilever, Weena 200). Ondanks de 
variaties zijn de arcades op het Weena een leidend vormgevingsthema. Omdat 
ze niet gekoppeld zijn aan een publieksfunctie, wordt hun potentie als beschutte 
overgangselementen niet ten volle benut. 

C4. Samenhang in kleur- en materiaalgebruik. Welke 
materialen of kleuren dat zou moeten zijn werd niet 
gespecificeerd. 

Overeenkomsten zijn het gepolijste natuursteen,  aluminiumplaten en 
gespiegeld glas, een staalkaart van moderne materialen, representatief voor 
een zakendistrict met een bijna Amerikaanse uitstraling. Op elk gebouw is 
dit anders toegepast en in verschillende kleuren. Er zijn vier lichte gebouwen 
(Weenaflat, Weenatoren, Kantoor Stad Rotterdam en Plaza), twee met 
aardetinten (Weena 200 en kantoor Unilever) en twee donkere gebouwen 
(Weenahuis en Delftse Poort). 

C. Uitgangspunten bebouwingsbeeld  
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Uitgangspunt Uitvoering

D1. Het Weena als een centrumgerichte verzamelweg met 
daartussen de bestaande trambaan. 

Uitgevoerd, met een profiel met ruimte voor voetgangers, 
fietsers, auto’s en trams.

D2. Het Weena als een ‘groene’ straat door de aanplant van vijf 
bomenrijen.

Grotendeels uitgevoerd, maar recentelijk aangepast en tot vier 
rijen bomen teruggebracht. Er zijn ‘gaten’ in de bomenrijen 
gevallen die de beleving van een robuuste laan verminderen.

D3. Het ‘binnendoorstraatje’ (nu: Weena-Zuid) zou via een plein 
van ongeveer 40x40 meter aan de kop van de Lijnbaan gekoppeld 
worden.

Uitgevoerd, recentelijk heringericht. 

D4. Kleine pleinruimten aan het Hofplein als introductie van het 
Weena

Uitgevoerd, pleinruimten voor Hilton en Weenaflat, beide 
recentelijk vergroend.

D. Uitgangspunten openbare ruimte  

Profielen door de tijd

Profiel Weenaboulevard Basisplan 1946

Profiel wederopbouwstad (1945 - 1970) uitgevoerd

Profiel Leefbare stad (1970 - 1985)

Hilton Weenaflat

Hilton Schieblok

kantoor Stad 
Rotterdam

Weenahuis

Weenatoren

Profiel Nieuwe stad (1985 - 2000)

paviljoens
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Kwaliteiten 
•  Het Weena Oost is een in Nederland uniek binnenstedelijk 

zakendistrict met een – voor die tijd – internationale allure en 
een welhaast Amerikaanse uitstraling. Met name de hoogbouw 
heeft een betekenis tot ver over de stadsgrenzen, als een van 
de eerste bouwstenen van een grootsteedse skyline. 

•  Het Weena Oost werd aangesloten op de bestaande structuur 
van de naoorlogse blokkenstad, waarmee werd doorgebouwd 
op het strenge wegensysteem van het Basisplan 1946. 

•  Het respecteren van, en aanhaken op, de naoorlogse 
stedenbouwkundige compositie van de Coolsingel met de 
dubbele rooilijn en het ritme van koppen en wanden is een 
kwaliteit. Binnen de logica van de Coolsingelcompositie is de 
overgang van het Weena naar het Hofplein vormgegeven door 
het spiegelen van het Hilton-hotel over de as van het Weena. 

•  Stedelijke knooppunten zijn verbijzonderd met hoogte-accenten  
of pleinruimtes: bij het Stationsplein, in de as van de Lijnbaan 
en bij het Hofplein.

•  De leesbaarheid van de twee vaste ingrediënten van het 
bebouwingsbeeld op het Weena: de Hiltonhoogte op de eerste 
linie en op de plint de twee verdiepingen hoge arcades. Het zijn 
de elementen die voor visuele samenhang van het ensemble 
zorgen, maar op enkele plekken niet volledig zijn benut (zie 
knelpunten). 

•  Het Weena Oost is een staalkaart van de zakelijke architectuur 
uit de jaren negentig, waar de grote namen van toen aan 
hebben gewerkt, met architecten als Hoogstad, Klunder, 
Bonnema, Dam. 

•  De oorspronkelijk vijf, en nu vier, rijen bomen zijn de enige 
elementen in de openbare ruimte die het boulevardidee 
ondersteunen. 

Knelpunten 
•  Het multifunctionele ideaal van het Weena vertroebelde in de 

uitvoering. Toen bleef van het hechte ruimtelijk-functionele 
systeem dat het boulevardmodel voorstelde, alleen de 
ruimtelijke component over. Het resultaat is een vrijwel 
monofunctioneel kantorengebied in de stad. De ontworpen 
verlenging van het naoorlogse winkelcircuit over het westelijke 
uiteinde is (in functie) niet uitgevoerd. 

•  Het royale en levendige voetgangersgebied dat je op een 
boulevard mag verwachten mist. 

•  Omdat de arcades – zoals bedacht –  niet gekoppeld zijn aan 
een achterliggende publieksfunctie, wordt hun potentie als 
beschutte overgangselementen tussen openbaar en privé niet 
ten volle benut. 

•  Het arcadegebied – bedacht om eenheid te scheppen tussen 
alle gebouwen op begane grond niveau – oogt gefragmenteerd. 
In plaats van een ‘eenheid in verscheidenheid’, die hier best 
voor te stellen is, is er soms teveel vrijheid genomen in de 
uitwerking van de arcades. De arcade van het Weenahuis is 
hier het beste voorbeeld van: de straat is niet alleen verhoogd, 
ook de arcade is te laag, wat een onprettige, donkere zone 
oplevert. 

•  De geslotenheid van de gebouwen op plintniveau aan de 
Delfstestraat en het Delftseplein.

•  Elk ‘bouwblok’ aan de noordzijde van het Weena Oost werd 
in de uitwerking opgeknipt in afzonderlijke gebouwen. De 
plekken waar de gebouwen elkaar binnen dat bouwblok raken, 
zijn niet allemaal goed uitgewerkt: de verbindingen tussen 
het Weenahuis en de Weenatoren bijvoorbeeld, maar ook die 
tussen het Weenacenter en het Unilevergebouw. 

•  De oversteekmogelijkheden (als zebrapaden) zijn gekoppeld 
aan knooppunten, maar zijn niet altijd voldoende onderdeel van 
de looproutes.
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Wederopbouw stad
(1945 - 1970)

Leefbare stad
(1970 - 1985)

De nieuwe stad
(1985 - 2000)

Ontworpen ensemble Weena Oost

hoogte-accent

structurerende rooilijn

arcade/luifel

verbijzondering
gevel (gecombineerd 
met entree)

Weena noordzijde: architectonisch uitgesproken karakter Weena zuidzijde: consistentie in Hiltonhoogte en arcades
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In het bebouwingsbeeld van het onderzoeksgebied domineert 
architectuur uit drie tijdslagen: de wederopbouwstad (1945-1970), 
de leefbare stad (1970-1985) en de Nieuwe Stad (1985-2000). 
Aan de hand van een aantal exemplarische projecten onderzoeken 
we hierna de uitgangspunten en samenlevingsconcepten die ten 
grondslag lagen aan elk architectuurbeeld. 

Het bebouwingsbeeld van 
de wederopbouwstad 
(1945 - 1970)
Deze periode leverde in het onderzoeksgebied een bijzondere 
collectie wederopbouwiconen op: het Bouwcentrum (1949), 
het Groothandelsgebouw (1953), de Lijnbaan (1953) en de 
Lijnbaanflats (1954-1956), het Stationspostkantoor (1959), het 
Hilton Hotel (1963) en De Doelen (1966). Allen hebben inmiddels 
de status van rijksmonument (zie het hoofdstuk: waardering). 
Daarnaast is er een groot aantal bedrijfs- en kantoorgebouwen 
uit de wederopbouwperiode te vinden. Voor de opbouw van 
de gevels is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van een 
standaardidioom: een grote mate van openheid op de begane 
grond om de scheiding tussen openbare en private ruimte te 
doorbreken, verdiepingen met een veelal rustige gevel met 
repeterende elementen en een klassieke gevelbeëindiging in 
de vorm een bewerkte daklijst, een brise-soleil of een betonnen 
overstek.31 Veelgebruikte materialen zijn beton, baksteen, staal, 
glas en tegels. Met name in het centrum is veel zorg besteed aan 
het ontwerpen van overgangselementen, meestal in de vorm van 
uitspringende geveldelen: luifels of etalages, zoals op de Lijnbaan 
en de Coolsingel. Op de Coolsingel zijn arcades te vinden – 

overkragende gebouwdelen op kolommen –  maar alleen op de uit 
de rooilijn springende koppen. 

Hierna volgt een selectie van drie gebouwen uit deze 
tijdslaag. Ze hebben nog geen bescherming en zijn niet in 
eerdere cultuurhistorische verkenningen beschreven. Toch 
zijn ze representatief voor het denken over de stad in de 
periode van wederopbouw én zijn ze van betekenis voor de 
ontwikkelingsgeschiedenis van dit gebied. 

6. Het bebouwingsbeeld
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Gebouwen uitgelicht 
(bouwjaar)

Woongebouw 
Pompenburg

(1981)

Kantoorgebouw EN-NEN
(1959)

Weenaflat
(1984)

Weenatoren
(1990)

Hoofdkantoor
Unilever
(1992)

Hoofdkantoor
Stad Rotterdam

(1990)
Texacogebouw

(1968)

Weena 200
(1993)

Weena Plaza
(1992)

Torengebouw 
Bouwcentrum

(1970)

Delftse Poort
(1991)

Weenahof
(1981)

Millenniumtoren
(2000)

Jongerenhuisvesting 
Kruisplein

(1985)

Weenacenter
(1992)

Weenahuis
(1987)

Aegonkantoor
(1987)
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Kantoorgebouw EN-NEN, Coolsingel 4-18, Bureau 
Van Bruggen, Drexhage, Sterkenburg en Bodon, 
1959
Dit kantoorgebouw van de Eerste Nederlandsche 
Levensverzekering Maatschappij en de Nieuwe Eerste 
Nederlandsche Verzekeringsbank (EN-NEN) opende in 1959 de 
deuren op dit ‘spectaculaire punt aan de hoofdboulevard van de 
stad’.32 Het was het laatste gebouw langs de oostwand van de 
Coolsingel, maar het allereerste dat aan het Hofplein verrees en 
een aanzet tot een pleinhoek vormde. Het is een kloek gebouw, 
ruim honderd meter lang, twintig meter diep en dertig meter hoog, 
met een vloeroppervlakte van 5600 m2. ‘Echt een gebouw dus 
dat op zijn minst door zijn afmetingen imponerend werkt’, aldus 
tijdschrift De Maasstad in 1959. Het ontwerp was van Bureau Van 
Bruggen, Drexhage, Sterkenburg en Bodon, met Alexander Bodon 
als projectarchitect. Bodon’s bekendste project was de Europahal 
van de RAI (1961) in Amsterdam. In Rotterdam ontwierp hij onder 
meer Theater Lumière (1956) en de uitbreiding van Museum 
Boijmans-van Beuningen (1972). 

