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Voorwoord

Voor u ligt een verkenning van de Rotterdamse expeditiehoven en –straten uitgevoerd 

door het Platform Wederopbouw Rotterdam in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling 

van de Gemeente Rotterdam.

Deze verkenning is een onderzoek naar de oorsprong, historische context en het 

belang van weleer, heden en toekomst van deze bijzondere hoven en straten. In de 

geschiedbeschrijving wordt het ontstaan gekoppeld aan tekeningen uit het Stadsarchief, 

het Basisplan en voorbeelden uit het verleden van voor en na de oorlog. Daarnaast wordt 

ingegaan op de ingewikkelde regelgeving en de verschillende verschijningsvormen door 

middel van schematische typologie-tekeningen en hedendaagse fotografie. 

Het document behandelt tevens de publieke opinie in relatie tot gebeurtenissen,  

het onderhoud en het gebruik van toen tot nu. Uitgebreid archiefonderzoek ligt aan  

de basis van het document.

 

Tot slot volgt een bondige conclusie met een toekomst perspectief. Dit is vooral bedoeld 

om iedereen – werkzaam in de stad – bewust te maken van de historie en mogelijkheden 

van deze gebieden in de hoop dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt wanneer de 

toekomst van deze bijzondere hoven en straten ter sprake komt.

Platform Wederopbouw Rotterdam

Marco Stout (voorzitter)

Paul Groenendijk (onderzoek)

Marlies Lageweg (fotografie)
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Expeditiehoven of -straten vormen een belangrijk 
onderdeel van de Rotterdamse wederopbouwstad. 
In het Rotterdamse centrum zijn ze in alle soorten 
en maten te vinden. In het piepkleine Aert van 
Neshof tussen hotel Atlanta en de Bijenkorf 
waant men zich in hartje New York. De hoven bij 
de Meent vormen stille achterafgebieden terwijl 
de straten bij de Lijnbaan vergelijkbaar zijn met 
expeditiestraten bij winkelcentra in buitenwijken.  
De dubbele straten in het Hoogkwartier vormen  
een merkwaardige eigen wereld. 

In dit gebied vormen de expeditiestraten een 
eigen circuit ten opzichte van de gewone 
stratenstructuur. Er wordt zelfs beweerd dat hier 
meer straatlengte aan expeditiestraten zou zijn  
dan aan gewone straten.
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Binnenrotte

C
oolsingel

Westblaak

Overzichtskaart van de expeditiehoven
en straten in Rotterdam
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Oorsprong

Vaak wordt gedacht dat het idee van expeditiestraten is geïntroduceerd bij het ontwerp 

van de Lijnbaan. Befaamd zijn ook de expeditiestraten door het Industriegebouw en het 

Groothandelsgebouw. Soms wordt het een Amerikaans concept genoemd, ontwikkeld 

voor suburbane shopping malls. Expeditiehoven1, expeditiestraten, expeditieruimten, 

ook wel bedieningsstraten of bevoorradingsstraten genoemd, blijken op basis van de 

beschikbare dossiers en publicaties echter gewoon een idee van W.G. Witteveen, die al 

in diens Wederopbouwplan van 1941 voorkomen. In het Dagblad van Rotterdam van 25 

oktober 1941 staat: Dit is een volkomen nieuwe gedachte van ir. Witteveen die hierdoor het 

drukke vrachtverkeer uit Rotterdams straten wil verbannen. Een expeditie-hof wordt dus een 

ombouwde ruimte aan de achterzijde der panden, waar rustig geladen en gelost kan worden. 

De oudste vermelding van het begrip expeditiehof is te vinden in het Rotterdamsch 

Nieuwsblad van 5 februari 1941: De gedachte om je bedrijfspanden dusdanig te maken 

dat deze aan twee parallelstraten gelegen zijn en het achterfront aldus voor expeditie kan 

worden gebruikt heeft ook de aandacht. Ook zal men trachten rekening te houden met 

het vormen van expeditiehoven voor het efficient laden en lossen en met den bouw van 

centrale garages in grossierswijken.

