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-2A.

HISTORISCH-GEOGRAFISCHE BESCHRIJVING

1.

INLEIDING

De gemeente Schiedam ligt in het westen van de provincie Zuid-Holland aan de noordelijke
oever van de Nieuwe Waterweg. Dit water verleent de naam aan de regio, waarin Schiedam
in het kader van het M.I.P. is ingedeeld: het Nieuwe Waterweggebied (zie figuur 1).
De gemeente wordt in het westen begrensd door Vlaardingen, in het noordwesten door
Schipluiden, in het noorden door Delft en in het oosten en zuiden door de gemeente
Rotterdam (zie figuur la).
Het grondgebied van de huidige gemeente was in het midden van de 19e eeuw opgedeeld
in een zestal gemeenten. Naast Schiedam, waarvan het grondgebied beperkt was tot de oude
binnenstad, lagen (delen van) de volgende gemeenten binnen het huidige oppervlak: Kethel
en Spaland, Nieuwland, Kortland en 's-Graveland, Oud en Nieuw Mathenesse, Overschie
en Vlaardingerambacht. In 1855 werd de gemeente Nieuwland, Kortland en 's-Graveland
gevoegd bij de gemeente Kethel en Spaland. Schiedam groeide achtereenvolgens uit tot de
huidige omvang dankzij annexaties van (delen) van Oud en Nieuw Mathenesse (1867),
Kethel en Spaland (1941), Overschie (1941) en Vlaardingerambacht (eveneens 1941).
Eerder was het stedelijk grondgebied gewijzigd: in 1868 werd de westelijke grens met
Vlaardingen (toen nog Kethel en Vlaardinger-Ambacht) verlegd ten gunste van Schiedam,
terwijl in 1873, 1909, 1926, 1934, 1940, 1941 en 1953 de oostelijke grens met Rotterdam
steeds westwaards werd opgeschoven.
De huidige gemeentegrenzen zijn dus dankzij planologisch-administratieve beslissingen tot
stand gekomen, maar zijn ook grotendeels in het landschap herkenbaar. De grens wordt
gevormd door onder meer poldersloten (waarvan de Zweth een oude scheidingswetering
is), waterwegen (de Schiedamsche Schie in het oosten en de Nieuwe Maas in het zuiden)
en een aantal kunstmatige verhogingen (de spoordijk van de lijn Rotterdam - Delft, de kade
van de Oost-Abtspolder). In het westen vormt de deels geplande, deels al gerealiseerde
rijksweg A 4 de grens, terwijl in het oosten de grens een kronkelend beloop heeft dwars
door de bebouwde kom.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Schiedam 69.417 inwoners. De totale oppervlakte
bedraagt 19,88 km2, de bevolkingsdichtheid 3.818 inwoners per km2 landoppervlak.
De gemeente telt vier kernen, de stad Schiedam en de gehuchten Kethel, Windas en
Kerkbuurt. Kethel, waarvan het oude centrum nog duidelijk herkenbaar is, wordt
momenteel door uitbreidingswijken ingebouwd. Kerkbuurt en Windas zijn kleine lineaire
nederzettingen, die in de eerste helft van de 20e eeuw zijn ontstaan.
In de polders ten noorden van de bebouwde kom ligt een aantal boerderijen.
De stad Schiedam is ontstaan bij de in de Middeleeuwen aangelegde bedijkingen langs de
Maas. In de late Middeleeuwen werd de stad een belangrijke vissers- en handelsplaats. In
de 18e eeuw kwam de jeneverproductie tot ontwikkeling, die tot ver in de 19e eeuw de
economie van de stad beheerste.
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Aan het eenzijdig karakter kwam een einde na 1900 door de industrialisatie. Mede door
de verbetering van de vaarwegen (de Nieuwe Waterweg) en onder invloed van de
toegenomen economische activiteiten in de regio (Rotterdam) kreeg de stad een meer
gevarieerde economie. Sindsdien is de stad een belangrijke industriestad (met name zware
metaal).
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ONTWIKKELINGEN TOT CIRCA 1800

De nederzetting, waaruit de stad Schiedam zich heeft ontwikkeld, is ontstaan aan de
uitmonding van de Schie in de Nieuwe Maas, en wel, zoals de naam van de stad aangeeft,
bij een dam in de Schie (zie 5.2.), de waterweg naar Delft. De oudste dam lag bij
Overschie (Ouwerschie), maar in het midden van de 13e eeuw werd, na de inpoldering van
het voorland (zie 4.1.), zuidelijker een nieuwe dam gelegd. In de hier aangelegde dam,
thans nog de Dam genoemd, zorgde een uitwateringssluis voor de afwatering naar de rivier,
terwijl een overtoom aldaar toegang gaf tot de rivier (zie 3.2.). In 1336-1339 is de sluis
door een schutsluis vervangen. In 1778-1779 werd de inmiddels te kleine Oude Sluis
gedempt en vervangen door de Nieuwe of Grote Sluis (ontwerp van stadsarchitect Rutger
van Bol'Es) op de plaats van de voormalige overtoom.
Bij de dam ontstond langs de dijk van de Polder Riviere (aangelegd circa 1245) een kleine
nederzetting van vissers en handelaren, Nieuwerschie genaamd. Pas later is de naam
Schiedam ingeburgerd geraakt.
De ontwikkeling ging razendsnel en werd gestimuleerd door de vestiging van de Hollandse
gravin Aleid van Henegouwen. In 1262 werd toestemming verleend tot de oprichting van
een parochiekerk, in 1270 gevolgd door het recht van jaarmarkt. In 1275, toen het "Huis
te Riviere" (later genoemd Huis Mathenesse; de ruïne staat aan de oostzijde van de
Broersvest) werd gesticht door Aleid van Henegouwen, kreeg de kern stadsrechten.
De stad was aanvankelijk beperkt tot het gebied tussen de Korte Achterweg, de Laan en
de Schie en vanaf de Dam tot de Kreupelstraat. Aan de overzijde van de Schie was rond
de Dam, tussen de Breedstraat, Raam en Korte Haven ook reeds bebouwing ontstaan. In
1316 werd dit gebied bij de stad getrokken. Later in de 14e eeuw werd de stad uitgelegd
naar het noorden, zuiden en westen tot de Noordvest, Vellevest en Westvest en Broersvest,
waarlangs een omwalling of ommuring werd gelegd (circa 1350-1360, zie de kaart van
Jacob van Deventer, bijlage ).
In de as van de dijk werd in de 16e eeuw het markplein aangelegd met de Grote kerk en
het Stadhuis. Het stadhuis werd in het midden van de 16e eeuw opgetrokken, maar in 1606
(na een brand) en 1782 bijna volledig verbouwd. De oudste delen van de Grote of St.Janskerk dateren uit de 14e eeuw. De kerk is in de 15e en 16e eeuw met verschillende
beuken uitgebreid. De kerk werd in 1945-1948 gerestaureerd. Tegen de kerk staat de
voormalige doopkapel, waar sinds 1579 de waag in gevestigd was (in 1748 herbouwd).
Op de kaart van van Deventer is te zien dat in het midden van de 16e eeuw een groot
gedeelte van de stad binnen de vesten nog onbebouwd was. Het terrein was ingericht met
fruitboomgaarden en lijnbanen (waar netten en tuigage voor de vissersschepen werden
vervaardigd). De meeste bebouwing stond langs de oostelijke Schiedijk (Boterstraat-MarktHoogstraat) en bij de Dam en Sluis. Verder was een begin van een stratenpatroon (met
achterstraten) te herkennen met de Lange Kerkstraat, Nieuwstraat, Lange Achterweg en
Kreupelstraat in het oostelijk stadsdeel en de Kethelstraat, de Breedstraat en de noordzijde
van de Schie in het westelijk deel. Het gebied had in het meest oostelijk stadsdeel nog een
open karakter; de bebouwing bestond uit het begijnhof, een drietal kloosters en enkele gasten weeshuizen. De verstedelijking vond pas plaats na de opheffing van het Kruisbroederklooster in 1572. In 1593 werd hier de Broersveldsloot gegraven en aan weerszijden
bebouwd. De rest van het gebied ten zuiden van de Laan bleef tot in de 19e eeuw nagenoeg
vrij van bebouwing. Ook het noordelijke stadsgedeelte bleef tot in de 17e eeuw zeer lande-

-5lijk van karakter. De Spinhuisstraat, de St.Annazusterstraat en het Groenweegje zijn hier
het begin van een stratenpatroon. Zij delen het gebied vanaf de Raamgracht min of meer
in tweeën. Ten zuiden hiervan was het gebied tussen Lange Haven en Westvest nagenoeg
geheel in beslag genomen door scheepswerven en hiermee samenhangende activiteiten
(onder andere zoutketen). Circa 1580 werd de Westmolenstraat aangelegd, waarna de
zuidwestzijde van de Lange Haven geleidelijk bebouwd raakte met bedrijven. Langs de
westelijke oever van de Schie werden kaden aangelegd.
Vanaf de 17e eeuw vonden de voornaamste uitbreidingen in zuidelijke richting plaats langs
de voortdurend langer wordende Schiemonding. Vanaf het begin van haar bestaan heeft
de stad Schiedam te kampen gehad met het dichtslibben van de Schiemonding in de Nieuwe
Maas, waardoor de scheepvaart op de Schie belemmerd werd en de afstand van Schiedam
tot de Schie steeds groter werd. Vele malen opnieuw moest door de aangeslibde gronden
in de rivier een nieuwe Schiemonding gegraven worden, successievelijk de Haven (thans
Lange Haven, aangelegd circa 1300), de Buitenhaven (aangelegd midden 14e eeuw) en de
Voorhaven. De stad groeide evenwel niet zo sterk, dat de oevers van de steeds langer
wordende Schie voor stedelijke bebouwing nodig waren. Zo is op het einde van de 15e
eeuw de eerste bebouwing bij het Hoofd, ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige
Buitensluis, reeds ontstaan, maar wordt deze door onbebouwde gronden van de eigenlijke
bebouwde kom der stad gescheiden.
Hoofdnering was in de 14e eeuw de lakennijverheid en sinds de 15e eeuw de haringvisserij,
inclusief alle aanverwante bedrijven, zoals de scheepswerven en de lijnbanen (vgl. de Baan
en de Grofbaan in het centrum). Ook de koopvaart was van betekenis, met name op de
Oostzee (graan). Als doorvoerhaven (tussen Delft en Dordrecht) verloor de stad zijn
betekenis, nadat in de 14e eeuw de Rotterdamse Schie en de Delfshavense Schie waren
gegraven, waardoor Rotterdam en Delfshaven als handelsplaatsen opkwamen.
In de 17e eeuw was de handel in hout, hennep, zout en granen belangrijk, maar uitgezonderd de handel in granen (jenever) verliep deze ook ten gunste van Rotterdam. Schiedam
was niet vertegenwoordigd in de V.O.C, en de W.I.C. De walvisvangst was in de Gouden
Eeuw wel van enige betekenis.
Op het moment, dat de haringvisserij door de opkomst van Vlaardingen in belang afnam,
besloot men de Nieuwe Haven te graven (1613-1614). De aanleg zou een verbetering van
de spuiing van de grachten tot gevolg hebben. Voor de aanleg werd een gedeelte van de
Westvest ontmanteld en de singel gedempt. Via de Koemarkt kwam de verbinding van de
oude stad met het Nieuwe Werk (de zuidelijke landtong) tot stand. Deze landtong tussen
de Nieuwe Haven en de Buiten Haven zou zich kunnen ontwikkelen als vestigingsplaats
voor industrieën en scheepswerven. In de volgende decennia werden de scheepswerven min
of meer gedwongen de Lange Haven te verlaten en zich op het Nieuwe Werk te vestigen
langs de Buitenhaven en de Nieuwe Haven. Maar daar in dezelfde tijd de kloostergronden,
die een groot deel van de onbebouwde gronden binnen de vesten besloegen en in 1572
geseculariseerd waren, ook voor een groot gedeelte als bouwterrein aan particulieren
uitgegeven werden (het Broersveld), heeft het tot in het begin der 19e eeuw geduurd,
voordat de gronden van het Nieuwe Werk grotendeels bebouwd waren.
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jaar
1494
1514
1632
1732
1829

Schiedam

Kethel

465
470

40

1378
1504
1800

77
93
126

Nieuwland

41

Mathenesse

16
22
44

Met het Nieuwe Werk bereikte de stad een omvang, die tot het einde van de 19e eeuw
slechts incidenteel zou worden overschreden. Uitbreidingen naar het noorden (Nieuwland)
en oosten (Mathenesse) kwamen nauwelijks tot stand, ondanks het feit, dat de stad hier in
de 17e eeuw de heerlijke rechten over verwierf. Ten westen van het havenhoofd breidde
de bebouwingsconcentratie zich in de loop der tijd in de richting van de het Nieuwe Werk
uit, tot zij omstreeks het midden van de 18e eeuw hierop aansloot (de Hoofdstraat). Ook
langs de invalroutes vanuit Rotterdam en Overschie was sprake van enige voorstedelijke
ontwikkeling.
Dat de stadsuitbreiding eigenlijk nooit een succes is geweest, kwam door de omstandigheid,
dat de stad zich op dat moment in een periode van economische heroriëntatie bevond. De
haringvisserij verliep, de handel had nooit een grote vlucht kunnen nemen en de met deze
bedrijfstakken samenhangende activiteiten namen ook af. Tegen het einde van de 17e eeuw
(vanaf 1672) kwam de moutwijnfabricage op en werden in enkele betrekkelijk korte
conjunctuurgolven vele mouterijen en branderijen gesticht (zie tabel 2.). Ook werd het
aantal molens op de stadswallen sterk uitgebreid (tot 18 circa 1800).
Tabel 1. Het aantal branderijen in Schiedam 1700-1800.
jaar
1700
1726
1780
1798

aantal
34
121
154

260

Veel branderijen vestigden zich in de oude haringpakhuizen. Vooral het noordelijke stadsgedeelte (de "Brandersbuurt") en de oostelijke zijde van de Lange Haven waren favoriete
vestigingsplaatsen. De opslag van het eindproduct vond voornamelijk plaats in pakhuizen
aan de Lange en Korte Haven. De westzijde van de Lange Haven ontwikkelde zich geleidelijk tot woongebied voor de tot welstand gekomen branders.
De nieuwe economische bloeiperiode, vooral in de tweede helft van de 18e eeuw, kreeg
duidelijk gestalte in de verfraaing van de stad. De bouw van de Korenbeurs in 1787-1792
nabij de Nieuwe Sluis (een ontwerp van C.G.F. Giudici en Rutger van Bol'Es, in 1841 na
een brand in oude stijl herbouwd) was hiervan het symbool. De laatstgenoemde architect
ontwierp in de zelfde tijd nog tal van openbare gebouwen in zijn functie als stadskameraar
zoals het Blauwhuis (vrouwenverbeterhuis) aan de Lange Nieuwstraat (1764-1765) en het
(voormalig) katholiek weeshuis Lindenhof aan de Lange Achterweg (1779-1782). Onder
zijn toezicht werd het stadhuis verbouwd (1782). Giudici ontwierp onder meer het Sint
Jacobsgasthuis (1786-89) aan de Hoogstraat (thans museum).
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stedelijke ruimte (met de beurs en de vernieuwde sluis), zoals die eerder door de Grote
Markt gevormd werd.
Een stimulans voor de vestiging op het Nieuwe Werk was de herinrichting van het gebied
naar een ontwerp van Horsman (1867-68). In het gebied, dat als vestigingsplaats voor
bedrijven een mislukking was gebleken maar allengs een geliefd woonoord voor het
Schiedamse patriciaat was geworden, werd een langwerpig stadspark aangelegd. Langs de
Lange Nieuwstraat en de Tuinlaan, aan weerszijden van het park werden patricierswoningen
gebouwd. In 1779 werd een verbod uitgevaardigd tot bedrijfsvestiging, maar dit zou in de
19e eeuw veelvuldig genegeerd worden. Achter de huizen, aan de havens, werden veel
stokerijen gesticht (zie 6.2.2.).
Als planmatig ontworpen woon- en nijverheids-uitbreiding uit de tweede helft van de 18e
eeuw is deze Plantage een unikum in Nederland. Door J.D. Zocher jr. is de parkaanleg
in 1826 naar de trant van de tijd gewijzigd (zie 6.2.2.5.).
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FYSISCHE GESTELDHEID

3.1.