Het EN-NEN gebouw staat, ten opzichte van het naastgelegen 
stadhuis, iets terug uit de rooilijn. Adjunct directeur 
Stadsontwikkeling Brouwer schreef in 1961 over de relatie tussen 
het gebouw en het stadhuis: ‘De rol, welke dit bouwwerk in de 
oostelijke begrenzing van de Coolsingel speelt, is veel delicater 
dan die van het Shell gebouw, omdat het vrijwel onmiddellijk grenst 
aan het raadhuis. Terecht is elke poging om in architectonische zin 
bij dit eerste gebouw van de gemeente aan te sluiten achterwege 
gelaten. Wel is getracht om vorm en uiterlijke behandeling 
te vrijwaren voor een gebrek aan bescheidenheid voor de 
eerbiedwaardige buur. […] In het bijzonder is de wijze waarop 
het gebouw in verticale zin is opgebouwd, te waarderen, nl. een 
duidelijke onderbouw, vervolgens de normale kantoorverdiepingen 
en daarboven twee afzonderlijke behandelde bovenste 
verdiepingen: in de behandeling daarvan ligt het geheim besloten 

van de milde benadering van de kapafdekking van het raadhuis’.33

In het gebouw huisden net na de bouw naast de 
verzekeringsmaatschappijen verschillende vliegmaatschappijen 
en de financiële administratie van Gemeentewerken. De kelder 
kon in geval van nood in korte tijd in een schuilkelder worden 
getransformeerd. Aan de noordkant van het gebouw vestigde café-
restaurant Bristol zich, waar bezoekers vanaf het uitkragende 
terras zicht hadden over het Hofplein. Een schuin geplaatst glazen 
blokje van één verdieping met daarin het ‘cabaret’ vormde het 
overgangselement naar de bebouwing die aan de zuidzijde van het 
Pompenburg was gepland. Dat kwam er uiteindelijk pas in 1981 
in de vorm van de Pompenburgflat. Het gebouw werd neergezet 
in een niet eerder toegepast bouwsysteem in gewapend beton. 
Tot op de vloer van de eerste etage is de constructie monolithisch, 
daarboven bestaat die uit geprefabriceerde kolommen en balken. 
De geprefabriceerde constructie wordt in het midden door de 
monoliete constructie geschraagd, zodat deze als het ware de 
ruggengraat van het gebouw vormt. 

In de jaren tachtig zijn de stalen kozijnen vervangen door 
een spiegelglazen invulling, waarschijnlijk om het meer in 
overeenstemming te brengen met de naastgelegen nieuwbouw 
van het Aegonkantoor, maar met een sterke vervlakking van het 
gevelbeeld tot gevolg. Die nieuwbouw kwam in 1987 op de plek 
van cabaret Bristol en volgde de bestaande schuine rooilijn, maar 
had een veel grotere bouwhoogte. De fraai vormgegeven opbouw 
van het EN-NEN gebouw, die op de kop naar het Hofplein zo goed 
zichtbaar was, is door de hoogbouw onzichtbaar en niet meer te 
begrijpen.

1960 (SAR)

1976, gezien vanaf de Shell-toren (SAR)
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Texacogebouw (nu kantoorgebouw Weena), 
Weena-Zuid 106-178, Maaskant, Van Dommelen, 
Kroos en Senf, 1968
Dit langgerekte gebouw op de hoek van de Lijnbaan en het Weena 
Zuid was oorspronkelijk, samen met het Hiltonhotel, de zuidelijke 
gevelwand van het Weena. Het domineerde de boulevard door 
de grote lengte van het blok en de sterk horizontaal gelede lichte 
gevels van in betonplaten getrilde witgeglazuurde tegels. Met 
de versmalling van het Weena is dit gebouw op het tweede plan 
komen te staan: aan een smalle expeditiestraat, in plaats van aan 
een 90 meter brede boulevard. Omdat de hoek vóór het gebouw 
bewust onbebouwd is gelaten, maakt het Texacogebouw toch nog 
een beetje deel uit van het straatbeeld van het Weena. Vanaf de 
Lijnbaan en de Karel Doormanstraat is het gebouw onverminderd 
imposant en speelt het een belangrijke rol als visuele beëindiging 
van deze winkelstraten. 

Het verzamelgebouw is een ontwerp van bureau Maaskant, van 
Dommelen, Kroos en ir. Senf. De opdrachtgever, Manhave’s 
bouwbedrijf, was eveneens de bouwer van het complex, dat 
volgens hen het eerste in Rotterdam was met de combinatie 
winkels, kantoren en een parkeergarage (voor maar liefst 550 
auto’s). Het gebouw heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond 
en telt negen bouwlagen waarvan de bovenste rondom is 
teruggelegd. De verdiepingshoogten zijn tot en met de vierde 
verdieping onderling afwijkend. Het westelijke bouwdeel bevat op 
de eerste tot en met de vierde verdieping een parkeergarage die 
vanuit een inrit aan de Karel Doormanstraat is te bereiken. Een 
dubbele schroefvormige hellingbaan leidt naar de parkeerlagen, 
die aan de buitenkant herkenbaar zijn aan de uitkragende 
verdiepingen en de lage vensterstroken. De hellingbanen steken 
aan de achterkant uit in de vorm van een halfronde matglazen 
vliesgevel. De parterre van het gebouw was verdeeld in veertien 
winkeleenheden, die eventueel samengevoegd konden worden. 
De vijfde en hogere verdiepingen waren bestemd voor kantoren 

en lopen door in het oostelijke deel, dat over alle verdiepingen 
bestaat geheel uit kantoorverdiepingen. Op de achtste, 
terugliggende dakverdieping was het hoofdkantoor van Texaco 
gevestigd, waaraan het gebouw haar naam ontleend. De gevel 
van het gebouw is een vliesgevel van geprefabriceerde betonnen 
elementen met kleine vierkante tegeltjes. Tussen de elementen zijn 
doorlopende vensterstroken. 

1975 (SAR)

Omstreeks 1970 (SAR)
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Torengebouw Bouwcentrum, Weena 700, EGM, 
1970
Dit torengebouw is onderdeel van een complex van gebouwen 
rondom het ronde Tentoonstellingsgebouw van architect J. Boks uit 
1947, dat inmiddels de status van rijksmonument heeft. De eerste 
uitbreiding (1955) van het Bouwcentrum was de lage kantorenschijf 
aan het Weena met de plastiek van Henry Moore (gemeentelijk 
monument en inmiddels opgenomen in First Rotterdam). Daarop 
volgde het langwerpige kantoorgebouw aan het Kruisplein (1965). 
Het torengebouw werd als laatste, grootste derde uitbreiding in 
1970 opgeleverd en moest als ‘hoofdgebouw’ voor alle onderdelen 
van het gebouwcluster één indrukwekkende toegang verschaffen. 
Samen met de Coolse Poort aan het Churchillplein en het tweede 
Shellgebouw aan de Pompenburg is de toren een representant 
van de eerste ‘bescheiden’ hoogbouwgolf uit het begin van de 
jaren 1970. Bedacht als een van de twee ‘toegangspoorten’ 
tot het stadscentrum (waarvan het broertje in de vorm van de 
Milleniumtoren in 2000 opende) is de toren een belangrijk element 
in het gelaagde stadsbeeld dat de bezoeker van Rotterdam 
komende vanuit het station ervaart. 

Architect Boks’ voormalige medewerker Wout Eijkelenboom 
was verantwoordelijk voor het ontwerp. Het torengebouw is een 
schijf van achttien verdiepingen hoog, met een drie verdiepingen 
tellende bredere onderbouw. Het staat in de hoek tussen de 
eerdere uitbreidingen aan het Weena en het Kruisplein en verbond 
die met elkaar. In de onderbouw kwam op een van de meeste 
prominente plekken in de stad – de hoek van het Stationsplein 
– een publieksingang voor het gehele complex, met daarachter 
nieuwe tentoonstellingsruimten. Voor alle bedrijven en stichtingen 
die aan het Bouwcentrum kleefden was veel kantooroppervlak 
nodig, wat resulteerde in een zestig meter hoge kantoorschijf. 
Toenmalig directeur van het Bouwcentrum K.L. de Vries schreef 
in 1970: ‘De terreinmogelijkheden, stedenbouwkundige richtlijnen 
en wensen van het Bouwcentrum leverden voor het hoofdgebouw 

de hoogbouw als uitkomst der overwegingen, een uitkomst die 
overigens niet afweek van de eerste ideeën in de jaren vijftig!’. 
De Vries doelde met dit laatste op de reeds door Van Traa 
voorziene hoogbouw op deze plek. De langgerekte vorm werd 
gekozen vanwege de doeltreffendheid van de plattegrond, met 
een middengang die zowel diepe als ondiepe en geheel en open 
kantoorruimten mogelijk maakte, en vanuit alle ruimten visueel 
contact met buiten waarborgde. Bij de vormgeving van de gevels 
werd bewust gebroken met de destijds heersende ‘glascultuur’. De 
gevels kenmerken zich door een sterke horizontale geleding met 
langgerekte vensters en borstweringen bekleed met betonplaten. 
Van oorsprong stond voor de ingang van de hoogbouw het beeld 
van Sylvette (1970) van de Noorse kunstenaar Carl Nesjar in 
samenwerking met Pablo Picasso dat in opdracht van de Stichting 
Communicatie ‘70 werd vervaardigd. Dat is inmiddels verhuisd naar 
de kruising van de Museumparkstraat met de Westersingel, naast 
Museum Boijmans van Beuningen.

1970 (SAR)

Omstreeks 1970 (SAR)
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In deze periode stonden thema’s als herbergzaamheid en de 
menselijke maat centraal. De gemeente Rotterdam zette de 
bouw van kantoren stop en bestemde de laatste gaten in de 
binnenstad tot woongebied, overigens nog altijd met het Basisplan 
1946 als stedenbouwkundige onderlegger. De architectuur uit de 
wederopbouwperiode wordt inmiddels op waarde geschat, maar 
voor de gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig is die waardering 
lang niet zo vanzelfsprekend. Esthetiek speelde veel minder 
een rol, het maken van excellente woonomgevingen voor allerlei 
soorten bewoners (jongeren, sociale woningbouw, koop) stond 
voorop. In het onderzoeksgebied zijn het juist de gebouwen uit 
deze periode die op opvallend prominente plekken het stadsbeeld 
bepalen: het Weenahof op de hoek Weena en Henegouwerlaan 
(1981), de woonflat aan het Pompenburg (1981), de Weenaflat 
op de hoek Weena en Hofplein (1984) en de jongerenhuisvesting 
aan het Kruisplein (1985). Deze vier projecten zijn hierna uitgelicht 
en beschreven, waarbij de nadruk ligt op hun cultuurhistorische 
betekenis, hun vaak belangrijke stedenbouwkundig rol en de 
manier waarop de specifieke visie op de stad en het wonen in 
architectuur vertaald is.

Weenahof, Weena 745, Landers, Passchier en Van 
den Steen, 1981
Het Weenahof is een groot woongebouw met 200 woningen, in 
schaal en hoogte vergelijkbaar met het Groothandelsgebouw. 
Het complex ligt ingeklemd tussen het Weena en de spoorlijn en 
domineert met zijn imposante volume de hoek van het Weena en 
de Henegouwerlaan. Geheel volgens het multifunctioneel ideaal 
van de leefbare stad werd het gebouw ontworpen voor een mix 
aan functies. Naast het wonen projecteerden de ontwerpers tegen 
de spoordijk aan een overdekte ijshal (destijds de grootste van 
Europa) met een ondergrondse parkeergarage, commerciële 
ruimten aan een arcade langs het Weena en twee ‘kantoortorens’ 
aan de korte zijden. De zogeheten Ton Menken-ijshal, waar de 
populaire ijshockeyclub Rotterdam Panda’s trainde, is zijn functie 

verloren. Achter de dicht geplakte ramen van de commerciële 
ruimtes bevindt zich nu Rails Mini World. Het wonen in de 200 
koopappartementen is er echter onverminderd populair. 

