
Van kleine nederzetting naar wereld stad Rotterdam 
Sinds de negende eeuw lag op de plaats van het huidige stadscentrum van Rotterdam de nederzetting Rotta. Deze 

werd in de twaalfde eeuw onbewoonbaar door overstromingen van de rivier Rotte. 

Op 17 maart 1299 krijgt Rotterdam stadsrechten van Jan I van Holland, naar model van die van Beverwijk. Dit is een 

onderdeel van de politieke strategie van zijn voogd Wolfert van Borselen, die de positie van de Van Avesnes in de regio 

wil verzwakken, en ook op financieel gewin uit is. In het verleden werd er algemeen van uitgegaan dat die stadsrechten 

nog datzelfde jaar, na de dood van Wolfert van Borselen én Jan I, worden herroepen door de nieuwe graaf, Jan II van 

Avesnes, maar die visie is niet meer algemeen gangbaar. Hoe het ook zij, op 7 juni 1340 verleent graaf Willem IV van 

Holland, tegen betaling, (opnieuw) stadsrechten  

Rond 1358 ontving Rotterdam toestemming om tot 

ommuring over te gaan, ervoor was de stad, net als 

alle andere steden meestal slechts omgeven door 

aarden wallen voorzien van houten punten. Door het 

verlenen van de graaf om Rotterdam het 

omvestingsprivilege te geven wordt aldus het 

stadsgebied vergroot. 

Om de stad worden grachten gegraven: langs de 

Coolvest en Warande. Er worden, na toestemming van 

Albrecht van Beieren, stadswallen aangelegd, die in 

1360 de toen nog kleine stad ommuren, met de 

stadspoorten Goudse Poort, Delftse Poort, en 

Schiedamse Poort. Later wordt de vesting verkleind 

van Warande tot Goudsesingel. Na enige tijd wordt de 

vesting weer uitgebreid met de Waterstad, het gebied 

tussen Hoogstraat, Schiedamse Singel en de 

Boompjes. 

 

                                                                                           De dam in de Rotte ter hoogte van de Huidige Hoogstraat 

Het Handvest van 1358:  

 Wi, Willem vander Wateringe Ridder, Har van Teylinge, Vrouwe vander Wateringe Heren Willems wijf voirsz. Maken 

kondt ende kenlick allen luden, dat wi geoirloeft hebben, consenteren en oirlof geven der poirte van Rotterdamme haer 

veste te maken ende te delven tot haire beste oirbaer in onsen ambochte etc.            

Met "onsen ambochte" bedoelen Willem vander Wateringe en zijn vrouw het ambacht Cool: een gedeelte van Cool (het 

Roodezand) werd in 1358 bij de stad getrokken, die voortaan door de Coolvest van het ambacht Cool gescheiden was. 

De sluizen van Rotterdam. 

De Rotte, stroomde ooit ook via de Botersloot en de Slikvaart en de Leuve (via de Kolk ten noorden van de Delfsche 

Poort) naar de Maas, de hoofdstroom was echter de Binnenrotte, zoals zoo mooi te zien is op de kaart hiervoor. 

Waarschijnlijk werd de Rotte van sluizen voorzien zoo rond 1275. In het begin werd de plek rondom de sluis simpelweg 

Dam genoemd. Toen er links en rechts van de Dam steeds meer huizen werden gebouwd, werd het al snel Middeldam 

genoemd, kortom er werden steeds meer sluizen gebouwd rondom die allereerste Dam.  

Rond 1270 kwam de Schielands Hoge Zeedijk gereed. Het sluitstuk was een dam in de Rotte. Daar waar de Rotte in de 

Maas uitwaterde, ter hoogte van waar nu de nieuwe Markthal staat. Deze dam moest een constructie zijn waarmee de 

Rotte op de Maas kon blijven afwateren, terwijl het Maaswater buitendijks bleef. Men legde daarom in de dam een 



reeks kleine spuisluizen aan. Elk voorzien van een deur die bij vloed door het stijgende Maaswater vanzelf werd 

dichtgedrukt, maar bij eb openstond om het Rottewater door te laten. In de Markthal is een Tijdtrap te zien die begint in 

1270. 

 

De sluizen in de dam van Rotterdam 

A. Spuisluis, vanuit Delftsevaart; vanaf 14e eeuw tot nu   E. Keizerinnesluis; 1345 - 1871 

B. Bleiswijkse Sluis; voor 1331 – 1465                              F. Bleiswijkse en Zevenhuizer Sluis; 1465 - 1871 

C. Zevenhuizer Sluis; voor 1331 – 1465                           G. Zegwaardsesluis; 1386 - 1871 

D. Nauwe Kerkstraat Sluis; gedempt                                F en G vormen samen de Dubbele Sluis 

 

Keizerinnensluis                 Sluis in de Nauwe-Kerkstraat 

 



 

 

 

 

  

Wat kunnen we op deze kaart allemaal 

ontdekken: 

De oude middeleeuwse Stadsmuur met  

1: Keizerstoren  
2: Blauwetoren  
3: Jan Vetten toren 
 
De stadsuitbreiding van 1576 met: 
 
a, b en c: de Bolwerken aan de Wijnhaven  
d, e en f: de Bolwerken aan de Nieuwe 
Haven 
 
De stadsuitbreiding van 1600 met: 

A, B, C, D, E: de Grote Nieuwe Bolwerken        
rondom het gearceerde gebied rondom de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

latere Boompjes, nu nog voorzien van Palen 
i.p.v. Boompjes 

Op de plaats van bijv. de Jan Vetten toren zou later Molen de Hoop komen aan de Coolsingel, de vroegere Coolvest. 

Het Rode Zand was oorspronkelijk een zandplaat van roodachtig zand in de Maas.  

De heren van Cralingen bezaten een huis aan het Rode Zand. De kapel van de heren van Cralingen bevond zich aan 
de noordzijde van de Groote Kerk en is in 1686 verkocht aan Willem Bastiaensz. Schepers.  

In 1584 stonden in het Rode Zand eenvoudige houten huisjes die met riet bedekt waren.  