In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich inderdaad een schetsje uit februari 1941 van 

de Gemeentelijke Technische Dienst met een ontwerp voor een expeditiehof, met een 

stempel van het ASRO, de organisatie verantwoordelijk voor de wederopbouwplannen2. 

Het is weliswaar een ontwerp voor een bouwblok tussen de Aert van Nesstraat en de 

Van Oldenbarneveltstraat, maar lijkt vooral een soort principeschets. Opvallend is dat er 

maar één entree is. De entree door een poort in de bebouwing en het binnenterrein zijn 

zo smal dat er nauwelijks ruimte lijkt voor vrachtverkeer.

1 Expeditiestraat wordt wel goedgekeurd door de tekstcorrectiefunctie van Word, 
expeditiehof niet.

2 465-01_91 Expeditiehoven, Archief van de Gemeentesecretarieafdeling Openbare 
Werken te Rotterdam
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In een brief aan B&W van 9 april 1941 geeft Witteveen een toelichting. Om de 

belemmeringen weg te nemen, die het verkeer ondervindt van het laden en lossen van 

goederen aan de straatzijde van gebouwen in drukke winkelstraten, zijn in het stadsplan in 

de winkel- en bedrijfswijken terreinen geprojecteerd, die, binnen een bouwblok gelegen, 

ten doel hebben de goederenexpeditie aan de achterzijde van de belendende gebouwen te 

doen plaats hebben. Een voorbeeld van een dergelijke binnenplaats - als expeditiehof aan 

te duiden - is op de hierbijgaande teekening aangegeven.

In een ontwerp uit ca. 1942 voor een winkelgebied aan de Noordblaak is het idee van 

een expeditiehof of -straat concreet uitgewerkt. Via twee poorten is een binnenterrein 

toegankelijk. Het complex is niet gerealiseerd. De winkeliers van de zgn. Blaakgroep 

zouden later de basis vormen voor de Lijnbaan 3.

De allereerste expeditiestraat is overigens al tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd. 

De Herman Robbersstraat in het plan Wereldhaven van Jan Wils, waarvan de eerste paal 

in april 1941 is geslagen, lijkt op het eerste gezicht een gewone straat. Maar het is vooral 

een straat voor de bevoorrading van de winkels aan de Goudsesingel, met de entrees naar 

de woningen boven de winkels aan de ene zijde. Aan de andere zijde bevinden zich de 

koppen van bouwblokken en een aantal garages ter afsluiting van de groene binnenhoven. 

Een expeditiestraat dus.

Functioneel en esthetisch belang

Vermoedelijk is het idee van expeditiehoven door Witteveen vooral vanuit esthetische 

motieven ontwikkeld. Witteveen wilde een monumentaal straatbeeld, met harmonieuze 

gevelwanden. Door de bevoorrading naar de achterzijde te verplaatsen komt de 

harmonieuze voorgevel niet in gevaar. Het winkelend publiek moest geen hinder 

ondervinden van de bevoorrading van de winkels.

3 298_239 Stukken met betrekking tot de winkeliersgroepen ‘Blaakgroep’ en 
‘Visschersdijkgroep’, Archief van het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (ASRO)
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Daarentegen werd in de eerste plannen voor de wederopbouw van Rotterdam grote 

nadruk gelegd op het verkeer. Het is eind jaren dertig duidelijk dat de auto het 

vervoermiddel van de toekomst is en dat een efficiënte verkeersafwikkeling noodzakelijk 

is. Er moeten dus brede boulevards en ruime straten komen. Winkels worden niet meer 

bevoorraad door handkarren en paard- en wagens maar door vrachtauto’s. Ook daar 

moet een oplossing voor komen.

Vervolg in het Basisplan

In het Basisplan voor de wederopbouw van 1946 van Witteveens opvolger Van Traa krijgt 

het model van de expeditiestraten/hoven een andere invulling. Van Traa, zijn medewerker 

Van Embden en architect van de Lijnbaan Van den Broek werken het concept op een puur 

functionele wijze uit. In de brochure Het Nieuwe Hart van Rotterdam uit 1946 staan twee 

varianten op meer abstracte wijze afgebeeld. 

