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Katendrecht is een wijk in Rotterdam- 

Zuid, deelgemeente Feijenoord, een 

schiereiland gelegen tussen de Rijn- 

haven en Maashaven. De wijk heeft een 

oppervlakte van 5,6 km2 en bewoners 

met verschillende nationaliteiten.  

De bijnaam van de wijk is De Kaap. 

Katendrecht heeft, in tegenstelling tot 

veel andere wijken, een groot aantal 

kunstwerken in de openbare ruimte. 

Daarnaast  zijn er verspreid door de 

wijk mooie muurschilderingen te vinden 

die niet vermeld staan in de route. 

1.  Muurschildering C1000 

De muurschildering is een idee van de 

Katendrechtse werkgroep Levendig  

& Leuk om de wat grauwe en ruwe 

entree van de Kaap op te fleuren.  

De schildering is door atelier Leo  

Mineur in 2008 gerealiseerd.

2.  Pakhuis (veem) Santos

Dit uit 1903 daterende Rijksmonument 

staat al enkele jaren leeg en zal in de 

toekomst een “nieuwe” functie krijgen 

in de herstructurering van het gebied. 

Het veem werd in het verleden gebruikt 

voor de opslag van “droge stoffen” zoals 

koffie, thee en munitie! van het leger. 

Op voorstel van de werkgroep Levendig 

& Leuk is het monumentale pand voor-

zien van een speciale verlichting.

3.  Codrico Kubus

Codrico is een bedrijf dat zich gespe- 

cialiseerd heeft in de halffabrikaten  

van Maisproducten. De kubus, die 

geen enkele bedrijfsfunctie herbergt,  

is feitelijk op de silo gebouwd als  

“reclamebord” voor de toenmalige  

opdrachtgever (CO-OP). Vooral ’s avonds 

is de kubus, door zijn bijzondere verlich-

ting, van heinde en verre zichtbaar.

4.  Havenkraan 

Vanaf het zijstraatje van de Veerlaan 

heeft u een goed zicht op de laatste 

(vroeger 60) havenkraan. Mogelijk zal 

dit exemplaar, als statisch monument, 

de herinnering levend houden aan de 

“oude” havenwijk Katendrecht. 

5.  Pakhuizen aan de Veerlaan/Rijnhaven

Het rond 1905 gebouwde pakhuis, met 

een oppervlakte van 360 bij 70 meter en 

een bovenverdieping, moet destijds een 

van de grootste van Rotterdam zijn ge-

weest. Het gebouw was aan de haven-

kant doorgebouwd tot over het water 

en aan beide zijden stonden kranen op 

het dak. Tot eind jaren 1930 had het  

gebouw geen muren op de begane 

grond, zodat je vanuit de wijk onder 

het pakhuis door de Rijnhaven zag.  

Na wat opblaasperikelen tijdens  

Wereldoorlog II en een zware brand 

werd het opgedeeld in twee en kreeg 

het zijn huidige vorm. Rond 2010 zal 

het “ontbrekende” middenstuk het 

toegangsplein naar de, in ontwikkeling 

zijnde, Rijnhavenbrug gaan vormen.

6.  Het Deliplein

In de volksmond is dit roemruchte plein 

al 100 jaar een begrip, maar de naam  

is pas vanaf 2007 officieel erkend en  

in het stratenregister opgenomen!  

De woningen en bedrijfsruimten zijn  

in 2007, met gebruik van moderne  

materialen, gerestaureerd in de  

architectuur van de jaren 50 van de  

vorige eeuw. Rond het plein bevinden 

zich diverse eet/horecagelegenheden, 

trendy winkels en een theater.  

Op de loodswand tegenover het plein 

is in 2005 een kunstwerk gerealiseerd, 

in de vorm van een geveldoek, door 

kunstcollectief DSPS.
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7.  Linker Veerdam

Direct naast de restanten van het oude 

veerhaventje, waar tot 1927 de “wagen-

veren” naar het centrum van de stad 

aanlegden, staat het in 1998 onthulde 

standbeeld “de schietschijf” van Gust 

Romijn. In de volksmond wordt het ook 

wel “de tube tandpasta” genoemd.

8.  Buizenpark

Edo Fimmen (1881 - 1941) was een van 

de eerste vakbondsmannen die namens 

de Internationale Transportarbeiders 

Federatie over de wereld reisde, om  

met de groten der aarde (President 

Roose-veldt, Lenin,enz,) te onderhande-

len over de rechten van havenarbeiders.

Als hommage aan deze vakbondsman is 

in 1998, het door Ben Zegers ontworpen 

beeld, “Vaart vrij” onthult. Het gezicht 

van Edo Fimmen is in reliëf in het kunst-

werk opgenomen.

9. 1e Katendrechtse Hoofd

Symbolisch trekken de 3 roeiers het 

“stadshart” naar Katendrecht in dit 

door Yair Aschkenasy, in 2000, ontwor-

pen beeld. Het is een hommage aan de, 

in de 19e en 20e eeuw, op Katendrecht 

werkzame en woonachtige, beroeps-

groep van Roeiers en Vastzetters.  

Zij haalden, met roeibootjes, de trossen 

van binnenkomende schepen op en 

brachten deze naar de kade om ze ver-

volgens aan de bolders vast te maken.