Sedert het Rode Zand in 1358 in de stad was opgenomen, was dit gebied gebleven op het peil van Cool, waarmee het 
waterstaatkundig één was. De Coolvest, waarop dit stadsdeel uitwaterde, lag dus gemeen met de poldersloten, waarop 
de Coolse watermolens het polderwater uitsloegen.  

Omstreeks 1620 kwam hierin verandering: de vesten singelkaden aan de westzijde van de stad werden toen 

opgehoogd, om de Coolvest op hetzelfde peil te brengen als dat van de Schieboezem en deze daardoor te verruimen.  

In de zeventiende eeuw werden de benamingen Rode Zand en Zandstraat door elkaar gebruikt. Rode Zand en 
omgeving waren toen een volksbuurt met een rijk kroegleven.  

In de negentiende eeuw was de Zandstraat en omgeving tot een weinig aantrekkelijke buurt om te wonen geworden. De 

huisvesting was er ronduit slecht te noemen 

Bovendien was het toentertijd de rosse buurt van Rotterdam. In 1911 werd op oudejaarsavond het Zandstraatkwartier 
voorgoed ontruimd om in zijn geheel gesloopt te worden. 

 

 

 



 

 
Boven iedere rode streep stond in 1815 
nog een poort zo te zien zijn het er tien. 

Laten wij er eens goed naar kijken en al die 
10 poorten gaan benoemen en dan 
beginnen we met de meest Noordelijke 
Delftsche Poort en gaan dan met de wijzers 
van de klok mee, rechtsom dus... en dan 
valt meteen op dat de Zuidelijke 
Waterpoorten wel erg dicht bij elkaar lagen. 

1. Delfsche Poort 
2. Hofpoort 
3. Goudsche Poort 
4. Oostpoort 
5. Ooster Oude Hoofdpoort 
6. Wester Oude Hoofdpoort 
7. Ooster Nieuwe Hoofdpoort 
8. Wester Nieuwe Hoofdpoort 
9. Schiedamsche Poort 
10. Binnenwegsche Poort 

 

1 De Delfsche poort 

De Delfsche poort heet van oorsprong Sint Jorispoort. De Delftsche Poort was een stadspoort waarvan de laatste in 
1764 werd gebouwd naar een ontwerp van architect Pieter de Swart. Het was reeds de derde poort op die plaats: de 
voorgaande twee waren wegens bouwvalligheid gesloopt. De eerste poort werd in de Middeleeuwen gebouwd en kreeg 
de naam de Noorderpoort en had een voorpoort. De tweede St. Joris- of Delftsche Poort werd in 1545 gebouwd en op 
het laatst van zijn dagen (1939) werd de poort uit 1764 zelfs verplaats, tot op 14 mei 1940 de oorlog uitbrak en een jaar 
later werd definitief besloten om de herbouw te stoppen. Enkele sierwerken werden gered en opgenomen in de muren 
van de gebouwen op de hoek van het Stadhuisplein. 

Er zijn foto's van na het bombardement waarbij 
de onderbouw van de poort op de nieuwe locatie 
staat, ik vraag me nog steeds af waarom hij 
alsnog gesloopt is (hij was immers verplaatst). 

De verplaatsing van de Delftse Poort is in delen 
gegaan, na het bombardement waren ook veel 
brokken onherstelbaar beschadigd, althans dat 
vond men toen. 

Het zwaar gehavende restant zou in 1941 
gesloopt zijn, de brokstukken van de onderbouw 
werden genummerd, met de bedoeling het later 
alsnog op te bouwen. Van de genummerde 

onderbouw schijnt ook een foto te bestaan. 

                                                                                 

 

De in 1545 gebouwde Delftsche of St. Jorispoort vanaf de Oostzijde in 1759 

 



 

 

Delfsche poort met links de Hofpoort 1670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Delfsche poort uit 1764 

In de jaren 30 van de 20e eeuw stond de poort in de weg: Rotterdam wilde een betere doorstroming van het 

toenemende verkeer. Men besloot de poort zo'n honderd meter te verplaatsen (afbreken stuitte op te veel weerstand). 

In 1939 begon men met de verplaatsing van het geheel. De onderbouw was in 1940 gereed, tijdens het bombardement 

werden zowel dit gedeelte als de opgeslagen beeldhouwwerken beschadigd. Een jaar later werd besloten dat "naar het 

inzicht van de meerderheid van de geraadpleegde deskundigen de poort niet meer afgebouwd kon worden en moest zij 

geheel verdwijnen". Enkele sierwerken werden gered. Zie foto’s hieronder. 



 

 

De afbraak van de Delfsche poort de nieuwe locatie ligt al klaar 1939 

 

 De Delfsche poort in mei 1940 

2 De Hofpoort 

Recht van de Delfsche poort staat de Hofpoort. Ook deze poort is 
diverse keren herbouwd. De Hofpoort was een van de tien stadspoorten 
van Rotterdam. De poort stond van het midden van de 14e eeuw tot 
1833 tussen het riviertje de Binnenrotte en het kanaal de Delftsche vaart 
aan het einde van de stadsstraat de Oppert, niet ver van de Delftsche 
Poort.De poort was genoemd naar het Hof van Wena, maar was er geen 
onderdeel van. De Hofpoort was aanvankelijk waarschijnlijk een 
vesttoren die pas later op verzoek van de Heren van Wena werd 
doorgeslagen om een snelle en veilige verbinding tussen kasteel en stad 
mogelijk te maken                    
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Nadat de poort al eens vernieuwd was, werd in 1614 een geheel nieuwe, stenen poort gebouwd. Een valbrug gaf de 
poort allure en maakte verkeer vanaf de Oppert over de singel, naar buiten de vesting mogelijk. De poort werd 
afgebroken in 1778 omdat de Hofpoort zijn militaire functie had verloren. 

In 1778 werd een nieuwe decoratieve Hofpoort ontworpen door de architect Dollond. Aan de voet van de zuil, die boven 
op de poort stond, werden vier leeuwenbeelden neergezet, ontworpen door Johannes Keerbergen. De valbrug werd 
vervangen door een draaibrug zodat de boten er makkelijker doorheen zouden kunnen. 