Bodem en reliëf

De bodem in de gemeente Schiedam behoort tot het inversielandschap. Het bestaat
voornamelijk uit jonge zeeklei-op-veengronden. Plaatselijk is de laag jonge zeeklei echter
van een dermate geringe dikte, dat beter van veengrond gesproken kan worden.
Aangezien het grootste deel van de gemeente tegenwoordig uit de bebouwde kom bestaat,
kan slechts voor een gering deel (in het noorden) nog van een "natuurlijk" landschap
worden gesproken.
De genese van dit landschap dateerde van circa 2300 voor Christus toen als gevolg van het
sluiten van de strandwallen langs de kust veengroei in het land daarachter begon op te
treden. Door zeewaterstijgingen braken de strand- en oeverwallen (van de Maasmonding)
echter verschillende malen door waarbij het veenpakket gedeeltelijk werd opgeruimd en
klei zich afzette. De voornaamste doorbraken vonden in de vroege Middeleeuwen plaats,
tot in de 12e eeuw.
De doorbraken uitten zich in vloedkreken. Wanneer het water rustiger werd, verlandden
deze: ze slibden vol met klei en zand. De kreken in het noorden van Schiedam vormden
uitlopers van stelsels vanuit Vlaardingen en Maasland/Schipluiden (vanuit de Gantel). De
afzettingen binnen de huidige gemeente van klei en zand zijn daarom relatief gering geweest
in vergelijking met de eerdergenoemde gemeenten en beperkten zich voornamelijk tot het
genoemde krekenstelsel.
Aanvankelijk lagen de verlande vloedkreken lager in het landschap, maar door klink en
oxidatie van het veen, vond inversie plaats, waarbij de kreken als ruggen in het landschap
te voorschijn kwamen. Zo ontstond een reliëf van circa 0,5-1,0 meter. De kreekruggen
liggen op een hoogte van circa 2,0-2,5 m -NAP, de polders eromheen circa -3,0 m -NAP.
In Schiedam zijn deze zavelige kreekruggen als smalle banen nog duidelijk op het
kaartbeeld (zie figuur 8) terug te vinden. De Harreweg ligt op zo'n natuurlijke hoogte,
terwijl ook de omgeving van de Woud weg en de Groeneweg reliëfrijk is. De lagergelegen
kommen bestaan voornamelijk uit een dunne laag (minder dan 40 cm dik) klei-opveengrond, overgaand in kleiig veen.
De gronden ten zuiden van de Oude Maasdijk (zie 4.1.) zijn alle in de Middeleeuwen en
de vroeg-Moderne tijd ingepolderd. De stad Schiedam is op zo'n ingepolderd stuk land
ontstaan. De bekade en bedijkte terreinen zijn in de loop der eeuwen tot bebouwd terrein
omgevormd, zodat er van de oorspronkelijke bodem niets meer te vinden is.
Omdat het "natuurlijk" landschap binnen de gemeente een beperkt oppervlakte heeft, kan
geen algemene terreinhelling bepaald worden. De in vroeger eeuwen aanwezige helling van
zuid naar noord is met de voortschrijdende bebouwing zonder betekenis geworden.

3.2.

Afwatering

De Schiedamse afwateringszaken ressorteren onder het hoogheemraadschap Delfland. De
bebouwde kom is gedeeltelijk ontpolderd. Het oostelijk deel van dit gerioleerd gebied
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boezemwateren in zuidelijke richting af op de Nieuwe Maas.
Tegenwoordig watert de gemeente nog af via twee boezemstelsels: via de Vlaardingervaart
en via de Schie. Beide stelsels corresponderen in grote lijnen met de Middeleeuwse Westen Oostambachten (gescheiden door de Vlaardingerweg naar Kethel en de Hargweg). De
Vlaardingervaart komt via sluizen uit in de Haven van Vlaardingen.
De Schieboezem bestaat uit een aantal aftakkingen, waaronder de voormalige Poldervaart
en de Schiedamsche Schie. De Poldervaart (gegraven inde periode 1280-1330) loosde haar
water tot circa 1970 via de Vijfsluizen (in 1587 vereenigd, in 1896-98 vernieuwd) op de
Maas. Hier werd sinds 1864 de natuurlijke afwatering bijgestaan door het stoomgemaal Van
der Goes, in 1937 vervangen door het dieselgemaal Van der Schalk. Rond 1970 werd de
Poldervaart van de boezem afgesloten en gedeeltelijk gedempt. De bemalingsinstallaties
zijn opgeruimd. Sindsdien maakt men gebruik van de Schiedamsche Schie respectievelijk
de Nieuwe Haven, de Lange Haven, de Buitenhaven en de Westerhaven. Aan de monding
van de Westerhaven staat het Schiegemaal, één van de grote boezemgemalen van Delfland.
Een tweetal schutsluizen zorgen ervoor dat ondanks de verschillende peilen toch
scheepvaartverkeer in de binnenhavens mogelijk is. In de binnenstad ligt een sluis tussen
de Dam en de Korte Dam, terwijl aan het einde van de Buitenhaven de Buitensluis ligt (zie
ook 5.2.).
De gemeente telt een drietal waterschapsdelen: de Holierhoekse en Zouteveense Polder,
de Noord Kethelpolder en de Nieuwlandsche Polder, die een eenheid vormt met de Babbers, Harg- en West-Abtspolder.
De Holierhoekse en Zouteveense polder vormt tegenwoordig één waterschapsdeel. Tot 1859
waren het twee afzonderlijke polders met als grens de Zweth, de huidige gemeentegrens
tussen Schiedam en Schipluiden. Alleen de Holierhoekse polder behoort dus tot de
gemeente. De polder waterde af via drie molens die uitsloegen op de Vlaardingse Vaart.
In 1868 werd het Zwethstoomgemaal in gebruik genomen. Dit is circa 1936 buiten werking
gesteld en in 1980 gesloopt. De polder werd sindsdien in zijn geheel bemalen door het in
1883 gestichte stoomgemaal aan de Vlaardingse Schouw. Sinds 1919 maakt dit gemaal,
staande op het grondgebied van Schipluiden, gebruik van elektriciteit als aandrijfkracht.
De Noord-Kethelpolder waterde aanvankelijk via twee molens uit op de Schie respectievelijk de Poldervaart. Deze werden in 1872 vervangen door een stoomgemaal langs de Schie
ten noorden van Kandelaar op het grondgebied van Rotterdam. In de oude behuizing werd
in 1921 een diesel-, in 1933-34 een elektrogemaal geïnstalleerd.
De Nieuwlandsche Polder en de Babbers-, Harg- en West-Abtspolders waterden tot het
begin van de 20e eeuw ieder apart uit op de Poldervaart via windmolens, sinds het midden
van de jaren '20 met motorgemalen. Kleine polders zoals de 's-Gravelandsche Polder en
de Klein Babberspolder waterden af via de Nieuwlandsche Polder. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn de genoemde polders samengevoegd. Het gemeenschappelijk, dubbel
elektrogemaal staat aan de Fokkerstraat.
De buitendijkse polders ten westen van de Haven (het Buitenland van de Babberspolder,
het Zuidergors en het Buitengors) en ten oosten van de Haven (Nieuw-Mathenesse en de
Keilepolder) waterden via duikers en sluizen af, uitgezonderd Nieuw-Mathenesse, dat via
een molen op de Haven afwaterde. Vanaf circa 1870 werden de genoemde polders
opgeheven. Ze werden opgehoogd tot industrieterrein of woonwijk, dan wel afgegraven

-10tot haven. Ook een aantal binnendijkse polders (Oud-Mathenesse, Oud- en NieuwWestfrankenland en de Spangensche Polder) werden in de 20e eeuw ontpolderd en
aangesloten op het riool van Schiedam.
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LANDSCHAPSSTRUCTUUR EN GRONDGEBRUIK

4.1.

Agrarisch grondgebruik

Vanwege de venige bodem werden de Polder Noord Kethel en de Holierhoeksche polder
relatief laat ontgonnen (12e eeuw) in vergelijking met de overige polders in MiddenDelfland. Voor de ontwatering van het natte gebied werd gebruik gemaakt van reeds
bestaande wateren (de Schie), die zoveel mogelijk rechtgetrokken werden (zoals de Zweth
en de Harg). Haaks op deze assen kwam een strokenverkaveling tot stand, die door het
bochtige verloop van de ontginningsassen een licht gerend karakter vertonen en plaatselijk
onregelmatig van vorm zijn. Anders dan de eerder ontgonnen polders in de regio zijn de
stroken hier relatief kort gehouden.
Aanvankelijk lagen de boerderijen voornamelijk langs de genoemde wateren annex
ontginningsassen, maar toen door inklinking van de venige kommen inversie optrad, werden
de boerderijen verplaatst naar de hoger gelegen kreekruggen. Hier werden ook de
voornaamste verbindingswegen (o.a de Woudweg, de Harreweg en de Groeneweg)
gesitueerd. Nadat in het midden van de 12e eeuw (rond 1164) grote overstromingen de
omgeving van Schiedam hadden geteisterd, werd eind 12e eeuw de maasdijk aangelegd.
Het huidige Schiedam lag daar buiten. Deze oude dijk liep noordelijk van Schiedam (zie
figuur 7). Nabij Overschie werd de Schie afgedamd. Ongeveer een halve eeuw later werden
in het toenmalige buitendijkse gebied nog enige polders drooggelegd en bedijkt (Nieuwland,
Mathenesse en Riviere). Tussen de bedijkingen van Nieuwland en Riviere werd een nieuwe
dam gelegd met een spuisluis. Hier werd het Huis te Riviere gebouwd, waar het huidige
Schiedam ontstond (zie hoofdstuk 2).
Door aanslibbing breidde het buitendijks gebied zich voortdurend uit. Door de voortdurende
uitleg van de havenhoofden werd de landaanwinning verder gestimuleerd. In de late
Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd (tot het begin van de 17e eeuw) werden NieuwMathenesse, Oud-West en Oud-Oostfrankenland bekaad, later nog gevolgd door de NieuwWestfrankenlandsche Polder ten westen van het havenhoofd en de Keilepolder daar ten
oosten van. In deze nieuwe polders kwam een regelmatige strokenverkaveling tot stand.
Omvangrijke (18e en 19e eeuwse) aanwassen als het Zuidergors en het Buitengors werden
niet bedijkt. Pas na de aanleg van de Nieuwe Waterweg werden deze stroken land van
steenweringen voorzien (zie 5.3.).
Zowel in de oude venige polders als op de later bedijkte polders werd voornamelijk veeteelt
uitgeoefend. Op de natte en arme venige grond was geen akkerbouw mogelijk. Vanaf de
late Middeleeuwen was het gebied een belangrijk veeteeltgebied (rundvee en paarden, in
de 19e eeuw ook varkens) en sloot het dus nauw aan bij het agrarisch bedrijf in de regio
Midden-Delfland. Vooral de rundveestapel behoorde tot de grotere van de provincie. Op
de weinige akkers werden voedergewassen (haver) verbouwd. Granen voor de voedselvoorziening van de stad en voor de jeneverproductie werden uit het buitenland geïmporteerd
(Oostzeelanden).
De moutwijnbranderijen leverden een belangrijk afvalprodukt voor de veeboeren: de
spoeling. Dit werd aan het vee gevoerd, dat na vetmesting naar het buitenland (GrootBrittannie) werd geëxporteerd. Met de agrarische crisis vanaf 1883, mede veroorzaakt door
omvangrijke vleesimporten uit Noord- en Zuid-Amerika, viel de Engelse markt weg. De
boeren schakelden van de vetweiderij over op het consumptiemelkbedrijf. Hiervoor was
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de vraag naar dit afvalprodukt zou één van de oorzaken zijn geweest voor de achteruitgang
van de jeneverindustrie in Schiedam (zie 6.2.1.).
De meeste boerderijen beschikten over een boomgaard en moestuin, waar groenten en fruit
voor eigen gebruik werden geteeld. Ook buiten de stadssingels langs de belangrijkste
uitvalswegen en binnen de singels op het Nieuwe Werk en in de omgeving van het huidige
Broersveld lagen tuinbouwcomplexen. Deze tuinbouwgebieden verdwenen met de
toenemende verstedelijking van de binnenstad en de aanleg van de 19e en 20e eeuwse
uitbreidingswijken.
Een tuinbouw op een meer commerciëele basis kwam pas in de eerste helft van de 20e eeuw
tot ontwikkeling, maar bleef zeer beperkt. Te Bijdorp langs de Poldervaart werden enkele
kassencomplexen (meest onverwarmd) aangelegd.
In 1922 werd een veiling gesticht, maar deze had geen grote omzetten. Reeds voor de
Tweede Wereldoorlog werd de organisatie weer opgeheven.
De buitendijkse gronden werden tot 1900 gebruikt voor houtleverantie. Er lagen
omvangrijke stroken met boombeplanting (onder andere wilgen). Vanaf het derde kwart
van de 19e eeuw kregen deze gronden een andere functie: er werd op het Zuidergors en
Buitengors een groot Sterrenbos aangelegd, dat na 1900 geleidelijk gekapt werd ten behoeve
van havenaanleg en industrievestigingen.
De laatstgenoemde ontwikkelingen zijn samen met de aanleg van nieuwbouwwijken
verantwoordelijk voor een afname van het landbouwareaal, die tijdens het Interbellum op
gang kwam. Na de oorlog heeft deze trend zich voortgezet en heeft de uitbreiding van de
bebouwde kom een dermate omvang aangenomen, dat alleen in het noorden van de
gemeente nog een open weigebied is te vinden. Dit omvat nog geen 20% van de totale
oppervlakte van de gemeente.

4.2.

Niet agrarisch grondgebruik

Zoals in 4.1. aangeduid, liep in de periode 1900-1940 het agrarisch bodemgebruik fors
terug. Circa 1945 werd geen landbouw meer uitgeoefend ten zuiden van de lijn
Vlaardingerdijk-Noordvest-Schiedamsche Schie. De weidegronden waren opgehoogd voor
de aanleg van woonwijken, parken of bedrijfs- en industrieterreinen, of vergraven tot
koopvaart- en industriehavens (zie hoofdstuk 6). Na de oorlog zou dit proces zich
onverminderd voortzetten.
De Schiedamse bevolking voorzag zich vanaf het ontstaan in haar voedselvoorziening mede
via de visserij. Aanvankelijk werd op de binnenwateren (de Nieuwe Maas) gevist, vanaf
de 14-15e eeuw ging men ook de zee op. Tot de 17e eeuw was de haringvisserij één van
de peilers van de Schiedamse economie. In de Gouden Eeuw leidde de concurrentie van
Vlaardingen tot de ondergang van de zeevisserij in de jeneverstad. De riviervisserij
handhaafde zich tot in de 20e eeuw. Rond 1900 was bij de steenwering van het Buitenland
van de Babberspolder de zalmvisserij Prins Hendrik gevestigd. Door de normalisering van
de rivier, door de vervuiling en door overbevissing ging deze bedrijfstak echter in het
midden van deze eeuw ten onder.
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Visuele karakteristiek

Het beeld van Schiedam wordt in belangrijke mate bepaald door de vele industriële
bebouwing langs de oever van de Maas: loodsen, hoge kranen etcetera. Ten westen van
het havenhoofd staan enkele torenflats. Ten noorden van de zeedijk liggen voornamelijk
woonwijken, waar de verschillende kerktorens en hoge flatgebouwen (onder andere in de
wijken Nieuwland en Groenoord) blikvangers zijn. De ligging van de binnenstad en de
Westvest is te herkennen aan de molens, die op een zeer hoge stelling staan, en het
stadskantoor, gehuisvest in een reusachtige torenflat. Ten noorden van de A 20 vormt het
Beatrixpark een groene overgang naar het open weidegebied van Midden-Delfland.
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INFRASTRUCTUUR

5.1.

