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Inleiding
De jaren ‘70 woningbouw architectuur in 
Rotterdam verdient aandacht omdat het 
zowel kwantitatief als kwalitatief een wezenlijk 
onderdeel is van de stad. Ondanks de vaak 
gedateerde architectonische uitwerking en de 
stedenbouwkundige problemen, biedt deze 
woningbouw aanknopingspunten voor stedelijke 
en maatschappelijke vraagstukken die nu (weer) 
actueel zijn. 

Om het moderne Oude Westen goed te kunnen 
lezen en begrijpen is het noodzakelijk om de 
ontstaans- en cultuurgeschiedenis van de wijk te 
begrijpen: Wie heeft de wijk ontwikkeld en voor 
welke doelgroep? Wat bepaald de relatie tussen 
wijk en stad? Waarom zijn de straten lang en 
smal en ervaart men de wijk als introvert en ges-
loten? Welke routes lopen door de wijk en welke 
ingrepen zijn gerealiseerd sinds de oplevering? 
Biedt de ruimtelijke en programmatische struc-
tuur van het Oude Westen een antwoord op de 
vraag die de moderne en veeleisende stedeling 
aan het woonmilieu stelt? 
 
De Zwarte Hond heeft zich verdiept 
in het verleden en het heden van het 
Oude Westen. Hieruit zijn drie mogelijke 
ontwikkelingsscenario´s voortgekomen. Deze 
scenario’s beantwoorden niet de gestelde 

vragen, maar geven wel stof tot nadenken en 
bieden inzicht in de kansen die aanwezig zijn. 
 
De vragen: Wat kan de stad betekenen voor de 
wijk en andersom en wat kan het Oude Westen 
betekenen voor de binnenstad van Rotterdam? 
Hoe zetten we de bestaande kwaliteiten in om  
een nieuwe, inspirerende omgeving te creëren
die aanvullend is op de huidige kwaliteiten in de 
binnenstad. 
 
Stelling 1: De vragen van toen zijn ook die van 
nu. 
 
Stelling �: De jaren ’70 complexen zijn  
problematische vormen en structuren in de stad 
 
Stelling 3: Op korte termijn moet de jaren ‘70 
woningbouw aangepakt worden. 
 
 
DeZwarteHond 
Rotterdam, augustus 2010

 
Opdrachtgever: Woonstad 
Organisatie: Stichting Air 
Coördinatie: Catherine Visser, DaF-architecten 
Adviseur: Evelien van Es, architectuurhistoricus
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Het Oude Westen in Rotterdam  
staat voor een keuzemoment: 
 
“Een wijk voor bewoners blijven
of een wijk voor de stad worden”

Missie
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Een autonoom eiland in de stad... ... of onderdeel van het stedelijk netwerk in het centrum
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Het Oude Westen is door particuliere ontwikkelaars/aannemers 
ontwikkeld voor arbeiders die in Delfshaven kwamen werken. De wijk ligt 
tussen Delfshaven en de binnenstad van Rotterdam. Door de woon/werk- 
situatie van de havenarbeiders is de relatie tussen het Oude Westen en 
Delfshaven altijd groot geweest.  
 
Heden ten dage ligt het Oude Westen tegen het commerciële hart van 
de binnenstad van Rotterdam aan. Delfshaven heeft de betekenis als 
stadshaven verloren, en is langzaam maar zeker voor het Oude Westen 
minder belangrijk geworden. De commerciële functies van de binnenstad 
zijn steeds dichter naar het Oude Westen toe gegroeid. Daardoor is de 
binnenstad belangrijker geworden voor de wijk. 

Het ontstaan van het Oude Westen
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Oude Westen als uitbreiding van Delfshaven

18�0 �010

Oude Westen t.o.v. de binnenstad
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Rotterdam en omliggende landerijen in 1�84
De volgende pagina laat de kaart van Rotterdam en omgeving zien in 
1784, voordat de ontwikkeling van het Oude Westen is begonnen. De 
structuren van het landschap tussen Delfshaven en de binnenstad van 
Rotterdam zijn goed zichtbaar. Later zijn er op de plek waar het Oude 
Westen nu ligt sloten in noord-zuid richting uitgegraven en is de polder 
klaargestoomd voor een nieuwe occupatielaag.