De Hofpoort werd in 1833 afgebroken, hij 
stond in de weg voor het toenemende 
verkeer. De zuil werd vernietigd, de vier 
leeuwenbeelden werden opgeslagen. Het 
water rondom de Hofpoort werd gedempt en 
het plein dat zo ontstond werd het 
Hofpoortplein genoemd, tot 1868. Vanaf die 
datum werd het plein Hofplein genoemd. In 
1860 kregen de leeuwen hun nieuwe plaats 
als wachters naast de Koningsbrug over de 
Oude Haven. Die brug heet ook wel de 
Vierleeuwenbrug.                                       
De in 1778 nieuw gebouwde Hofpoort-met-
zuil aan het begin van de Oppert,  
rechts, nog net te zien, de Delftse Poort. 
 

Door de architect Stracké werden de 4 

leeuwen bevrijd uit hun opslagplaats, wat 

opgeknapt en op de uiteinden van de 

Koningsbrug geplaatst.                                       De zuil van de hofpoort                                                    

Zoals zoo vaak in Rotterdam kreeg de brug een bijnaam: de Vierleeuwenbrug. 

De Vierleeuwenbrug overleefde het bombardement en de overstromingen van 1953, maar werd in 1960 afgebroken 

i.v.m. de aanleg van een verzwaarde Zeedijk, de uiteindelijke Maasboulevard. Daar waar de brug heeft gelegen heet 

het nu Koningsdam, en dus werd de Oude Haven volledig afgesloten, 

Drie van de vier leeuwen kan je nu langs de Maasboulevard vinden. De vierde werd geschonken aan de 

verbindingstroepen (destijds nog onderdeel van de genie) ter herdenking van de inzet in Rotterdam in mei 1940. Hij lag 

jarenlang op de appelplaats van de Elias Beeckmankazerne in Ede. Bij het sluiten van de kazerne in 2010 verhuisde de 

leeuw mee naar de Bernhardkazerne in Amersfoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De in 1778 nieuw gebouwde Hofpoort-met-zuil aan het begin        

van de Oppert, rechts, nog net te zien, de Delftse Poort. 



In den Oppert en zelfs op de Hoogstraat vond men nog hofsteden met hooibergen en overal werden de huizen 

afgewisseld met boomgaarden en tuinen, terwijl scheepstimmerwerven en molens in de drie hoeken der stad n.l. in de 

buurt van den Houttuin, aan de Blaak en in de omgeving van de Delftsche Poort werden aangetroffen. 

 

Voor de bevolking was de stad feitelijk te groot en moeielik te verdedigen en dit was dan ook de reden, dat, na de 

inneming van Rotterdam door Jonker Frans van Brederode, de stad genoodzaakt was haar vesten aan de noordzijde 

weer in te korten en te vergraven. ln 1505 werd dit werk tot stand gebracht en de stad aan alle kanten versterkt. 

 

Na 1563 onderging de binnenstad groote verandering door den hevigen brand, die toen een groot deel van Rotterdam 

in de asch legde. Als vroegere, zware branden worden nog vermeld die van 1402, toen het gedeelte van het Gasthuis 

tot het Westnieuwland afbrandde, van 1403, toen een gedeelte van de Lomberdstraat en den Oppert in vlammen 

opging, van 1431, toen ten westen van de Kerkstraat en het Westnieuwland menig huis door brand vernield werd en 

van 1464, toen het Oosteinde en Oostnieuwland het zwaar te verantwoorden hadden. 

Het zwaarst gewoed heeft echter de brand van 1563, die, aangekomen in de Westmolensteeg, zich over het geheele 

oostelijke gedeelte der stad verbreidde en pas tot staan werd gebracht bij de Lange Frankensteeg. De Hoofdpoort, 

Oostpoort en Goudsche Poort waren tot ruïnes geworden, het Predikheerenklooster, het Heiligegeesthuis en het 

Pesthuis waren geheel vernield. 

Deze leering trok men tenminste uit dit onheil, dat rieten daken uit een oogpunt van brand uit den booze zijn en een 

verbod hiertegen door het Stadsbestuur uitgevaardigd heeft dan ook ten gevolge gehad, dat latere branden nooit een 

dergelijke uitgestrektheid meer hebben gekregen. 

 

Ook kreeg de stedelijke regeering na den brand van Philips II een octrooi om tegen billijke taxatie die erven aan te 

koopen, welke zij meende noodig te hebben voor den aanleg of het verbreeden van straten. De Hoofdsteeg werd 

daarop geheel verbreed en o.a. de Lange of Hooge Draaibrug, die verbrand was en bij den Visschersdijk had gelegen, 

meer zuidelijk verlegd tusschen den Blauwen Toren en Havestein. 

 

De opstand tegen Spanje had opnieuw uitbreiding en inwendige verandering ten gevolge. Rotterdam moest in staat van 

tegenweer gebracht worden. Nieuwe bolwerken en torens werden aangelegd. De noord- en westzijde bleven gelijk 

maar ten zuiden van de Blaak omtrent de Wijnstraat kwamen drie bolwerken te liggen. 

 

Ook de zuidoostzijde onderging verandering, daar de vest tot Nieuwehaven werd gemaakt, ten zuiden daarvan het 

Haringvliet gegraven en de Hoofdpoort, gelegen bij de Nieuwehavensteeg naar het latere Oude Hoofd werd 

overgebracht. Tal van nieuwe straten ontstonden, vooral op de uitgestrekte terreinen der verschillende kloosters. 

 

In het eerste kwartaal der 17de eeuw volgde daarop de uitbreiding ten zuiden van het Westnieuwland, waartoe de stad 

in 1597 octrooi had verkregen. De Schiedamsche Poort werd verlegd naar het einde van den Schiedamschedijk op het 

Vasteland, de Schiedamschevest werd gegraven en versterkt met twee bolwerken, de kreek, de Leuve werd tot een 

haven vergraven en tusschen Dijk, Maas, Oudehaven en Blaak kreeg de stad een havengedeelte, waar evenals aan 

Nieuwehaven en Haringvliet deftige heerenhuizen verrezen. 

