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Voorwoord
Als wethouder Cultuur ben ik sinds september 2015 ook verantwoordelijk voor het
erfgoedbeleid van Rotterdam. Dat beleid wordt vanuit Stadsontwikkeling vormgegeven
en bevindt zich daardoor in het centrum van de stedelijke dynamiek. Op deze manier
maakt erfgoed direct en actief onderdeel uit van de discussie over behoud en
vernieuwing in onze stad.
In die discussie moet evenwicht zijn. Het uitvoerige debat dat de afgelopen jaren met
betrekking tot erfgoed in Rotterdam stadsbreed is gevoerd, gaf soms de indruk dat de
weegschaal niet altijd even goed was afgesteld.
Gelukkig kan ik constateren dat hier verandering in is gekomen. In samenhang mét de
‘Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed’ (2014) en de ‘Kadernotitie
Cultuurhistorie in bestemmingsplannen’ (2015) is nu de ‘Rotterdamse Erfgoedagenda’
gereed. Hierin wordt de ambitie met betrekking tot het gebouwde erfgoed tot 2020
beschreven.
De Erfgoedagenda vormt een nadere uitwerking van de in bovengenoemde visie
geconstateerde feiten met betrekking tot het Rotterdamse erfgoed en is tot stand
gekomen dankzij de aandacht en inzet van velen.
Het debat over het erfgoed is vanuit de gemeenteraad de afgelopen jaren actief en
vanuit vele invalshoeken gevoed. In 2015 kwam ze op initiatief van burgerraadslid
Mark de Boer (Christenunie/SGP) met een eigen kadernotitie ‘Kaders voor een nieuw
Rotterdams erfgoedbeleid’ waarvan de inhoud mede heeft geleid tot de
totstandkoming van deze Erfgoedagenda. Het concept van deze Erfgoedagenda is
van kritisch commentaar voorzien door vertegenwoordigers van het Historisch
Genootschap Roterodamum, Vereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap die
het monumentenbeleid in de gemeente geïnteresseerd en met niet aflatende inzet
volgen. Ik ben hen daar zeer erkentelijk voor.
Het erfgoedveld is volop in beweging. En dat is logisch. Bewustwording en tijd zorgen
voor nieuwe waardering en een nieuwe dynamiek. De architectuur van de
Wederopbouw wordt nu gezien als een unique selling point voor onze stad, met de als
rijksmonument beschermde Lijnbaan als een hoogtepunt. Dat was wel eens anders.
Ook nieuwe landelijke ontwikkelingen beïnvloeden het erfgoedveld. Zo is er sinds de
zomer een nieuwe Erfgoedwet en komen er grote veranderingen aan in het kader van
de Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking zal treden. Met de
Erfgoedagenda als leidraad willen wij ons voorbereiden op deze veranderingen.
De Erfgoedagenda zal vooral een groeidocument zijn. Een instrument dat overzicht
biedt en tegelijkertijd ook inventariserend en agenderend is. Naast de wettelijke taken,
die gewoon doorgang blijven vinden, zijn er in het kader van drie thema’s
‘bescherming en instandhouding’, ‘kennisontwikkeling’ en ‘kennisoverdracht’,
projecten opgevoerd die de positie van het gebouwde en aangelegde erfgoed in onze
stad een bredere basis bieden. Op basis van beschikbare capaciteit en middelen kan
de erfgoedagenda periodiek worden geactualiseerd en de ambitie worden
uitgebouwd. De Erfgoedagenda is dus niet ‘af’, maar nodigt vooral uit tot meedenken,
samenwerking en nog meer enthousiasme.

Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur
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I n le id in g
Gemeentelijk beleid voor het gebouwde verleden
De Erfgoedagenda zet de koers en schetst de concrete activiteiten rond het
gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot
20201. Met de Erfgoedagenda wordt hernieuwd en gestructureerd duiding gegeven
aan de wijze waarop de gemeente de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een
zorgvuldige omgang met erfgoed de komende jaren op wil pakken. Hoewel de stad in
1986 haar eerste gemeentelijke Monumentenverordening kreeg en er vanaf dat
moment geleidelijk beleid is ontwikkeld, gaf de laatst vastgestelde beleidsnota een
doorkijk tot 2008. Daarna werd het monumentenbeleid vooral geconcentreerd op de
wettelijke taken en is de gemeentelijke Monumentenverordening voor het laatst in
2010 aangepast.
Met het coalitieakkoord (“Wij gaan zorgvuldig om met monumenten en (religieus)
erfgoed, zoals de Hofbogen en het Zuiderziekenhuis”) en het daarop volgende
collegeprogramma #Kendoe, Collegeprogramma 2014 – 2018 is een nieuwe weg
ingeslagen en vormt het cultuurhistorisch erfgoed in de stad nadrukkelijk het
onderwerp van gesprek. De omgang met erfgoed heeft een nieuwe impuls gekregen.
Met de Erfgoedagenda wordt hier invulling aan gegeven en wordt de koers voor de
komende jaren uitgezet.
De aandacht voor het behoud van het bestaande valt in Rotterdam bijna als vanouds
samen met de gevraagde ruimte voor vernieuwing. Met het in de Erfgoedagenda
geschetste uitvoeringsprogramma zullen deze schijnbaar tegenstrijdige doelstellingen
met elkaar in verbinding blijven. Hiervoor kunnen enerzijds de wettelijke instrumenten
ten aanzien van bescherming en instandhouding ingezet worden en anderzijds kan er
richting aan ontwikkelingen gegeven worden door de actuele opgaven in de stad actief
en nadrukkelijk ook vanuit de bestaande kwaliteiten te benaderen.
Rotterdam wil een aantrekkelijke stad zijn en omarmt tevens een sterke economie. De
inzet daarbij is dat ook cultuurhistorisch erfgoed bijdraagt aan de ontwikkelkracht van
de stad en daarmee dus ook een economisch belang vertegenwoordigt. Steeds vaker
wordt bewezen dat dit ook zo is. Het succes van de kluswoningen, de herbestemming
van karakteristieke bestaande gebouwen tot woningen en bedrijfsgebouwen, en de
grote aantrekkingskracht van de bestaande bebouwing in gebieden als bijvoorbeeld
het Merwe-Vierhavensgebied, vormen hiervan slechts voorbeelden. Ze geven aan dat
nieuwe ontwikkelingen steeds vaker op positieve wijze door aanwezig erfgoed
gestimuleerd worden.
De Erfgoedagenda betreft een breed palet, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
wettelijk instrumentarium, maar waarbij ook Rotterdamse projecten worden
opgevoerd, samengevat in een drietal pijlers. Inspelend op veranderingen kan de
Erfgoedagenda worden geactualiseerd, verbreed en vernieuwd.

1 De term ‘cultuurhistorisch erfgoed’ wordt in deze notitie gebruikt voor het gebouwde of aangelegde erfgoed. Hieronder vallen
de beschermde monumenten en de beschermde stadsgezichten, maar óók niet beschermde gebouwen en structuren die voor
bewustmaking van de Rotterdamse cultuur en geschiedenis zorgen. Het cultuurhistorisch erfgoed maakt weer onderdeel uit van
de breder toegepaste verzamelnaam ‘cultureel erfgoed’, waaronder bijvoorbeeld ook verzamelingen en collecties kunnen vallen.
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Drie pijlers
Drie pijlers vormen de komende jaren de basis voor het beleid en activiteiten op het
gebied van het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed:




Bescherming en instandhouding gebouwd erfgoed
Geschiedenis in beeld: kennisontwikkeling gebouwd erfgoed
Het vertelde verhaal: kennisoverdracht gebouwd erfgoed

Vanuit de bij deze pijlers ondergebrachte projecten wordt het erfgoed verder in kaart
gebracht en – bij bijzonder belang - beschermd, wordt instandhouding nagestreefd en
gestimuleerd en wordt erfgoed zoveel mogelijk ingezet als aanjager bij transformaties
en gebiedsontwikkelingen. Met deze op dynamiek gerichte Erfgoedagenda wil het
college de dialoog blijven voeren over het cultuurhistorisch besef van deze stad.