9Het Oude Westen

co
nc

ep
t 



10Het Oude Westen

co
nc

ep
t 

DNA van het Oude Westen
Het Oude Westen van nu heeft zich nooit kunnen losmaken van het Oude 
Westen van toen. De wijk is opgespannen tussen twee sterke  
stedelijke magneten, de Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg. Door 
de gesloten stadswanden van de ´s Gravendijkwal en de Kruiskade is er 
verder geen doorbloeding en interactie vanuit de stad. De relatie tussen 
de relatief smalle woonstraten onderling, maar ook met de stad vindt 
hoofdzakelijk plaats via deze twee stadsassen. De wijk is introvert en oogt 
voor passanten privé en/of collectief. 
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19e eeuwse polderstructuur oorspronkelijk stratenpatroon

stadsvernieuwing 1978-1990 huidige situatie
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Historische gelaagdheid in het Oude Westen
Door de eeuwen heen is de basisstructuur van het Oude Westen  
ongewijzigd gebleven. De lange noord-zuid-georiënteerde straten 
domineren het straatbeeld en de sfeer in de wijk. De stadsvernieuwing in 
de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 heeft echter het gezicht van de wijk drastisch 
veranderd. De smalle woonstraten werden onderling verbonden d.m.v. 
incidentele doorbraken die in het weefsel werden geraliseerd. Er 
ontstonden pleinen en verblijfsgebieden. 

Het basiskarakter ‘Een Wijk voor de bewoners’ is echter in al deze jaren 
onveranderd gebleven. De wijk is nooit onderdeel van de stad geweest. 
De stadsvernieuwing heeft behalve de nieuwe routes door de wijk, 
gecombineerd met pleinen, ervoor gezorgd dat de straatprofielen een 
troebele uitstraling kregen. De 19e eeuwse structuur werd aangevuld met 
architectuur uit verschillende periodes waardoor de homogeniteit van de 
wijk als een 19e eeuwse wijk verloren is gegaan.
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19e eeuw [1860-1914] Interbellum [1918-1940]

Huidige situatie: hybride straatprofielenStadsvernieuwing [1978-1990] Nieuwbouw [na 1990]
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Het hybride karakter van het Oude Westen
De hybride uitstraling van het Oude Westen, gecombineerd met de door-
braken van de jaren ‘70 t/m ‘90, geven de wijk een grote identiteitscrisis. Is 
het een knusse, opzichzelf staande woonwijk, of is het een onderdeel van 
een groter geheel in de stad? Welke ruimtelijke concepten kunnen de wijk 
helpen om haar positie in de stad te doen verhelderen en versterken? 
 
Ondanks de ligging naast het centrum, hemelsbreed 400 meter tot de 
Koopgoot, is het centrum nauwelijks zichtbaar of voelbaar in de wijk. De 
stedelijke ligging gecombineerd met de 19e eeuwse morfologie, bestaande 
uit kleinschalige, grondgebonden woningen, maken dat er veel kansen 
aanwezig zijn voor een transformatie en verkleuring. De wijk heeft potentie 
om een fijn woon/werkmilieu in Rotterdam te worden; een kleinschalig
woon/werkmilieu als tegenhanger van het verzadigde hoogbouwmodel.
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Hybride wijk
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Hybride wijk
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Wijkontwikkeling in het Oude Westen
De morfologie van de eerste generatie huizen in de wijk is nog sterk 
aanwezig in het Oude Westen. De morfologie van de wijk leent zijn 
structuur van 19e eeuwse landschapsstructuur. De sloten (noord-zuid) 
zijn dichtgegraven en nieuwe straten met arbeidershuizen zijn tussen de 
Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg opgespannen.   
 
De hoofdopzet van de lange noord-zuid georiënteerde straten werd in de 
jaren ‘70 doorbroken tijdens een ingrijpende stadsvernieuwing. Het ges-
loten stratenpatroon werd geopend d.m.v. een serie doorbraken pleinen 
en plekken, de huiskamers van de wijk. Deze vormden samen een nieuwe 
route die in oost-west richting door de wijk heen liep. Op de koppen van 
de doorbraken werden nieuwe bouwblokken geïntroduceerd. De oriën-
tatie van de nieuwe blokken werd vooral gericht op de bestaande smalle 
woonstraten i.p.v. de nieuwe pleinen. 
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1. 19e eeuwse polderstructuur als basis 2. bebouwing vormt wanden langs de straat

3. jaren ‘70/’80 doorbraken in het stratenpatroon 3. toevoeging van bouwblokken binnen het weefsel
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Beleidsmakers, overheden, corporaties en andere stakeholders staan aan 
de vooravond van een paar belangrijke beslissingen die gemaakt moeten 
worden over de toekomst van het Oude Westen. Wat te doen met de 
wijk? Sloop, renovatie, huur/koop, doelgroepen, kwaliteit openbare ruimte, 
parkeerproblematiek en algemene uitstraling. De thema’s zijn uitgebreid 
en complex, maar voordat er een nieuwe golf van projectontwikkelingen 
in beweging worden gezet zou eerst de basisvraag beantwoord moeten 
worden: Waar willen we heen met de wijk en welke ontwikkelingsstrategie 
hoort daarbij? 
 