De eerste is een echte, puur functionele expeditiestraat. De stedenbouw is duidelijk 

hiërarchisch opgezet met hoofdstraten, een “steeg” en ten slotte een vanuit de steeg 

door een poort toegankelijke “expeditiestraat.” Maar er is ook sprake van een nieuw type 

binnenstadshof, een hof met parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en de 

 entrees van woningen, waar ook de bevoorrading van de winkels kan plaatsvinden.

Dit “geheel nieuw type van stadsruimte” is gelegen tussen twee U-vormige blokken met 

hoge winkel-, kantoor- en woonbebouwing. “Het komt tegemoet aan de bijzondere eischen 

en nooden van het moderne leven en (...) speciaal is ontwikkeld ter wille van de behoefte 

aan parkeergelegenheid, van de noodzaak om aan de woningen op de verdiepingen der 

stadsbebouwing de noodige, ruimte, zon, licht en lucht te verschaffen en ten slotte om het 

mogelijk te maken om de winkels en bedrijven langs de betrekkelijk smalle winkelstraten 

toch met het onvermijdelijke rijverkeer te kunnen benaderen.”
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Helemaal uitgewerkt is het idee nog niet; wel staat het groene karakter van de squares 

voorop. Zoo kunnen in sommige daarvan gazons, kinderspeelgelegenheden of bescheiden 

sportvelden worden aangelegd, hetgeen de bewoonbaarheid van de city aanmerkelijk 

ten goede zal komen. In een enkelen hof kan eventueel een kerk of een ander bijzonder 

gebouw worden geplaatst, waarvoor een zekere reserve tegenover het stadsgewoel wordt 

verlangd. Verder wordt de mogelijkheid van de toegang door poorten in de bebouwing of 

onder overbouwingen door niet uitgesloten.

Deze binnenstadshoven zijn gedacht in het winkelgebied waar later de Lijnbaan is 

gekomen. De ideeën over hoge woonbebouwing en groen zijn op een heel andere manier 

uitgewerkt in de Lijnbaanhoven.

Sint Laurensstraat als voorbeeld?

In 1952 wijdt Rein Blijstra, de bekendste propagandist van het nieuwe Rotterdam, een 

artikel in Het Vrije Volk van 6 juni 1952 aan de expeditiestraten. Hij komt met een andere 

theorie over het ontstaan van de expeditiestraten: Het denkbeeld tot de aanleg voor 

expeditiestraten vloeide voort uit de eigenaardige toestand, die reeds voor de oorlog 

in de St. Laurensstraat evenwijdig aan de Hoogstraat lopend, ontstaan was. De grote 

winkelbedrijven aan de Hoogstraat hadden toen reeds hun achteruitgangen aan de St. 

Laurensstraat en de goederen, welke zij nodig hadden, werden niet op de Hoogstraat, 

doch aan de St. Laurensstraat in- en uitgeladen. De St. Laurensstraat was dus reeds als 

expeditiestraat „gegroeid”. Dit „toevallige” voorbeeld werd nu bewust bij de aanleg van de 

volgende expeditiestraten, zij ‘t ook in geheel gewijzigde vorm, toegepast.
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Op een reconstructietekening van de Hoogstraat van de website van NRC (https://www.

nrc.nl/nieuws/2016/05/17/hoogstraat-front-special-a1503401) is te zien dat diverse 

winkelpanden aan de Hoogstraat inderdaad doorlopen tot aan de Laurensstraat, die 

parallel loopt aan de noordkant.

Historische context

Hoewel het expeditiehof natuurlijk een nieuw idee is, zijn er op allerlei plekken deels 

 door toeval al vergelijkbare oplossingen voor de aan- en afvoer van goederen 

bedacht. Zo hebben de eind negentiende-eeuwse passages vaak een systeem met 

bevoorradingsstraten. Bij de Rotterdamse Passage aan de Coolsingel bijvoorbeeld 

waren smalle stegen aan de achterzijde, waar ook de toegangen tot de woningen boven 

de winkels waren gesitueerd. Achter de Haagse Passage ligt een toepasselijk Achterom 

genoemde straat, die door een onopvallende poort vanaf de Buitenhof toegankelijk is. In 

veel Amerikaanse steden worden de bouwblokken doorsneden door back alleys.