Visie op gebouwd erfgoed
De Erfgoedagenda komt voort uit de levendige discussie die de laatste jaren
stadsbreed wordt gevoerd over het belang van cultuurhistorisch erfgoed en het
historisch besef. Deze Erfgoedagenda staat niet op zichzelf, maar is direct verbonden
met de vastgestelde nota’s 'Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch
erfgoed’ (september 2014) en de ‘Kadernotitie cultuurhistorie in bestemmingsplannen’
(september 2015).
In de ‘Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed’ geeft het college
haar visie op de wenselijkheid van het behoud van historische bebouwing, met daarbij
een overzicht wat er op dit gebied al wordt gedaan en wat de verbeterpunten daarbij
zijn. De ‘Kadernotitie Cultuurhistorie in bestemmingsplannen’ geeft aan hoe verder
invulling kan worden gegeven aan de selectie en borging van cultuurhistorische
waarden in bestemmingsplannen.
In de gemeenteraad heeft het actief gevoerde debat geleid tot de kadernotitie ‘Kaders
voor een nieuw Rotterdams erfgoedbeleid’ (oktober 2015), waarin ingrediënten en
discussiepunten worden aangereikt die mede hebben bijgedragen aan de inhoud en
uitwerking van deze Erfgoedagenda.
De Erfgoedagenda voor het gebouwde erfgoed wordt nadrukkelijk ook gepresenteerd
als een instrument dat verbinding zoekt en waarmee ook samenhang wordt gezocht
met activiteiten die samen het brede spectrum van de cultuurhistorie en de
erfgoedzorg omvatten. Hierbij valt te denken aan de archieven, de beeldende kunst,
de (erfgoed)educatie en de archeologie. Dit bredere verband zal worden verwoord in
de ‘Visie op de Collectie Rotterdam’, die momenteel wordt voorbereid en waarin het
college haar visie op het cultureel erfgoed tot 2025 zal geven.
De puur sectorale positie van de erfgoedzorg zoals die vroeger bestond, behoort
inmiddels tot het verleden. Haar huidige positie wordt gekenmerkt door samenwerking
en dwarsverbanden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de archeologie of bij afzonderlijke
projecten ten aanzien van het vastgoed in eigen bezit, of het in kaart brengen van
kunstuitingen rond, aan en in bijzondere gebouwen. Sommige van deze
dwarsverbanden worden in de Erfgoedagenda benoemd, maar vormen niet een
specifieke eerste verantwoordelijkheid vanuit het erfgoedbeleid.
De Erfgoedagenda is breed samengesteld, maar niet alles wordt uitgebreid
beschreven. Het meer reguliere werk zoals de beoordeling van bouwplannen en
aanvragen voor een omgevingsvergunning, de dagelijkse inbreng van
cultuurhistorische kennis bij plan- en gebiedsontwikkeling en het zeer regelmatige
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contact met de Rotterdamse erfgoedpartners is vanzelfsprekend en vormt een
noodzakelijke en niet te onderschatten basis van het erfgoedbeleid.
De in de Erfgoedagenda benoemde projecten dragen bij aan het imago van het
Rotterdamse erfgoed. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de beschikbaarheid
van capaciteit en middelen. Op de gepresenteerde manier vormt de agenda een kader
voor de organisatie na bestuurlijke vaststelling en is deze ook zo flexibel dat
onderwerpen kunnen worden toegevoegd of verruimd.
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Rotterdam staat bekend om haar uitgestrekte havens en de Tweede Maasvlakte, de
wederopgebouwde binnenstad met de Lijnbaan en markante bouwwerken zoals de
Erasmusbrug, de Markthal en het Centraal Station. Aantrekkingskracht ontleent de
stad ook aan haar rijke verleden en aan het gebouwde erfgoed dat daar nog aan
herinnert, aan iconen zoals de Van Nellefabriek, de kubuswoningen of het
Groothandelsgebouw, of aan historische dorpskernen als oud-Charlois en Overschie,
maar ook aan het na de oorlog weer opgebouwde Hoogkwartier. De biografie van de
stad wordt verteld door haar bewoners en verbeeld door haar gebouwen, straten en
pleinen en buurten en wijken. De geschiedenis biedt een stevig fundament voor de
verdere ontwikkeling van de stad. Met meer geschiedenis, is er ook meer inspiratie
voor de toekomst.

Zicht vanaf de Euromast op het Park, het Scheepvaartkwartier, de Maas, de Erasmusbrug en de Kop van Zuid.