Landwegen

Gezien de relatief goede verbindingen over water, waarover de meeste steden in Holland
rond 1800 beschikten, ontstegen de landwegen over het algemeen niet de interlokale functie.
De belangrijkste verbindingen waren meestal aangelegd over dijken en kaden. Zo ook in
Schiedam. Het dijktraject naar Vlaardingen en werd in 1809/10 bestraat, naar Rotterdam
(via de Zeedijk) en Overschie en Delft (via de Overschieseweg) in 1835. Zo beschikte de
stad al in het midden van de 19e eeuw over goede verbindingswegen met de omliggende
steden.
De dijk tussen Maassluis en Rotterdam werd in 1827 tot provinciale weg benoemd en was
tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog een tolweg. Bij de Vijfsluizen stond een tolhuisje.
Ook bij Overschie werd tol geïnd, en wel van 1836-1942.
Sinds het einde van de jaren '20, met het toenemende autoverkeer, voldeed de dijkroute
steeds minder als verbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam. Daarom werd er een
rijksweg gepland die deze plaatsen met elkaar zou verbinden (rijkswegenplan 1928). De
route kwam op ruime afstand van de rivier te liggen, ruim ten noorden van de toenmalige
bebouwde kom. In 1931 vingen de werkzaamheden aan. De Tweede Wereldoorlog zorgde
echter voor een aanzienlijke vertraging. Pas in 1958 kwam het gedeelte VlaardingenRotterdam gereed. De weg werd tot A 20 gedoopt.
Tot die tijd maakte het verkeer in Schiedam gebruik van een een route door de oude kern,
eveneens onderdeel van het genoemde rijkswegenplan: het verkeer werd langs de
Rotterdamsedijk en de Vlaardingsedijk geleid met de Burgemeester Knappertlaan en de
Oranjestraat-Gerrit Verboonstraat en Koemarktplein als verbindingen. Voor de
verwezenlijking van dit plan (verbreding van de rijbaan) werden de nodige doorbraken
gepleegd (zie 6.2.2.1.). Tegelijk werd met de verbreding van de Broersvest een begin
gemaakt met de verbetering van de verbinding naar het noorden. Door de aanleg van de
's-Gravenlandseweg in aansluiting op de Broersvest (na de oorlog) werd deze noordelijke
uitvalsweg voltooid.
De verbindingswegen met het omliggende platteland waren dikwijls van zeer oude datum.
Ze volgden meestal de kreekruggen, die na de inklinking van de omliggende venige gronden
te voorschijn waren gekomen (zie 3.1. en 4.1.). In de tweede helft van de 19e eeuw werden
deze bochtige zand- of kleiwegen van een goede verharding voorzien. In 1864 spraken
Kethel, Schipluiden en Vlaardinger-Ambacht af, om de wegen in hun gemeenten
gezamenlijk te verzorgen. Kort nadien werden de Groene Weg, de Harreweg, de Vlaardingseweg en de Woudweg van een grindverharding voorzien. In de 20e eeuw werden ze
bestraat en/of geasfalteerd.
Na de oorlog zijn enkele van deze historische wegen belangrijk aangetast. Ze lopen dood
in nieuwbouwwijken of zijn onderdeel geworden van brede doorgaande verbindingen, zodat
hun oude karakter volledig verloren is gegaan. In de gebieden die de oprukkende bebouwing
nog niet bereikt heeft, is het oude wegenpatroon daarentegen nog vrijwel onaangetast.
Rond 1800 was er een diligence-dienst tussen Rotterdam en Maassluis. Sinds 1868 werd
er een omnibusdienst naar Rotterdam onderhouden, in 1923 vervangen door een busdienst.
Tevens was er met Rotterdam een tramdienst (zie 5.4.). In 1923 werd er tevens een
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Overschie en Hillegersberg. Ook waren er busdienst op Maassluis, Vlaardingen en Kethel.
De busdiensten werden (na verschillende overnames) vanaf de jaren '30 allen geëxploiteerd
door de Rotterdamse Elektrische Tram (R.E.T.).

5.2.

Wateren

De monding van de Maas was in de vroege Middeleeuwen vermoedelijk een vrij brede
delta, bestaande uit een gors- en schorrenlandschap dat bij hoog water onderliep. De
bedijkingen in de late Middeleeuwen perkten deze delta in, die zich al spoedig verder
versmalde doordat de Maas een deel van zijn water kwijtraakte.
Tot de Sint-Elizabethsvloed (1421) waterden de Maas, de Lek en de Waal voornamelijk
via de Maasdelta af. Na 1421 verlegden de Waal en de Maas hun afwatering naar de
Biesbosch en het Hollands Diep. Alleen de Lek waterde af via de Nieuwe Maas, waardoor
slechts een kwart van de waterhoeveelheid van vóór 1421 via de Maasmonding de Noordzee
bereikte.
De geringe stroming van de rivier veroorzaakte verzanding, waardoor de platen zich
vormden, waaruit het eiland Rozenburg is ontstaan. De rivier splitste zich in twee armen:
een noordelijke tak, genaamd het Maassluis Diep of het Scheur en een zuidelijke tak, de
Brielse Maas en het Botlek. Ook deze verzandden en bleken in de 18e eeuw nauwelijks
geschikt voor scheepvaart. Vanuit Schiedam voeren de zeeschepen door de Oude Maas naar
Dordrecht en vervolgens via de Dordtse Kil, het Hollands Diep en de Haringvliet om via
het Goereese Gat de Noordzee te bereiken. Er werd wel spottend opgemerkt, dat
Hellevoetsluis halverwege Rotterdam en Indië lag. Een verbetering leek de aanleg van het
kanaal door Voorne in 1827-29. Toen echter rond 1850 de diepgang van de schepen fors
toenam, bleek ook dit kanaal niet aan de eisen des tijds te voldoen.
Naar een plan van Caland, ontworpen in 1857, werd dwars door de zogenaamde Hoek van
Holland tussen 1866 en 1868 de Nieuwe Waterweg gegraven, met als doel een directe
verbinding van Rotterdam naar de zee te verkrijgen. De Nieuwe Waterweg bleef echter
smal en ondiep, doordat zich langs de oevers van de rivier zand afzette; de rivier verdiepte
zich niet automatisch door de werking van de ebstroom, zoals Caland gehoopt had. Vanaf
1881 werd de Waterweg uitgebaggerd en genormaliseerd (met stenen dammen) om deze
op diepte te houden of verder te verdiepen. In 1886 voldeed de Nieuwe Waterweg aan de
eisen die toen gesteld werden. Sindsdien is de diepte regelmatig aangepast aan de wensen
van het scheepvaartverkeer.
Om de rivieroevers tegen hoog water te bechermen (de eb- en vloedwerking was toegenomen) werden kort daarna een aantal stenen rijksdammen aangelegd (zie 5.3.).
Op de Maas komt de Schiedamsche Schie uit, de westelijke van de drie takken, waarin de
Delftsche Schie zich bij Overschie splitst. Zij loopt van daar in een bocht naar de Nieuwe
Beurs- of Binnensluis met als voortzetting de Lange Haven en de Buitenhaven. De
Buitenhaven staat door een tweede schutsluis, de Buitensluis genaamd, in verbinding met
de Nieuwe Maas.
De vaart moet reeds voor 1299 in gebruik zijn geweest als vaarwater. In die tijd lag de
monding bij de Binnensluis. Door de vorming van aanwassen kwam in de loop der tijden
de monding steeds zuidelijker te liggen. De haven en de havenhoofden moesten voortdurend
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Buitenhaven (circa 1400) en de Voorhaven.
De Nieuwe Haven werd in het begin van de 17e eeuw gegraven om de havencapaciteit te
vergroten (zie hoofdstuk 2).
De Poldervaart, in de late Middeleeuwen gegraven ten behoeve van de afwatering in
Delfland, was eveneens een belangrijke vaarweg. In de jaren '70 en '80 van de 20e eeuw
zijn gedeelten van de vaart gedempt en voor het scheepvaartverkeer gesloten.
De beide schutsluizen tussen de Voorhaven en Buitenhaven enerzijds en de Lange Haven
en Schie anderzijds hadden een beperkte capaciteit. Ze waren alleen geschikt voor
binnenvaartschepen, niet voor zeeschepen. In het derde kwart van de 19e eeuw werden tal
van plannen ontworpen om Schiedam een moderne havenoutillage te verschaffen (zie figuur
14). Gerealiseerd is alleen het plan van de twee raadsleden J.B. Nolet en L.G. Greve voor
de aanleg van de Westerhaven (1860), een doodlopende binnenhaven, die aansloot op de
Nieuwe Haven (zie figuur 14). Naast de economische functie (langs de haven verrezen vele
branderspakhuizen) had het kanaal ook een waterstaatkundige bestemming. Ten behoeve
van de doorspuiing van de havens van Schiedam werd in 1861 een toegangskanaal gegraven
naar de inlaatsluis in de Frankenlandsche dijk en een buitendijks spuikanaal. Na de aanleg
van de Wilhelminahaven kwam de Westerhaven op deze haven uit. Na de oorlog is de
verbinding gedempt, en sindsdien maakt men gebruik van de Spuihaven. Deze haven dateert
uit de tweede helft van de 19e eeuw, evenals het daarnaast gelegen Balkengat (1898-1899),
dat echter na de Tweede Wereldoorlog is gedempt.
De Westerhaven bleek te klein voor de moderne zeescheepvaart, toen de Nieuwe Waterweg
werd geopend. Daarom werden in de eerste decennia van de 20e eeuw een aantal grote
havenbassins aangelegd. Voor het moderne verkeer met zeeschepen werd de Wilhelminahaven aangelegd (monding gegraven in 1914-1915, havenkom in 1920-1921), terwijl een
moderne industriehaven, de Dokhaven voor Wilton-Feijenoord in 1915 gereed kwam. Direct
ten oosten van de gemeentegrens, op het grondgebied van Rotterdam, ligt de Merwehaven,
een uitbreiding van de industriehaven van de Schiedamse scheepswerf Gusto, de
Oosterhaven (gegraven circa 1902 als eerste zeehaven van Schiedam). In 1930 werd ten
westen van de Wilhelminahaven de Westerhaven gegraven, maar deze is na 1945 gedempt.
De genoemde industriehavens (de Wiltonhaven en de Wilhelminahaven) zijn tijdens het
Interbelllum en na de Tweede Wereldoorlog enkele malen verbreed.
In de 19e en 20e eeuw waren er regelmatige veerdiensten op onder andere Delft, Hoek van
Holland, Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam, Oostvoorne, Brielle en Dordrecht. In 1866
werd een stoombootdienst op Gorinchem en 's-Hertogenbosch geopend. Een stoombootverbinding met Rotterdam kwam in 1868 tot stand. Bij het Hoofd was de aanmeerplaats.

5.3.

Dijken en kaden

De oudste bedijking binnen de huidige gemeente lag noordelijk van de oude kern. De
Vlaardingerdijk, aangelegd eind 12e eeuw ongeveer op de plaats van de huidige
Burgemeester van Haarenlaan, liep in noordoostelijke richting in een rechte lijn naar
Overschie. Deze Oude Dijk, rond de Tweede Wereldoorlog als zodanig nog bekend (zie
figuur 7) is nadien geheel van het kaartbeeld verdwenen.
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aanwassen Nieuwland, Riviere en Oud-Mathenesse, waarachter Schiedam ontstond. Deze
dijk, die binnen de stad de Vlaardingerdijk, de Vlaardingerstraat, de Dam, de Hoogstraat
en de Rotterdamsedijk volgde, bleef als zeedijk functioneren tot 1897. In de loop der
eeuwen werd de dijk, waterstaatkundig aangeduid als Maasdijk en Schielands Hooge
Zeedijk, stelselmatig verhoogd, zodat een duidelijk hoogteverschil is waar te nemen met
de gelijktijdig aangelegde bedijkingen van de Boterstraat en de Breedstraat, die als
rivierwaterkeringen minder werden verhoogd.
In 1897 werden genoemde dijken slaperdijken en werd een nieuw stelsel van hoogwaterkeringen aangelegd. Dit stelsel volgde de West-Frankenlandsedijk, de Hoofdstraat, Buitensluis
en Maasdijk om via de huidige Mathenesserstraat op Schielands Hooge Zeedijk aan te
sluiten. Rond 1970 werd de waterkering op Deltahoogte gebracht en is het tracé op enkele
plaatsen licht gewijzigd.
De gronden buiten de hoogwaterkering worden ook beschermd door steenweringen. De
oudste, die langs het Buitenland van de Babberspolder liepen, dateerden van 1889-1890,
toen langs een groot gedeelte van de Nieuwe Waterweg door rijkswaterstaat dergelijke
dammen werden aangelegd. Tijdens het Interbellum is het stelsel sterk uitgebreid, met
nieuwe steenweringen in de Wilhelminahaven en tussen de Spuihaven en de Voorhaven.
Hier liggen nog steeds lange stroken steenweringen.
Van de oude kadenstelsels, die tot circa 1890 de buitendijkse gronden beschermden, is niets
meer over. Alleen de Westfrankenlandsedijk en de dijk van Nieuw-Mathenesse zijn, zoals
al vermeld, bewaard gebleven. Deze dijken werd al in 1897 tot hoogwaterkering
opgehoogd.
Binnen de hoogwaterkering ligt nog een aantal kaden langs de binnenwateren: onder andere
langs de havens, langs de Schie, de Poldervaart, de Polderwatering etcetra. Daarnaast zijn
in de 19e en 20e eeuw dijklichamen tot stand gekomen zonder een duidelijk waterkerende
functie: de spoordijken van de lijnen Rotterdam - Delft en Schiedam - Hoek van Holland
en de grondlichamen van de rijkswegen A 20 en A 4.

5.4.