 

Ook stegen hadden in oude steden soms een dergelijke functie. In een brief in Het 

Vrije Volk van 24 augustus 1963 legt een lezer de link tussen steeg en expeditiestraat. 

In het Rotterdam-van-toen was de vader van de heer W. ENGELAAN, Maassluisedijk 126 

te Vlaardingen, „gladmaker” in de meubelzaak van Hoebe aan de Pannekoekstraat. 

Hij had tot taak de nieuwe meubels zo glad te maken, dat ze konden worden gevernist. 

Als de kinderen hem brood gingen brengen, moesten ze een klein steegje in en daarom 

weet de heer W. Engelaan zo goed, dat het doodlopende steegje tussen Pannekoek- en 

Banketstraten de Broodgang heette. Deze Broodgang was de „expeditiestraat” voor de 

winkels aan de Pannekoekstraat.

Een onverwachte voorloper van de expeditiestraat is te vinden bij het Rotterdamse 

stadhuis. Dwars door het gebouw loopt een semi-openbare route die de rijtuigen van 

hoogwaardigheidsbekleders, bruidsparen en andere gasten droog naar de achteringang 

leidt. Deze route was ook bedoeld voor leveranciers.



11

Noodwinkels

Een andere veelgenoemde voorloper van de Lijnbaan met zijn expeditiestraten zijn 

de noodwinkelcomplexen uit de oorlog. De meeste noodwinkelcomplexen bestaan 

uit eenzijdig georiënteerde stroken winkels, zonder woningen erboven, met een grote 

entree- en etalagezijde aan een voetgangerszone aan de ene kant en een dienstzijde 

aan de achterkant voor het personeel en de bevoorrading. De noodwinkels aan de 

Coolsingel bestonden uit twee rijtjes winkels aan weerszijden van een voetgangersstraat. 

Vooral in het complex aan de Jongkindstraat is het concentreren van winkels aan een 

voetgangersgebied succesvol. Hier is ook sprake van expeditiestraten, getuige een 

krantenartikel uit Het Vrije Volk van 10 december 1951: Twee inbrekers betrapt. Een agent 

zag in de Expeditiestraat achter de winkels van de Mathenesserlaan bij het pand van 

Jungerhans een gordijn heen en weer gaan.

Regelgeving

Het dossier Expeditiehoven in het Stadsarchief bevat vooral stukken betreffende de 

wettelijke regeling binnen het kader van de verkeerswet. Wie betaalt er voor het toezicht 

en het onderhoud, zijn de hoven openbaar of privéterrein en dergelijke vragen. Het zal 

tot 1 oktober 1953 duren voor de verordening wordt aangenomen door de gemeenteraad. 

Opvallend is de ingewikkelde formule die wordt gehanteerd voor de berekening van de 

onderhoudsbijdrage.

In 1941 is nog sprake van binnenhoven die ’s avonds met hekken worden afgesloten door 

een particuliere bewakingsdienst. Men verwacht een en ander te kunnen regelen op basis 

van goede buurschapsbetrekkingen via een Reglement van Orde zonder strafsanctie. 

Mocht blijken, dat hiermede niet kan worden volstaan, dan zal t.z.t. nog kunnen worden 

overwogen, of de regeling uit de gemoedelijke sfeer moet worden genomen en in de 

publieksrechtelijke strafverordening zal moeten worden vastgelegd. 
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Diverse vormen en maten

Expeditiehoven zijn er in diverse vormen en maten. Op de volgende pagina staat een 

overzicht van alle typologiën. De hierna genoemde letters verwijzen naar de bijbehorende 

tekening. De door Witteveen getekende principeschets uit 1941 met maar één ingang 

door een poort komt relatief weinig voor. Alleen de Aert van Neshof en het 1e en 2e 

Westblaakhof zijn op deze wijze gerealiseerd (A). 