Aantrekkelijke stad
Er is sprake van een toenemend historisch bewustzijn in de stad, dat vaak gepaard
gaat aan trots en weemoed over het verleden en de zichtbaarheid ervan. De
karakteristieke vermenging van tijdlagen en de daarbij horende afwisseling van oud en
nieuw, zorgt voor een belangrijke en onderscheidende identiteit van het stadsbeeld.
De aanwezigheid van gebouwd erfgoed is van invloed op de aantrekkingskracht die
de stad uitoefent en is ook een belangrijke verblijfs- en vestigingsfactor. Een gebouw
als het Industriegebouw aan de Goudsesingel bijvoorbeeld, is tijdens de
wederopbouw naar Amerikaans voorbeeld gebouwd als bedrijfsverzamelgebouw in
een voor die periode kenmerkende en tevens bijzondere architectuur. Dit daarom
beschermde rijksmonument krijgt na divers gebruik en leegstand in de afgelopen
decennia, een nieuw leven als bedrijfsverzamelgebouw voor allerlei kleinere en
grotere eigentijdse bedrijven, waarmee het een levendig middelpunt vormt in de
omgeving. Het gebouw was er al, heeft geduldig afgewacht en heeft uiteindelijk nu
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een nieuwe functie gevonden in het verlengde van waarvoor het ooit gebouwd werd
en in een gebied dat zich door haar geschiedenis en architectuur duidelijk
onderscheid en waarvan het karakter nieuwe gebruikers aantrekt.
Ook woningen die in meerdere stadswijken in de late negentiende en in de vroege
twintigste eeuw zijn gebouwd om de toegenomen bevolking van de stad te huisvesten,
vormen belangrijke bestanddelen van een aantrekkelijke woonbuurt. Dergelijke
woningen hoeven niet altijd als monument beschermd te zijn om aantrekkingskracht
uit te oefenen op bewoners. Met behoud van de oorspronkelijke uitstraling, en door
het toevoegen van nieuwe kwaliteiten, illustreren ze in de oude stadswijken de
tendens om historische karakteristieken op een eigentijdse manier te benutten.
Cultuurhistorisch erfgoed zorgt door goed (her)gebruik ook voor nieuwe waarden.

Negentiende eeuwse woningen, aan de straat is het historische karakter behouden, aan de achterzijde is het eigentijds
aangepast.
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Gelaagde stad
Behoud van de geschiedenis en vernieuwing kunnen goed samen gaan. Rotterdam
verbindt de zorg voor behoud van het gebouwde erfgoed met de hedendaagse
opgaven van de stad. Door het opsporen en benutten van cultuurhistorisch
waardevolle karakteristieken en het creëren van ruimte voor hergebruik en
transformatie, raken steeds meer tijdslagen uit het verleden van de stad met elkaar
verbonden. De beschermde monumenten en de beschermde stadsgezichten spelen
hierbij een belangrijke rol. Als belangrijke toonbeelden uit het verleden kunnen zij
richting geven aan nieuwe ontwikkelingen rond gebouwen en gebieden. Het
vergunningstelsel voor beschermde monumenten en beschermde stadsgezichten
zorgt hierbij voor een continue monitoring van de beschermde kwaliteiten.
Het zien, begrijpen en benutten van de historische condities van een gebied, kan
ervoor zorgen dat een nieuw gebouw of een uitbreiding van een bestaand gebouw
een verrijking voor die omgeving gaat vormen.
Gebouwen als Las Palmas op de Kop van Zuid of het Stadstimmerhuis in hartje
centrum, zijn voorzien van hedendaagse uitbreidingen die zorgvuldig zijn ontworpen
met oog voor de karakteristieken van de bestaande bebouwing en de omgeving
waarin zij staan. Door zorgvuldig toegevoegde kwaliteiten vallen oud en nieuw hier op
een vanzelfsprekende manier samen. Het experiment hoeft niet altijd uit de weg te
worden gegaan, mits duidelijk is dat de cultuurhistorische kenmerken en vaak ook de
kracht van de locatie zijn ontdekt, onderzocht en onderdeel uitmaken van het debat
over behoud, vernieuwing, hergebruik of transformatie van het bestaande.

In de wederopgebouwde binnenstad staan nog markante vooroorlogse gebouwen, zoals het stadhuis aan de Coolsingel.

Vele handen maken geschiedenis
Met het gegroeide historische besef is in de afgelopen jaren ook de betrokkenheid van
bewoners, ondernemers en verenigingen bij het cultuurhistorisch erfgoed van
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Rotterdam beter in beeld gekomen. Zo zijn er initiatieven voor behoud van panden,
voor onderzoek naar de geschiedenis van buurten, voor het overdragen van kennis
met betrekking tot karakteristieke gebouwen, of voor het voeren van de dialoog over
wat er toe doet in de gebouwde geschiedenis van de stad. Steeds vaker worden deze
verhalen ook opgetekend en kennen ze in digitale vorm een bredere verspreiding dan
ooit. De door de gemeente bij planontwikkelingen vaak gevraagde bouwhistorische
onderzoeken of cultuurhistorische verkenningen bieden een schat aan informatie over
de vaak bijzondere geschiedenis van gebouwen en plekken. Niet alleen de van
oudsher in het veld opererende historische verenigingen, maar ook bewoners,
architecten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, vastgoedbeheerders, makelaars
maken gebruik van deze kennis en dragen deze ook weer uit. Vanzelfsprekend
ontstaan daardoor ook meer samenwerkingsverbanden. Door deze verbindingen
neemt de gezamenlijke kennis over de geschiedenis en het nieuwe perspectief toe.
Letterlijk en figuurlijk bouwt de Rotterdammer zo aan zijn collectief historisch
bewustzijn.
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Erfgoedagenda in schema
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Toe l ic h t in g p i j l e rs

