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RUIGEPLAAT(s)
De Oostkousdijk en de omliggende straten staan in de aandacht. Dat wil zeggen dat een aantal panden in eigendom van Woningcorporatie Woonbron aan deze dijken vanuit een nieuwe strategie 
-  Tussentijd Rotterdam - op de markt onder de aandacht worden gebracht. De betreffende panden staan al enige tijd leeg of zijn met een speciale regeling tijdelijk uitgegeven aan actoren die een 
bijdrage kunnen leveren aan de levendig en verbetering van de wijk.  De nieuwe strategie brengt alle panden in beeld en richt zich tegelijkertijd op verhuur van individuele panden door collectieven. 

Het document Ruigeplaat(s) geeft een perspectief op het heden vanuit het verleden ten behoeve van een mogelijke transformatie. 

Wat was....
De Oostkousdijk is een straat in de wijk Delfshaven in deelgemeente Delfshaven gemeente Rotterdam. Volgens een document uit het archief is de Oostkousdijk officieel vernoemd op 23 maart 1888 
en viert daarmee dit jaar haar 125 jarig bestaan.  De Oost- en Westkousdijk en de Middenkous stonden begin vorige eeuw nog direct in verbinding met de zee (via de Schiemond - gelegen tussen de 
oostelijke en westelijke kant van de kousdijk).  Een buitendijks terrein met voornamelijk industriele activiteiten. Een ‘kous’ was dan ook een geul of smal kanaal tussen banken, droogten of platen.  
Het gebied zou tegenwoordig worden aangeduid als bedrijventerrein. 

De Oostkousdijk was van oorsprong langer en liep in een bocht om de Middenkous. Een deel van de Oostkousdijk heet sinds 1928  Westzeedijk en was tussendoor (1906-1928) tijdelijk een verlenging 
van de Ruigeplaatweg.  Aan deze Ruigeplaatweg verrezen rond 1910 de eerste bedrijfspanden: A.J. Ten Hope - (Pand Lyceum BV) en Stokvis en Zonen - (pand Sociale Dienst Heiman Dullaertplein).
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Een snelle zoektocht naar het verleden van de Oostkousdijk en omgeving geeft een beeld van een gebied waar ruim een eeuw geleden volop werd gewerkt en gebouwd.  Als stedelijk gebied om te 
wonen was het begin vorige eeuw nog niet ontwikkeld. De beelden tonen een gebied aan de rand van stad en platteland. Een uitbreidingsgebied voor de uitdijende stad. Bedrijven en bedrijvigheid 
zetten de toon:  scheepsbouw (v.d. Wetering), chemische fabrieken (Tueb en Raben, Akzo) en pakhuizen (w.o. A.J. ten Hope).  
Een bedrijfsfilmpje van Handelsmaatschappij ten Hope uit 1926 toont een nog bijna leeg gebied van Westzeedijk tot aan de Coolhaven. Ter hoogte van de Pieter de Hoochweg en het Coolhaventerras 
staan al wel een aantal panden. Enkele decennia later is dat duidelijk veranderd. In de jaren veertig van de vorige eeuw staan er volop woningen en heeft de Oostkousdijk een soortgelijke uitstraling als 
vandaag - bedrijfspanden gecombineerd met woonhuizen.  Slechts het straatprofiel en -meubilair lijkt te verschillen van de huidige situatie. De achterkant van de Waaldijk fungeert nog als scheepswerf. 
In 1976 wordt in de nota herstructurering oude havengebieden gesproken over de herstructurering van bedrijventerrein Waaldijk en de bouw van woningen en voorzieningen. Wonen met uitzicht op 
de rivier. 