In het Hoogkwartier en het Laurenskwartier zijn de meeste expeditiehoven voorzien 

van twee ingangen, meestal een poort maar soms ook een opening in de bebouwing (B). 

Rond de Lijnbaan liggen expeditiestraten, zoals de Van Ghentstraat en Hennekijnstraat 

(C). Deze waren aanvankelijk gewoon opgenomen in het stratenpatroon. Nadat de Karel 

Doormanstraat en de Van Oldenbarneveltstraat voetgangersgebied zijn geworden lopen 

deze straten nu dood. Een deel van de Hennekijnstraat vormt nog steeds een berijdbare 

route; hier was in de jaren vijftig zelfs een garagebedrijf gevestigd. Ook de Herman 

Robbersstraat achter de Goudsesingel is een gewone straat. Een bijzonderheid vormen de 

expeditiestraten tussen Hoogstraat en Groenendaal (D). Hier voeren twee parallelle straten 

door het gesloten bouwblok met lage werkplaatsen en magazijnen in de middenzone. 

Langs de Rotte zijn enkele afwijkende expeditiestraten gevormd. De veelal als parkeer-

terrein gebruikte ruimtes aan de achterzijde van de kantoorflats van de Westewagenstraat 

hebben officieel de status van expeditiehof (E). Ze werden vooral als parkeerruimte gebruikt. 

Ook de doodlopende straten langs de Steigergracht, Zijl en Steiger, zijn expeditiestraten. 

Een aparte plaats is er dan nog voor de expeditiestraten binnen een gebouw (F).  

Het Industriegebouw aan de Goudsesingel wordt doorsneden door een expeditiestraat, 

die ’s avonds en in het weekend is afgesloten. Het Groothandelsgebouw kent twee 

toegankelijke binnenhoven en spectaculaire expeditiestraten die op de eerste verdieping 

door het gebouw prikken.

Uiterlijk

De meeste expeditiehoven zijn duidelijk als achterkant ontwikkeld en met weinig aandacht 

vormgegeven. Vaak is het een rommelig geheel van lage bebouwing met magazijnen en 

garages. Een van de uitzonderingen vormen de achterkanten van de Lijnbaan. Inmiddels 

behoorlijk verwaarloosd en aangetast, maar in principe een sobere en uniforme 

architectuur binnen hetzelfde stramien als de voorkant. Ook het woongebouw van Maaskant 

aan het Groenendaal heeft een verzorgde achtergevel aan het 3e Goudsewagenhof. 

Eveneens een opvallende uitzondering vormt het kantoorgebouw voor de firma Aandagt & 

Zn. aan de Goudsesingel 230 van Kraaijvanger architecten uit 1948-1950 (G).  

De gevel van de laagbouw met magazijnen aan de Bredestraathof is voorzien van een 

soort grote bakstenen kantelen, een vorm die ook als bekroning van het trappenhuis 

bovenin de achtergevel is gebruikt. In het 1e Goudsewagenhof is het gebouwtje van het 

gasbedrijf bijzonder vormgegeven (H).
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Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof Industriegebouw

Bredestraathof

1e Goudsewagenhof

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat

1e, 2e en 3e Sint-Janshof Aert  van Neshof

Westewagenstraat

Opperthof
Maagd van Hollandkwartier: Witteveen/Van Traa expeditiestraten

Twee ingangen meestal doort een poort, soms opening bebouwing

2e en 3e Sint-Janshof
Hoogkwartier: Witteveen/Van Traa dubbele expeditiestraten

Dubbele, rechte expeditiestraten

Het industriegebouw
Hoogkwartier: Witteveen/Van Traa dubbele expeditiestraten

Een rechte expeditiestraat

1e Goudsewagenhof
Hoogkwartier: Witteveen/Van Traa expeditiestraten

Een puntvormige expeditiestraat

Aert van Neshof
Lijnbaankwartier: overige binnenhoven

Eén ingang door een poort

Zoutmanstraat en Van Ghentstraat
Lijnbaankwartier: Lijnbaanhoven

Een hoek-vormige expeditiestraat

Westewagenstraat
Maagd van Hollandkwartier: expeditiestraten aan de Rotte

Een rechte expeditiestraat

Bredestraathof
Hoogkwartier: Witteveen/Van Traa expeditiestraten

Een punt-vormige expeditiestraat

A

C

E

G

B

D

F

H
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Publieke opinie 

Eind jaren vijftig komen in de kranten de eerste negatieve geluiden over de 

expeditiehoven, vooral bij de ingezonden brieven. Bewoners klagen met name over de 

geluidsoverlast van het laden en lossen. Ook het gebrek aan groen en speelmogelijkheden 

voor kinderen wordt genoemd.