 

De ommuurde stad heeft zich nooit verder uitgestrekt, maar het aanbouwen en verbouwen van huizen binnen de vesten 

heeft in het voorkomen van Rotterdam nog menige verandering gebracht. Een aardigen kijk op de welvaart der stad in 

den loop der tijden geeft ook de opgave der huizen in verschillende jaren. In 1477 bedroeg dit aantal 1275, in 1496 

maar 972, waaronder 400 van armen, die geen belasting konden betalen. De rampen van den oorlog hadden dus een 

grooten teruggang tengevolge gehad! 

 

 

 

http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/klooster.htm


3 De Goudsche poort 

In de tijd dat de stad zich in noordoostelijke richting uitstrekte tot de plaats van de latere Lange Waranda moeten er 
twee Goudsche Poorten geweest zijn. Een Goudse Poort vinden wij pas in 1426 vermeld. Er wordt dan gesproken van 
de kleine poort, die omstreeks 1480 door een grootere vervangen schijnt te zijn. In dat laatste jaar waren er blijkbaar 
zelfs twee poorten, later slechts één. Dit zal wel samenhangen met de oude en nieuwe Oostvest, die de stad tusschen 
1426 en 1505 rijk is geweest. Misschien stond er een tijdlang bij beide vesten een poort 
In 1563 leed de Goudsche Poort ernstige brandschade. Zij werd in 1643 vervangen door een nieuwe poort, die in 1842 
is afgebroken. Daar ter plaatse is toen een plein ontstaan, maar het tegenwoordige Goudseplein, dat noordelijker ligt, 
dateert pas van 1873. 

 
Na het wegbreken der poort bleef 
de ophaalbrug nog bestaan tot 
1885, toen de demping van de 
Oostvest de brug overbodig 
maakte. Eeuwenlang heeft men 
tusschen de Hofpoort en Oostpoort 
geen andere brug gehad dan deze. 
Wel was er een overzetveer van de 
Heerenstraat tot de tegenwoordige 
Jonker Fransstraat, waarvoor in 
1877 een vaste brug in de plaats is 
gekomen, nadat er eenigen tijd een 
hulpbrug gelegen had. 

 

 

 

De Goudsche poort in 1562 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

               Gezicht op de Goudsewagenstraat vanaf de           
De Goudsche Poort aan het einde van de    Goudsche Poort                                                                            
Goudsche  Wagenstraat (1759)                                                 

De Goudse Rijweg, Goudseweg en (vooroorlogse) Goudsewagenstraat vormden een onderdeel van de oude weg naar 
Gouda. De Goudsewagenstraat wordt reeds in 1366 in bronnen vermeld. Na 1358, toen er grachten om de stad 
gemaakt mochten worden, zal ook bij deze 'rijweg' aan de stadsvest een poort gebouwd zijn en kon men van Gouda 
daardoor met wagens in de stad, d.w.z. Hoogstraat, komen. Later was hier het beginpunt van het Goudse Wagenveer. 

De Goudsewagenstraat heette oorspronkelijk Oostwagenstraat, in tegenstelling tot de Westewagenstraat. De brug over 
de Goudsevest heette ook nog op het einde van de 17de eeuw Oostwagenbrug. In de 18de eeuw zijn beide namen 
verdwenen. De Goudse Wagenstraat liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Goudsesingel naar de 
Hoogstraat. Ze lag iets westelijker dan de huidige straat van die naam. Het gedeelte tussen de Kipstraat en de 
Hoogstraat heette Korte Goudsewagenstraat. 



                                                                                                      

 4 De Oostpoort 

De grote brand van 1563 legde de Oostpoort 
in de as. Hoewel ze hersteld werd, stortte ze 
in 1574 in.  
Intussen was ze op 9 april 1572 getuige 
geweest van een bijzondere gebeurtenis: de 
bloedige intocht van de Spanjaarden onder 
Bossu.  
In de laatst gebouwde Oostpoort (van 1613) 
was een inscriptie aangebracht, die aan de 
intocht van Bossu herinnerde. De Oostpoort 
was in 1795 nog eens het toneel van een 
invasie van vreemde Franse troepen, in een 
van de prenten te zien. 
                                                                       
En zoo zag het er nog uit vlak voor 1912 
 
De restanten van de Oostpoort werden in 1912 afgebroken. Poorten waren uiteraard nogal kwetsbaar. Daaruit is het te 
verklaren dat er verscheidene keren een nieuwe Oostpoort is gebouwd. 
 
Historisch gezien erg jammer, want deze Oostpoort heeft in 1572, na de inname van Den Briel Bossu zien 
binnentrekken 
 
De in de muur van de poort aangebrachte gedenksteen bleef 
bewaard en bevindt zich thans in de gevel op de hoek Oostplein 
en Oostzeedijk van het kantoor van de ABN AMRO Bank N.V. 
aan het Oostplein, waar eens de Oostpoort stond als 
herinnering aan het optreden van de Spanjaarden. 
  
 
 
 
 
                                                                         De gedenksteen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
 

De Oostpoort op 21 januari 1795 rechts Molen de Noord, verbrand op 28 juli 1954 rechts nog een glimp van de 
Goudvest                                                   



Tussen 1695 en 1711 is molen de Noord 
welke bij de Oostpoort stond herbouwd, 
hiervoor was het een standerdmolen op een 
ronde toren die mogelijk was voorzien van 
een stelling. 
Deze standerdmolen was gebouwd 
omstreeks 1562 en was ingericht als 
moutmolen. 
Ook De Noord werd oorspronkelijk voor dit 
doel gebouwd. 
In de loop van de negentiende eeuw werd 
De Noord gebruikt als "Meelbloem en 
mesting molen" (mesting is een ander 
woord voor veevoer). 
 

 

 

 

De molen had een eigenaardige slanke vorm, wat te wijten was aan een latere verhoging van de romp vanwege 
windbelemmering. Na deze verhoging bedroeg de stellinghoogte 16,20 meter.  

Rotterdam had toen het nog een vestingstad was 11 molens binnen de muren 

In de nacht van 27 op 28 juli 1954 brandde de molen door onbekende oorzaak uit. De molenromp, die te slecht was om 
gebruikt te kunnen worden voor herbouw, werd in het najaar van hetzelfde jaar afgebroken. Een plan voor herbouw 
werd door de gemeenteraad afgekeurd. 