Maken we een wijk voor haar bewoners of een wijk voor de stad. Zolang 
deze principe-vraag onbeantwoord blijft, kan er geen overkoepelende 
visie over de toekomst van de wijk worden gemaakt en blijven de gerichte 
stadsverbeteringen uit. Om de kansen in kaart te brengen en de discussie 
over de toekomst van de wijk te kristalliseren heeft De Zwarte Hond stel-
lingen op papier gezet en daarbij drie ruimtelijke scenario´s voorgesteld. 
Het vertrekpunt van alle drie scenario´s is de bestaande situatie, maar het 
eindpunt is uiteenlopend; een wijk voor de bewoners, een wijk voor de 
stad, of een hybride karakter waarin de eerste twee scenario´s gecom-
bineerd worden.

Keuzemoment voor het Oude Westen 
-wie ben ik en wat wil ik worden? 
Drie mogelijke ontwikkelingsscenario´s
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huidige situatie

S1 Acupunctuur

Nieuwe BinnenstewegS�

HybrideS3
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- het Oude Westen blijft een eiland in de stad 
 

Scenario 1 ‘Acupunctuur” 

In dit scenario wordt voortgeborduurd op de jaren ‘70. Het stadsweefsel is 
fijnmazig. De overgangen tussen openbaar, collectief en privé zijn speels 
en divers. Met de straatprofielen en uitstraling kan gericht worden om-
gegaan om de wijk een heldere en sterke uitstraling te geven. Bij nieuwe 
ontwikkelingen zal de kans moeten worden genomen om de nieuwe 
gebouwen te oriënteren op de gebieden met grote verblijfskwaliteiten; de 
pleintjes en plekken die in de jaren ´70 zijn aangelegd. De straatprofielen 
worden verbeterd d.m.v. het inzetten van de overcapaciteit in de parkeer-
garages. Dubbelzijdig parkeren in de straten kan vervangen worden door 
een eenzijdige parkeeroplossing, gecombineerd met bomen, en zorgt 
daarmee voor een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. 
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Heemraadssingel/park

Speeltuin a.d. 

Schietbaanlaan

Museumpark

Het Park

Markt a/d Binnenrotte

Lijnbaan+Koopgoot

Het station
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Scenario 1 ‘Acupunctuur”

- de jaren ‘�0 doorzetten 
- fijnmazigheid en collectiviteit 
- autonome ontwikkelingen 
- introverte wijk gericht op haar bewoners 
- wijkpark blijft gericht op wijkbewoners 
- verblijfskwaliteit openbare ruimte verbeteren 
- overcapaciteit parkeergarages inzetten om... 
- ...straatprofielen te verbeteren 
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Scenario 1 ‘Acupunctuur”
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Doelgroep

Huidige bewoners

Nieuwe bewoners

Rol Woonstad  
 
Rol dS+V 
 
Rol markt

Morfologie en openbare ruimte

Fijnmazig netwerk voor de wijk

Van openbaar naar collectief

Park voor de wijk

Voortborduren op de jaren ‘70 structuur

Programma

Wonen

Sociaal Maatschappelijke voorzieningen

Overmaat parkeren tbv verbetering en 
kwaliteit van de openbare ruimte

Geen koppeling aan het stedelijke 
programma van het centrum

+
0/+_
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In dit scenario wordt de wijk uit haar isolement gehaald en sterk gehecht 
aan het stedelijke weefsel. De ingreep van de jaren ´70 met de pleintjes 
wordt doorgezet met een paar strategische doorbraken om een nieuwe 
oost-west route te introduceren; de ‘Nieuwe Binnensteweg’. 
Aan de ´s Gravendijkwal, ter hoogte van de dansacademie en aan de 
Westersingel (in directe verlenging van de Koopgoot) worden nieuwe 
toegangen gemaakt naar het Oude Westen. Deze nieuwe as genereert 
nieuwe activiteiten en levendigheid. Ondernemers zullen hier winkels, 
en horeca openen. Pleinen van de collectieve jaren ´70 worden getrans-
formeerd naar stadspleintjes die de stad zullen verrijken en verkleuren. 

In dit scenario kan een woonmilieu worden ontwikkeld als tegenpool van 
het hoogbouwmodel. De actieve en veeleisende stedeling, die midden in 
de stad wil (blijven) wonen in een grondgebonden woning met een tuin, 
zal hier terecht kunnen. Van de bestaande 19e eeuwse huizen kunnen 
nieuwe woon/werk eenheden worden ontwikkeld. Dit stedelijke concept 
kan nog eens versterkt worden met een paar stevige stadsprogramma´s, 
zoals onderwijs, cultuur en andere hoogwaardige voorzieningen. De 
bestaande parkeergarages kunnen in dat geval worden ingezet om de 
parkeerlast op te nemen. Het wijkpark wordt geopend naar de stad toe en 
zal een belangrijke schakel vormen tussen de commerciële Koopgoot en 
de nieuwe stadsas die dwars door het Oude Westen loopt.