E r fg o edagenda

Pijler 1: Bescherming en instandhouding gebouwd erfgoed
Bijzonder gebouwd erfgoed kan beschermd worden als rijksmonument of als
gemeentelijk monument en kan gelegen zijn in een beschermd stadsgezicht.
Daarnaast kunnen beeldbepalende bouwwerken in het bestemmingsplan worden
aangemerkt met een dubbelbestemming ‘cultuurhistorie’ en worden voorzien van de
bestemmingsplanregel ‘geen sloop, tenzij de technische, economische of
maatschappelijke noodzaak wordt aangetoond’.
De komende jaren ligt er een nadruk op het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten en het opnemen van beeldbepalende bouwwerken in het
bestemmingsplan. Het gaat om gebouwen die het verhaal van Rotterdam vertellen of
de identiteit van een wijk bepalen.

Pijnackerplein, levendig plein in negentiende eeuwse stadswijk met historische muziekkoepel.

Het project ‘Aanwijzing gemeentelijke monumenten -Top 20’ is een project dat zich
over langere tijd uitstrekt en waarbinnen jaarlijks ongeveer 20 bouwwerken van de
reeds bestaande selectielijst aangewezen zullen worden als gemeentelijk monument.
De voordracht hiervoor wordt gedaan in samenspraak met een aantal erfgoedpartijen
met welke de gemeente een samenwerkingsverband is aangegaan. Het project zorgt
er voor dat het gemeentelijk monumentenbestand weer in balans wordt gebracht.
Bij het maken van bestemmingsplannen worden cultuurhistorische waarden
nadrukkelijker meegewogen door onder andere beeldbepalende panden met een
dubbelbestemming cultuurhistorie op te nemen. Door middel van een pilot in
Middelland – Nieuwe Westen wordt een traject opgezet om bewoners te betrekken bij
het borgen van cultuurhistorische waarden uit hun wijk in de bestemmingsplannen.
Aansluitend zal in de periode tot 2019 een inhaalslag worden gemaakt om voor alle
bestemmingsplangebieden de cultuurhistorische paragraaf op orde te hebben.
Daarmee wordt ook invulling gegeven aan het besluit Ruimtelijke Ordening, waarin
wordt voorgeschreven dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen
nadrukkelijk rekening dienen te houden met cultuurhistorische waarden in een gebied.
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Rotterdam heeft acht van rijkswege beschermde stadsgezichten, waar eind 2017 naar
verwachting eind nog een negende aan wordt toegevoegd. Het bestemmingsplan en
de welstandscriteria vormen de instrumenten om de kwaliteiten van deze gebieden te
borgen.
Bij beschermde stadsgezichten gaat het om gebieden die vóór 1940 zijn aangelegd.
Bij de voor Rotterdam typerende ‘Wederopbouwgebieden’ gaat het om gebieden die
in de wederopbouwperiode, tussen 1940 en grofweg 1968 zijn aangelegd. Rotterdam
heeft twee van deze gebieden met de status ‘van nationaal belang’; de
hoogbouwzone in Ommoord en de Oostelijke binnenstad waar naast het Hoogkwartier
en de wijk Wereldhaven (tussen de Goudsesingel en de Warande) ook een deel van
het Laurenskwartier in valt. Om de status van de twee wederopbouwgebieden te
versterken, worden de historische kwaliteiten van de betreffende gebieden geborgd in
het bestemmingsplan en kunnen er welstandscriteria worden opgesteld om de
specifieke architectonische kwaliteiten in deze gebieden te continueren. Ook overige
‘Wederopbouwaandachtsgebieden’ worden hierbij betrokken.
Bescherming en instandhouding gaat ook over het ondersteunen van eigenaren bij het
maken van (restauratie)plannen voor hun monument en het mogelijk maken daarvan.
De begeleiding van restauratie-, transformatie- en herbestemmingsplannen en het
uiteindelijk verlenen van een omgevingsvergunning daarvoor, vormt een essentiële