Het complex huisvest verschillende typen woningen: maisonnettes 
over twee woonlagen, maisonnettes over 1,5 woonlaag, flats, 
serrewoningen, portaalwoningen en penthouses. Het prettig wonen 
stond voorop. Het ontwerpconcept baseerde zich op een uiterlijke 
verschijningsvorm die daar volledig aan ten dienste werd gesteld. 
‘We zijn bij het ontwerpen van dit project niet uitgegaan van 
esthetische principes. We hebben ons veel meer bezig gehouden 
met een zo efficiënt mogelijk bouwproces en hoe je materialen 
zuinig en functioneel toepast’, aldus de architect destijds.34 Wat 
functioneel was, is in de gevels tot ontwerpaanleiding geworden. 
De gevels zijn ‘geluidswerend’ en isolerend vormgegeven met wit 
gekleurde fassal platen, een materiaal dat nu bekend staat als 
‘punaisebouw’. De bergingen zijn aan de achterzijde als doosjes 
aan de gevel gehangen, en spelen samen met de serres en 
uitspringende balkons een rol in de geluidswering. Overdekte 
buitenruimtes fungeren als aanvullende geluidsbuffer. De 
raamopeningen in de slaapgevels zijn zo klein mogelijk gehouden. 
Kortom: form follows function. Precies om dat ontwerpuitgangspunt 
staat het complex inmiddels bekend als het ‘lelijkste’ Rotterdamse 
icoon, maar een icoon is het desalniettemin. 
Stedenbouwkundig is het complex goed ingepast. De bouwstrook 
langs het Weena zet de wand van het Groothandelsgebouw door 
en is qua kleur en hoogte als vervolg van dat wederopbouwicoon 
opgevat. De knikken die de gevel van het complex aan het 
Weena maakt – knikken die ook in het Groothandelsgebouw te 
herkennen zijn –  waren nodig omdat hier een ondergrondse 
grote drinkwaterleiding vlak langs het gebouw lag. Ze liggen 
precies tegenover de twee haaks op het Weena gelegen straten. 
Van die ‘toevalligheid’ is gebruik gemaakt door in de knikken een 
verbijzondering in de gevel te maken. Hier bevinden zich de liften 
en trappenhuizen. 

Het bebouwingsbeeld van de 
leefbare stad (1970-1985)

1982 (De Architect)

1980 (Platform Wederopbouw)

1982 (De Architect)
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Woongebouw Pompenburg, Pompenburg 406-
632/Doelstraat 5-227, Bureau Hoogstad, Weeber, 
Schulze, Van Tilburg architekten, 1981
Iedereen kent ‘de Peperklip’, het befaamde woningbouwproject 
van architect Carel Weeber aan de Rosestraat op Rotterdam-
Zuid. Aan het Hofplein/Pompenburg staat de grootsteedse 
tegenhanger  ‘de Haarspeld’. Weeber staat bekend om zijn sociale 
woningbouw die zich voor sommigen ongemakkelijk dicht op de 
meest representatieve plekken van de stad manifesteerde, denk 
aan de Zwarte Madonna en en studentenflat ‘De Struyck’ in Den 
Haag. Dat hier in Rotterdam in 1981 zo’n groot woningbouwproject 
middenin het centrum werd gebouwd was het directe gevolg 
van het gemeentebeleid dat inzette op meer woningen in en 
rond het stadscentrum. Het kavel lag lange tijd braak. De locatie 
was in eerste instantie gereserveerd voor de uitbreiding van het 
naastgelegen hoofdbureau van politie, maar het bleek uiteindelijk 
mogelijk de bebouwing te intensiveren met een bouwblok met 
woningen, commerciële voorzieningen en een parkeergarage.

Weeber maakte talloze stedenbouwkundige studies, die zich in zijn 
archief in het HNI bevinden. Te zien is dat hij daarin de uitbreiding 
van het hoofdbureau voor de politie meenam. Het was de 
bedoeling dat hij dat gebouw ook zou ontwerpen, maar uiteindelijk 
nam Maarten Struijs dat ontwerp op zich. Al in de eerste studies 
zijn de hoofduitgangspunten voor het uiteindelijk ontwerp zichtbaar. 
Ten eerste dat het gebouw is ontworpen vanuit een cirkelvorm, die 
als het ware werd uitgerold. Ten tweede dat het politiekantoor en 
woongebouw als een ensemble zijn ontworpen (de een met een 
strenge driehoekvorm, de ander juist met een organische vorm). 
Ten derde dat de twee volumes van elkaar gescheiden waren 
door een diagonaal lopende straat (de Doelstraat), en er vanaf het 
Hofplein een doorsteek voor voetgangers moest komen.
Weeber ontwierp het gebouw vanuit de karakteristieken van de 
omgeving (zichtlijnen van binnenin het bouwblok naar het Hofplein, 
bouwhoogten, de beleving vanaf het Pompenburg en de relatie 

tot het Weena). Dat resulteerde in een driehoekig galerijblok, met 
een open zijde naar het Hofplein. De hoogte werd bepaald door 
de bestaande bebouwing aan het Weena en de Coolsingel. De 
bebouwing varieert van tien lagen aan zuidkant (als overgang naar 
het politiekantoor) tot veertien lagen langs het Pompenburg. De 
begane grond en eerste verdieping springen terug met langs de 
Pompenburg en een deel van de Doelstraat ruimtes voor winkels 
en horeca. Op het binnenterrein ligt een parkeergarage van twee 
lagen met op het dak groenvoorzieningen en speelplekken. Er zijn 
vijf woningtypen met een gemiddeld oppervlakte van 58 m2 en 
variërend van appartementen met balkons aan de buitenzijde van 
het blok tot maissonettes met buitenruimtes aan het binnenterrein 
(zonzijde). Het woongebouw Pompenburg onderscheidt zich 
van zijn omgeving door de krachtige ronde vorm, de functie (als 
grootsteedse variant van een sociaal woningbouwproject met 
voorzieningen in de plint), de variëteit in woningtypes die duidelijk 
afleesbaar is in de gevels. Het is meer dan alleen voor het 
Hofplein, van betekenis voor de gehele stad. 

Omstreeks 1982 (HNI)

Omstreeks 1982 (HNI)

Studie, 1979 (HNI)

Doorsnede met links de maissonettes en rechts de appartementen. 
In de plint de winkels op de begane grond, met daarboven de ber-
gingen en de parkeergarage in het binnenterrein (De Ruijter, 1985)



 Deel 2 Ruimtelijke analyse           75

Appartementen en kantoren Weenaflat, Weena 
89-115, Cees Dam, 1984
Dit woongebouw aan de noordzijde van het Weena, op de 
hoek met het Hofplein, voldeed als eerste, en wat later zou 
blijken als vrijwel het enige, aan de gemeentelijke eisen voor de 
boulevardbebouwing aan het Weena. Het gebouw spiegelt zich 
over de as van het Weena aan de positie, de vorm en de hoogte 
van het tegenoverliggende Hilton-hotel. Het is daardoor niet alleen 
een belangrijk hoekgebouw voor het Weena, maar ook onderdeel 
van de naoorlogse compositie van de Coolsingel, die bewust 
over het Hofplein werd doorgezet. Het parkeren is ondergronds 
opgelost, op de begane grond zijn publieksbestemmingen, 
daarboven een kantoorlaag, gevolgd door lagen met 
appartementen. Aan de Weenazijde wandelt de voetganger onder 
een twee verdiepingen hoge arcade langs glazen winkelpuien. 
Volgens architectuurhistoricus Gerrie Andela was dit nagenoeg 
het enige gebouw aan het Weena dat het oorspronkelijke 
multifunctionele ideaal in zich verenigde.35 De behandeling van de 
gevels is aan de achterliggende functie aangepast: het basement 
is bekleed met wit marmer, de gevels van de appartementen 
met betonnen gevelelementen en halfronde glazen serres. De 
serres zijn deels weg te schuiven, zodat een balkon gemaakt kan 
worden. De hoofdingang is op de kop te vinden, onder een blauw 
schaaldak. De achterzijde aan de Delftsestraat is meer utilitair, 
maar absoluut niet sober. Het bouwvolume telt hier drie lagen en 
is ook ingepakt in de lichte betonelementen. Daarboven staan drie 
lichtkernen los van het hoofdvolume. Hun donkergrijze kleur steekt 
af tegen het witte beton, maar nog opvallender zijn de fel gekleurde 
ontluchtingsbuizen in geel, rood en groen. Aan het exterieur van 
het gebouw is sinds de bouwtijd vrijwel niets gewijzigd. 

Jongerenhuisvesting Kruisplein, Kruisplein 51-157, 
Mecanoo, 1985
Dit complex is het zeer vooruitstrevende en invloedrijke eerste 
project van het toen jonge architectencollectief Mecanoo. 
Dit woongebouw staat op de hoek van het Kruisplein en de 
Diergaardesingel, op de overgang van de fijnmazige woningbouw 
van het Oude Westen en grootschalige, losse naoorlogse 
bebouwing van het Bouwcentrum. Crimson: ‘Met één rechte hoge 
schijf haaks op het Kruisplein, en een lagere gebogen schijf die de 
overgang maakt naar de Diergaardesingel, hebben zij geprobeerd 
te onderhandelen tussen de twee schalen en geometrieën van 
het voor- en het naoorlogse Rotterdam’.36 Mecanoo deed mee 
aan de prijsvraag ‘Anders Wonen’, die was uitgeschreven voor 
mensen die niet in gezinsverband wilden of konden wonen. Het 
bureau won de prijsvraag door de inventieve manier waarop ze 
de woningbouw stedenbouwkundig inpasten en de flexibiliteit 
van de woningplattegronden. Mecanoo ontwierp de zogenaamde 
neutrale woning: een woning die op verschillende manieren 
bewoond kan worden en dus aanpasbaar is voor een steeds 
wisselende woningbehoefte. De flexibiliteit werd op twee manieren 
uitgewerkt: de gebruiksflexibiliteit (ingrepen die het mogelijk maken 
dezelfde woning op verschillende manieren te bewonen) en de 
verbouwingsflexibiliteit (koppelen of splitsen van woningen).37

Het gekromde lage bouwblok, dat in schaal aansluiting vindt op 
de bebouwing van het Oude Westen, bestaat uit vier lagen op een 
plint met commerciële functies. Mede hierdoor vormt dit blok een 
stedelijk en sociaal markant punt aan het Kruisplein. Het hoge 
blok dat los en haaks op het lagere blok is geplaatst, maakt het 
bouwblok van het Bouwcentrum af en sluit met tien bouwlagen aan 
op de hogere bebouwing aan deze zijde. Tussen de beide blokken 
is een driehoekige groene pleinruimte opengelaten die de kruising 
tussen het Kruisplein en de Diergaardesingel markeert. Beide 
blokken vallen in architectuur op door de strakke functionele opzet 
- waarin de differentiatie in woningtypes zich in de gevels aftekent - 
en het soms uitbundige kleurgebruik in de koppen, de plinten en de 
hekwerken van de galerijen.  