Huismoeder 1: ‘Onze woning is aardig. Niets over te klagen. Ik ben er tevreden 

mee. Maar, waar moeten m’n kinderen spelen? Aan de voorkant is dat 

onmogelijk; véél te druk. Aan de achterzijde hebben we zo’n expeditiehof.  

De hele dag zie je daar zware vrachtauto’s. Voor de kinderen zou ik best  

naar een wat rustiger wijk willen.’

Huisvader 3: ‘Onze straat is te smal voor al die grote ramen. Je kijkt zó bij  

de buren op tafel. En dat lawaai! ‘s Morgens om zeven uur ronken achter  

op de expeditiehof de vrachtauto’s. ‘s Nachts over enen hoor ik de laatste 

trams naar de remise gaan. En die treinen over het viaduct....’

Een zakenman: “Voortreffelijk, die expeditiehoven. Geen gezeur aan je 

voordeur. Alles wat je voor je zaak nodig hebt, wordt aan de achterkant 

binnengebracht.”

Het Vrije Volk 14 mei 1960

Vanaf het begin van de jaren zestig neemt de criminaliteit in de stille expeditiehoven toe 

in de vorm van winkel- en auto-inbraken. Met de toename van het autogebruik neemt de 

parkeeroverlast toe. Er bestaat nog geen betaald parkeren en vanaf 1967 wordt er met 

ontheffingen gewerkt voor de parkeervakken in expeditiehoven. Vanaf de jaren zestig 

krijgt het begrip expeditiehof een negatieve lading en is het in teksten vaak voorzien 

van bijvoeglijke naamwoorden als fantasieloos, doods en akelig. Als de stad in de jaren 

zeventig een kleinschaliger en groener uiterlijk moet krijgen worden ook in sommige 

expeditiehoven bomen geplant.
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Onaantrekkelijk of veelbelovend?

De Rotterdamse binnenstad wordt vanaf het midden van de jaren tachtig langzaam 

maar zeker getransformeerd tot de aantrekkelijke, bruisende stad die het nu is. De 

laatste open plekken worden bebouwd en de stad wordt verdicht met hoogbouw. Veel 

stedenbouwkundigen zien de expeditiehoven als onaantrekkelijke, dode ruimtes. Met 

name de expeditiestraten bij de Lijnbaan zijn een doorn in het oog. Deze worden dan ook 

in het masterplan voor de Lijnbaan van Claus & Kaan uit 2006 volledig overbouwd. Dit 

plan, dat ook de sloop van de Lijnbaanflats betrof, haalde het echter niet. De Lijnbaan is 

inmiddels inclusief Lijnbaanflats en expeditiestraten rijksmonument.

Concreet gebeurt er weinig met het uiterlijk of de opzet van de expeditiehoven en 

-straten. Wel is er langzaam maar zeker sprake van een functieverandering. Veel 

bedrijven en garages zijn inmiddels uit de stad vertrokken. Op enkele plekken hebben 

de bedrijfsruimtes aan de expeditiehoven een nieuwe invulling gekregen. Met name 

in het Bredestraathof zijn een aantal garages vervangen door een sportschool en een 

kinderdagverblijf. Het Centrum Beeldende Kunst, dat sinds 2016 aan de Goudsesingel is 

gevestigd, heeft de achterzijde aan dit hof ook geopend. Aan het Binnenrottehof heeft de 

biologische supermarkt Marqt in de gehele achtergevel ramen aangebracht/hersteld. De 

meest spectaculaire ingrepen betreffen woningbouw. Zo bouwde aan het Boomgaardhof 

architect Joost Kühne een ‘zwevend’ woonhuis. En ook bijzonder is de woning die Pieter 

Vos in een bedrijfsruimte aan het Lombardhof realiseerde. Het betreft pionierswerk dat, 

ondanks de moeizame totstandkoming in verband met wet- en regelgeving, de ruimtelijke 

potenties van de bedrijfsruimtes en de expeditiehoven aantoont.