wettelijke taak die specifieke kennis van monumenten en restauratietechnieken
vraagt. De gemeente Rotterdam heeft niet alleen kennis opgebouwd over de
geschiedenis en ontwikkeling van de stad, maar ook over materialen,
restauratietechnieken en herbestemming. Juist ook deze kennis is nodig voor het
uitvoeren van de wettelijke taken die voortkomen uit de landelijke wetgeving. Alleen
met de juiste kennis van zaken kunnen plannen zorgvuldig worden beoordeeld en
burgers zo goed mogelijk worden geholpen. De bij de gemeente aanwezige
erfgoedkennis zorgt er ook voor dat er snel gereageerd kan worden op steeds nieuwe
vragen.
De gemeente Rotterdam kan eigenaren van gemeentelijk beschermde monumenten
ondersteunen bij een restauratie door middel van een lening tegen een lage rente uit
het Rotterdams Restauratiefonds. Voor rijksmonumenten zijn er rijksregelingen. Om
hier adequaat in te kunnen blijven voorzien, zal de huidige regeling voor gemeentelijke
monumenten, het Rotterdams Restauratiefonds, worden geëvalueerd en waar
mogelijk worden vernieuwd.
In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden en in 2019 zal de Omgevingswet
volgen. De gemeentelijke gevolgen hiervan zullen nadrukkelijk in beeld worden
gebracht en onderdeel uit gaan maken van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Zo bestaat
er sinds juli 2016 een onderhoudsplicht voor rijksmonumenten en zullen de nu uit te
werken Algemene Maatregelen van Bestuur straks van grote invloed worden op de
dagelijkse (erfgoed)praktijk. De implicaties van deze ontwikkelingen zullen proactief in
het gemeentelijk beleid moeten worden ingepast. Als eerste zal daartoe de
Rotterdamse Monumentenverordening 2010 worden geactualiseerd en
gemoderniseerd (2017).
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Pijler 2: Geschiedenis in beeld (kennisontwikkeling gebouwd erfgoed)
Het beschermen van gebouwen en gebieden door het aanwijzen van monumenten,
het borgen van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen en het benoemen
van wederopbouwgebieden van nationaal belang, vraagt om toegepast onderzoek
naar de gebouwde stad. Waardering vanuit het historisch perspectief gebeurt op basis
van kennis.
Onderzoek moet ook mede de basis vormen voor besluiten over de ontwikkeling van
de stad, bijvoorbeeld waar het gaat over de patronen en structuren uit het verleden
waarop kan worden voortgebouwd. Of vooruitlopend op keuzes ten aanzien van sloop
of behoud.
Bij bouwhistorisch onderzoek wordt de nadruk gelegd op bouwhistorische aspecten
van gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Dergelijke
onderzoeken, die steeds vaker worden gemaakt, vormen een belangrijke bron van
kennis van bijzondere gebouwen in de stad.
Cultuurhistorische onderzoeken naar gebieden (ook wel Cultuurhistorische
Verkenningen genoemd) worden gebruikt als fundament voor planvorming en voor
ruimtelijke planinstrumenten als visies, stedenbouwkundig plannen,
bestemmingsplannen en - vanaf 2019 - het vanuit de Omgevingswet geïntroduceerde
Omgevingsplan. Onderzoek draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van de
stad. Belangrijke waarden kunnen hierdoor als uitgangspunten worden opgevoerd.
Nu er veel kennis in de praktijk is opgebouwd, kunnen spelregels worden opgesteld
voor Cultuurhistorische Verkenningen. Elk gebied en elke opgave vraagt om
maatwerk, maar eenduidigheid in de methodiek draagt bij aan een samenhangend
beeld van de aanwezige cultuurhistorische waarden in de stad. Op deze manier kan
er ook gewerkt worden aan een eenduidige cultuurhistorische waardenkaart die
uiteindelijk het hele stadsgebied zal beslaan.

Historische dorpskern van Overschie.