1988 (SAR)

Omstreeks 1985 (Mecanoo.nl)

Schets, 1985 (Mecanoo.nl)
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De Nieuwe Stad, dat is het Weena. Na de fase van 
planontwikkeling is het Weena tussen 1984 en 2000 bebouwd 
met tien gebouwen. Daarvan zijn er zeven tussen 1990 en 1993 
opgeleverd, een uiterst korte periode. Martin Aarts vertelde in 
1991 aan de Volkskrant: ‘De snelheid waarmee alles gegaan is 
heeft ons parten gespeeld. Het Weena is architectonisch niet je 
dat. Het is wat op z’n Rotterdams ontwikkeld, de Kop van Zuid 
zal gedegener worden aangepakt, in een grotere samenhang. 
We wisten wel hoe we het wilden, maar we hadden nog niet 
op alles een gepast antwoord. Wat er nu op het Weena staat, 
die aannemersarchitectuur, kun je overal vinden. In Amsterdam 
staat zo’n bedrijvenpark aan de rand van de stad, in Parijs in La 
Defense en bij ons staat het toevallig op het Weena.’38 Het was een 
veelgehoorde kritiek in die jaren, de schijnbare inwisselbaarheid 
van de corporate architectuur, maar tegelijkertijd imponeerde 
deze ‘boulevard in spiegelglas’ wel degelijk. Want in tegenstelling 
tot andere steden in Nederland en in Europa (Parijs, Londen en 
Amsterdam), vond je deze zakelijke spierballenarchitectuur in 
Rotterdam in hoge dichtheid midden in de stad. Voor de gemeente 
was het Weena op meerdere vlakken een testgebied: hoe om 
te gaan met de plotselinge macht van het grootkapitaal en hun 
architectuursmaak?  

Zoals in 5B. dossier Weena Oost is beschreven waren er een 
aantal grove richtlijnen voor het gewenste bebouwingsbeeld. 
Met elk gebouw werd daar een eigen draai aan gegeven en 
sommige architecten dreven er wel heel ver vanaf. Hieronder is 
een korte kenschets van elk gebouw gegeven, in volgorde van 
oplevering. De omgang met de architectonische richtlijnen en de 
stedenbouwkundige inbedding staat centraal. Drie gebouwen 
steken er met kop en schouders bovenuit: de Weenaflat van 
architect Cees Dam (zie de gebouwbeschrijving in de periode 
hiervoor), het hoofdkantoor van Unilever van Jan Hoogstad en 
kantoorgebouw Delftse Poort van Abe Bonnema. 

Kantoren Weenahuis, Weena 119-173, Klunder 
Architecten, 1987
Het Weenahuis is een L-vormig gebouw dat zich, met een forse 
insnede op de punt, zichtbaar oriënteert op het Hofplein. Het 
neemt in de eerste lijn de Hiltonhoogte over. Onder en achter het 
gebouw bevindt zich een parkeergarage van twee verdiepingen, 
aan de Poortstraat zichtbaar gemaakt door een over een rand 
bungelende ‘Rode BMW’ van kunstenaarscollectief Kunst en 
Vaarwerk (1987). Het gebouw staat op een ongeveer veertig meter 
lange brugconstructie over de onderliggende metrotunnel. Het 
multifunctionele ideaal is losgelaten: het Weenahuis is puur en 
alleen een kantoorgebouw. Architect Henk Klunder introduceerde 
met het Weenahuis het eerste spiegelglazen gebouw en brak 
daarmee met het uitgangspunt dat de gebouwen aan het Weena 
in kleur- en materiaalgebruik een verwantschap moesten tonen. 
Volgens Klunder was die keuze gemaakt omdat het Weenahuis 
niet teveel mocht concurreren met het, volgens hem, zeer 
gedetailleerde gebouw van Cees Dam, zo vertelde hij in 1987.39 
Het resultaat is echter een plotselinge en harde overgang tussen 
de beide gebouwen, die in het plan Weena Oost juist als gelijke 
onderdelen van één vloeiende gevelwand waren gedacht. Achter 
de spiegelglazen schil zit een binnengevel van beton, zodat aan de 
destijds hoogste eisen op het gebied van energiebesparing voldaan 
kon worden. De arcade lijkt in de gevel twee verdiepingen hoog - 
de kolommen steken door in de vliesgevel - maar in werkelijkheid 
is dat maar één verdieping, wat een donkere doorgang opleverde. 
Zelfs het spiegelende plafond kon dit niet verbeteren. Het opgetilde 
en met glimmend natuursteen beklede trottoir onderbreekt de 
continuïteit van het arcadegebied en versterkt het gevoel dat er 
een scheidslijn is tussen de openbare ruimte en wat voelt als een 
privédomein. 

Het bebouwingsbeeld van 
de Nieuwe Stad (1985-2000)

1989 (SAR)

1990 (SAR)
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Woon- en kantoorgebouw Weenatoren, Weena 181-
373, Klunder Architecten, 1990
Naast het Weenahuis ontwierp Henk Klunder de Weenatoren, een 
106 meter hoog woon- en kantoorgebouw. Het allereerste ontwerp 
voor deze locatie stamde uit 1982 en verkreeg onder de naam 
‘Ponskaart’ (vanwege de verspringende raamopeningen) nationale 
aandacht omdat het de hoogste woontoren van Nederland zou 
worden. Het zou - overeenkomstig het allereerste boulevardmodel 
- net terug uit de rooilijn van het Weena komen te staan, zodat 
hier een pleintje ontstond, precies in de as van de Lijnbaan. Dat 
bleek onhaalbaar, want de toren zou recht bovenop de metrobuis 
komen, wat een kostbare funderingsmethode vereiste. Uiteindelijk 
werd besloten het gebouw tien meter naar voren te schuiven, 
onder voorwaarde dat voetgangers over het Weena onder het 
gebouw door konden lopen. Om de rooilijnoverschrijding te 
benadrukken kreeg de voorzijde van de toren een cilindervorm. 
De toren staat niet helemaal los, wat je wel zou verwachten van 
zo’n stedenbouwkundig accent, maar is met het naastgelegen 
Weenahuis verbonden door een twee verdiepingen hoog 
tussenlid. Vanwege de in 1979 ingevoerde Wet Geluidshinder 
mochten er tot 35 meter hoogte geen woningen aan het Weena 
komen. Op de onderste dertien verdiepingen kwamen daarom 
kantoren, daarboven achttien lagen appartementen in het duurste 
huursegment. Die functionele tweedeling is in het gevelontwerp niet 
terug te vinden. De ronde voorzijde van de Weenatoren is over de 
gehele lengte bekleed met zilvergrijze aluminium gevelelementen, 
de rechthoekige achterzijde van witte betonelementen. De 
achterzijde is getrapt: met de eerste ‘trap’ op Hiltonhoogte, een 
overblijfsel uit eerdere plannen waarin het gebouw eigenlijk was 
omgedraaid (dus met de ronding naar de achterzijde). De arcade 
aan de voet van het gebouw is twee verdiepingen hoog, maar in 
plaats van de gedroomde vermaaksfunctie is er de entreehal tot de 
kantoren en woningen te vinden. Op het dak blinkt het vier meter 
hoge kunstwerk ‘Diamant’ van Matthias Wagner K.

Hoofdkantoor Stad Rotterdam, architect ZZ&P, 
1990
In tegenstelling tot de andere gebouwen aan het Weena is over 
dit gebouw weinig in vaktijdschriften of kranten gepubliceerd. En 
als er eens iets verscheen, was het niet al te positief. De kritiek 
was de inwisselbaarheid van de architectuur. Dat had vooral met 
de precaire locatie te maken: dit gebouw moest zich verhouden 
tot het Hilton hotel, maar ook tot de Weenaflat van Cees Dam. Het 
door architect P.J. de Clercq Zubli ontworpen gebouw heeft een 
rechthoekige vorm. De vier met witgrijze aluminium bekleedde 
gebouwdelen op de hoeken nemen de Hilton-hoogte op, terwijl een 
blauwglazen middendeel daar tien meter bovenuit steekt. De lichte 
gevelbekleding werd gekozen vanwege de lichte tinten van zowel 
het Hilton Hotel als de Weenaflat. Bovenop het gebouw staat een 
‘skylobby’ in niervorm van hetzelfde blauwe gevelmateriaal als de 
middenbouw. In de planvorming was dwars door het gebouw heen 
een winkelpassage bedacht, maar die is niet gerealiseerd.

1990 (SAR)

2015 (SAR)
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Delftse Poort, Weena 505, Abe Bonnema, 1991
Dit kantoorgebouw was lange tijd het grootste en hoogste 
kantoorgebouw van Nederland. Het is inmiddels niet meer uit de 
skyline van Rotterdam weg te denken, het was er zelfs de aanzet 
toe. Het gebouw vormt de oostwand van het Stationsplein. Op 
deze plek lag decennialang het busstation, maar begin jaren 
negentig was het volgens architectuurcriticus Kenneth Frampton 
een van de belangrijkste bouwlocaties in Nederland. Het gebouw 
werd ontworpen als het hoofdkantoor van verzekeringsconcerns 
Nationale Nederlanden en RVS. Na een besloten prijsvraag 
met vijf architecten (met Bonnema, Quist, Coenen, Van Mourik 
en Kraaijvanger) werd het ontwerp van de Friese architect Abe 
Bonnema gekozen. 

Het ontwerp van Bonnema was volgens de architect louter 
functioneel van karakter en direct afgeleid uit de randvoorwaarden 
van de opdracht. In de woorden van Bonnema: ‘De vorm vloeit uit 
de functie. Welke architectonische stromen in de toekomst ook 
ontstaan, het functionalisme zal onsterfelijk blijken’.40 Zo vroeg de 
opdracht om twee afzonderlijk te gebruiken kantoorgebouwen van 
36.000 en 24.000 vierkante meter voor Nationale-Nederlanden 
en RVS. Ook volgde Bonnema de maximale bouwcontour van het 
stedenbouwkundig plan van de gemeente in de bouwhoogte en het 
profiel. Het resulteerde in twee kantoortorens van respectievelijk 
151 en 93 meter op een onderbouw die het gehele bouwplot 
van 90 bij 90 meter vult met gedeelde faciliteiten als de entree, 
het bedrijfsrestaurant, een opleiding- en vergadercentrum, een 
sportzaal en de parkeergarage. 
 
Net als de andere gebouwen aan het Weena neemt de onderbouw 
de Hiltonhoogte op, daarachter bevinden zich de twee torens, die 
worden gesteund door steunberen van zwart graniet. De geëiste 
arcade is zeven meter hoog en vijf meter diep. Elk bouwdeel 
heeft een eigen gevelbekleding. De onderbouw bestaat uit een 
massieve zwarte horizontale plaat van gepolijste zwarte graniet 

tegels die boven de arcade zweeft. De twee zilverkleurige 
spiegelende torens, met dragende betonnen gevels achter een 
glazen gordijngevel, staan op kolommen aan weerszijden van het 
metrotracé op een soort tafelconstructie en hebben een geheel 
kolomvrije overspanning van 14,40 meter. 

Delftse Poort is sinds 2015 niet meer in gebruik door Nationale 
Nederlanden, maar als bedrijfsverzamelgebouw. Recentelijk is de 
entree vergoot en publiektoegankelijk gemaakt. Ook zijn er aan de 
kant van het station horecafuncties toegevoegd en is het interieur 
van de torens volledig aangepast.