 

 

Molen de Noord in de brand 1954                                                      Wat er nog van over was na de brand  

Molen de Noord en restanten van de Oostpoort  



5 Ooster oude Hoofdpoort 

 
De Ooster Oude Hoofdpoort in Rotterdam was een 
stadspoort die in 1597 en 1598 werd gebouwd. De 
poort markeerde de oostkant van de Oude Haven. 
De Ooster Oude Hoofdpoort was een 
renaissancegebouw, uitgevoerd in blauw arduin. De 
poort verving de Oude Hoofdpoort of Sint 
Laurenspoort die in 1578 was gesloopt. De Wester 
Nieuwe Hoofdpoort aan de westkant van de Leuve 
Haven verscheen pas in 1667. 
 
De Ooster Oude Hoofdpoort is in 1856 afgebroken 
in verband met de komst van station Rotterdam 
Maas. Vanwege protesten van de bewoners van het 
Haringvliet kwam het station oostelijker te liggen en 
was de afbraak achteraf gezien onnodig.                       
Dit is temeer jammer omdat het gebied waar de                                                                                                                                                                                                                                          

Ooster Oude Hoofdpoort stond niet getroffen is door het 
bombardement op Rotterdam. 

 6 Wester oude Hoofdpoort 

De Wester Oude Hoofdpoort aan de westkant van de Oude Haven verscheen pas in 1667. 

In deze tijd waren Stadspoorten militair gezien niet meer interessant en waren ze puur decoratief en imponerend 
bedoeld, Rotterdam bouwde aan de rand van de Waterstad vier van dit soort decoratieve Stadspoorten, twee aan de 
ingang van de Oude Haven en twee aan de ingang van de  Leuvehaven. 

De twee buitenste waren groter t.o.v. de twee binnenste. Letterlijk langs de Boompjes lopen we naar de Leuvehaven en 
daar staan, natuurlijk de Nieuwe Hoofdpoorten. Alleen is nu, de Wester Nieuwe Hoofdpoort groter dan de Ooster 
Nieuwe Hoofdpoort. 

 

Oude Haven. Links de Wester Oude Hoofdpoort, ca 1810? Haringvlietbrug en Ooster Oude Hoofdpoort                                                       

De twee binnenste Hoofdpoorten waren de kleinste: de Wester Oude Hoofdpoort en de Ooster Nieuwe Hoofdpoort. 



De twee buitenste Hoofdpoorten waren de grootste: de Ooster Oude Hoofdpoort en de Wester Nieuwe Hoofdpoort. 

7 Ooster Nieuwe Hoofdpoort 

Van oudsher heeft Rotterdam meer affiniteit gehad met de Leuvehaven dan de Oude Haven, de Leuvehaven werd 
steeds meer gebruikt door schepen die 
van ver kwamen, bijv. die van de VOC. 
De Oude Haven werd steeds minder 
gebruikt, ook omdat hij natuurlijk veel te 
klein moest blijven. Uiteindelijk werd de 
Oude Haven zelfs afgedamd. 

Over dat ophaalbruggetje voor de linker 
Wester Nieuwe Hoofdpoort ging je naar 
de Zalmhaven 
 
Op de voorgrond het westelijk eind van 
de Boompjes waar een vrouw water uit 
de Maas schept. In het midden 
de Ooster Nieuwehoofdpoort; meer 
naar rechts op de achtergrond de 
Wester Nieuwehoofdpoort of Wittepoort 
 
 
 
 

Rechts de Ooster Nieuwe Hoofdpoort, links de Wester Nieuwe Hoofdpoort 
 

8 Wester Nieuwe Hoofdpoort 

De Wester Nieuwe Hoofdpoort werd ook 

wel de Witte poort genoemd. 

Het is wel te zien waarom hij zo genoemd 

werd: doch door het volk aldus genoemd 

werd, omdat zij was opgetrokken uit witte 

arduinsteen, heeft nog lang stand 

gehouden. In de raadszitting van 9 

februari 1854 werd zij tot afbraak 

veroordeeld. 

De tekening geeft ons de poort te zien aan 

de landzijde; de wipbrug lag over den 

mond van de Zalmhaven. Het was een 

tamelijk hoog gebouw, waarvan de bouw 

in mei 1661 was aangevangen en waar de 

oude Rotterdammers met enigen trots 

naar opzagen. Evenals op het Bolwerk 

aan den mond der Oude Haven, stonden 

bij deze poort verscheidene        

kanonnen, die evenwel nooit dienst gedaan hebben ter verdediging van de stad. In den Fransen tijd werden zij weg 

gehaald, doch in 1813 weder op hun plaats hersteld, waar zij bleven tot de Raad den 25 oktober 1830 al deze 

kanonnen, 14 in getal, aan koning Willem I aanbood. 

 



9 Schiedamsche Poort 

De huidige 

Soetenbrug ligt 

ongeveer ter 

plaatse van de 

oude brug van die 

naam. De 

Soetenstee De 

Schiedamsche 

Poort op het 

Vasteland. 

In 1875 zou het 

gebouw met het 

hek in het water 

de basis vormen 

voor een 

Openbaar 

Zwembad is pas 

ontstaan na het 

slopen van de 

oude Schiedamse 

Poort. 

 

 

 

10 Binnenwegsche poort 

De Binnenweg bestond al in 1454 en was de 

verbinding tussen Rotterdam en 

Schoonderloo en Delfshaven. De Binnenweg 

eindigde in Rotterdam bij de Binnenwegse 

brug over de Coolvest (oude naam van de 

Coolsingel) en de Binnenwegse Poort. In de 

zeventiende eeuw was de Binnenweg al 

bebouwd tot aan de Mauritsweg. De Oude 

Binnenweg tussen de Karel Doormanstraat 

en de Mauritsweg werd door het 

bombardement op Rotterdam nauwelijks 

getroffen en is de enige nog bestaande 

vooroorlogse winkelstraat in het centrum van 

Rotterdam. De Oude Binnenweg is 

tegenwoordig het voetgangersgebied tussen 

de Karel Doormanstraat en de Mauritsweg. 