Spoor- en tramwegen

De gemeente werd in 1847 aangesloten op de spoorlijn Rotterdam - Amsterdam, via 'sGravenhage en Delft. De lijn werd geëxploiteerd door de H.U.S.M., één van de
voorgangers van de huidige N.S.
Vanuit Delft loopt de lijn in rechte lijn parallel aan de Schie, haaks op de verkaveling. Het
traject werd op Schiedam gericht (en niet op Rotterdam) om een zeer scheve overbrugging
van de Schie te voorkomen. Ruim ten noorden van de toenmalige stad boog de lijn
oostwaart richting Rotterdam. Schiedam werd dus op ruime afstand gepasseerd.
Het station verrees ten oosten van de overweg in de Singel, de weg naar Overschie, en lag
ver buiten de toenmalige gemeente Schiedam. In 1888 werd het station verder oostwaart
verplaatst. In 1963 is wederom een nieuw stationsgebouw in gebruik genomen.
Omdat het station dichter bij de westelijke woonwijken van Rotterdam ligt dan bij de meeste
Schiedamse woonwijken, maken de bewoners van Rotterdam-west relatief veel gebruik van
het station. Vandaar dat het station tegenwoordig als Schiedam-Rotterdam West in het
spoorboekje is terug te vinden.
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bij Windas. Tot 1899 werd dit halte Buitenkerklaan genoemd, sindsdien de halte Kethel.
Door de excentrische ligging van de lijn had het spoor voor de jeneverstad weinig
ruimtelijke gevolgen. De ontwikkeling van een stationswijk (langs de Singel) kwam laat
op gang en was pas rond de Tweede Wereldoorlog voltooid (aanleg Prof. Kamerlingh
Onneslaan). Pas op dat moment werd het station in de stedelijke bebouwing opgenomen.
De lijn lag niet alleen ver verwijderd van de stad, maar ook van de havens. In een
aansluiting op de havens was niet voorzien.
Dit was evenmin het geval met de spoorlijn naar Hoek van Holland, aangelegd van 18861891. Toen de Nieuwe Waterweg in de tachtiger jaren van de vorige eeuw eindelijk aan
de verwachtingen ging voldoen, ontstond de behoefte aan een spoorlijn van Schiedam naar
Hoek van Holland. Men hoopte hiermee de industrialisatie van dit gebied een extra impuls
te geven.
De lijn boog als een aftakking van de oude lijn vanaf het station Schiedam af naar het
zuidwesten en bereikte pas bij Vlaardingen de Maasoever. Voor de industrialisatie van
Schiedam was de lijn dus van beperkt nut, omdat hij op Schiedams grondgebied nog steeds
ver verwijderd van de Waterweg lag en er geen raccordementen werden aangelegd. Langs
de lijn vestigden zich slechts een beperkt aantal bedrijven.
Tegenwoordig maken vooral forenzen gebruik van de lijn. Ten behoeve van deze reizigers
werd in 1975 een nieuwe halte geopend, Schiedam-Nieuwland in het noorden van de
gelijknamige wijk. De halte werd reeds in 1985 van een nieuwe behuizing voorzien.
De lijnen liggen door de gehele gemeente op dijklichamen en vormen daardoor visuele
scheidingslijnen. Tot na 1945 lag de lijn in het open polderland. Tegenwoordig vertonen
zij ook kenmerken van een functionele scheiding tussen woonwijken (Nieuwland) en
recreatieterreinen (Beatrixpark). Toen na de Tweede Wereldoorlog ten noorden van de
spoorlijn nieuwbouwwijken verrezen, werden de vele gelijkvloerse kruisingen problematisch. In de periode 1956-1959 werd de lijn verhoogd en werden tal van viaducten en
nieuwe bruggen gebouwd over de verschillende wegen en de Schie.
Naast de spoorlijn is er ook een tramverbinding met Rotterdam, geëxploiteerd door de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (R.T.M., tegenwoordig Rotterdamse Elektrische
Tram genaamd).
In 1882 werd de lijn van Rotterdam naar Delfshaven doorgetrokken naar Schiedam. Het
tracé liep over de Rotterdamsedijk en eindigde op de Koemarkt. Hier stond een wachtlokaal
(1909).
De dienst werd aanvankelijk uitgeoefend met een stoomtram. Sinds 1907 maakt men
gebruik van een electrische tram. Deze vernieuwing ging gepaard met de aanleg van de
Koemarktlus (1909), zodat de tram aan het eindpunt gewoon zijn weg kon vervolgen.
Op de Koemarkt verkreeg men aansluiting op de paardentram van de Schiedamsche
Tramweg-Maatschappij (1901), die van 1902-1918 een dienst onderhield tussen het station
en het Hoofdplein langs de Maas.
Na de oorlog is de tramlijn van de R.E.T. verlengd. Via onder andere de Broersvest en
de Burg. van Haarenlaan eindigt de tram nu in de noordelijke nieuwbouwwijk Woudhoek.
Op zijn weg heeft de tram dan de nieuwbouwwijken Groenoord, Tuindorp en Nieuwland
gepasseerd.
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Militaire infrastructuur

In het midden van de 14e eeuw werd de stad toegestaan "eenen veste ende een grafte te
maicken" rond de eerste uitleg. Het is niet duidelijk of het ging om muren of aarden
wallen. Circa 1600 telde de stad 5 poorten en circa 10 waltorens. In die tijd werd de stad
in de richting van de rivier uitgebreid (het Nieuwe Werk of Plantage), hetgeen echter niet
gepaard ging met de aanleg van versterkingen. Eén van de poorten en een gedeelte van de
wal werd hierbij opgeruimd. Tegen het einde van de 18e eeuw verloren de wallen definitief
hun militaire functie, reden om ze gaandeweg af te graven. Ook later werden de
Middeleeuwse verdedigingswerken opgeruimd (de vijf poorten in de periode 1857-1862),
zodat hiervan geen resten meer aanwezig zijn.
Voor de vorm en de begrenzing van het oude centrum zijn de werken zeer belangrijk
geweest. Als zodanig is hun oude loop nog duidelijk te herkennen (Noordvest, Vellevest,
Westvest en Broersvest).

5.6.

Nutsvoorzienin gen

In 1856-57 werd de gemeentelijke gasfabriek opgericht. De gebouwen waren gevestigd op
het terrein waar de Nieuwe Haven in de Buitenhaven uitkwam, bij de Hoofdstraat. Als klein
bedrijfje begonnen, groeide het in de loop van ruim een eeuw uit tot een groot
fabrieksterrein.
Het gemeentebestuur nam in 1883 het besluit een gemeentelijke waterleidingmaatschappij
op te richten. Drie jaar later startte men de exploitatie aan de Maas (zie fig. 6). In 1923
werd het bedrijf gesloten, de gebouwen (inclusief de watertoren) afgebroken en het terrein
vergraven tot de Merwehaven. Sindsdien betrekt de stad haar water van het Rotterdams
Drinkwaterleidingbedrijf, maar verzorgt het gemeentelijk bedrijf nog wel de distributie.
In 1913 kreeg de stad electriciteit. Deze werd opgewekt in de vlak bij de gemeentegrens
van Schiedam gelegen centrale van Rotterdam.
In de jaren '70 werd het terrein van de gasfabriek (inclusief de distribbutiegebouwen van
het GEB) aan de Willemskade/Hoofdstraat gesloopt. De hier gevestigde bedrijven maken
nu allen deel uit van de Openbare Nutsbedrijven Schiedam, die aan de Van Heekstraat langs
de Schie gevestigd zijn.
Kethel werd in 1914 aangesloten op het waterleidingnet van Schiedam. De dorpspomp, in
1898 geplaatst, werd toen opgeruimd.
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6.

NEDERZETTINGEN

6.1.

Algemeen

De gemeente Schiedam telt vier kernen: de stad Schiedam, het dorp kethel en de
buurtschappen Kerkbuurt en Windas. In de nog resterende polders ligt verspreid een aantal
boerderijen.
Van het oorspronkelijk agrarisch karakter van het gebied, is niet veel meer over. Circa 90%
van de gemeente bestaat tegenwoordig uit stedelijke bebouwing. Kethel ligt reeds ingeklemd
tussen de nieuwbouwwijken van Schiedam, terwijl bij Kerkbuurt en Windas de oprukkende
bebouwing snel nadert.
De ontwikkeling van de stad Schiedam in de laatste twee eeuwen komt tot uitdrukking in
tabel 2. Tot omstreeks 1880 groeide de stad vrijwel onafgebroken. De economische
welvaart in de periode 1850-1880 en de grenswijzigingen van 1867 zorgden voor een
aanzienlijke bevolkingstoename. Van 1880 tot 1900 nam de groei af door de achteruitgang
van het brandersbedrij f, een reden voor velen om elders hun heil te gaan zoeken. Vooral
(de havens van) Rotterdam oefende(n) een grote aantrekkingskracht uit. Na 1900 vond een
economische heroriëntatie plaats en kwam de metaal (scheepswerven, machinefabrieken
e.d.) tot grote bloei. Dit uitte zich in een omvangrijke bevolkingsgroei, vooral vanaf 1920.
Ook na de Tweede Wereldoorlog zette de groei zich voort onder invloed van de
economische welvaart. Sinds 1970 echter treedt een vrij aanzienlijke bevolkingafname op.
Tabel 2. De bevolkingsontwikkeling in de gemeente Schiedam 1798-1990.
jaar

Schiedam
inw.

1798
1811
1822
1828
1837
1847
1860
1870
1880
1890

10.422
9.157
10.201
11.129
11.815
12.524
15.234
19.274
23.035
25.533

6.2.

Kethel Nieuwl. Math.
inw.
inw.
inw.

784
802
849
839

264
269
357
312

1.345
1.001
1.230
1.383

244
298
340
458

1.319

jaar

Schiedam
inw.

Kethel
inw.

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

26.716
32.024
39.066
52.805
62.624
72.630
80.088
83.049
74.895
69.417

1.415
1.421
1.584
2.251
2.283

De stad Schiedam

Zoals hierboven vermeld hangen bevolkingsomvang, economische structuur en conjunctuur
nauw met elkaar samen. Zij zijn in belangrijke mate bepalend voor de stedebouwkundige
ontwikkeling en de bouwactiviteiten in de 19e en 20e eeuw.
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Functionele ontwikkelingen

Tot ongeveer 1880 stond de economie van Schiedam in het teken van de jeneverstokerijen.
In de nijverheid werd vanaf circa 1850 stoomkracht ingevoerd als energiebron. Het
produktieproces werd mede daarom in grotere fabrieksgebouwen geconcentreerd.
Wanneer omstreeks 1890 de Industrialisatie in Nederland doorzet, gaat Schiedam mee in
deze ontwikkeling. Als alternatief voor de jeneverstokerijen komt de zware metaal op en
sleept tal van bedrijven in haar ontwikkeling mee. Door de gunstige ligging van Schiedam
(open verbinding met de Noordzee via de Nieuwe Waterweg) veroverden veel bedrijven
een plaatsje op de internationale markten.

6.2.1.1.

Nijverheid en industrie

De economische voorspoed, gebaseerd op de moutwijnproduktie en de jenever-stokerij hield
het grootste deel van de 19e eeuw aan. De vele molens in de stad bepaalden het bedrijvige
beeld. Een aaneenschakeling van mouterijen, branderijen, distilleerderijen en pakhuizen
lag in het gebied tussen de Schie en de Noordvest (de Brandersbuurt) en langs de Westvest
en Nieuwe Haven. In een krans langs de Noord-, Veile en Westvest en de Nieuwe Haven
stonden 18 molens.
Ruimtegebrek in de binnenstad noopte in de loop van de 19e eeuw tot de vestiging van
nieuwe bedrijven buiten de stadssingels langs de Nieuwe Haven en Noordvest. Ook achter
de bebouwing aan de Plantage werden bedrijven gesticht (zie hoofdstuk 2), evenals aan de
oostzijde van de Buitenhaven. De aanleg van de Westerhaven in 1861-1862 bood verdere
uitbreidingsmogelijkheden. Aan beide zijden van het water werden bedrijfspanden gesticht,
met daarachter de woningen voor de arbeiders (de wijk de Gorzen) en de onderne-mers
en employees (de Warande en omgeving).
Het hoogtepunt van de mouterij en de branderij-industrie viel tussen 1850 en 1880, een
periode waarin het aantal branderijen van 169 tot 382 groeide en het aantal mouterijen van
36 tot 62. In deze periode vond tevens de introductie van stoomkracht in het bedrijf plaats.
De stoommolen De Draak (1854-1855) aan de Vellevest was één van de eerste bedrijven
in Schiedam, die van de nieuwe technieken gebruik maakte.
Op alle markten waar de bedrijfstak opereerde, was het hoogconjunctuur. Naast de
productie van jenever leverde het bedrijf nog een aantal produkten, die eveneens zeer
gewild waren: gist en "spoeling", een afvalprodukt van het gistingsproces dat als veevoeder
verkocht werd.
De branderijen hadden verder een brede uitstraling naar andere bedrijfstakken. Er is
berekend, dat in de tweede helft van de 19e eeuw circa 60% van de beroepsbevolking direct
of indirect afhankelijk was van de branderijen. Zo hield de metaal zich in de 19e eeuw
onder meer bezig met de ketelmakerij, -reparatie en -sloperij. Ook werden graanmaalinstallaties gebouwd, terwijl de machinebouw en -reparatie eveneens van belang was.
Verder profiteerde de parfumerie en de verpakkingsindustrie (glas- en kistenmakerijen)
volop van de brandersactiviteiten.
In de decennia rond 1850 wordt het eenzijdige economische draagvlak iets verbreed door
de vestiging van de moderne scheepswerf De Nijverheid (1835) en de kaarsenfabriek Apollo
(1864-1865), beiden gevestigd aan de oostzijde van de Buitenhaven. Apollo was in de
tweede helft van de 19e eeuw veruit het grootste bedrijf van de jeneverstad. In 1931 werd
de productie echter verplaatst naar Gouda.
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Door een aantal structurele en conjuncturele oorzaken stortte circa 1885 de jenevemijverheid in. Een belangrijke factor was de kleinschaligheid van de ondernemingen, waardoor
deze niet flexibel genoeg waren om te reageren op de veranderingen op de verschillende
markten. De graanmarkt stortte bijvoorbeeld in, waardoor veel boeren overgingen op het
verbouwen van suikerbieten. Uit de suikerbieten werd zogenaamde melasse-alcohol
(grondstof voor spiritus) gedistilleerd, wat veel goedkoper was dan de productie van de
moutwijnalcohol. De tweede markt die instortte was die voor gist, nadat Van Marken in
Delft op chemische wijze gist ging produceren. Ten slotte nam de vraag naar spoeling af,
toen veel boeren in de omgeving overschakelden van de wetweiderij naar het consumtpiemelkbedrijf (zie 4.1.).
Veel ondernemers gingen failliet. Slechts enkelen schakelden over op de nieuwe
produktiewijze (van melasse-alcohol) en konden zich door middel van schaalvergroting
redden. In 1887 werd de eerste spiritusfabriek opgericht. In het noordelijke stadsgedeelte,
vanouds de brandersbuurt, vond de schaalvergroting pas in de 20e eeuw plaats.
In de periode 1900-1910 werden een groot aantal molens gesloopt. Er resteren nu nog vier
molens, die slechts gedeeltelijk maalvaardig zijn: de Drie Koornbloemen aan de Vellevest
(1770), De Noord aan de Noordvest (1803), De Vrijheid (1785) eveneens aan de Noordvest
en De Walvisch (1794) aan de Westvest.
De achteruitgang duurde ongeveer tot de Eerste Wereldoorlog. Tijdens het Interbellum
stabiliseerde de bedrijfstak zich. In 1900 waren er nog 143 branderijen, in 1920 nog maar
14. Dit aantal daalde langzaam verder tot 4 in 1939, maar dit waren wel grote,
levensvatbare bedrijven. Anno 1993 wordt er in Schiedam nog steeds volop jenever
geproduceerd. Een bedrijf als Joh's de Kuyper en Zn aan de Buitenhaven (opgericht in
1695) is een voorbeeld van een bedrijf dat ondanks alle veranderingen, nog steeds draait.
De NV Branderij en Gistfabriek Hollandia (aan het 's-Graveland) bereidt als enige nog
moutwijn op traditionele wijze.
Met de neergang van de branderijen na 1900 werden de economische bakens verzet. Onder
invloed van de opening van de Nieuwe Waterweg vestigde een drietal moderne
scheepswerven (productie en reparatie van ijzeren stoom-, later motorschepen) zich langs
de oevers van de Nieuwe Maas en legde in het begin van de 20e eeuw enkele grote havens
met dokken aan. Deze bedrijven stimuleerden de oude toeleveringsbedrijven van de
stokerijen om zelfstandig door te gaan. Door een verregaande specialisatie en hoogwaardige
productie werd een plaats op nationale en internationale markten veroverd.
In de 19e eeuw was in Schiedam op het Galgoord de eerdergenoemde werf De Nijverheid
gevestigd. Na vanaf 1870 een sluimerend bestaan te hebben gevoerd, omdat deze de
overgang van houten zeilschepen op metalen stoomboten niet wenste te maken, werden in
1902 de bedrijfsterreinen overgenomen door A.F. Smulders. Deze liet de Oosterhaven
graven en vestigde er een nieuwe werf (1905), de Machinefabriek en Scheepswerf Gusto.
Het bedrijf produceerde havenwerktuigen, baggermolens etc. In de jaren '80 zijn de
gebouwen ten zuiden van de Maasdijk gesloopt. Op het bedrijfsterrein, dat na uitbreidingen
gedeeltelijk ook bij Rotterdam hoorde, zijn de laatste jaren enkele nieuwe bedrijfspanden
gevestigd, onder andere van de Verenigde Glasfabrieken.
Bij de rond 1915 gegraven Wilhelminahaven (het terrein er omheen was al in 1906-1908
bouwrijp gemaakt) vestigde zich de werf De Nieuwe Waterweg, in 1925 overgenomen door
de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Bij de westelijke monding lagen enkele grote
dokken, die na de oorlog noordwestwaarts verplaatst zijn, de havenkom in. Het bedrijf aan
de westelijke monding van de haven bestaat nog steeds.