1991 (deleeuwvanweenen.nl)
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Hoofdkantoor Unilever, Weena 455, Jan Hoogstad, 
1992
Er was tijdens en na de bouw veel kritiek op de modieuze, snelle 
ontwikkelaarsarchitectuur van het Weena, maar één gebouw kreeg 
zonder uitzondering loftuitingen: het hoofdkantoor van Unilever van 
architect Jan Hoogstad. Na Nationale Nederlanden was Unilever 
het tweede grote bedrijf dat een nieuw kantoorgebouw aan het 
Weena betrok. Het bedrijf wenste een relatief klein bouwvolume 
voor zeshonderd werkplekken.41 Hoogstad koos niet voor de op het 
Weena veelvoorkomende rechthoek als hoofdvorm, maar voor de 
kubus. Omdat daarbinnen teveel ruimte was, zijn er verschillende 
happen uit het gebouw genomen, die ‘lucht’ in de Weenawand 
brachten. In eerste plannen waren die ingevuld met glas zodat 
atriums zouden ontstaan, uiteindelijk bleven ze open, niet geheel 
naar wens van Hoogstad. De onderbouw is vierkant, daarboven is 
een middendeel bestaande uit een asymmetrisch kruis en helemaal 
bovenin weer een vierkante schijf met vier gaten, gedragen 
door slanke stalen kolommen. Alle werkruimten liggen aan een 
buitenraam. In architectuur onderscheidde het gebouw zich van 
de overige Weenabebouwing door de veelheid aan geometrische 
vormen, het relatief rijke materiaalgebruik met natuursteen en 
keramiek en het genuanceerde kleurenpalet met zwart, groen, 
grijs en zandtinten. Op de hoek van de Poortstraat en het Weena 
projecteerde Hoogstad een verhoogd voorplein, waaraan zowel de 
toegang naar de kantoren als de toegang naar de eveneens door 
hem ontworpen woontoren Weenacenter. Op dit plateau staat het 
kunstwerk ‘Belichaamde Eenheid’ (1963) – in de volksmond ‘De 
Schroothoop’, afkomstig van het voormalige Unileverkantoor op de 
hoek van de Rochussenstraat en de Mathenesserlaan. 

Woongebouw Weenacenter, Weena 381-443, Jan 
Hoogstad, 1992
De woontoren Weenacenter werd in de tweede lijn van het Weena 
gebouwd, schuin achter het Unilevergebouw dat ook door Jan 
Hoogstad werd ontworpen. De toren heeft 35 verdiepingen, met 
124 woningen. Alle woningen in het gebouw kijken uit op het 
zuiden. Door tussen de twee woningen aan de noordkant de liften 
te situeren steken deze aan weerszijden uit en zijn deze ook op 
het zuiden georiënteerd. De toren is rank en is opgebouwd uit drie 
verticale schijven met verschillende kleuren waarvan de middelste 
ver boven de woningen uitkomt. Bij de oplevering in 1992 was 
het Weenacenter het hoogste gebouw van Nederland met 
uitsluitend woningen. Het bouwwerk is samengesteld uit verticale, 
rechthoekige schijven en verloopt naar boven toe gedeeltelijk 
trapsgewijs naar binnen. De toren verschiet niet alleen in vorm, 
maar aan de zuidkant ook in kleurtoon, van zwart naar grijs, naar 
wit. Aan de voet lijkt door de ontwerper nauwelijks enige aandacht 
te zijn besteed, schreef het NRC bij de oplevering, in elk geval veel 
minder zorg dan de schacht en de top ten deel zijn gevallen.42 De 
hoofdentree ligt aan het verhoogde plein van het Unilevergebouw, 
waardoor de achterzijde op maaiveld inderdaad oogt als een 
ondoordringbare, donkere muur.

Omstreeks 1995 (Architectenweb.nl)
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Winkel- en kantorencomplex Plaza, 
architectenbureau Ellerman, Lucas, Van Vugt, 1992
Het Plaza staat aan de zuidzijde van het Weena. Het werd 
gebouwd op de locatie van het hertenkamp dat zich jarenlang 
achter De Doelen bevond. Het ontwerp is van het Rijswijkse bureau 
Ellerman, Lucas en Van Vugt, een bureau dat zich specialiseerde 
in winkelcentra, zoals La Vie (De Bijenkorf) in het centrum 
van Utrecht, het Centrumplan Amstelveen en winkelcentrum 
Babylon in Den Haag. Aan het gebouw dat op deze plek op het 
Weena zou komen, werd in het plan Weenaboulevard uit de 
jaren tachtig veel betekenis toegekend vanwege de bedachte 
openbare binnendoorstraat die een essentiële schakel was in de 
voetgangersverbinding tussen Centraal Station en het winkelgebied 
ten zuiden van het Weena. Het moest een winkelpassage 
worden, een typologie die in deze periode in Nederland weer 
aan populariteit won. Na de realisatie werd het Plazacomplex 
weggezet vanwege het non-descripte karakter en de ‘tijdgebonden 
kantoorarchitectuur’, maar de publieke looproute, inclusief de 
winkelfuncties en het casino, bleef overeind en is de grootste 
kwaliteit van dit gebouw.

Het multifunctionele complex bestaat uit kantoorruimten, een 
ondergrondse parkeergarage en een woontoren. Het voorste 
volume aan het Weena, met een dubbelhoge arcade, is op  
‘Hiltonhoogte’. Voor de afgeronde hoeken aan deze zijde was het 
Groothandelsgebouw de inspiratie. De hoofdentree van dit volume 
wordt gemarkeerd door Flora: een zes meter hoge figuur van de 
Britse Kunstenaar Theo Crosby dat voor veel opschudding zorgde, 
vanwege de ‘bordeel-esthetiek’ ervan. In de 65 meter hoge schijf 
erachter, op de hoek van De Doelen en de Karel Doormanstraat, 
bevindt zich het woongedeelte. Het gehele gebouw is bekleed met 
glanzende lichtgrijze aluminium platen. In 2012 werd door Group 
A het voorste gedeelte van het Plazacomplex getransformeerd en 
gerenoveerd en werden onder andere de hoofdentrees verplaatst 
en opgewaardeerd zodat de route van Rotterdam-CS naar de 
Lijnbaan optimaler zou functioneren.

Een toren op de hoek Weena/Stationsplein met een vijf-sterren 
hotel was onderdeel van het programma voor het Plazaproject. 
Uiteindelijk werd het pas vele jaren later ontwikkeld tot de huidige 
Milleniumtoren (Bureau Webb, Zerafa, Menkes, Housden, 2000).
 
Kantoorgebouw Weena 200, Bureau Brouwer & 
Steketee, 1993
Het ontwerp van het kantoorgebouw Weena 200 is gebaseerd 
op drie losse kantoortorens die op de 8e, 9e en 10e verdieping 
gekoppeld zijn met een luchtbrug. Deze luchtbrug is aan de 
oostzijde doorgetrokken, waardoor deze vlak voor de entree van de 
Lijnbaan een hoge, ijle poort vormt. Deze biedt vanuit het Weena 
uitzicht op het Texacogebouw erachter en markeert het punt waar 
de Lijnbaan het Weena ontmoet. Het gebouw heeft twee gezichten. 
Aan het Weena is het elf bouwlagen hoge volume met natuursteen 
bekleed en als constructieframe gedrapeerd voor de drie torens. 
Ondanks de openingen in de gevel, ingezet als geleding van 
de torens, ontstaat aan het Weena de indruk van een gesloten 
straatwand. De achterzijde van het gebouw telt vijfttien lagen en 
bestaat uit de drie zilverkleurige halfronde torens. Aan beide zijde 
wordt gemaskeerd hoe ondiep het bouwwerk in feite is. Op de 
begane grond is aan beide zijde getracht levendigheid te creëren 
– en dus ook aan de kant van het Weena-Zuid – met diverse 
winkelingangen en een dubbelhoge arcade aan het Weena. 

Omstreeks 1995 Weena 200 (Eentien.nl)

1989 Weena Plaza (Delpher.nl)
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Hoofdbureau van politie, Doelwater 5, Ad van der 
1938, Maarten Struijs, 1993
Het zalmroze/mintgroene hoofdbureau van de politie is een van de 
weinige echt postmodernistische Rotterdamse gebouwen. Het is 
een opvallende verschijning in de gevelwand aan het Haagseveer, 
maar ook in het doorzicht vanaf de Coolsingel naar het Doelwater. 
Plannen voor een uitbreiding van het bestaande hoofdbureau van 
politie aan het Haagseveer, in 1938 ontworpen door architect A. 
van der Steur, lagen er al vanaf het einde van de jaren zeventig. 
Het idee om dat in een driehoeksvorm te doen, stamt waarschijnlijk 
uit de ontwerpstudies die Carel Weeber begin jaren tachtig van het 
gebied maakte, ten tijde van zijn ontwerp voor het woongebouw 
Pompenburg. Uiteindelijk is de uitbreiding ontworpen door Maarten 
Struijs, architect bij Gemeentewerken Rotterdam. De bakstenen 
gevels van het bestaande vooroorlogse gebouw werden  voorzien 
van steenrode isolatiepleister. De oude kapconstructie werd 
vervangen door een zwevend plat dak met grillige contouren. 
Onder dat dak bevindt zich een bouwlaag met vierkante ramen, 
die in de nieuwbouw doorloopt, en zo voor samenhang zorgt. De 
uitbreiding is een met mintgroene tegeltjes bekleed driehoekig 
bouwvolume dat de vroegere rommelige situatie tot een helder 
stelsel van straten en pleinen hergroepeert. De punt van de 
driehoek lag aan de Doelstraat en omdat deze ter hoogte van de 
onderdoorgang van het stadhuis was geprojecteerd, vond Struijs 
het logisch om hier de ingang van het bureau te projecteren. De 

oude ingang van het bureau werd een onderdoorgang, zodat van 
de Coolsingel het Haagse Veer is te zien. Om ruimte te winnen zijn 
de zijgevels van de nieuwbouw over de trottoirs heengebouwd. De 
arcade die hierdoor ontstaat accentueert de openbaarheid van de 
publieke functies die in de onderlaag zijn gesitueerd. Het vele glas 
moest de massaliteit van de driehoek verzachten, aldus Struijs, 
en daarbij vond hij dat een politiebureau open en controleerbaar 
moest zijn. Met het interieur hield Struijs zich niet bezig: ‘Hoe 
de politie in het gebouw wil functioneren is haar zaak. In de 
studie voor het hele gebouw heb ik rekening gehouden met een 
raster, waar naar believen binnenwanden tegen kunnen worden 
geplaatst.’43 

 

 

 

Omstreeks 1995 (Eentien.nl)

Omstreeks 1995 (Eentien.nl)
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Structuren en openbare ruimte
Het onderzoeksgebied wordt gestructureerd door het 
wegensysteem zoals dat in het Basisplan 1946 was vastgelegd. 
Het strenge raster van brede boulevards, overzichtelijke 
knooppunten en smalle rijgdraden, en de blokkenstad die 
daartussen groeide, is bepalend voor de beleving van dit 
stadsdeel. Met de keuze in de jaren tachtig om de hoofdstructuren 
uit het Basisplan 1946 in de stedenbouwkundige opzet van de 
Weenaboulevard door te zetten is de betekenis van het naoorlogse 
stramien alleen maar groter geworden. Essentiële wegen binnen dit 
stramien zijn de stadsboulevards Weena, Coolsingel, Westersingel 
en Henegouwerlaan, die structurerend zijn op het niveau van 
de binnenstad, en de knooppunten Stationsplein en Hofplein. 
De stadsboulevards zijn herkenbare grootstedelijke routes door 
hun breedte, hun profiel en inrichting (meervoudige bomenrijen). 
Van secundaire betekenis zijn de wegen Schouwburgplein 
– Korte Lijnbaan – Stadhuisplein, de Aert van Nesstraat en 
de Van Oldenbarneveltstraat, en de Karel Doormanstraat en 
Lijnbaan. Binnen dit raster van boulevards en secundaire 
structuren bevinden zich de belangrijkste stadspleinen, cultureel-
maatschappelijke instellingen (Stadhuis, schouwburg) en (winkel)
voorzieningen (Centraal Station, Lijnbaan) van de stad. 