Tussen 1888 en 1974 heette de straat 

Binnenweg, dus zonder de toevoeging 

"Oude".                                                                Binnenwegschepoort 



De stadsmuur welke ook versterkt en bewaakt werd door torens.  
Bij gebrek aan gegevens kan moeilijk vastgesteld worden, wanneer de middeleeuwse poorten verrezen. Ze moeten 

evenals de muurtorens dateren uit de 14de eeuw, ook al worden ze pas in de 15de eeuw vermeld.  

Ze waren toen nog terdege verdedigingswerken, die door aanvallers geramd konden worden: in 1426 - de roerige tijd 

van Jacoba van Beieren - en in 1488 / 89 - toen jonker Frans van Brederode zich in en om Rotterdam uitleefde. 

Van de vesttorens waren vooral bekend aan de westzijde Treurenburg en de Jan Vettentoren, aan de noordoostzijde 

Pompenburg en Paddenburg, aan de rivierzijde de Blauwe toren en Havestein.  

Aan de Goudsevest waren, behalve de Goudse Poort, vroeger nog verschillende torens gelegen. In 1426 had men aan 

de Oostvest behalve een toren Paddenburg, verschillende wachthuizen of versterkingen. In 1644 heette het gedeelte 

vest tussen den Rottetoorn en den toorn van Pompenburg, dus tussen Rotte en Botersloot, Paddenburg, dus wat later 

Pompenburg genoemd werd.  

De Paddenburchse brug, in 1481 vermeld, zal dus wel de zogenaamde Blauwe brug over de Rotte bij de vest geweest 

zijn. Men had verder tussen de Goudse Poort en Oostpoort nog een kruittoren. Deze laatste is later aan de Admiraliteit 

van de Maas afgestaan en, na de opheffing van dit college, in 1849 afgebroken.                          

In de 18de en 19de eeuw worden genoemd: de Schaarslijperstoren op Pompenburg, ten oosten van de Binnenrotte en 
de Blauwe brug. Hoogstwaarschijnlijk hadden wij daar vroeger ook Paddenburg te zoeken.  

 
De Ketelboeterstoren, ook wel als 

Tinnegieters- of Koperslagerstoren 

bekent, stond op de Luthersevest aan 

de Botersloot o.z. Beide torens 

schijnen afgestaan te zijn aan gilden, 

die er hun vergaderingen zullen 

gehouden hebben. Zij werden in 1827 

afgebroken. 

 

 

 

 

Gezicht op de Vestmuren de Keizerstoren en de Vissersdijk vanaf de  
Oude Schiedamse Poort omstreeks 1550. 
 
Korenmolen De Hoop was een stellingmolen aan de Coolvest (na demping daarvan tot Coolsingel hernoemd in 1923) 

in Rotterdam. De molen werd in 1736 door Gerrit van Driel gebouwd op de plaats van de Roomolen, 

een poldermolen die in 1619 op de Heer Jan Vettentoren was gebouwd. De molen werd in 1920 gesloopt voor de 

aanleg van de Coolsingel en de bouw van de huidige Beurs. 

De Hoop was een uitzonderlijk hoge molen, volgens het artikel van de Molendatabase bij de sloop de hoogste van 

Nederland. Op de begane grond was een winkeltje van molenproducten. In 1918 werd de molen door de gemeente 

Rotterdam onteigend, omdat hij voor de plannen voor demping van de Coolvest en aanleg van een nieuwe verkeersweg 

(de huidige Coolsingel) in de weg stond. Eigenaar H. Miete kreeg een schadevergoeding van ƒ 60.000 toegewezen. De 

Hoop werd pas in 1920 daadwerkelijk gesloopt, in de twee tussenliggende jaren verhuurde de gemeente de molen aan 

molenaars Stok en De Boer uit Hillegersberg. Bij de sloop bleven de baard, de gevelsteen en een bijgebouwtje 

bewaard. De gevelsteen bevindt zich in Museum Rotterdam, de rest ging in het bombardement in 1940 verloren. 

Volgens een krantenartikel in Het Volk van 29 mei 1920 kocht de sloper de molen voor een bedrag van 1000 gulden 

van de gemeente. 



                                                                                                                                                                                                                                      

 

Gezicht op de Jan Vetten toorn 1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molen de Hoop op de Coolvest nu Coolsingel op de 

plaats van  de Jan Vetten toren. 

Molen de Hoop in 1920 tijdens de afbraak. 



Na 1563 onderging de binnenstad grote verandering door den hevige brand, die opnieuw een deel van Rotterdam in 

vlammen deed opgaan. Begonnen in de Westmolensteeg, heeft deze brand zich over het gehele oostelijke gedeelte 

der stad verbreid en is pas tot staan gebracht bij de Lange Prankensteeg. De Hoofdpoort, Oostpoort en Goudse Poort 

waren ruïnes geworden, het Predikheerenklooster, het Heilige Geesthuis en het vroegere St. Annaklooster waren 

geheel vernield. Dit onheil heeft nogmaals doen zien, dat rieten daken uit den boze waren en aan het reeds 

herhaaldelijk uitgevaardigde verbod daartegen is voortaan dan ook strenger de hand gehouden. Latere branden 

hebben  tenminste nooit meer over een dergelijke uitgestrektheid gewoed. 

Ook kreeg de stedelijke regering na den brand van Philips II een octrooi om tegen billijke taxatie die erven aan te 

kopen, welke zij meende nodig te hebben voor de aanleg of het verbreden van straten. De Hoofdsteeg werd daarop 

geheel verbreed en o.a. de Lange of Hooge Draaibrug, die verbrand was en bij den Visschersdijk had gelegen, meer 

zuidelijk verlegd tussen den Blauwen Toren en Havestein. 

De politieke toestand deed opnieuw zijn terugslag gevoelen, niet alleen op handel en nijverheid, doch ook op de 

gedaante van de stad. In den opstand tegen Spanje, waaraan Rotterdam deel nam na het vertrek van Bossu, moest de 

stad in staat van tegenweer gebracht worden. Geen muren en torens meer, maar bolwerken werden aangelegd. De 

noord- en westzijde bleven, zoals zij waren, maar de Maaskant werd duchtig versterkt. 