-23-

Een derde werf, de grootste, is de Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Feyenoord. De in
1854 gestichte onderneming werd in 1916 van Rotterdam naar Schiedam verplaatst. Het
bedrijf groeide in de loop der jaren, vooral na de Tweede Wereldoorlog, uit tot een
gigantisch complex aan weerszijden van de Wiltonhaven, één van de grotere dokhavens
van het land.
Door deze economische injectie veranderde het beeld van de stad: het werd een industriestad, met de scheepsbouw en -reparatie als belangrijkste bedrijfstak. Deze bedrijfstak
stimuleerde ook andere metaalbedrijven (toelevering) zoals metaalgieterijen en bedrijven
voor de fabricage en reparatie van platen, buizen, ketingen, machines en vijlen, die zich
vooral langs de Nieuwe Waterweg vestigden (Buitenhavenweg, Havendijk etc). Een
voorbeeld is W.A. Hoek's Machine en Zuurstof fabriek, gevestigd aan de Havenstraat.
Voorbeelden van traditionele neven- en toeleveringsbedrijven, die zich losmaakten van de
branderijen en die onder invloed van de nieuwe mogelijkheden groot werden, zijn onder
andere de Verenigde Glasfabrieken (United Glassworks) aan de Buitenhavenweg en de
Koninklijke boekdrukkerij H.A.M. Roelants (opgericht voor 1870), die zijn bedrijf aan de
Kort Haven in 1927 fors uitbreidde. Ook allerlei kleinere bedrijven met een divers
productiepakket zorgden voor een wat meer gevarieerder beeld. Veel van deze bedrijven
vestigden zich in de leeggekomen branderijen en pakhuizen langs de verschillende
waterweten en havens zoals de Noordvest en de Schie.
Circa 1945 was van de industriearbeiders ongeveer 38% werkzaam in de metaalsector, 17%
in de voedingsmiddelenindustrie en 10% in de houtnijverheid. De flessenindustrie, papier,
chemie en kleding waren kleiner met 6-7% van de industriële beroepsbevolking.

6.2.1.2

Handel, markt en opslag

Door de nabijheid van Rotterdam en de geringe bereidheid in havenfaciliteiten te investeren
was Schiedam in de 19e en 20e eeuw geen belangrijke havenstad (op- en overslag).
Ten behoeve van de jeneverproductie was er in de 19e eeuw een levendige handel in grond(granen) en brandstoffen (steenkool). Jenever en gist werden geëxporteerd. In 1851 werd
voor de opslag het Algemeen Handelsentrepöt aan de Lange Nieuwstraat gebouwd. Nadien
is het complex regelmatig uitgebreid.
Deze handelsactiviteiten verminderden gelijk met de afname van de branderijen. Toen
begon zich te wreken, dat men ondanks alle plannen, nog geen zeehaven had aangelegd
(zie 5.2.). De havencapaciteit van Rotterdam heeft sindsdien bijna alle pogingen om grote
op- en overslagbedrijven in Schiedam te vestigen, gefrustreerd. De beschikbare ruimte langs
de Nieuwe Waterweg werd ingenomen door scheepsbouwers, reparatiewerven (Wilton,
Nieuwe Waterweg en Gusto) en andere bedrijven, die geen handelsfunctie hadden (onder
andere Hoek). Nadelig was ook dat er geen aansluiting vanuit de havens op de spoorwegen
was.
Het voornaamste handelsbedrijf was NV Schieveem (opslag van oliën en vetten), dat tussen
de Wilhelminahaven (de enige zeehaven in Schiedam) en de Spuihaven gevestigd was. Ook
het terrein tussen de Spuihaven en de Voorhaven werd voor opslag gebruikt, sinds daar
in 1894 de Maaskade was aangelegd.
Het winkelbedrijf ontplooide kleinschaliger activiteiten, maar kwam door de stedelijke
ontwikkeling en de economische groei wel tot een bloeiende ontwikkeling. In de 19e eeuw
werd de Hoogstraat tot winkelstraat getransformeerd, ten behoeve waarvan veel oudere
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panden een nieuwe winkelpui kregen. In de 20e eeuw werden de Broersvest en Koemarkt
belangrijke winkelcentra. In de jaren '30 werd hier het oudste winkelcentrum van Schiedam
aangelegd, de Passage. Onderdeel van het geheel is o.a. de HEMA (1933-34), gebouwd
door architectenbureau Korsten en Leppla.

6.2.1.3.

Dienstensector en overheid

Met de industrialisatie ontstond ook een toenemende vraag naar allerlei diensten. Het
financiële bedrijfsleven kwam tot ontwikkeling met tal van crediet- en
verzekeringsinstellingen. Vanaf circa 1900 ontstonden filialen van bekende banken. De
ouderwetse spaarbanken werden hervormd tot credietinstellingen, zoals de Spaarbank
Schiedam (1820) aan de Lange Haven. Een uiting van de groei van het verzekeringswezen
is de HAV-bank aan de Gerrit Verboonstraat, die in 1935 W.M.Dudok opdracht gaf hun
kantoor te ontwerpen.
Hiernaast werden ook de communicatiemiddelen verbeterd. Zo werd in 1890 de telefoon
geïntroduceerd. Het hoofdpostkantoor was van 1897-1936 aan de Gerrit Verboonstraat
gevestigd. Toen dit gebouw gesloopt werd ten behoeve van de verbreding van de straat,
werd in 1936 een nieuw gebouw aan de Tuinlaan (van H.L. Engberts) betrokken. Het
huidige hoofdpostkantoor staat aan de Lange Nieuwstraat.
Zakenlieden, die in Schiedam wilden overnachten, konden terecht in o.a. Hotel
Beijersbergen (gesloopt 1964), Hotel De Commerce en Hotel de Ster, beide laatste aan de
Hoogstraat. Bij de Koemarkt (tramhalte en winkelcentrum) waren veel koffiehuizen
gevestigd.
Het cultureel leven concentreerde zich in de 19e eeuw o.a. in het Musis Sacrum (1842)
aan de Lange Haven, de sociëteit Aurora en café Belvédère. Met de invoering van de 8urige werkdag ontstond bij een massapubliek de behoeft aan vrijetijdsbesteding. In de
passage werd een bioscoop gebouwd (1935, door P. Sanders). Daarnaast werden
sportfaciliteiten aangelegd. Bij de Wilhelminahaven was tot 1957 een openluchtzwembad.
In de jaren '30 werd een Sportfondsenbad gebouwd aan de Burg. Knappertlaan. Sportvelden
(voetbal e.d.) werden aangelegd in de openbare parken (het Volkspark).

6.2.1.5.

Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog

Na 1945 breidde de bedrijfsterreinen langs de Nieuwe Waterweg, die tot 1945 in
verschillende parten verdeeld werden door het Sterrebosch, zich uit tot één groot centrum
van bedrijvigheid. Wilton-Feijenoord legde nog enkele dokken aan en voegde aan de reeds
bestaande bedrijfspanden nog talloze loodsen toe. Rond de Wilhelminahaven werden de
terreinen, die tot 1945 nog volop een groen karakter hadden (Volkspark en Sterrebosch),
voor industriële doeleinden ingericht. Het huidige industrieterrein Mathenesse (langs de
Buitenhaven) was voor de Tweede Wereldoorlog al grotendeels ingericht (o.a. met de
glasfabriek). Na de sloop van het Nieuwsticht (zie 6.2.2.2.) werd het industrieterrein met
dit gebied uitgebreid.
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Langs de Schie werden eveneens een tweetal bedrijfsterreinen aangelegd: 's-Gravenland
en Spaanse Polder, waar zich bedrijven vestigden, die zich op het wegvervoer richtten (de
nabijgelegen A 20).
De genoemde terreinen maakten het voor veel bedrijven mogelijk de oude pakhuizen en
loodsen in de binnenstad te verlaten. Hun plaats werd ingenomen door kleinere bedrijven
en dienstverlenende instellingen, die hun afzet en klandizie vooral in het centrum vonden.

6.2.2.

Stedebouwkundige ontwikkelingen

De economische en bevolkingsgroei van Schiedam in de 19e en eerste helft van de
20e eeuw werd opgevangen door grootschalige uitbreidingen én door verdichting van de
bebouwing in de oude kern. Uit tabel 3 is af te leiden, dat Schiedam een stormachtige
ontwikkeling doormaakte. In ruim honderd jaar nam de woningvoorraad toe met 700%.
Tabel 3. De woningvoorraad in Schiedam 1848-1990.
jaar
1848
1870
1890
1940
1990

aantal woningen
2. 067
3. 992
5. 050

ca 16 .000
31 .888

De uitbreidingen van de woningvoorraad zijn te volgen met behulp van het kaartenmateriaal
in de bijlagen. In het hierna volgende zullen alleen de historisch-geografische aspecten van
de ontwikkelingen aan bod komen. Voor een beschrijving van de woningbouw in meer
kwalitatieve zin, verwijs ik graag naar de bebouwingskarakteristiek elders in dit rapport.

6.2.2.1.

Binnen de oude stad

Bepalend en kenmerkend voor de ruimtelijke structuur van de Schiedamse binnenstad zijn
de sterk gebogen benendenloop van de Schie en de ongeveer halverwege haaks daarop
staande Dam. Op de plaats waar Lange en Korte Haven bij elkaar komen, ligt het
middelpunt van de stad. Op de deze plaats kwamen van ouds de Dam, de Boterstraat en
de Hoogstraat bij elkaar, die respectievelijk naar Vlaardingen en Kethel, naar Overschie
en naar Rotterdam en het Hoofd voerden.
De verdere ruimtelijke opbouw wordt voornamelijk bepaald door de oude dijken langs de
Schie (met name de voormalige zeedijken Hoogstraat en Vlaardingerdijk, die aanmerkelijke
hoogteverschillen met de omgeving vertonen), de situering van het voormalige kerkelijke
gebied rond de Grote Kerk en door de vestinggrachten en buitenhavens, die het geheel
omsluiten. De Grote Markt, op de plaats waar Hoogstraat, Lange Kerkstraat en Nieuwstraat
bij elkaar komen, is de enige openbare pleinruimte in de binnenstad van betekenis. Het min
of meer rechthoekige stratenpatroon rond het Begijnhof is terug te voeren op de oudste
verkaveling van het poldertje Riviere.
Doordat de stad in de periode 1800-1945 alleen naar het zuiden groeide, heeft Schiedam
zich niet concentrisch om haar oorsprong ontwikkeld. Dit verklaart dat de ligging van het
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slechts in beperkte mate een centrumfunctie vervulde.
De oudste zuidelijke uitbreiding, de Plantage, geldt als één der eerste stads-villaparken in
Nederland. Langs de plantage staan patriciërs woningen, maar daarachter, langs de havens,
veel bedrijfspanden.
Waar de ruimtelijke structuur van de oude binnenstad hoofdzakelijk bepaald is door de
fysieke situatie in de late Middeleeuwen, is het ruimtelijk beeld van Schiedam, en zeker
het bebouwingsbeeld, in hoge mate bepaald door de bloei van de moutwijnnij verheid in
de 18e en 19e eeuw (veel lijstgevels met een classicistische of neo-classicistische vormgeving), o.a. aan de Lange Haven.
Het stratenpatroon heeft in de loop der tijden slechts betrekkelijk geringe wijzigingen
ondergaan en de 19e en 20e eeuwse ruimtelijke ontwikkeling heeft grotendeels
plaatsgevonden binnen de oorspronkelijke structuur en schaal. Pas na 1945 is er in (de
omgeving van) de binnenstad grootschalige bebouwing gerealiseerd.
In de 19e eeuw leidde de gestaag groeiende moutwijnindustrie en de toenemende
beroepsbevolking tot steeds verdere verdichting van de bebouwing in de binnenstad. Tot
1870 werd de toename bijna geheel in de binnnenstad opgevangen, op de terreinen, die
tengevolge van de trek naar het zuiden in de oude stad waren opengebleven. Bijna iedere
nog open plek in het oosten en noordwesten van de oude binnenstad werd volgebouwd met
complexen arbeiderswoningen van in het algemeen bedenkelijke kwaliteit, maar met
kleurrijke namen zoals Achter de Teerstoof, de Verbrande Erven en de Zeven Zonenbuurt.
Deze namen staan voor een labyrint van sloppen en stegen. Het gebied tussen tussen
Noordvest, Schie, Dam en Kethelstraat krijgt de bijnaam "Zwart Schiedam". Na de oorlog
is juist veel van deze laat 19e eeuwse invulling verdwenen, zodat de stad qua dichtheid en
stadsbeeld meer naar de situatie rond 1800 dan rond 1900 tendeert.
Dit komt ook omdat in de eerste helft van de 20e eeuw, toen de stad zich op grote schaal
naar het oosten en westen ging uitbreiden, de stadskern niet overeenkomstig werd
ontwikkeld. Dit laatste is toe te schrijven aan de groei van Rotterdam tot wereldhaven met
een bijbehorende city of zakencentrum, die een belangrijk deel van de bedrijvigheid (en
schaalvergroting), die anders te Schiedam zou zijn ontstaan, tot zich trok. De binnenstad
van Schiedam werd een winkelgebied, maar - althans tot de jaren '70 - zonder veel
grootschalige bebouwing (winkelcentra, warenhuizen).
Desondanks heeft het stadsbestuur in de 19e eeuw activiteiten ontplooid, die veel aan de
laat 20e eeuwse stadsvernieuwing doen denken. De belangrijkste motieven waren een
soepele doorstroming van het verkeer en een verbetering van de hygiënische situatie in de
stad. In de 19e eeuw werden tal van lastige obstakels voor het verkeer opgeruimd, o.a. de
stadspoorten. Een mijlpaal vormde de doorbraak van de Oranjestraat in 1858, waarna over
de Nieuwe Haven een brug werd gelegd. Hierna kon de ontwikkeling van het zuidwestelijk
stadsdeel beginnen (zie 6.2.2.2.).
Een ander argument voor de 19e eeuwse stadsvernieuwing was de angst voor cholera en
de wens de hygiëne te verbeteren. Dit uitte zich in de eerste saneringen (Schiedam kreeg
als eerste stad in Nederland in 1854 een verordening "op het bouwen en betrekken van
nieuwe alsmede op het ontruimen van ongeschikte woningen"), maar vooral in de demping
van grachten: de Broersvestgracht in 1869 en de grachten langs de Lange Kerkstraat,
Broersveld, Kreupelstraat en de Baangrachten in 1891-1893. Pas na 1945 werd besloten
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tot demping van de grachten in de Brandersbuurt: langs de Raam, Noordmolenstraat,
Zijlstraat en St.-Anna Zusterstraat.
In de eerste helft van de 20e eeuw baande vooral het toenemend autoverkeer de gemeente
zorgen en men besloot tot enkele ingrepen in de binnenstad, met name bij de Broersvest
en de Koemarkt.
Dit gebied werd ontwikkeld tot nieuw stadscentrum, waarmee de omgeving van de Dam
(en de Grote Markt) in belang terugliep. Op de Koemarkt komen alle belangijke
verbindingen bij elkaar: de Burgemeester Knappertlaan uit de westelijke uitbreidingswijken
en Vlaardingen, de Broersvest naar de noordelijke wijken en Overschie, de Rotterdamsedijk
uit Rotterdam. Deze wegen lieten dus de omgeving van de Dam en Hoogstraat links liggen.
De realisatie van dit verkeerssysteem startte in 1925 met de reconstructie en verbreding
van de Broersvest (1925). Twee jaar later werd de Koemarktbrug gebouwd en de Gerrit
Verboonstraat (tussen Koemarkt en Burg. Knappertlaan) verbreed. Na enkele jaren
vertraging werd in 1938 de doorbraak Gerrit Verboonstraat en Oranjestraat gerealiseerd,
waarna de Oranjebrug werd vervangen (1939). Ook de Rotterdamsedijk werd aanmerkelijk
verbreed. Hiermee was één van de knelpunten in de oude hoofdroute Rotterdam-Hoek van
Holland opgelost.
In het gebied van de doorbraken vond verder city-vorming plaats. In 1932 werd de Passage
(een winkelcentrum) tussen de Broersvest en Broersveld gebouwd. Te zamen met de
bebouwing op de hoek van het Herenpad is in dit gebied een grootschalige bebouwing (hoge
bedrijfspanden en flatgebouwen) geïntroduceerd. In 1932 was de Singelwijck of Hemaflat
één van de eerste voorbeelden; met de realisatie van de gevelwanden langs het Broersveld
en de Rotterdamsedijk werd het gebied grootschalig ontwikkeld.
De Hoogstraat is als winkelstraat in waarde verminderd, de Dam is nog verder achteruit
gegaan en de Boterstraat heeft met de Overschiesestraat alle betekenis voor het stadsverkeer
verloren. De Lange Kerkstraat is de verbinding geworden van het noorden van de oude
stad naar de Singel, die naar het spoorwegstation en naar Overschie voert. Zowel de Lange
Kerkstraat als de Singel hebben ook betekenis als winkelstraat gekregen.