Een aanvullende cultuurhistorische betekenis hebben enkele 
eeuwenoude landwegen, waterstructuren en stadsroutes, 
vanwege hun ouderdom en hun rol in de ontwikkeling van het 
onderzoeksgebied: de Coolsingel, de Schiekade, de Kruiskade, de 
Karel Doormanstraat, de Diergaardesingel, het Haagseveer en de 
Delftse Vaart en het Doelwater.  

De Westersingel is onderdeel van het van rijkswege beschermd 
stadsgezicht Rotterdam – Waterproject, dat bestaat uit een serie 
weteringen met een lommerrijke inrichting van de openbare ruimte 
en aan weerszijden bebouwd met representatieve architectuur.

Er zijn twee belangrijke archeologische plaatsen binnen het 
onderzoeksgebied, beide met sporen uit een ver verleden. De 
eerste ligt bij het voormalig station Hofplein, waar sporen van 
Kasteel Weena zijn gevonden. De tweede locatie bevindt zich 
op het kruispunt tussen de Statenweg en het spoorviaduct, 
waar sporen zijn gevonden uit de Steentijd (donk en geul met 
bewoningssporen). 

De cultuurhistorische betekenis van de beplanting zit hem in feit 
dat het over het algemeen de hiërarchie van het wegensysteem 
benadrukt: met name langs de stadsboulevard (zoals het Weena 
en de Coolsingel) zijn de meerdere rijen bomen van belang voor 
het herkennen van die hiërarchie.  

De kleine pleinruimtes, hoewel uit verschillende bouwperioden, 
maken bewust onderdeel uit van de stedenbouwkundige 
compositie van het Weena en het Hofplein. Een aantal van 
de kleine pleinruimtes in het gebied heeft een belangrijke 
stedenbouwkundige rol als markering van de knooppunten Hofplein 
en Stationsplein, of als markering van het begin van de Lijnbaan. 
Ze hebben een stedenbouwkundig waardevolle aanvullende 
functie als voorruimte en entreegebied voor de gebouwen die als 
stedenbouwkundige schakels fungeren tussen de verschillende 
stedenbouwkundige ensembles (het Hilton Hotel, de Weenaflat, het 
torengebouw van het Bouwcentrum en Millenniumtoren). Hoewel 
uit verschillende bouwperioden afkomstig zijn de  

Stedenbouwkundige 
ensembles
Een aantal stedenbouwkundige ensembles is van bijzondere 
cultuurhistorische betekenis. De ontworpen ensembles Coolsingel, 
Lijnbaan en Delftsestraat hebben een sterke functionele, 
stedenbouwkundige en architectonische samenhang, in de geest 
van de Wederopbouw.

Waardering
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Het ensemble Weena Oost is exemplarisch voor de periode 
waarin de stad zich profileerde als Het Nieuwe Rotterdam en 
is van cultuurhistorische betekenis als een in Nederland uniek 
binnenstedelijk zakendistrict met een – voor die tijd – internationale 
allure en een welhaast Amerikaanse uitstraling. Met name de 
hoogbouw is van betekenis als een van de eerste bouwstenen 
de Rotterdamse skyline. Het ensemble sluit naadloos aan op 
de bestaande stedenbouwkundige structuur uit het Basisplan 
1946, terwijl het in architectuur een staalkaart is van de zakelijke 
architectuur uit de jaren negentig. De visuele samenhang van het 
ensemble is bereikt door twee vaste ingrediënten: de gebouwen 
zijn van ‘Hiltonhoogte’ (ongeveer 40 meter) op de eerste linie en 
hebben twee verdiepingen hoge arcades (de gemeentelijke eis was 
zes meter hoog, maar daar is in gevarieerd).   
 
De door de tijd gegroeide ensembles zoals het Stationsplein 
en het Hofplein zijn belangrijke knooppunten met opvallende 
bebouwing en openbare ruimte. Het Stationsplein is van betekenis 
als een representatieve entree tot de stad, waarbij het Kruisplein in 
het verlengde als een ‘antechambre’ werkt en het Stationsplein met 
de Westersingel verbindt.  

Het Hofplein is een belangrijk circulatieplein in de stad, met 
een iconische stuivertjesvorm van rij- en trambanen. In vorm en 
werking is het van een sublieme eenvoud. De bebouwing aan 
het plein is integraal onderdeel van twee stedenbouwkundige 
ensembles, namelijk de Coolsingel en het Weena Oost. Een 
belangrijke kwaliteit is de hechte samenhang tussen Coolsingel 
en Hofplein, waar de noord-zuid compositie van de Coolsingel met 
de dubbele rooilijn over het Hofplein is doorgezet. Ook de zichtlijn 
vanaf de Coolsingel het Hofplein over is een waarde: het Hofplein 
is destijds bewust in een kom aangelegd om dat te waarborgen. 
In de ontworpen relatie tussen Hofplein en Weena Oost vormt het 
spiegelen van het Hilton Hotel in de Weenaflat een belangrijke 
kwaliteit.  

 
Objecten
 
Iconen: monumenten 
In het onderzoeksgebied is als gevolg van het landelijke en 
gemeentelijke monumentenbeleid een aantal gebouwen tot 
beschermd monument aangewezen. Als rijksmonument zijn 
aangewezen:  
•  Hofpleinlijn, overspant onder andere Ammersooisestraat, 

Teilingerstraat, Bergselaan en Bergweg, 1904-1908 
•  Stadhuis, Coolsingel 40, H. Evers, 1920 
•  Centraal Postkantoor, Coolsingel 42, G.C. Bremer, 1922 
•  Maastunnelcomplex, tracé van de Henegouwerlaan tot aan de 

Pleinweg, ir. A. van der Steur, 1937. 
•  Bouwcentrum, Kruisplein 15, J.W.C. Boks, 1949 
•  Groothandelsgebouw, Stationsplein 45, W. van Tijen en H.A. 

Maaskant, 1953 
•  Winkelcentrum De Lijnbaan, Lijnbaan, Van den Broek & 

Bakema, 1953 
•  Theater Thalia, Kruiskade 55, J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, 

L.A. van den Bosch, 1955 
•  Lijnbaanflats, Kruiskade, Joost Banckertsplaats, Jan 

Evertsenplaats, H.A. Maaskant, A. Krijgsman, H.D. Bakker, 
1954-1956 

•  Garage Ben Maltha/Kweekschool Sint Lucia, Hennekijnstraat 6, 
J. en L. de Jonge, 1958 

•  Stationspostkantoor, Delftseplein 31, E.H.A. & H.M.J.H. 
Kraaijvanger, 1959 

•  Hilton Hotel, Weena 10, H.A. Maaskant, F.W. de Vlaming, 1963 
•  De Doelen, Schouwburgplein 50, E.H.A. & H.M. Kraaijvanger, 

i.s.m. R. Fledderus, 1966 
 
Als gemeentelijke monument zijn aangewezen: 
• Winkel-woongebouw Westkruiskade 1, J.C. Meijers, 1892 
• Baksteen reliëf Wall Relief No.1, Weena 700, H. Moore, 1955 
• Winkelpand, Stadhuisplein 27-37, T. Taen, 1957  
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Beeldbepalende objecten  
De gebouwen of objecten met een beeldbepalende aanduiding 
zijn geselecteerd omdat ze exemplarisch zijn voor de historische 
ontwikkeling of van belang voor de beeldkwaliteit van het 
onderzoeksgebied, omdat ze van stedenbouwkundige betekenis 
zijn, onderdeel zijn van het oeuvre van een bekend of een 
gewaardeerd ontwerper, of een bijzondere vormgeving hebben. 
De inzet is om beeldbepalende objecten te behouden waar het 
gaat om volumeopbouw en verschijningsvorm, zodat de ruimtelijke 
karakteristiek en de beleving van het gebied waar ze deel van 
uitmaken gewaarborgd blijven. 

 
In eerder vastgestelde cultuurhistorische verkenningen – die 
deels met het onderzoeksgebied overlappen – is een aantal 
beeldbepalende panden aangewezen. De onderbouwing voor de 
waardering van die gebouwen is hieronder overgenomen, telkens 
met een verwijzing naar de desbetreffende rapportage. De selectie 
is naar aanleiding van dit onderzoek aangevuld.   
 
Hofplein, Pompenburg en Doelwater 
•  Hofpleinfontein, hoofdarchitect ir. J. R. A. Koops, 

beeldhouwwerk Cor van Kralingen, 1955. Beeldbepalend 
vanwege de cultuurhistorische betekenis (viering van de 
mobiliteit in naoorlogs Rotterdam), de symbolische waarde 
als plek waar overwinningen gevierd worden en vanwege de 
stedenbouwkundige rol als centrale focus van het stadsverkeer. 

•  Kantoor Shell Tankers, Hofplein 19, C.A. Abspoel, 1960. 
Beeldbepalend vanwege het feit dat het gebouw recent iets 
van haar oorspronkelijke gevelkwaliteiten terug heeft gekregen, 
maar ook vanwege de stedenbouwkundige betekenis als 
pendant van het Schieblock. Beschreven en aangewezen in 
CHV Zomerhofkwartier, 2018. 

•  Kantoorgebouw de Hofpoort (voormalige Shelltoren), 
Hofplein 20, Zanstra, Gmelig Meyling, De Clercq Zubli, 1976. 
Beeldbepalend als een van de eerste echte hoogbouwtorens 
in het centrum en markering van de noordoosthoek van 
de hoogbouwzone. Beschreven en aangewezen in CHV 

Zomerhofkwartier, 2018. 
•  Kantoorgebouw EN-NEN, Coolsingel 4-18, Van Bruggen, 

Drexhage, Sterkenburg en Bodon, 1959. Van cultuurhistorische 
betekenis als het eerste gebouw aan het Hofplein (het zette de 
standaard). Beeldbepalend als een van de stedenbouwkundige 
ankerpunten in het doortrekken van de Coolsingel over het 
Hofplein (in samenhang met de gebouwen Shell Tankers, 
Hilton Hotel, Nillmij (Schieblock) en het Technikoncomplex. 
Met het EN-NEN gebouw heeft het Hofplein op elke hoek 
een gebouw met een herkenbare en kwalitatief hoogstaande 
wederopbouwarchitectuur. Zowel de stedenbouwkundige 
plaatsing (uit de rooilijn) en de volumeopbouw (drie duidelijk 
van elkaar te onderscheiden lagen) zijn afgestemd op het 
naastgelegen Stadhuis. De architectonische kwaliteit is 
aangetast door de later aangebrachte schil van gevelplaten 
en spiegelglas, maar het bouwvolume en de getrapte opbouw 
(plint, middenbouw, terugliggende bovenbouw) die aansluit 
bij de gootlijn en dakkap van het naastgelegen raadhuis zijn 
herkenbaar.  