In de periode 2017-2019 ligt er een nadruk op cultuurhistorisch onderzoek van de
focuswijken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Maar ook andere
gebieden worden onderzocht. Voor de oude kern van Overschie wordt in het kader
van versterking van de identiteit van de oude kern een cultuurhistorische verhaal in
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beeld gebracht. Ook in Hoek van Holland wordt in samenwerking met het rijk
cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Bij deze voorbeelden gaat het om de
toepassing van de historische kenmerken voor versterking van de identiteit van een
gebied of het imago van een plek. Daarvoor wordt een verbinding gelegd met de
opgave en het gewenste programma voor een gebied.
Ten behoeve van de borging van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen
zal er tot 2019 tevens een reeks cultuurhistorische onderzoeken naar gebieden
worden uitgevoerd waarbij aansluiting wordt gezocht bij gebiedsontwikkelingen en te
vernieuwen bestemmingsplannen.
Ook veranderingen in gebruik van gebouwen en gebieden kunnen een aanleiding
vormen voor thematisch onderzoek. Rotterdam heeft een groot aantal kerkgebouwen,
decennialang dominant in maatschappij en stadsbeeld, maar steeds minder in gebruik
voor de oorspronkelijk bedoelde functie. Om afgewogen beslissingen te kunnen
maken over behoud en mogelijkheden voor andere bestemmingen, is het van belang
de cultuurhistorische waarde van religieus gebouwd erfgoed specifiek in beeld te
brengen en deze in verbinding te brengen met de wegvallende functies en de
herbestemmingsopgave.
Naast kerkgebouwen geldt dit ook voor de Rotterdamse schoolgebouwen. Voor beide
categorieën zal thematisch onderzoek plaats vinden. .

Vooroorlogs scholencomplex in de Tarwewijk.

Erfgoedzorg is niet alleen terugkijken. Op een zeker moment zullen bijvoorbeeld ook
de architectuur en stedenbouw uit de jaren zeventig en tachtig vragen om
cultuurhistorische duiding. De kubuswoningen zijn daar als gemeentelijk monument
een goed voorbeeld van. Er zal tijdig onderzoek worden uitgevoerd naar het ontstaan,
de achtergronden en ideeën van gebouwen en gebieden uit nieuwere perioden om zo
ook de historische waarde van betekenis te kunnen laten zijn bij beheer, transformatie
en herontwikkeling.
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Pijler 3: Het vertelde verhaal (kennisoverdracht gebouwd erfgoed)
Nieuwsgierigheid en waardering voor wat het verleden heeft voorgebracht,
ontstaat doorgaans met het verstrijken van tijd. Een mooi voorbeeld van hoe
perceptie door de tijd kan veranderen illustreert de wederopbouwarchitectuur.
De bijzondere gebouwen die de wederopbouw van het Rotterdamse
stadscentrum heeft voortgebracht worden steeds nadrukkelijker gezien (en
beschermd) als iconen. Ze symboliseren de tragiek, de vernieuwing en de
vooruitgang. Daarnaast blijken ze nu ook heel flexibel waar het gaat om
herbestemming. Het Groothandelsgebouw, maar ook het voormalig
Stationspostkantoor en het Industriegebouw Goudsesingel kunnen als
lichtende voorbeelden worden gezien.

Binnenplaats van het hergebruikte Groothandelsgebouw.

Niet alleen de gebouwen, maar ook het naoorlogse stadsweefsel zelf heeft
hernieuwde aandacht. In voorgaande jaren werd de nieuwe delen van de stad
als kaal en ongezellig ervaren. Zo werden ook de Pannenkoekstraat en het
gebied rond het tweede deel van de Hoogstraat lang als ‘moeilijke gebieden’
gedefinieerd. Nu is er dankzij een nieuwe generatie gebruikers en
oorspronkelijke en nieuwe bewoners een opleving merkbaar. De authenticiteit
van de gebieden en het wederopbouwweefsel is ontdekt. Voor de
karakteristieke expeditiestraten hierin wordt gezocht naar hernieuwd gebruik
op basis van de karakteristiek.
Waardering is niet alleen iets van het verstrijken van tijd, ook kwaliteit en visie
zijn daarbij van belang. Het is de combinatie van moderniteit, visie,
ondernemerschap en architectuur die bijvoorbeeld de Van Nellefabriek tot één
van de meest bijzondere en meest internationaal bekende gebouwen in
Rotterdam heeft gemaakt.
Het vertellen van het verhaal achter dit UNESCO Werelderfgoed en alle
andere bijzondere gebouwen en plekken in de stad is van blijvend belang. Het
onthullen van de bijzondere ontstaansgeschiedenis, het functioneren van een
gebouw, het bouwtechnisch experiment; al deze achtergronden geven inhoud
aan het cultuurhistorisch belang. Kennisdeling en dialoog zijn nodig voor het
bepalen van collectieve betekenis.
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Er wordt in de komende jaren naar gestreefd om de informatie uit onderzoek
zoveel mogelijk naar buiten te brengen en te delen. Nieuw is de serie
Rotterdams Erfgoed, een mini-boekje met een gebouw of moment in beeld,
dat verschijnt bij speciale gelegenheden.
Om het erfgoed duidelijker te kunnen duiden zal er een erfgoedschildje
worden ontwikkeld dat voor eigenaren van beschermde gemeentelijke
monumenten beschikbaar zal komen. Parallel daaraan wordt er gezocht naar
digitale ontsluiting van informatie.
Er wordt naar aanleiding van cultuurhistorisch onderzoek naar de wijken in
Rotterdam Zuid en in het kader van het Nationaal Programma een serie films
gemaakt over het ontstaan en de volstrekt unieke identiteit van dit stadsdeel.