Ten zuiden van de Blaak kwamen drie bolwerken met wachthuizen te liggen, nadat de vestmuren daar verdwenen en 

de Blaak tot haven vergraven was; ten oosten daarvan ondergingen de muren hetzelfde lot en de vest werd vermaakt 

tot een haven, ter onderscheiding van de reeds bestaande, de Nieuwehaven genoemd.  

Ten zuiden daarvan werd een nieuwe vest gegraven. Ook hier werden, aan de oost- en de zuidzijde, bolwerken 

aangebracht, doch kort daarop is de nieuwe vest op haar beurt tot een haven verdiept (later het Haringvliet) en zijn 

ten zuiden daarvan nieuwe bolwerken aangelegd. 

 De Hoofdpoort, gelegen bij de Nieuwehavensteeg op het einde van de Hoofdsteeg, kreeg een plaats meer zuidelijk, 

evenals de Schiedamse Poort. Tal van nieuwe straten ontstonden, vooral op de uitgestrekte terreinen der 

verschillende kloosters, die verlaten lagen en stadseigendom ' waren geworden. 

Wij zien dus drie bolwerken ter hoogte van de Wijnhaven, van het oosten naar het westen genoemd, de Houten man, 

de Geusenberg met het wachthuis Rolwagen en Luchtenburg. De versterkingen ten zuiden daarvan gegeven, van het 

Bolwerk langs de Boompjes tot den Schiedamsedijk, zijn wel in hoofdzaak, doch niet geheel zoo uitgevoerd. Van de 

oude kapellen zijn slechts die van de St. Jorisdoelen en van het St. Agnietenklooster aangegeven, hoewel er ook nog 

andere bestonden. Op het bolwerk ten zuiden van de Nieuwehaven was Rotterdams eerste Beurs verrezen, het Zuid-

Westnieuwland is nog bijna geheel ingenomen door scheepstimmerwerven. En in de Maas zien wij de Oost- en West-

Indiëvaarders zeilen, verlangend het voorbeeld te volgen van Olivier van Noort, die in 1598 de Oudehaven was 

uitgezeild. 

 Wat wij niet zien, zijn de huizen met hun luifels, hun stoepen en hun uithangborden. Hoe kleurrijk zag alles er uit! De 

daken voor een deel nog met riet of week dak gedekt, doch andere al met rode pannen; de bruggen grotendeels 

blauw geverfd; de Roobrug maakte blijkens haar naam hierop een uitzondering en de Blauwe Brug bij den Blauwen 

molen, is nog lang een herinnering daaraan geweest. 

 Wij kunnen meer dan 600 huizen aanwijzen, die een naam droegen, bij vele kenbaar door een, liefst in bonte kleuren 

geschilderd, uithangbord; op het drukste gedeelte van de Hoogstraat had bijna huis aan huis een naam. Er zijn 

daaronder, die dan reeds meer dan een eeuw oud zijn: Bourgogne, de Eenhoorn, de Engel, de Spiegel, het Hart, de 

Swaen, de drie Coningen, de Croon, het Lam enz. Ook de Keyser komt al in 1518 voor en Engelenburg in 1509. 

In het eerste kwartaal der 17de eeuw volgde daarop de uitbreiding ten zuiden van het Westnieuwland, waartoe de 

stad in 1597 octrooi had verkregen. De Schiedamse Poort werd verlegd naar het einde van den Schiedamsedijk op het 



Vasteland, de Schiedamsevest werd gegraven en versterkt met twee bolwerken, de kreek de Leuve werd tot een 

haven vergraven en tussen Dijk, Maas, Oudehaven en Blaak kreeg de stad een havengedeelte, waar evenals aan 

Nieuwehaven en Haringvliet langzamerhand deftige herenhuizen verrezen. 

 De stad, ommuurd aan de noord- en voor een deel aan de westzijde, en begrensd door de Maas aan de zuidzijde heeft 

zich tot het midden der 19de eeuw tot dit terrein moeten bepalen, maar het aanbouwen en verbouwen van huizen 

binnen de vesten heeft in het voorkomen van Rotterdam nog menige verandering gebracht.  

Een aardige kijk op de welvaart der stad in den loop der tijden geeft ook de opgave der huizen in verschillende jaren. 

In 1477 bedroeg dit aantal 1275, in 1496 maar 972, waaronder 400 van armen, die geen belasting konden betalen. De 

rampen van de oorlogen onder Karel den Stoute en Maximiliaan hadden dus een groten teruggang ten gevolge gehad! 

In 1514 telde Rotterdam 1137 huizen, waaronder er 322 waren van personen, die geen belasting betaalden, in 1553 

weinig meer, n.l. 1200, waarvan 374 van armen, benevens 7 molens, in 1561 niet minder dan 1731 huizen, waarvan 

602 van armen, benevens 11 molens. In 1622 is een buitengewone vooruitgang te constateren n.l. 4686 huizen, in 

1632 zijn er 5048 en op het einde der 17de eeuw over de 6000, terwijl Rotterdam toen ruim 50000 inwoners telde. De 

stad had toen 10 poorten aan de land- en rivierzijde en 7 brede havens; tal van openbare gebouwen hadden een ander 

voorkomen gekregen in die 17de eeuw en verschillende waren er bij gekomen. 

 

De Bolwerken 
Een bolwerk is een uitbouw in een 

klassieke vesting, meestal voorzien 

van enkele kanonnen. Het Oost- en 

Westbolwerk die begin 17de eeuw 

op het oosteinde en het Westeinde 

van de Boompjes waren aangelegd. 

Bij de tweede zuidelijke uitlegging 

van de stad ten westen van de 

Oudehaven in het begin van de 

17de eeuw kreeg men een bolwerk 

op het oosteinde en één op het 

Westeinde van de Boompjes, 

gewoonlijk het Oost- en 

Westbolwerk genoemd. Elk was 

voorzien van zeven kanonnen. In 

1827 werd de Westersche 

Hoofdpoort afgebroken. Deze poort, ook wel Middelhoofdpoort geheten, lag ten westen van de Oudehaven. Het 

water tussen het hoofd en het bolwerk werd gedempt, waardoor er een plein ontstond, dat ook wel Bolwerkplein 

werd genoemd. Nadat ten behoeve van de aanleg van de Maasboulevard de huizen aan het Bolwerk waren 

afgebroken, werd bij besluit van B.&W. van 27 mei 1960 de naam ingetrokken. In 1941 werd de naam Bolwerk 

gegeven aan de kade langs de Nieuwe Maas ten westen van de nieuwe Willemsbrug. 