6.2.2.2.

Ontwikkelingen buiten de oude stad

In de periode 1860-1870, de bloeitijd van de jenevernijverheid, begonnen de uitbreidingen
van de stad buiten haar 18e eeuwse begrenzingen. De Oranjebrug, aangelegd in 1858, was
een voorname schakel naar de te ontwikkelen terreinen buiten de singels. In 1868 kwam
een grenswijziging tot stand, waarbij het gemeentelijk oppervlak aanzienlijk werd uitgebreid. De gemeente kreeg nu volop de ruimte voor de aanleg van woonwijken, havens en
nij verheidskwartieren.
Deze uitbreidingen vonden voor het merendeel spontaan plaats. De gemeente hield zich
tot aan de Woningwet van 1901 niet met uitbreidingsplannen bezig. De enige uitzondering
was - niet toevallig - een plan voor de aanleg van de Westerhaven (zie ook 5.2.).
Hoofdelement van dit plan was echter niet de woningbouw, maar de aanleg van de
genoemde haven (zie bijlage 11).
Met de Woningwet van 1901 werden de grote gemeenten verplicht gesteld uitbreidingsplannen op te stellen. In Schiedam werden tot de Tweede Wereldoorlog alleen plannen voor
afzonderlijke wijken ontworpen. Een samenhangend totaalplan voor de stad, kwam pas in
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verwezenlijking ervan zijn we echter aanbeland in de na-oorlogse periode.
De Woningwet had voor de woningbouw in de vooroorlogse periode nog een tweede
belangijk gevolg: het maakte gesubsidieerde sociale woningbouw en gemeentelijke
woningbouw mogelijk. In Schiedam zijn een aantal sociale woningbouwverenigingen actief
geweest. Reeds in 1854 werd werd de "Vereeniging tot het verschaffen van goede woningen
aan minvermogenden" opgericht. Zij bouwde naar ontwerp van stadsarchitect P. Scholten
een complex van 58 arbeiderswoningen langs de Buitenhaven, het "Nieuwsticht" genaamd.
In 1858 werd het complex met 40 woningen uitgebreid, in 1861 met nog eens 14 in de
Hagastraat (De Gorzen).
Sociale woningbouw kwam echter pas goed op gang na de Woningwet van 1901. Als eerste
bouwde de Vereeniging Volkshuisvesting in 1906 24 woningen. In 1936 had de vereniging
970 woningen in bezit met grote complexen in De Gorzen en het Singelkwartier. De
Eendracht liet in 1914 184 woningen bouwen en bezat in 1936 277 woningen. Kleinere
verenigingen waren St. Jozef en de Arbeiders woningbouw vereeniging Schiedam Vooruit
met respectievelijk 213 en 98 woningen in 1936.
Omdat de genoemde deelplannen (voorzover bekend) nog niet onderwerp zijn geweest van
historisch onderzoek, kunnen deze hier niet worden besproken. Daarom is hier gekozen
voor een wijkmatige behandeling, in - zoveel mogelijk - chronologische volgorde.

a. De Gorzen.
Tussen de Westerhaven en de Voorhaven ingeklemd ligt een gecombineerd woonwerkgebied, de Gorzen genaamd. Reeds in de 15e eeuw was langs de Voorhaven een
vissers- en handelskwartier ontstaan (zie hoofdstuk 2). De invulling van het achtergelegen
terrein begon pas rond 1860. Langs de Hoofdstraat werd de gasfabriek gebouwd (18561857), die tot een enorm complex uit zou groeien. Langs de Westerhaven (Westerkade)
werden bedrijfspanden gerealiseerd. Achter de gasfabriek kwamen na 1860 arbeiderswoningen tot stand. Het oudste was het gebied tussen de Groenelaan en de Dwarsstraat,
met korte, smalle steegjes. Particulieren bouwden vanaf 1863 arbeiderswoningen aan de
Hagastraat en de nabijgelegen Lelie-, Maas- en Dwarsstraat (de Oude Gorzen). Later
bouwden er vooral sociale woningbouwverenigingen: de Vereeniging Volkshuisvesting en
Bouw vereeniging Eendracht.
Tot de Eerste Wereldoorlog werden in aansluiting op het complex ten zuiden van de
Groenlaan nieuwe complexen gebouwd, eveneens met een eenvoudig rechthoekig stratenpatroon. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebied tussen Nieuwe Maasstraat en
Havendijk ingevuld, o.a. met een omvangrijk complex van de Vereeniging Volkshuisvesting
uit 1917. Het stratenpatroon is hier gevarieerder, met bochtige straten, pleintjes etc. Ook
de architectuur is gevarieerd met poortgebouwen, wisselende bouwlagen en een rijke
detaillering (zie bebouwingskarakteristiek).
De wijk kreeg in de eerste helft van de jaren '20 een belangrijke blikvanger in de vorm
van de Rooms-Katholieke kerk aan de Lekstraat.
Net buiten de Gorzen, maar er qua functie en ligging (direct ten oosten van de Buitensluis)
duidelijk bij de Gorzen aanknopend was het complex Eendrachtstraat van de gelijknamige
bouwvereniging. Het complex is echter in de jaren '80 gesloopt.
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Waar de Gorzen voornamelijk voor de huisvesting van de arbeiders werd ontwikkeld, kwam
de Warande tot stand voor de huisvesting van de welgestelden.
Gelegen direct buiten de Oranjebrug, kwam het als één van de eerste gebieden in
aanmerking om te worden ontwikkeld. Reeds in 1859 werd er de (rooms-katholieke)
Frankenlandsche kerk gebouwd. Het gebied maakte deel uit van het uitbreidingsplan van
de raadsleden J.B. Nolet en L.G. Greve (1860) voor de Westerhaven. Langs de haven
werden bedrijfspanden (branderijen) geprojecteerd, haaks daarop echter een totaal
andersoortige bebouwing, die meer aansloot bij de aan de overzijde van de Nieuwe Haven
gelegen bebouwing langs de Plantage. De wijk bestond in eerste aanzet uit een strak
rechthoekig stratenpatroon, met een drietal rechte hoofdassen en enkele zij straatjes. Het
eerst werd de Nieuwe Haven bebouwd (circa 1860), later volgden de Warande (circa 1870)
en de Nassaulaan (pas vanaf circa 1900).
In de jaren '20 en '30 werd de wijk verder uitgebreid, met name in westelijke richting
(villa's en andere woningen voor de gegoede burgerij), met een gevarieerd stratenpatroon.
Door de aanleg van parken, plantsoenen en tuinen kreeg de wijk een groen villa-parkachtig
karakter. Het Volkspark werd aangelegd, met een noordelijke uitloper in de vorm van het
Julianapark (zie 6.2.2.5.). De waterpartij in het laatstgenoemde park werd met de
Westerhaven verbonden via de Stadhoudersgracht, aangelegd als visuele verbindingsas. Aan
beide zijden van het water (en het plantsoen) werden herenhuizen en villa's gebouwd.
Daarnaast werd de status van de wijk versterkt door de vestiging van een aantal voorzieningen, gehuisvest in grootschalige bebouwing: een tweetal ziekenhuizen en kerken.

c. Het Singelkwartier.
De Singel ten noordoosten van het oude centrum ontwikkelde zich pas na 1870 tot een
duidelijke stationsstraat. Tot die tijd fungeerde de Overschieseweg als verbindingsweg
tussen het station en de binnenstad. Aangezien de Singel bijna recht voor het station
uitkwam, nam zij deze rol over, toen na de demping van de Broersveldgracht (1867-1869)
de verbinding tussen de Singel en de binnenstad fundamenteel verbeterd werd. Gedurende
de volgende vijftig jaar (1870-1920) kwam een stationswijk tot stand, met middenklassewoningen langs de Singel en arbeiderswoningen, gegroepeerd binnen een eenvoudig
stratenpatroon van parallele dwarsstraatjes op de Singel. De meeste woningen waren het
werk van particuliere ondernemers. Rond 1920 bouwde de Vereeniging Volkshuisvesting
langs de Oosterstraat, de Van Leeuwenhoeckstraat en de Wattstraat een groot sociaalwoningbouwcomplex. Onderdeel van het geheel maakt ook de aan het Edisonplein gelegen
lagere school uit.
Eind jaren '20 en beginjaren '30 werd het gebied tussen de Broersvest en de gemeentegrens met Rotterdam verder ingevuld met een samenhangende bebouwing en planmatig
ontworpen stratenpatronen. Tussen de Rotterdamseweg, de spoorlijn en de oude stad
ontwikkelde zich een ruim opgezette woonwijk met brede straten als Boerhavelaan en Prof.
Kamerl. Onneslaan (tussen het station en de Rotterdamseweg) en singels (met grachten en
plantsoenen) als de Swammerdam-, Snellius- en Buys Ballotsingel. Ook de aanleg van
verschillende pleinen (Van 't Hoffplein, Lorentzplein) hadden een zeker ruimtelijk effect.
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De wijk, die voornamelijk met hoogbouw is ingevuld, gaat tegenwoordig vloeiend over
in de bebouwing van Rotterdam.

d. Het westen.
Ondertussen was in een aantal fasen in het westen van de stad een grote uitbreiding tot
stand gekomen. De uitbreiding wordt begrensd door de Burg. Knappertlaan in het zuiden
en de Vlaardingerdijk in het noorden.
De Bugemeester Knappertlaan is een licht gebogen boulevard (met gescheiden rijbanen),
die als voornaamste verbindingsas tussen Vlaardingen en de binnenstad (Koemarkt)
fungeert. Met zijn rijke bebouwing (villa's en herenhuizen) vormt de weg een overgang
van de luxe Warande-wijk naar de noordelijker gelegen middenstands- en arbeiderswijken.
Ten westen van de kruising met de Vondellaan staat hoogbouw, waardoor de stad voor de
reiziger vanuit Vlaardingen een grootstedelijke entree heeft.
Ten noorden van de Burg. Knappertlaan kwamen langs een aantal hoofdassen, die de wijk
doorsnijden (West-Frankelandschestraat, St.Liduinastraat en Rembrandtlaan) meerlaags
burger- en arbeiderswoningen tot stand. In de zijstraten waren de huizen in minder
bouwlagen uitgevoerd.
De uitbreiding kwam in enkele fasen tot stand. De Aleidastraat was het meest westelijke
punt van de uitbreiding in de jaren '20, de Burg. van Haarenlaan die van de uitbreiding
in het volgende decennium.
Het vroegste gedeelte werd in twee delen gesplitst door de St. Liduinastraat. Ten zuiden
hiervan ligt een middenklassewijkje, terwijl noordelijk enkele sociale woningbouwcomplexen tot stand zijn gekomen. Vermeldenswaard zijn o.a. de complexen van St.-Jozef in
de Huijsmansstraat en de A. Muijsstraat. Stedebouwkundig interessant is het het Fabriplein
door Vereeniging Schiedam Vooruit, waarvan een gedeelte van de bebouwing echter ter
gelegenheid van de recente stadsvernieuwing gesloop is.
In het meest westelijke stadsdeel, gebouwd vanaf de tweede helft van de jaren '20, is de
stedebouwkundige opzet gevarieerder dan in het oostelijk deel. Het centrale plein is het
Rubensplein in het tracé van de Burg. Knappertlaan. Vanuit dit plein leidt een brede weg
met gescheiden rijbanen, de Rembrandtlaan, naar het noorden. De laan verdeelt de wijk
in een westelijke schildersbuurt en een oostelijke dichtersbuurt. Beide wijken vertonen een
onregelmatig stratenpatroon, waarbij de licht gerende centrale assen, waarvan het beloop
in een aantal parallelstraten terugkomt, de wisselende rooilijnen en enkele pleinen (Frans
Halsplein en Potgieterstraat) beeldbepalend zijn.
Naast de genoemde grootschalige nieuwbouwwijken, waaraan dikwijls een vastomlijnd plan
ten grondslag lag, kwam ten noordwesten van de oude binnenstad, langs de Noordvestsingel, geleidelijk op spontane wijze een weinig samenhangende bebouwing tot stand,
bestaande uit arbeiderswoningen, bedrijfsgebouwen en woningen voor welgestelden, die
de drukte en de onhygiënische toestanden in de stad ontvluchtten. Waar nu de Nieuwe
Damlaan begint, bevond zich een buurtschap, met de Laan Ons Genoegen, waar zich een
parkje van de Sociëteit Officieren-Vereeniging bevond, en een sportaccomodatie. Even ten
nooroosten hiervan lagen arbeiderswoningen, de zogenaamde Konijnenbuurt. De meeste
van de hier genoemde bebouwing is inmiddels gesloopt.
Ruim buiten de toenmalige bebouwde kom langs de Schiedamseweg naar Kethel, werd rond
1922 een nieuwe wijkje gebouwd: Bijdorp. Het wijkje bestond uit een dubbele

-31lintbebouwing langs de genoemde hoofdas en een viertal zijstraatjes, waar de bebouwing
uit eenvoudige arbeiderswoningen bestond.

6.2.2.4.