Stuhlemeijercomplex in de wijk Bloemhof, Rotterdam Zuid.

De bijzonder succesvolle en jaarlijks terugkerende Open Monumentendag in
het tweede weekend van september is een belangrijk instrument voor het
uitdragen van kennis en het creëren van draagvlak. De stichting die de dag
organiseert, wordt ondersteund. Daarnaast wordt de redactionele
ondersteuning voor het Rotterdams Jaarboekje voortgezet en zal ook de
succesvolle website www.wederopbouwrotterdam.nl inhoudelijk worden
ondersteund en verder onder de aandacht worden gebracht.
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Toekomst
Op basis van de bij de drie aandachtsgebieden genoemde activiteiten wordt het beleid
ten aanzien van het gebouwde erfgoed in de komende jaren uitgebouwd om op deze
manier tegemoet te komen aan de vragen uit het maatschappelijk debat ten aanzien
van het (cultuur)historisch besef. De Erfgoedagenda zet een typisch Rotterdamse
erfgoedtraditie voort die vanouds te maken heeft gehad met het zoeken naar
evenwicht tussen behoud en vernieuwing en kan zich door het gekozen format
makkelijker laten monitoren en aanpassen aan veranderende situaties.
De wettelijke taken op het gebied van de erfgoedzorg zullen ook de komende jaren
een rode draad blijven vormen. Op dat gebied dienen zich ook nieuwe ontwikkelingen
aan. Met de recente introductie van de Erfgoedwet zijn een aantal zaken betreffende
de omgang met erfgoed in het algemeen, gebundeld. Hiermee wordt ook
voorgesorteerd op de in 2019 verwachte Omgevingswet, die de regelgeving op het
gebied van onder meer de ruimtelijke ordening overzichtelijker zal maken, maar
tegelijk ook danig zal veranderen. Ook de Wet Private Kwaliteitsborging, die ervoor
moet zorgen dat niet alleen gemeenten, maar ook marktpartijen de technische toets
voor een bepaalde categorie gebouwen kunnen uitvoeren, raakt het erfgoedveld.

Het Stadstimmerhuis, verbinding van oud en nieuw.

De wettelijke wijzigingen geven een ontwikkeling aan waarbij de overheid verder
terugtreedt en tegelijk ook uitnodigt tot participatie en betere zeggenschap over de
leefomgeving. Dit biedt op een nieuwe manier ook kansen voor initiatieven,
samenwerkingsverbanden, alternatieve financieringsvormen en netwerken, kortom
ook voor nieuwe mogelijkheden en bewustzijn met betrekking tot het erfgoed.
Vanzelfsprekend zijn ook het toegenomen bewustzijn naar een duurzame omgeving
en de vraag naar energie-neutrale gebouwen onderdeel van de erfgoedzorg, evenals
herbestemming en transformatie. Dit levert actuele opgaven op, zoals de
beschermingsvraag en herbestemmingsopgave van bijvoorbeeld scholen en
kerkgebouwen.
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De Erfgoedagenda anticipeert op de actuele ontwikkelingen door bijvoorbeeld de
cultuurhistorische waardenkaart up-to-date te houden, onderzoek te blijven
bevorderen en uit te voeren en bijzondere gebouwen te beschermen. Tegelijkertijd
bouwt de Erfgoedagenda door op de positieve onderdelen van het bestaande
erfgoedbeleid, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de actuele discussies en
vraagstukken met betrekking tot het gebouwde cultuurhistorische erfgoed van
Rotterdam.
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