•  Woongebouw Pompenburg, Pompenburg 406-632/
Doelstraat 5-227, Bureau Hoogstad, Weeber, Schulze, Van 
Tilburg architekten, 1981. Van cultuurhistorische betekenis 
als binnenstedelijke tegenhanger van de Peperklip en als 
prominent voorbeeld van het Rotterdamse stedelijk beleid 
in deze jaren: sociale woningbouw (met verschillende 
woningtypes en voorzieningen) midden in het stadscentrum, 
met een hoogstedelijke schaal, maar een menselijke maat. 
Van betekenis als onderdeel van het oeuvre van een van 
Nederlands meest prominente en veelbesproken architecten: 
Carel Weeber. Beeldbepalend vanwege de hoogte en krachtige 
vorm, beide afgestemd op de karakteristieken van de omgeving 
(zichtlijnen van binnenin het bouwblok naar het Hofplein, de 
beleving vanaf het Pompenburg, samenhang met Shell-toren 
en de relatie tot het Weena). In samenhang ontworpen met het 
Hoofdbureau van de Politie. 

•  Hoofdbureau van politie, Doelwater 5, Ad van der 1938, 
Maarten Struijs, 1993. Beeldbepalend als een van de 
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weinige echt postmodernistische Rotterdamse gebouwen, 
als opvallende verschijning in de gevelwand aan het 
Haagseveer, maar ook in het doorzicht vanaf de Coolsingel 
naar het Doelwater en vanwege de architectonische kwaliteit 
(gevelopbouw met arcade, kleur- en materiaalgebruik).  

 
Schiekadeblok  
•  Bedrijfsgebouw Esveha, Delftsestraat 25, J.J.P. Oud, i.s.m. H. 

Breur, 1950. Beeldbepalend vanwege de grote betekenis voor 
het oeuvre van architect Oud. Hoewel het door ingrijpende 
wijzigingen aan het interieur aan betekenis heeft ingeboet, 
wordt ook dit gebouw hoog gewaardeerd. Beschreven en 
aangewezen in CHV Schiekadeblok & Rotterdam Central 
District, 2017.  

•  Kantoorgebouw ‘Onderling Belang’, Delftseplein 36, Schiestraat 
42-50, J.P.L. Hendriks, W. Van der Sluys, L.A. Van den Bosch, 
1956. Beeldbepalend vanwege de stedenbouwkundige 
betekenis als verankering van het Schiekadeblok. Beschreven 
en aangewezen in CHV Schiekadeblok & Rotterdam Central 
District, 2017. 

•  Showroom en kantoren Boekman, Delftsestraat 33, Delftseplein 
38, H.A. Maaskant, 1958. Beeldbepalend vanwege de 
architectonische kwaliteiten, maar ook de prominente ligging 
in het bouwblok en de zichtbaarheid vanaf het Weena. 
Beschreven en aangewezen in CHV Schiekadeblok & 
Rotterdam Central District, 2017. 

•  Kantoorgebouw Nillmij (nu Schieblock), Schiekade 185-
205, Schiestraat 12-14, Bureau Verschoor en Schippers 
(W. Verschoor), 1960. Beeldbepalend vanwege de 
stedenbouwkundige betekenis als verankering van het 
Schiekadeblok. Beschreven en aangewezen in CHV 
Schiekadeblok & Rotterdam Central District, 2017.  

Zomerhofkwartier  
• RAC-garage (nu Stadsarchief Rotterdam), Hofdijk 651, 

Maaskant, Van Dommelen, Kroos, Senf, 1962. Beeldbepalend 
vanwege de hoge architectonische kwaliteit en de betekenis 

voor het oeuvre van architect Maaskant. Representatief voor 
de schaalvergroting van de architectuur en stedenbouw die 
zich tijdens de wederopbouw van het Zomerhofkwartier voltrok. 
Beschreven en aangewezen in CHV Zomerhofkwartier, 2018.  

 
Weena en Stationsplein 
•  Texacogebouw (nu kantoorgebouw Weena), Weena-Zuid 106-

178, Maaskant, Van Dommelen, Kroos en Senf, 1968. Van 
cultuurhistorische betekenis als herinnering aan de breedte 
van het Weena vóór de verdichting in de jaren tachtig en als 
onderdeel van het oeuvre van een van Nederlands grootste 
wederopbouwarchitecten: Hugh Maaskant. Beeldbepalend 
vanwege de grote lengte, de samenhang met het Hilton 
Hotel (zelfde architect, identieke hoogte, strakke rooilijn en 
lichte gevelkleur) en de architectonische kwaliteiten (o.a. 
het lichte gevelmateriaal, de sterke horizontale belijning, 
verbijzonderingen in de vorm van uitsnedes). Omdat de hoek 
vóór het gebouw bewust onbebouwd is gelaten, maakt het 
Texacogebouw toch nog een beetje deel uit van het straatbeeld 
van het Weena. Vanaf de Lijnbaan en de Karel Doormanstraat 
is het gebouw onverminderd imposant en speelt het een 
belangrijke rol als visuele beëindiging van deze winkelstraten. 

•  Torengebouw Bouwcentrum, Weena 700, EGM, 1970. 
Van cultuurhistorische betekenis als representant van de 
eerste ‘bescheiden’ hoogbouwgolf uit het begin van de jaren 
1970. Bedacht als een van de twee ‘toegangspoorten’ tot 
het stadscentrum (waarvan het broertje in de vorm van de 
Milleniumtoren in 2000 opende) is de toren een belangrijk, 
beeldbepalend element in het gelaagde stadsbeeld dat de 
bezoeker van Rotterdam komende vanuit het station ervaart. 

•  Weenahof, Weena 745, Landers, Passchier en Van den Steen, 
1978. Het Weenahof is van cultuurhistorische betekenis 
als opvallende, veelbesproken (en destijds gewaardeerde) 
uitwerking van het gemeentelijk woonbeleid in deze periode. 
Dit resulteerde in een grootschalig en gelaagd complex 
met een menselijke maat, verschillende woningtypes en 
aanvullende functies, met o.a. showrooms, kantoren en een 
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ijsbaan. Die opzet is nog overeind, maar behoeft verbeteringen in 
onderhoud en gebruik (bijvoorbeeld het openen van de plinten). 
Beeldbepalend vanwege de ligging op een uiterst prominente 
hoek, vanwege de doordachte aansluiting in hoogte, in volume 
en met de knikken in de rooilijn op het Groothandelsgebouw, 
de uitdrukking van de functionele gelaagdheid en de puur op 
woongenot gekozen en gebaseerde architectonische vormgeving.

• Appartementen en kantoren Weenaflat, Weena 89-115, Cees 
Dam, 1984. Beeldbepalend als een van de stedenbouwkundig 
ankerpunten in het doortrekken van de Coolsingel over het 
Hofplein (spiegeleffect Hilton Hotel en voortzetting van de 
Coolsingelcompositie van koppen en wanden) en als hoeksteen 
van het Weena aan het Hofplein. Representant voor het 
multifunctioneel ideaal voor het Weena (met publieke functies in 
een dubbelhoge plint en wonen op de verdiepingen) uitgewerkt in 
een zorgvuldige architectuur.  

• Delftse Poort, Weena 505, architect A. Bonnema, 1991. Als eerste 
hoogbouwtoren van Nederland (150 m) beeldbepalend als icoon 
in de skyline van de stad en vanwege de uitgesproken en strakke 
vormgeving met zilverkleurige glazenpanelen.  

• Hoofdkantoor Unilever, Weena 455, architect Jan Hoogstad, 
1992. Beeldbepalend vanwege de uitgesproken en sculpturale 
vormgeving en het genuanceerde materiaalgebruik – waarmee 
het zich onderscheid van de overige Weenabebouwing – en de 
‘open’ stedenbouwkundige compositie van het bouwblok aan een 
verhoogd plein.    

 
Kruisplein 
• Jongerenhuisvesting Kruisplein, Kruisplein 51-157, Mecanoo, 1985. 

Van cultuurhistorische betekenis als het zeer vooruitstrevende en 
invloedrijke eerste project van het toen jonge architectencollectief 
Mecanoo en als vroeg voorbeeld van de relatief nieuwe typologie 
van de jongerenflat. Beeldbepalend omdat het complex met het 
uitgekiend ontwerp de rommelige overgang van het Oude Westen 
en het naoorlogse Bouwcentrumcomplex heeft gerepareerd, 
vanwege de prominente ligging in de stad en vanwege de 
architectonische kwaliteit (gevelopbouw, kleur en materialen).  

 Wederopbouwstad

Aanvulling beeldbepalende gebouwen

Monument (selectie)

Kantoorgebouw EN-NENHilton Hotel

TexacogebouwGroothandelsgebouw

Torengebouw BouwcentrumBouwcentrum
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Met de versmalling van het Weena in de jaren tachtig kwam een 
aantal straten op het tweede plan te liggen: het Weena-Zuid en 
de Delftsestraat. Aan het vormgeven van de ontmoeting tussen 
de achterkanten van de Weenabebouwing en de voorkanten van 
de bestaande bebouwing is destijds weinig aandacht besteed, met 
name aan de Delftsestraatzijde. De ruimtelijke kwaliteit en inrichting 
van de openbare ruimte is hier ondermaats, door dichte plinten, 
uitgangen van parkeergarages en expeditie. Een herkenbare 
functie kregen de straten niet: het idee dat er lag om de gebouwen 
aan het Weena en het Weena-Zuid een rol te laten spelen in het 
bestaande winkelcircuit is niet uit de verf gekomen. Een zelfde 
onbestemdheid hebben de straten direct achter het Hofplein, waar 
je als voetganger via ‘olifantenpaadjes’ kan komen: de Doelstraat 
en het Couwenburg. 
 
Een van de uitgangspunten van de Weenabebouwing was de 
openbaarheid van de begane grond, met open plinten achter 
arcades. In de meeste gebouwontwerpen is dit uitgangspunt 
overgenomen, maar niet in allemaal. Met name het Weenahuis 
onderscheidt zich op een negatieve manier door de gesloten 
gevels op begane grondniveau en de (te) lage arcade. Ook aan 
de Delftsestraatkant is bij dit complex aan de vormgeving van 
een prettige relatie tussen plint en openbare ruimte vrijwel geen 
aandacht besteed. Hetzelfde geldt voor het Weenacenter. De 
hoofdentree van deze toren ligt aan het verhoogde plein van het 
Unilevergebouw, waardoor de achterzijde op maaiveld oogt als een 
metershoge, donkere muur. 
 
Ingeklemd tussen het Groothandelsgebouw en het Weenahof staat 
aan het Weena het groene gebouw van het Albeda College. Het 
is vanwege de kleur en de vlakheid en geslotenheid van de gevels 
van negatieve betekenis voor de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.  
 

Het voormalige Aegon-kantoor (‘het Spiegeltje) aan het Hofplein 
is op meerdere niveaus als verstorend aan te merken. De fraai 
vormgegeven opbouw van het EN-NEN gebouw, die op de kop 
naar het Hofplein zo goed zichtbaar was, is door deze hoogbouw 
onzichtbaar en niet meer te begrijpen. Tevens doorbrak het 
de zichtrelatie tussen Hofplein en het binnenterrein van het 
woongebouw Pompenburg. De manier waarop de aanhechting 
met de beide buurgebouwen is vormgegeven is ondermaats 
en onnauwkeurig. De arcade is te ondiep om daadwerkelijk als 
beschutte voetgangersroute te kunnen functioneren.  
 