- Oude Westen wordt een onderdeel van de stad

Scenario � ‘Nieuwe Binnensteweg”
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- duidelijk masterplan “stadsas” 
- stadsas genereert nieuwe ontwikkelingen 
- extroverte wijk, op de stad gericht 
- sterk verbonden met de stad 
- stedelijk programma en levendigheid 
- parkeergarages inzetten voor programma 
- wijkpark wordt stadspark 

Scenario � ‘Nieuwe Binnensteweg” 
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Scenario � ‘Nieuwe Binnensteweg”
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Doelgroep

Huidige bewoners

Ontbrekende doelgroep voor de 
binnenstad van Rotterdam; 
hogere en middeninkomens

Rol Woonstad  
 
Rol dS+V 
 
Rol markt

Morfologie en openbare ruimte

Boulevard

Doorbraak als adres

Park voor de stad

Inzetten op het toevoegen van een 
nieuwe sructuur

Programma

Wonen in de binnenstad

Stedelijk en commercieel programma

Overmaat parkeren inzetten voor het 
stedelijke programma

Directe koppeling aan het stedelijke 
programma van het centrum

M� wijk voor de stad 
‘de Nieuwste Binnenweg’ 

+
0

+
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Scenario 3 ‘Hybride”
Dit scenario is een ‘best of both worlds’: de collectieve jaren ´70 gecom-
bineerd met een nieuwe relatie tot de stad. In dit scenario wordt de wijk 
aan de oostkant uit haar isolement gehaald en sterk gehecht aan het 
stedelijke weefsel. In dat geval fungeert het bestaande wijkpark als het 
nieuwe gezicht van de wijk naar de stad toe. De westkant blijft groten-
deels onveranderd. 

Dit scenario is minder ingrijpend dan scenario 2, de Nieuwe Binnenste-
weg, waarin de verkleuring compleet door de wijk zal lopen. In scenario 
‘Hybride’ zal de verkleuring van toegankelijkheid, programmering en 
nieuwe, stedelijke bewoners met name gebeuren aan de oostkant. In het 
verlengde van de Koopgoot wordt een doorbraak in de bebouwing langs 
de Westersingel gemaakt, waardoor de wijk een nieuw gezicht en adres in 
de stad krijgt. De groene-culturele route van het station naar Het Park, via 
Het Museumpark, kan nu langs het nieuwe OW stadspark. Hier is plaats 
voor stedelijk programma en activiteiten. Het wijkpark wordt stadspark 
met heel veel aanvullende kwaliteiten voor de stad. 

Groen met duidelijke programmering en adressering ontbreekt in 
Rotterdam, maar zal in dit scenario sterk verbeteren en geeft de stad het 
imago van een groene en gezonde plek. 
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- extroverte wijk aan de oostkant (stad) 
- introverte wijk aan de westkant (wijk) 
- sterk verbonden met de stad aan de oostkant 
- gerichte ontwikkelingen aan oostkant 
- stedelijk programma 
- wijkpark wordt stadspark 

Scenario 3 ‘Hybride”
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Scenario 3 ‘Hybride”
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Doelgroep

Mix

Rol Woonstad  
 
Rol dS+V 
 
Rol markt

Morfologie en openbare ruimte

Stadspark

Gradient van stadsstraat naar 
woonstraat

Inzetten op de 19e eeuwse structuur

Programma

Stadspark als adres en startpunt van het 
stedelijk programma

Overmaat parkeren inzetten voor het 
stedelijke programma en tbv verbetering 
en kwaliteit van de openbare ruimte

Indirecte koppeling aan het stedelijke 
programma van het centrum via de 
Kruiskade en de Binnenweg

+
+

0
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Het Oude Westen is gebaat bij een heldere visie en de daarbij horende 
ontwikkelingsstrategie. Op grond hiervan kan een overkoepelend 
´masterplan´ voor de wijk worden gemaakt en kunnen gemeentelijke 
overheden, corporaties, het bedrijfsleven en de huidige en nieuwe bewon-
ers zich beter in de wijk positioneren. Het is nu een wijk van de bewoners, 
maar door minimale ruimtelijke en programmatische ingrepen kan een on-
twikkeling in gang worden gezet die de wijk een impuls geeft, zodat deze 
wel een wezenlijk onderdeel van de stad wordt. Het moment van kiezen is 
aangebroken. 
 

Conclusie

óf óf 
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3001 HD Rotterdam
Aert van Nesstraat 4�
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