Tijdsbestendige expeditie

De Rotterdamse expeditiehoven kwamen onverwacht en onbedoeld op bijzondere wijze 

in het nieuws tijdens de rel rond het omstreden bezoek van de Turkse ministers aan 

Nederland in het kader het referendum over uitbreiding van de macht van de Turkse 

president Erdogan. Honderden demonstranten verzamelden zich op zaterdagavond 11 

maart 2017 aan de voorkant van het Turkse consulaat op de Westblaak, hoek Schiedamse 

Vest, in afwachting van de komst van de Turkse minister van familiezaken. Deze werd 

echter naar de achterzijde van het consulaat geleid in het Schiedamse Vesthof, alwaar 

na uren onderhandelen de aftocht geblazen werd. De verslaggevers van de NOS snapten 

weinig van de context. Wonderlijk dat een stedenbouwkundig ontwerp zo van dienst 

kan zijn bij een praktische oplossing. De Turkse minister verliet via de poort aan de 

Hartmansstraat het strijdtoneel.
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Een ander praktisch gebruik van de expeditiestraten was te zien bij de huldiging van 

landskampioen Feyenoord op 15 mei 2017. De stad was verdeeld in verschillende sectoren 

om de supportersgroepen beheersbaar te houden. De Lijnbaan was uit voorzorg 

grotendeels afgesloten, op de as Stadhuisplein/Lijnbaan na. De expeditiestraten werden 

gebruikt voor het posteren van ME en bereden politie. Zo konden zij zich ongehinderd en 

dus snel naar een mogelijk kritiek punt begeven.

Toekomst 

In de cultuurhistorische verkenning van de expeditiehoven en –straten is te lezen 

dat deze gebieden nog steeds een functionele rol in het centrum hebben. Echter de 

waardering van de gebieden is in de regel laag of op zijn best als ‘onbekend maakt 

onbemind’. Daar waar ander programma is toegevoegd aan deze gebieden stijgt de 

waardering. In een stad waar drukke verkeersaders en winkelgebieden het centrum 

domineren, kunnen deze kleinschalige hoven wellicht meer gaan betekenen dan de 

functionele laad/los- en parkeerplekken die ze nu zijn. Een ruimer gebruik van de 

expeditiehoven, ook als verblijfsruimte, zou van grote waarde voor de binnenstad  

kunnen zijn.

Expeditiestraat van Het Industriegebouw. Foto Bart Hoogveld
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Beeldessay
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Sint-Luciastraat

Sint-Luciastraat



19

Expeditiestraat Industriegebouw Hoogkwartier

Expeditiestraat Industriegebouw Hoogkwartier
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Vondelhof

Bredestraathof
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Binnenrottehof

Binnenrottehof
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Opperthof

Delftsevaarthof
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Meenthof

Halhof
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Botersloothof

Meenthof
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3e Goudsewagenhof

3e Sint-Janshof
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2e Sint-Janshof

2e Sint-Janshof
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Sint-Laurenshof

2e Sint-Janshof
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Kruiskadehof

Rodezandhof
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2e Westblaakhof

Van Oldebarnevelthof
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2e Blekerhof

Boomgaardhof
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Kromme Elleboog

2e Blekerhof
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Van Ghentstraat

Schiedamse Vesthof
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Aert van Neshof

Sint-Luciastraat
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1e Goudsewagenhof

Kruiskadehof
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1e Goudsewagenhof

1e Goudsewagenhof
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Boomgaardhof

Kruisstraat
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Van Bijlandtplaats

Steiger
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1e Sint-Janshof

2e Goudsewagenhof
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