10. Ketelbinkie

Iedereen kent wel het beroemde lied 

over “Ketelbinkie, die straatjongen uit 

Rotterdam”. Maar wie kent Anton  

Pieter Arie Oliemans (artiestennaam 

Anton Beuving) die dit prachtige lied 

in 1940 voor een VARA-radiomusical 

schreef, als herinnering aan zijn eigen 

leven als “koffiejongen” op zee.  

Gebaseerd op dit liedje creeerde  

kunstenaar Huib Noorlander in 1973, 

voor en in opdracht van het 100 jarig 

bestaan van de Holland Amerika Lijn, 

het beeldje “Ketelbinkie”. 

 

Na een aantal omzwervingen door  

Rotterdam kwam het beeldje in 1994 op 

Katendrecht terecht, de plek waar het 

thuishoort.

11. Glas, steen en staal

Daaruit bestaan de kunstwerken die 

te vinden zijn op en rond het woon-

complex (flat en laagbouw) van de 1e 

Katendrechtse Haven. Op het plein voor 

de flat zijn in 1996, naar een idee van 

een bewoonster, een oude Maasboei en 

een Paraplu-anker geplaatst.  

Tevens is op dit plein, als bijdrage aan 

het 800 jarig bestaan van Katendrecht 

in 1999, een in gebakken klinkers uitge-

voerde Mondriaan te zien, ontworpen 

en aangelegd door de mannen van de 

Wijk Onderhoud Ploeg van de gemeen-

tewerf Feijenoord. Naar een idee van de 

bewonerswerkgroep zijn in het gehele 

wooncomplex alle bergingsraampjes,  

in 2006, voorzien van “havengerelateer-

de” foto’s op doorschijnend glas. Oh ja, 

kijkt u ook eens omhoog, dit is namelijk 

de enige flat in Nederland met bergin-

gen……….op de19e verdieping!

12. Kam-Chong Wen….

….Kwam als 22 jarige vanuit Hong Kong 

op Katendrecht terecht en bracht hier 

ook zijn eerste jaren door. Op latere 

leeftijd verhuisde hij naar Den Haag en 

bouwde daar vandaan een imperium 

van Chinese restaurants, fabrieken en 

handelszaken op. Ter ere en gelegen-

heid van het bereiken van zijn 100e 

verjaardag bood zijn familie hem een 

“zitbankje” aan dat hijzelf op 30 augus-

tus 2005 mocht onthullen….natuurlijk 

op Katendrecht. Helaas overleed de 

heer Kam-Chong Wen vier weken na 

zijn verjaardag, maar de herinnering 

aan hem blijft levend door het schitte-

rende bankje op de (lage) kade.

13. Neptunus en Poseidon

Dat zijn de namen van deze door  

DKV Architecten ontworpen torens.  

Als 2 ware zeegoden steken zij, door 

hun bijzondere bouwwijze met over-

stek, hun armen uit naar het water.  

De grote bijzonderheid van de apparte-

menten aan de waterkant is gelegen in 

het feit dat zij geen traditionele voorge-

vel met plint bezitten, maar geheel van 

glas zijn vervaardigd. De bewoners van 

de torens zeggen niet voor niets “het is 

schitterend wonen, maar je moet geen 

hoogtevrees hebben”.

14. StoomSchip Rotterdam

Dit “laatste” in Nederland gebouwde 

“Lijnschip” behoeft eigenlijk geen 

nadere uitleg. Stap aan boord voor een 

hapje of een drankje of laat u uzelf 

door een van de gidsen rondleiden door 

dit luxe zeekasteel.

15. Vrije Kavels  

Op de Walhallalaan staan, tussen de 

standaardwoningen, drie bouwblokjes  

met een bonte verzameling zogenoem- 

de “vrije kavels”. Je kocht bij de  

Gemeente een stuk grond met funde-

ring en de kopers konden daarop, naar 

eigen inzicht of ontwerp, hun droom-

huis bouwen. Als gevolg van een  

“meningsverschil” tussen een  

gemeentelijke dienst en een van de  

kopers plaatste deze laatste de houten 

tuinschuur van zijn vorige woning, 

bovenop het dak van zijn nieuwe huis 

(dit is het bruinhouten gebouwtje in de 

kavel nabij de speeltuin).

16. Kluswoningen  

Aan de Tolhuislaan ligt het complex  

“De Driehoek”. Vanwege de slechte 

technische staat is de helft van dit com-

plex in 2007 gesloopt. Op het gesloopte 

gedeelte zal nieuwbouw plaats gaan 

vinden waarbij toekomstige bewoners 

zelf een aantal individuele keuzes kun-

nen maken over hun gevels, de indeling 

en de grote (extra serre en dakterras) 

van de woningen. Het andere deel van 

de Driehoek is behouden gebleven 

en uitgegeven als zogenaamde “Klus-

woningen”. Geïnteresseerde kopers 

konden hierbij inschrijven op 50/100/150 

of meer m2. waarbij de “kopers” in 

gezamenlijkheid de buitengevels dienen 

op te knappen om daarna naar eigen 

inzicht en wensen de “eigen” woning 

aan de binnenkant te bouwen. 

Veel wandelplezier!