Voorzieningen

Met de oprichting van de eenheidsstaat in 1815 begon het overheidsgezag zich langzaam
over de gehele samenleving uit te breiden. De politie ontstond, en was in Schiedam sinds
1860 gehuisvest in een bureau op de hoek van de Grote Markt en Hoogstraat. Rond 1920
werd het politiebureau verplaatst naar een oud herenhuis aan de Lange Nieuwstraat. Hier
heeft de politie nog steeds een bureau.
Ten behoeve van de rechterlijke macht werd het kantongerecht opgericht. Het is gevestigd
aan de Lange Haven in een door Jan Giudici gebouwd woonhuis voor de brander C. Nolet
(1803-1804).
De Nederlands Hervormde Kerk maakte gedurende de periode 1800-1945 gebruik van drie
kerken: de Middeleeuwse Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat, een gebouw aan de Nieuwe
Maasstraat en de kerk van het St. Jacobs-Gasthuis (nu de aula van het stedelijk museum).
Laatstgenoemde ruimte werd vanaf 1827 ook gebruikt door de Lutherse gemeente, tot zij
in 1892 een eigen kerkgebouw stichten op de hoek van de Lange Nieuwstraat en
Oranjestraat. Dit godshuis kwam tot stand door de samenvoeging en verbouwing van drie
oudere panden.
De 19e en 20e eeuw worden op religieus gebied gekenmerkt door een toename van het
aantal officiële toegestane religies. Enerzijds kregen half-illegale geloofsrichtingen (het
katholicisme) een volledig legale status, anderzijds scheidden zich tal van orthodoxe groepen
af van de Hervormde Kerk. Deze ontwikkelingen weerspiegelden zich in de bouw van
nieuwe godshuizen.
De rooms-katholieken in Schiedam gaven in de 19e eeuw opdracht tot de bouw van drie
kerken. In 1822-1824 werd de Haven- of St-Johannes de Doperkerk aan de Lange Haven
gebouwd, een waterstaatskerk door A. Tollus, ter vervanging van een schuilkerk aan de
Dam (zie hieronder). Het gebouw vervult reeds geruime tijd geen religieuze functie meer.
Een tweede kerk kwam in 1859 tot stand, net buiten de oude stad bij de Oranjebrug over
de Nieuwe Haven: de Frankenlandse kerk. De kerk was vroeger opgedragen aan O.L.
Vrouw Visitatie, sinds 1931 aan de Schiedamse heilige St. Liduina.
De derde RK kerk was gewijd aan O.L. Vrouw van de Rozenkrans. De neogotische
kruisbasiliek aan de Singel werd in 1878-1881 gebouwd door E.J. Margry. Hier lag ook
een reeds verdwenen begraafplaats.
Tijdens het Interbellum kwamen nog nieuwe kerken tot stand aan de Aleidastraat (in het
Westen) en de Lekstraat (de Gorzen).
Op de Dam staat de Oud-Katholieke kerk (met pastorie), in 1862 opgetrokken naar een
ontwerp van M. van Erkel en J. Vormer. Hier was na 1572 een rooms-katholieke
schuilkerk gesticht.
De Cristelijk Afgescheidenen kwamen tot 1872 bijeen in de Vleeshal, sindsdien in een
kerkgebouw aan de Plantage. In 1909 werd een kerk aan de Westvest in gebruik genomen
door de Ned. Protestanten Bond. Na de Eerste Wereldoorlog werden nog protestantse
kerken gesticht aan de Rotterdamsedijk (een gereformeerde kerk), de Lange Nieuwstraat,
de Burg. Knappertlaan (de Julianakerk) en de Warande (de Cristelijk Gereformeerde kerk).
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De Joodse gemeenschap stichtte in 1859 een synagoge in het oude centrum, Achter de
Teerstoof. Het gebouw, ontworpen door de architecten Van den Pauwert en Feteris, is nog
bewaard gebleven.
De emancipatie van de verschillende geloofsrichtingen voorkwam, dat Thorbeckes ideaal
van neutraal staatsonderwijs de dominante onderwijsvorm werd. Na de Onderwijswet Van
der Brugghen (1857), waarmee de Schoolstrijd een aanvang nam, werden talloze scholen
opgericht, waar de groeiende stedelijke bevolking onderwijs op confessionele grondslag
kon genieten. In 1860 waren er 7 (openbare) scholen voor gewoon lager onderwijs en 2
ULO-scholen in Schiedam; 1936 waren er al 17 openbare, 24 bijzondere scholen en 6 ULO
scholen.
Ook hoger onderwijs verwierf zich een plaats in de Schiedamse samenleving. In 1869 werd
de HBS opgericht en gehuisvest in een gebouw aan het Overschieseplein. In 1967 werd
dit gebouw verlaten voor een nieuwe school elders in de stad. Ook was er een Latijnse
school, die in 1879 hervormd werd tot gymnasium. De instelling verhuisde meerdere
malen. Zij was o.a. gevestigd in het voormalig verbeterhuis voor vrouwen, het Blauwhuis
(1764-65) aan de Nieuwe Haven en een gebouw aan het Oude Kerkhof.
De Gemeentelijke Leeszaal en Bibliotheek vestigde zich in 1918 in het voormalige
Volkshuis aan de Lange Haven. Hier verblijft de instelling nog steeds.
Tenslotte werden allerlei charitatieve en medische (of mengvormen) instellingen gehuisvest.
Ook op dit gebied waren de katholieken zeer actief. In 1850 werd het Liduina-gesticht
opgericht aan de Korte Kerkstraat. De instelling verhuisde in 1861 naar een nieuw pand
aan de Nieuwe Haven. In 1854 werd een rooms-katholiek weeshuis aan de Hoogstraat
gebouwd, in 1867 een Zusterklooster aan de Tuinlaan.
Andere bestaande instellingen kwamen in de periode 1800-1945 tot herhuisvesting in
nieuwbouw. Zo trok het St.Jacobsgasthuis in 1934 in een nieuw gebouw aan de Burg.
Knappertlaan. Het Hofje van Belois (gesticht in 1593) werd in 1926 verplaatst naar de
Aleidastraat, dit ter vervanging van het oude hofje aan de Noordmolenstraat.
In 1837 werd een ziekenhuis nabij de Laan (in het centrum) gesticht. Het gebouw is
inmiddels gesloopt en heeft een grote open ruimte achtergelaten in de binnenstad. In 1919
werd een nieuw gebouwencomplex bij de Nassaustraat/Burg. Knappertlaan betrokken, dat
in de volgende decennia werd uitgebreid en inmiddels vervangen is door nieuwbouw,
waarvan het grootschalige karakter enigszins uit de toon valt bij de overige bebouwing in
de omgeving. Recent fuseerden de katholieke Noletstichting (bij de Stadhouderslaan) en
het gemeentelijke ziekenhuis tot het huidige Schielandziekenhuis.

6.2.2.5.

Groenvoorziening

Schiedam was voor de Tweede Wereldoorlog een van de steden met het grootste
oppervlakte aan groenvoorzieningen. Vooral in het zuidwesten werden enkele zeer
omvangrijke stadsparken aangelegd.
Ten zuiden van het oude centrum ligt de Plantage, aangelegd in 1767 (zie hoofdstuk 2).
Het smalle maar langwerpige park werd in 1826 door J.D. Zocher jr heringericht in
Engelse landschapsstijl (slingerend padenpatroon). In de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw
verdween een gedeelte van de kop van de Plantage ten behoeven van de verbreding van
de Gerrit Verboonstraat (zie 6.2.2.1.).
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In de laatste decennia van de 19e eeuw en het eerste van de 20e eeuw werd in het
zuidwesten van de gemeente een Sterrebosch aangelegd. Het park nam reeds voor de
Tweede Wereldoorlog door haven- en industrieterreinen (o.a. de Wiltonhaven) in omvang
af. Van het park is tegenwoordig niets meer over. Ter compensatie werd in de jaren '20
ten noorden van de Wilhelminahaven het Volkspark aangelegd, met o.a. sportterreinen en
volkstuintjes. Ook dit park met een karakteristiek gebogen padenpatroon, werd na de oorlog
op de schop genomen. De zuidelijke helft van het park werd opgeofferd aan de industrie
langs de verbrede Wilhelminahaven.
Als noordelijke uitloper kwam tijdens het Interbellum het Julianapark tot stand. Dit parkje,
met zijn sterk gebogen paden en waterpartij is in structuur en invulling nog wel gaaf.
Bij de Grote Kerk lag een klein kerkhof. Op de plaats van deze begraafplaats ligt nu een
grasveldje. Ten oosten van de Broersvest, direct buiten de stad, werd in de eerste helft van
de 19e eeuw een nieuwe begraafplaats aangelegd. Deze werd in de eerste helft van de jaren
'30 van de 20e eeuw buiten gebruik gesteld en vervangen door de huidige Algemene
Begraafplaats aan de Poldervaart. De oude begraafplaats werd kort daarna opgeruimd. Wat
restte was een grote open vlakte, die ingevuld werd met het stadskantoor en een
autoparkeerplaats.
De rooms-katholieke begraafplaats ligt onder aan de Vlaardingerdijk en werd in 1851 op
een voormalige buitenplaats aangelegd. De kapel uit 1853-54, met langszij enkele
familiegraven, is ontworpen door W. Thijssen.
Al eerder, in 1787 was de Joodse begraafplaats in de voormalige slottuin van het Huis te
Riviere aangelegd. Evenals de ernaast gelegen oude algemene begraafplaats is hiervan niets
meer over.

6.2.2.6.

Naoorlogse ontwikkelingen

Na de oorlog werden dankzij de grenswijzigingen van 1941 uitbreidingen mogelijk in
noordelijke richting. Hierdoor kwam de oude stad weer meer in het centrum te liggen.
Achtereenvolgens ontstondende nieuwbouwwijken Het Nieuwland (jaren '50-'60), Tuindorp
(jaren '50), Groenoord (jaren '60 en '70) en Woudhoek (jaren '70-'80). Ten oosten van
Tuindorp werd het Beatrixpark aangelegd, een wandel- en sportpark, met een uitgebreid
volkstuinencomplex. Via de Nieuwe Damlaan, de Parkweg en de 's-Gravelandseweg werden
verbindingen gemaakt met de oude stad. De oude verbindingswegen naar het noorden
(Damlaan, Overschieseweg) verloren hun functie en zijn inmiddels onherkenbaar gewijzigd.
Langs de Nieuwe Maas werden alle nog onbebouwde terreinen voor industriële- en
handelsdoeleinden ingericht. Hierbij ging het Sterrebosch definitief verloren en werd de
oppervlakte van het Volkspark tot minder dan de helft teruggebracht. De terreinen aan de
westzijde van de Voorhaven verloren daarentegen hun functie voor het bedrijfsleven. Hier
werden enkele opvallende torenflats gebouwd, gesitueerd in een parkachtige omgeving.
In de oude binnenstad (het oude centrum en de brandersbuurt) veroorzaakte de voortdurende
achteruitgang van de moutwijnindustrie en het uitblijven van nieuwe bedrijfsvestigingen
de verdwijning, langzaam maar zeker, van veel karakteristieke bedrijfsgebouwen en de
sanering van vrijwel alle na 1850 tot stand gekomen arbeiderswoningen (o.a. in de
Brandersbuurt en het Nieuwsticht), waarmee de tot dan toe open plekken waren opgevuld.
Ook in de verschillende uitbreidingswijken (met name de Gorzen en het Westen) vonden
omvangrijke saneringen plaats. De voormalige koopmans- en brandershuizen in het centrum
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werden verbouwd tot kantoren voor dienstverlenende instellingen. De in het begin van de
eeuw nog resterende sloten en grachten werden alle gedempt (zie 6.2.2.1.). De aanvankelijk
tot plantsoen getransformeerde gedempte Broersvest kreeg geleidelijk een verzorgingsfunctie
(winkels) die sterk werd gestimuleerd, toen Schiedam na het bombardement van Rotterdam
tijdelijk als verzorgingscentrum voor die stad fungeerde.
Vermoedelijk is de city-vorming in belangrijke mate verantwoordelijk voor de afname van
de bevolkingsomvang sinds 1970 (zie tabel 2).

6.3.

Kethel

Kethel is een ten noordwesten van het oude Schiedam gelegen dorpje, in 1941 door die stad
geannexeerd en thans vrijwel volledig door nieuwbouwwijken omsloten. Aan de noordzijde
bleef een restant van het weidelandschap, dat Kethel vroeger geheel omringde, bewaard.
Het dorpje is veel ouder dan Schiedam. In de 10e eeuw zijn er al schriftelijke mededelingen
over "Harga", zoals het toen heette, genoemd naar een riviertje dat in de Maas uitmondde.
Kethel lag ten oosten van het riviertje, dat als Oude Harg nog tot na 1945 te herkennen
is en uitkwam op de Poldervaart (zie figuur 7).
Oorspronkelijk gelegen temidden van weilanden, leefden de bewoners voornamelijk van
de veeteelt (runderen, paarden en varkens). In de 19e eeuw ging het vooral om de
vetweiderij (zie 4.1.), na 1900 werd de productie van zuivelprodukten (kaas, melk en boter)
het belangrijkse motief. De akkerbouw bestond voornamelijk uit de verbouw van voedergewassen (haver).
Het dorp lag op een kruising van wegen: de Harreweg (in de kern het Noordeinde
genaamd) in de richting van Delft, de Kerkweg (binnen het dorp Dorpsstraat) naar
Kandelaar en de Kerkbuurt, de Schiedamseweg naar Schiedam (met als aftakking de
Kerklaan naar Windas) en de Vlaardingseweg naar Vlaardingen. De laatstgenoemde drie
wegen lopen tegenwoordig dood in de naoorlogse nieuwbouwwijken. De kern werd in de
volksmond heel toepasselijk het Kruispark genoemd.
Aan het kruis was in het midden van de 19e eeuw geen sprake van een aaneengesloten
dorpsbebouwing. De meeste woningen stonden bij de kerk en langs de Schiedamse weg.
Het zuidelijk dorpsdeel werd in 1853 bij een grote dorpsbrand in de as gelegd. Het herstel
kwam snel op gang en in de tweede helft van de 19e eeuw zette een gestage groei in. De
bebouwde kom groeide van 264 inwoners in 1840 naar 391 inwoners in 1890. De bevolkingsgroei werd gehuisvest in nieuwbouwpanden op de open ruimten binnen de bestaande
kern.
Dit proces van verdichting van de bebouwing in de bestaande kern zette zich voort tijdens
het Interbellum. Daarnaast verrees echter aan beide zijden van de Schiedamseweg in
zuidelijk richting lintbebouwing (met o.a. het gemeentehuis uit 1890 en een school uit
1923). Als eerste aanzet tot een uitgebreider stratenpatroon ontstond de huidige dr.
Sauerstraat, een zijsteegje haaks op de Schiedamseweg.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Kethel, dat in 1941 in de gemeente Schiedam opgegaan
was, de taak de bevolkingstoename in de regio op te vangen door middel van de aanleg
van grootschalige nieuwbouwwijken (zie 6.2.2.6.). Aanvankelijk werd gepoogd bij de oude
structuur aan te sluiten en een ringweg aan te leggen (Laan van Spaland en Lindeyerstraat)
die uitkwam op de Dr. Sauerstraat. In de jaren '60 werd dit idee losgelaten en werden tal
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van moderne nieuwbouwwijken aangelegd, met stratenpatronen naar de mode van de tijd
en grootschalige hoogbouw, die een grote visuele invloed op de omgeving uitoefent. Ten
behoeve van de nieuwbouw zijn in de jaren '70 veel boerderijen en andere woonhuizen in
de directe omgeving van Kethel gesloopt. De dorpskern zelf bleef bewaard en ligt nu als
een oude enclave tussen nieuwbouwwijken. De oude en nieuwe nederzettingsvormen sluiten
ruimtelijk gezien op geen enkele wijze op elkaar aan.
In de kern staat op een verhoging de middeleeuwse Dorps- of St. Jacobuskerk. In 1573
werd het gebouw verwoest, doch in 1601 (de toren) respectievelijk 1630 (het schip)
hersteld. In de 20e eeuw is de kerk gerestaureerd onder andere in 1929 (de buitenkant) en
1967 (het interieur). Op ruime afstand van de kerk werd in 1891 de pastorie gebouwd.
Het voormalig raadhuis van de gemeente Kethel en Spaland aan de Schiedamseweg is aan
de sloopwoede van Schiedam ontsnapt. Het door H. J. Jesse ontworpen gebouw dateert van
1890.
Reeds in 1500 stond er naast de kerk een school. Op deze plaats was tot 1878 in het huidige
Schepphuis (genoemd naar een oud-onderwijzer) een school voor katholieken en
hervormden gevestigd. In dat jaar werd een nieuwe (confessionele) school aan de
Vlaardingseweg in gebruik genomen. In 1923 verrees een openbare lagere school aan de
Schiedamseweg.