De inrichting van de openbare ruimte van de kleine 
pleinruimten is verschillend van kwaliteit. Die aan het Hofplein 
is zo gefragmenteerd, dat ze niet tot de grote ruimte van het 
Hofplein lijken te horen, maar als elk een eigen subruimte ogen. De 
Doelstraat tussen de Pompenburgflat en het Hoofdpolitiekantoor is 
ook te zien als een plein, maar heeft in vergelijking met de anderen 
een minder bestemd karakter, met een gefragmenteerde inrichting 
van de openbare ruimte en weinig relatie met de omliggende 
gebouwen.

De pleinruimte in de as van de Lijnbaan met het Weena is 
‘hard’ in uitstraling en minder goed als verblijfsruimte te ervaren. 
Ook ontbreekt de samenhang tussen het voorplein van het 
Unileverkantoor en de omringende buitenruimte waardoor het 
voorplein als ware is losgezongen van zijn omgeving.

 

 

 

Fricties
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(Semi) gesloten gevel

Inrichitng buitenruimte

Onbestemde routes

Verstorend gebouw
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Aanbevelingen
Hofplein 
De cultuurhistorische betekenis van het Hofplein vloeit voort 
uit de afleesbaarheid van opeenvolgende stadsvisies, de 
stedenbouwkundige gelaagdheid en de veelvormigheid van de 
architectuur. In 5A dossier Hofplein zijn de kwaliteiten van het 
Hofplein op een rij gezet. Bouw daar bij verdichting of herinrichting 
op voort: versterk de kwaliteiten en los de knelpunten op. 
 
Het Hofplein is een van Rotterdams meest iconische stadsruimten. 
Werk bij de geplande herinrichting door op wat deze plek eigen 
maakt. Onderzoek bijvoorbeeld of de stuivertjesvorm, waarin de 
fontein als het ‘oog van de orkaan’ functioneert, op een eigentijdse 
of abstracte wijze vertaald kan worden in het nieuwe ontwerp. 
Het behoud van doorzicht in de lijn Coolsingel- Schiekade is een 
belangrijk thema. Het Hofplein is destijds in een kom aangelegd 
en ook de fonteinranden zijn zo laag mogelijk gehouden. Zorg 
ervoor dat de fontein niet ‘los’ komt te staan van zijn omgeving: het 
is destijds ontworpen in sterke samenhang met, en als integraal 
onderdeel van, de openbare ruimte eromheen.  
 
Hoek Hofplein/Pompenburg 
Zet in op het leesbaar houden van de historische gelaagdheid 
van dit samengestelde bouwblok (met een duidelijke 
wederopbouwwand en een Post 65 gezicht), overigens een 
kenmerk en kwaliteit van alle vier de hoeken van het Hofplein. 
Onderzoek in hoeverre de bestaande kwaliteiten en oorspronkelijke 
ontwerpuitgangspunten van het kantoorgebouw EN-NEN en 
het woongebouw Pompenburg een rol kunnen spelen bij de 
herontwikkeling. Behoud de zestiende-eeuwse structuur van het 
Doelwater. Beide gebouwen zijn van cultuurhistorische betekenis 
en spelen op stedenbouwkundig en architectonisch niveau een 
rol in het stadsbeeld. De manier waarop deze ontwikkeling zich 
verhoudt tot het belangrijkste gebouw van de stad (het Stadhuis), 
de Delftsevaart en het Haagseveer, maar ook tot het Hoofdbureau 
van politie is een aandachtspunt.

Gezien de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde 
adviseren we hergebruik van het bouwvolume en de getrapte 
opbouw van het kantoorgebouw EN-NEN. Het heeft een 
stedenbouwkundige betekenis die het hoekblok overstijgt. Het 
is een van de stedenbouwkundige bouwstenen in de noord-
zuid compositie van de Coolsingel over het Hofplein. Behoud 
de visuele samenhang van het kantoorgebouw EN-NEN met 
het stadhuis (zowel wat betreft de hoogte, als de driedeling in 
de volumeopbouw). De architectuurhistorische waarde is sterk 
aangetast. Sommige elementen of kenmerken zijn overeind 
gebleven, zoals de betonnen ‘pergola’ langs de terugliggende 
bovenbouw en de sterke horizontaliteit van de gevels. Nader 
onderzoek zou uit kunnen wijzen wat de precieze impact is 
geweest van de ingrijpende gevelwijzigingen en kan gerichtere 
handvatten voor transformatie bieden. Het verdient aanbeveling 
om zowel in stedenbouwkundige opzet als in de architectonische 
uitstraling een balans te vinden tussen behoud en ontwikkeling, om 
er zo voor te zorgen dat dit hoekblok een herkenbaar onderdeel 
blijft van het wederopbouwensemble van de Coolsingel.
  
Het woongebouw Pompenburg is een imposant Post 65 
wooncomplex op een belangrijke plek in de stad én ontworpen 
door een van de belangrijkste architecten uit dit tijdvak. De hoogte 
en vorm van het gebouw zijn ontworpen na zorgvuldige analyse 
van de karakteristieken van de omgeving: de beleving vanaf 
het Pompenburg en het Haagseveer, de samenhang met de 
Shelltoren, de relatie tot het Weena en de relatie met de uitbreiding 
van het Hoofdbureau van politie. Daarnaast bevat het gebouw 
een variëteit aan woningtypes met stedelijke voorzieningen in de 
plint; een voor sociale woningbouw vrij uitzonderlijke kwaliteit.  
Hergebruik van het bouwvolume ligt voor de hand. Er ligt een kans 
om de dichte plinten te verbeteren en te verlevendigen. Gezien 
de groeiende (nationale) aandacht voor het Post 65 erfgoed is het 
goed om het oorspronkelijke concept en de stedenbouwkundige en 
architectonische kernwaarden beter in het vizier te krijgen, voordat 
het besluit tot sloop genomen wordt. 
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Weena Oost 
Benut het multifunctionele concept van destijds om het Weena en 
de nabije omgeving tot een functioneel integraal onderdeel van 
de stad te maken. Stedenbouwkundig is destijds de samenhang 
gegarandeerd door het doorbouwen op het wederopbouwraster. 
Alles werd in stelling gebracht voor de komst van winkels en 
uitgaansgelegenheden (met arcades, open plinten, dubbeldikke 
bomenrijen), die er echter nooit kwamen. Het huidige 
monofunctionele karakter past niet in de rol van het Weena als 
binnenstedelijke toplocatie. Onderzoek de mogelijkheden voor een 
meer multifunctioneel gebruik van de gebouwen (wonen en werken 
samen) met stedelijke publieke interieurs op de begane grond.  
 
In de compositie van het Weena zijn er twee 
vormgevingsingrediënten die essentieel zijn voor het bewaken van 
de samenhang in het bebouwingsbeeld: de Hiltonhoogte op de 
eerste linie en op de plint hoge arcades. Het zijn de elementen die 
voor visuele samenhang van het ensemble zorgen, maar op enkele 
plekken niet volledig zijn benut. Ook hier is het de aanbeveling om 
voort te bouwen op de kwaliteiten en de knelpunten op te lossen 
zoals ze in 5B dossier Weena Oost zijn geformuleerd. 
 
Vanuit cultuurhistorisch en ruimtelijk perspectief is het cruciaal in te 
zetten op behoud van de samenhang en de herkenbaarheid van de 
arcades. De arcades zijn destijds ingezet als overgangselementen 
tussen gebouw en openbare ruimte. Ze zijn toen in hun functie 
niet ten volle benut omdat er veelal geen publieke functies achter 
schuilen, ze onvoldoende genereus ontworpen zijn of niet over de 
totale lengte van de boulevard dezelfde hoogte hebben gekregen. 
Een samenhangende visie over het omgaan met de arcades, met 
als resultaat een set randvoorwaarden voor het in samenhang 
brengen en herkenbaar houden van dit voor het Weena cruciale 
vormgevingselement, zou hier uitkomst bieden. Er ligt een kans 
de arcades aan publieke functies te koppelen en de ruimtelijke 
knelpunten (dichte plinten, op enkele plekken te lage arcades) 

te verbeteren, zodat het ruimtelijk-functionele concept van het 
boulevardmodel eindelijk tot zijn recht komt. 
 
Behoud de ervaring van strakke hoge (gladde) wanden van het 
Weena. Openingen, erkers en uitstulpingen in de lange wanden 
zijn ingezet om geleding te geven en entrees te benadrukken. De 
noordzijde van het Weena Oost is uitgesproken van karakter, met 
de drie beeldbepalende gebouwen de Weenaflat, het hoofdkantoor 
van Unilever en de Delftse Poort. De zuidzijde van het Weena Oost 
is architectonisch ingetogener van karakter. In vergelijking met de 
noordzijde is het stedenbouwkundig concept (doorzetten Hilton-
hoogte en doorlopende arcades) consistenter uitgewerkt. 
 
Bouw voort op de beleving van een robuuste groene boulevard, 
zoals dat in het boulevardmodel voor het Weena uit de jaren tachtig 
als uitgangspunt werd genomen. Een groen karakter draagt bij (met 
de steeds toenemende verdichting en wens tot multifunctionaliteit) 
aan een hogere verblijfskwaliteit en levendige boulevard. Vul de 
‘gaten’ die in de laanbeplanting zijn gevallen op. 

Routes 
Verbeter de uitstraling en inrichting van de onbestemde routes, 
onder andere het Weena Zuid, de Delftsestraat, de Doelstraat en 
het Couwenburg. Deze routes met veel achterkanten, expeditie 
en parkeren hebben de potentie om uit te groeien tot volwaardige 
secundaire wandelroutes.  

Versterk de betekenis van de informele routes (olifantenpaadjes) 
tussen het Hofplein en de achterliggende gebieden. Benut deze als 
volwaardige verbindingen tussen de boulevards en de gebieden 
erachter. Overweeg om de dichtgezette route tussen Weenflat en 
Weenahuis te heractiveren.  
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Het bebouwingsbeeld 
Behoud de leesbaarheid en herkenbaarheid van de vijf 
tijdslagen in bebouwingsbeeld van het onderzoeksgebied. Elke 
laag representeert een eigen visie op de stad. Drie tijdslagen 
domineren: die van de wederopbouwstad (1945-1970), de 
leefbare stad (1970-1985) en de nieuwe stad (1985-2000). Zet bij 
toekomstige ontwikkelingen in op behoud van de beeldbepalende 
gebouwen uit deze tijdslagen.  
 
Kunstwerken 
Het onderzoeksgebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van 
een groot aantal kunstwerken. Een aantal daarvan is specifiek voor 
een bepaalde plek ontworpen. Vanuit cultuurhistorisch perspectief 
is inzetten op behoud van het werk op die plek, in de eigen 
stedelijke context, wenselijk. Het gaat om: de Hofpleinfontein, 
de Nieuwe Delftse Poort, Tor und Stele (Doelstraat), Zebra in de 
Nesten (Diergaardesingel), Hugo de Groot (bij het Stadhuis) en Het 
Monument voor alle gevallenen 1940 – 1945 (Stadhuisplein). 
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