Nu is de functie verdwenen en het huidige Bolwerk ligt op een iets andere plaats. Op de prent uit 1935 zie je goed hoe 

de Oudehaven met de Nieuwe Maas verbonden was. Let op de fraaie Koningsbrug, die ook Vierleeuwenbrug werd 

genoemd. Drie van de vier leeuwen kan je nu langs de Maasboulevard vinden. 

 



 

En hier een kijkje vanaf een Bolwerk 

 

 

 
  

De groei van Rotterdam van 1694 t/m 2021 



Een aardige kijk op de welvaart der stad in den loop der tijden geeft ook de opgave der huizen in verschillende jaren.  
 
In 1477 bedroeg dit aantal 1275, in 1496 maar 972, waaronder 400 van armen, die geen belasting konden betalen.  
 
De rampen van de oorlogen onder Karel den Stoute en Maximiliaan hadden dus een groten teruggang ten gevolge 
gehad!  
 
In 1514 telde Rotterdam 1137 huizen, waaronder er 322 waren van personen, die geen belasting betaalden, in 1553 
weinig meer, n.l. 1200, waarvan 374 van armen, benevens 7 molens, in 1561 niet minder dan 1731 huizen, waarvan 
602 van armen, benevens 11 molens.  
 
Bij de volkstelling van 1622 is een buitengewone vooruitgang te constateren n.l. 4686 huizen en 20.000 inwoners, in 
1632 zijn er 5048 en op het einde der 17de eeuw over de 6000, terwijl Rotterdam toen ruim 50000 inwoners telde.  
 
Desondanks breidde de stad zich niet uit buiten zijn wallen en singels. De min of meer driehoekige ruimte 
tussen Coolsingel, Goudsesingel en de Nieuwe Maas bedroeg niet meer dan 140 hectare, dus de stad was werkelijk 
overbevolkt. Pas na 1825 zou zij zich buiten deze enge grenzen gaan uitbreiden. Zie de foto hier boven dit is ongeveer 
de verhouding tussen Rotterdam in 1694 en nu in 2021. 

Pas na 1825 zou zij zich buiten deze enge grenzen gaan uitbreiden. 

De stad werd op twee manieren uitgebreid: door annexatie van een aantal omliggende gemeenten en door de bouw van 
veel nieuwe wijken. De eerste golf van annexaties vond plaats aan het einde van de negentiende eeuw 
met Delfshaven (1886), Kralingen, een deel van Overschie en Charlois in 1895. 

Steeds meer havens werden aangelegd, zoals de Maas-, Rijn- en Waalhavens. Aangetrokken door de werkgelegenheid 
die hieruit voortvloeide, verhuisden veel boeren, vooral uit Noord-Brabant, naar de stad. De heersende landbouwcrisis 
versterkte dit effect. Voor de nieuwkomers werden snel rijen goedkope woningen in elkaar gezet, vooral op zuid, op de 
linker-Maasoever, die daardoor al snel de boerenzij werd genoemd. Tussen 1880 en 1900 groeide de bevolking snel 
van 160.000 naar 315.000. In 1920 zou de bevolking zelfs al iets boven de 500.000 inwoners bedragen. In 1914 
werd Hoek van Holland ingelijfd, waarna in 1933 Pernis en Hoogvliet volgden. 

Aan het einde van de 19e eeuw was men reeds begonnen met de aanleg van de nieuwe wijken Cool, Crooswijk en 
het Nieuwe Westen. Vanaf ongeveer 1914 begon de verdere uitbreiding naar het westen, met 
achtereenvolgens Spangen, het Witte Dorp en Oud-Mathenesse. 

Het centrum van Rotterdam kreeg ondertussen steeds meer allure. De stadswallen waren al enige tijd daarvoor 
afgebroken, maar de singels, die eveneens deel uitmaakten van vroegere verdedigingswerken, lagen er nog. Deze 
werden rond deze tijd grotendeels gedempt om meer ruimte te maken, onder meer voor het sterk toegenomen verkeer. 
Ook dempte men grote stukken van de Rotte. Havenbaronnen en gemeente investeerden in prestigieuze gebouwen. 

Na het dempen van de Coolvest ontstond hier een ruime boulevard met een nieuw stadhuis, een chic postkantoor en 

de Beurs. Moderne architecten kregen een kans. 

De geboorte van Rotterdam-Zuid vond plaats in 1591, toen de gemeente Rotterdam twee derde deel van het eiland 
tussen de Nieuwe Maas en het Zwanegat opkocht. Dit eiland werd ook wel Feijenoord genoemd. In 1658 werd het 
resterende deel van het eiland, dat oorspronkelijk aan IJsselmonde toebehoorde, erbij gekocht. Feijenoord diende in die 
tijd als afvoerputje voor onder andere pestpatiënten, die in het Pesthuis werden ondergebracht, en misdadigers. 

In 1872 werd de bouw van de Nieuwe Waterweg, een breed kanaal dat Rotterdam met de Noordzee verbond, voltooid. 
De Rotterdamse haven ontwikkelde zich gestaag en Rotterdam groeide uit tot één van de grootste havensteden van 
Europa. De vele havenarbeiders, meestal afkomstig van het Zuid-Hollandse, Brabantse en Zeeuwse platteland, 
vestigden zich massaal in Feijenoord en Charlois. In hoog tempo ontstonden er rondom de havengebieden nieuwe 
woonwijken, waaronder de Afrikaanderwijk, Katendrecht en een deel van Bloemhof. Omdat deze voormalige 
landarbeiders in de havens aan een nieuwe toekomst werkten wordt Rotterdam-Zuid in de volksmond vaak nog 
‘boerenzij van Rotterdam’ genoemd. Het groeiende inwonersaantal in ‘Zuid’ resulteerde in 1878 in een vaste 
oeververbinding door middel van een veerpont tussen Rotterdam en ‘Zuid’. 

 