6.2.3.

Kerkbuurt

Kerkbuurt, ook wel Noord-Kethel geheten, is een ruimtelijk voorbeeld van de verzuiling.
Het dorp is ontstaan bij de katholieke kerk, die nog in 1850 als een volkomen vrij gelegen
gebouw aan de huidige Kerkweg stond. Reeds in de 17e eeuw kwam hier een RoomsKatholieke schuilkerk tot stand. Aanvankelijk stond de kerk aan de zuidoostzijde van de
weg.
In 1888-1890 werd een nieuwe kerk gebouwd naar een ontwerp van A.C. Bleijs, die zich
liet inspireren door de kerk van de abdij Rolduc te Kerkrade. Bij de neo-romaanse
bakstenen basiliek, gewijd aan St. Jacobus, verrees in de laatste jaren van de 19e eeuw en
de eerste helft van de 20e eeuw een open lintbebouwing, vooral in noordelijke richting.
Hier sloot het aan bij de bebouwing op de Driesprong van de Kerkweg, Groeneweg en
Kandelaarweg. Deze bestond uit enkele boerderijen en arbeiderswoningen, gedeeltelijk van
voor 1850, maar ook uit de tweede helft van de 19e eeuw.
In de decennia na de inwijding in 1890 verrees er bij de kerk een katholiek complex. Op
de plaats van de oude kerk, aan de overzijde van de Kerkweg, staan staan nu het
verenigingsgebouw De Noord en de kosterswoning. Ook de katholieke begraafplaats is hier
nog aanwezig. In 1892 werd een rooms-katholieke lagere school gebouwd even ten zuiden
van de kerk.
Anders dan Kethel is de Kerkbuurt na de Tweede Wereldoorlog (nog) niet ingebouwd door
nieuwbouwwijken. Het open weidelandschap begint hier echter plaats te maken voor
bosaanplant, mede om een visuele scheiding tussen de laat 20e eeuwse ontwikkelingen en
die uit de 19e eeuw te realiseren.
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Windas

Het buurtschap Windas ligt bij de brug over de Poldervaart, langs de weg van Kethel naar
Overschie (de Kerklaan). Het is genoemd naar een windas voor het overhevelen van
schepen, die daar tot begin 1800 gefunctioneerd heeft. In de 19e eeuw werd de plaats onder
andere gebruikt als overslagpunt (goederen werden van boten op karren geladen) voor
Kethel.
In het midden van de 19e eeuw bestond het uit enkele huizen aan de westzijde van de
Poldervaart. Pas na de Eerste Wereldoorlog was duidelijk sprake van groei. Aan de
oostzijde van de Poldervaart ontstond een tweede bebouwingscluster. Het buurtschap, dat
als Windas voor het eerst in de jaren '30 op de topografische kaart verschijnt (zie figuur
7), leek aan te gaan sluiten bij de langgerekte open lintbebouwing langs de Polderweg, die
onder invloed van de halte Kethel in de spoorlijn Rotterdam - Delft, tot een belangrijke
groei was gekomen.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen de halte was opgeheven, stagneerde de ontwikkeling.
De bebouwing direct ten oosten van de Poldervaart werd gesloopt. Windas kromp in tot
het huidige plukje woonhuizen aan de westzijde van de Poldervaart. Bij het buurtschap werd
de Poldervaart gedempt en werden grachten aangelegd. Het tracé van de Kerklaan werd
grotendeels gewijzigd en is tegenwoordig niet meer voor autoverkeer toegankelijk. Evenals
in het geval van Kethel en Kerkbuurt is de omgeving fundamenteel gewijzigd. In het
noorden wordt de bosaanplant verwezenlijkt, die ook Kerkbuurt begrensd, in het zuiden
liggen enkele nieuwbouwwijken en het volkstuinencomplex Thurlede.

6.4.

Verspreide bebouwing

Naast de genoemde kernen ligt in het noorden van de gemeente nog een aantal stroken met
verspreide bebouwing. Hierin kunnen grofweg twee typen worden onderscheiden: de
boerderij stroken in de polders Holierhoek en Kethel en de lintbebouwing langs de
Polderweg in de West-Abtspolder.
De eerstgenoemde boerderijenstrook bestaat uit verspreid liggende agrarische bedrijven
langs de Woudweg, Groeneweg en Harreweg. De ligging van een aantal boerderijen gaat
terug op Middeleeuwse of vroeg-Moderne oorsprong: ze liggen op hoger gelegen zavelige
ruggen, die na inklinking van de venige gronden in het landschap te voorschijn kwamen
(zie 4.1.). In de 19e en 20e eeuw vonden in dit patroon slechts enkele wijzigingen plaats.
Incidenteel werd een nieuwe boerderij of (land)arbeiderswoning gebouwd, meestal dicht
bij de weg. Ook na de Tweede Wereldoorlog veranderde weinig in de bebouwingspatronen,
die nauw aansloten bij de boerderij stroken in de omliggende gemeenten Delft, Schipluiden
en Vlaardingen. Het open weidelandschap is inmiddels wel door een aantal stedelijke
verschijnselen in omvang afgenomen: vanuit het zuiden rukken de nieuwbouwwijken en
parken van Schiedam op, in het westen de rijksweg A 4.
Dicht bij de bebouwde kom, maar als oude structuur nog duidelijk te herkennen is de oude
lintbebouwing langs de Polderweg.
Oorspronkelijk een oude veenontginning werd het gebied ten noorden van de dijk (de OostAbtspolder) afgegraven ten behoeve van de turfwinning. Na de droogmaking (1872) werd
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gemeentegrens tussen Schiedam en Rotterdam.
Reeds in het midden van de 19e eeuw lag langs de Polderweg een langgerekte open
lintbebouwing, bestaande uit boerderijen en arbeiderswoningen. Na de opening van het
nabijgelegen station Kethel (1892) bij de spoorlijn Rotterdam - Delft, trad een aanmerkelijke
verdichting op in de lintbebouwing. De groei zette tijdens het Interbellum door en de
nederzetting kreeg zelfs op de topografische kaart een naam: Kethelpolder. Met de bouw
van kassen langs de Polderweg leek een ontwikkeling naar intensievere agrarische
bedrijfsvormen ingezet. Na de sluiting van de halte (1938) nam de groei echter af. De naoorlogse woningbouw kreeg weer een incidenteel karakter. Evenals het nabijgelegen Windas
en Kerkbuurt is de lintbebouwing langs de Polderweg een overblijfsel van de vooroorlogse
structuren, maar inmiddels helemaal ingeklemd tussen industrieterreinen en moderne
bosaanplant.
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Figuur 3b. Schiedam ca. 1870, uit: Kuiper gemeente-atlas, (1870).
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Figuur 4. Schiedam ca. 1850, uitsnede uit topografïsche-historische kaart 1:50.000
bladnummer 80, (1850).

Figuur 5. Schiedam ca. 1900, uitsnede uit T. M. K. 1:25.000, bladnummer 501
(1911).

Figuur 6. Schiedam ca. 1925.

Figuur 7. Schiedam, historische ontwikkeling tot ca. 1925.
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Figuur 8. Schiedam ca. 1990, uitsnede uit topografische kaart 1:25.000, bladnummer 37, (1990).
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SCHIEDAM
Stedebouwkundige typologie

Gebieden met bijzondere waarden

1. Stedelijk ingericht gebied
f| | | |

1.1 Algemeen

Woningbouwcomplex Vereniging
Volkshuisvesting de Gorzen

- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- stenen straten, geen voortuinen
- voornamelijk aaneengesloten bebouwing
- bebouwing deels complexgewijs, complexgrootte variabel
1.2 Stedelijk villagebied
- functie: wonen
- ligging in stedelijke context
- planmatige ontwikkeling
- stratennet royaal van opzet met soms bijzondere patroonof vormkenmerken
- stenen straten met veelal ondiepe voortuinen
- bebouwing aaneengesloten of vrijstaand op geringe onderlinge
afstand
- twee of meer bouwlagen hoog

Havengebied
Wijk bij Volkspark + Juilianapark

2

I

Havengebied

3

|

Julianapark met Volkspark

2

]

Havengebied

2. Niet-stedelijk ingericht gebied

UJJIJJjjJUJJJ

2.1 A l g e m e e n
- functie: gemengd of wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- vaak eenvoudig of op pré-stedelijke structuur geënt stratennet
- regelmatige voortuinen
- weinig aaneengesloten bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

I

l

2.2 Tuinwijkachtige ontwikkeling
- functie: wonen
- planmatige ontwikkeling
- stratennet soms met bijzondere patroon- en vormkenmerken
- groene straten, voortuinen
- voornamelijk half open blokken, strokenbouw
- bebouwing complexmatig
2.3 Villagebied
- functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige ontwikkeling
- stratennet vaak met bijzondere vormkenmerken
- groene straten, tuinen rondom
- voornamelijk losse bebouwing
- bebouwing voornamelijk niet complexmatig

3. Gebied zonder woonfunctie
>QQQ\

3.1 Industriegebied
- functie: industrie / bedrijvigheid / handel / verkeer
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
3.2 Groen gebied
- functie: openluchtrecreatie (park, sportterrein, begraafplaats, enz.)
- voornamelijk onbebouwd terrein
- inrichting en bebouwing vaak in samenhang met specifieke locatie
en/of functies
4. Ander gebied
- functie: (nader in te vullen per gemeente)
Na 1945 gereconstrueerd gebied

3 ';Tr~|

Volkspark met Julianapark

4

R.K. begraafplaats

I
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Gebieden met bijzondere waarden
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1.
2.
3.
4.

GEBIEDEN MET BIJZONDERE WAARDEN
Woningbouwcomplex van Vereniging Volksvesting de Gorzen.
Havengebied (o.a. Tuinlaan, Lange Nieuwstraat, Warande, Nieuwe haven, Westerkade).
Volkspark, Julianapark en wijk daarbij.
R. K. begraafplaats.

Criteria
A. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. Kwaliteit van het ruimtelijke concept;
2. Betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorziening;
3. Betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorisch
kwaliteiten:
4. Betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele ontwikkeling (b.v. havengebied, city-ontwikkeling,
sportpark).
B. Bijzondere historishe betekenis, zoals:
1. Structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met,
en duidelijke uitdrukking gevend aan een specifieke politieke, culturele, geestelijke, sociale, economische of algemeen historische ontwikkeling;
2. Betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening
en voor de ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
3. Betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie
(type, motief, datering).

Gebieden
1 2

3

4
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+
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+

+

+

+
+

+

+
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+

+

+

+

+

+
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C. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. Betekenis als onderdeel van een groter geheel;
2. Betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. Betekenis vanwege markering van het stadsdeel, als ruimtelijke of functionele dominant in een groter geheel of
als representant van een groter geheel;
D. Gaafheid (van de in A t/m C genoemde kwaliteiten).

+

E. Zeldzaamheid (van de in A t/m C genoemde kwaliteiten).

+

+

-43Toelichting
1. Complexen Volkshuisvesting in De Gorzen.
Woningbouwcomplexen in de De Gorzen, een grote arbeiderswijk, ontwikkeld vanaf circa
1860. De complexen behoren tot de latere invullingen van het gebied (vermoedelijk rond
de Eerste Wereldoorlog, circa 1941) en zijn gerealiseerd door de bovengenoemde
Vereniging Volkshuisvesting. Hier een afwisselend stratenpatroon, met smalle straatjes,
licht gerend.
Door grote poorten krijgt het gebied een besloten karakter. Langs de hoofdassen meerder
woonlagen, langs de zijstraten eenlaags woningen. Ondanks enkele moderne verstoringen,
toch een fraai geheel.

2. Havengebied
Gecombineerd woon- en werkgebied, in verschillende perioden tot stand gekomen. Een
gedeelte ligt al in het Beschermd Stadsgezicht.
Centraal ligt de Plantage, ontworpen in beginsel in 1767, maar door Zocher in 1827
heringericht. Aan weerszijden statige gevelwanden (Tuinlaan en Lange Nieuwstraat ).
Achter de herenhuizen liggen de bijbehorende bedrijfspanden, die aan de Buitenhaven en
de Nieuwe Haven liggen. Aan de oostzijde van de Buitenhaven ligt eveneens een groot
industriegebied, waarvan vooral de glasfabriek nog enkele opmerkelijke gebouwen bezit.
Deze zou aan het gebied toegevoegd kunnen worden. Ten westen van de Nieuwe Haven
ligt eveneens een gecombineerd woon-werkgebied, de Warande en de Westerhaven,
aangelegd naar een uitbreidingsplan van de raadsleden Nolet en De Greve (1860). Langs
de Westerhaven en de Nieuwe Haven staan nog een aantal bedrijfsgebouwen, die herinneren
aan de jeneverstokerijen. Daarnaast aan de Nieuwe Haven en de er achtergelegen Warande
gevelwanden, en vrijstaande woningen. Wel hier en daar storende moderne inbreuken. Het
gebied gaat in westelijke richting geleidelijk over in een later tot stand gekomen villawijk,
die echter vanwege de invulling (zowel bebouwing als structuurbepalende elementen als
waterpartijen en groenvoorzieningen) vrij mager is. De westelijke grens is daarom nog een
punt van discussie.

3. Volkspark. Julianapark en westelijke villawijk.
Bij de eerder genoemde (magere) villawijk werden vanaf de tweede helft van de jaren '20
een tweetal parken aangelegd: het Volkspark en het Julianapark. Het Volkspark was het
grootste. Had een karakteristiek licht slingerend padenpatroon. Naast boombeplanting ook
voorzien in sportterreinen en volkstuintjes. De zuidelijke helft van dit park is echter na de
oorlog opgeofferd aan industrie langs de Wilhelminahaven, die hier zuidelijk van ligt.
Het Julianapark ligt ten noorden van het Volkspark en is qua invulling aanzienlijk rijker,
niet alleen wat betreft structuur bepalende elementen (waterpartijen, padenpatroon), maar
ook wat betreft objecten (hekwerk, banken, pergola).
Ten westen van dit park ligt een in de jaren '30 tot stand gekomen villawijk, met een aantal
voorzieningen (scholen, bejaardentehuizen) uit de periode van aanleg. Eenvoudig
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rechthoekig stratenpatroon, maar de brede wegen en de boombeplanting ontstaan toch
statige lanen.

4. Rooms-Katholieke Begraafplaats.
Aangelegd in 1851 op een voormalige buitenplaaats aan de voet van de Vlaardingerdijk.
Een monumentale kapel (met koperen koepel) uit 1853 is een ontwerp van W. Thijssen.
Ook beplanting grote treurwilgen) is bijzonder.