Begin jaren tachtig worden een aantal woningen, onder meer aan de Havenstraat en de Oostkousdijk in bezit van woningvereniging Onze Woning en het Gemeentelijk Woningbedrijf, gerenoveerd. 
In de loop van de jaren tachtig is er een plan in het kader van stadsvernieuwing. Er lijkt weinig geld waardoor het traject wordt opgerekt. In 1986 meldt een bewoner van de Havenstraat dat de 
woningen die leegestaan als gevolg van de renovatie/stadsvernieuwing zijn gekraakt door heroinehoertjes, pooiers en zwervers. Hij geeft aan dat dit eerste signalen van verloedering zijn sinds hij in de 
Havenstraat woont, en hij woont er al dertig jaar.  Ondanks de krapte in de budgetten wordt er voor de 29 (monumentale) woningen en bedrijfspanden aan de Havenstraat en Oostkousdijk 
(nr. 21 t/m 29) in 1989 ruim 4 miljoen gulden begroot. De renovatie wordt begeleid door architectenbureau C.B.K. aan de Coolhaven 126 en uitgevoerd door Amstelland Stadsherstel uit Maarssen.  
Eind jaren tachtig worden panden aan de Waaldijk gesloopt en in de jaren negentig vervangen door ruime woningen.

De krantenberichten uit de jaren negentig en begin 2000 die vindbaar zijn in het archief onder het trefwoord ‘Oostkousdijk’ (aantal: 27) maken in bijna de helft van de gevallen melding van criminele 
activiteiten zoals inbraak, schiet-en steekincidenten en berovingen.  Verder zijn er drie berichten over woningbranden (2002/2003), de nieuwe politiepost, hervestiging van Woonbron in de wijk, 
de komst van de sociale kledingbank en de mogelijke onwikkeling van een winkelcentrum aan de Oostkousdijk (1994). 
Een bericht uit 1993 springt eruit. De heer Fischer wordt in het bericht geinterviewed. Hij is eigenaar of franchisenemer van een Kopak Supermarkt gevestigd aan de Oostkousdijk. Hij is als kleine 
kruidenier begonnen aan de Oostkousdijk in 1975 en kon als gevolg van de stadsvernieuwingsplannen, die mede ingegeven waren door de toename van de bevolking, in 1989 een nieuwe winkel 
openen aan de Oostkousdijk die wel driehonderd keer groter was dan zijn vorige winkel. In 1993 wint hij samen met zijn medewerkers de Kopak Competitie als meest actieve supermarkt.

In hoeverre kan uit deze schaarse informatie een beeld worden opgetekend van de wijk zoals die in ruim een eeuw tot stand is gekomen en een idee worden ontwikkeld over de potentie voor de 
toekomst? Zijn er vergelijkingen te maken met soortgelijke gebieden in andere steden, wellicht ook in andere landen die een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt maar al een decenium of 
zelfs twee of meer verder zijn?  

De Middenkous is een oude haven in Rotterdam-Delfshaven ontstaan in 1875 na het afdammen van de West Kous en de Oost Kous, de bevaarbare geul tussen Delfshaven en de Ruige Plaat, die Delfshaven van de Nieuwe Maas scheidde.  
De Voorhaven en de Achterhaven in Delfshaven stonden vanaf het begin in rechtstreekse verbinding met de Nieuwe Maas. Voor de monding van deze havens ontwikkelde zich in de loop der eeuwen een grote zandbank, de Ruigeplaat. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw, niet lang vóór de vereniging van Delfshaven met Rotterdam, werd besloten deze Ruigeplaat te ontwikkelen. De Kous, die veel eerder in het spraakgebruik en op de kaart al was gesplitst in een West Kous aan de westzijde 
van de ingang van de Voorhaven en Achterhaven en een Oost Kous aan de oostzijde van de genoemde haveningangen, werd daartoe afgedamd bij de Westkousdijk en de Oostkousdijk. De Ruigeplaat werd doorgegraven en van sluizen voorzien. Deze sluis met het 
voorhaventje werd de Schiemond genoemd. In 1968 is de Ruigeplaatsluis gesloten en heeft de Westzeedijk de verbinding tussen de Middenkous en de Nieuwe Maas verbroken. 
(bron: Wikipedia - d.d. 22.05.2013)
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Ongevraagd onderzoek van www.intransitionagency.nl!

De Oostkousdijk en directe omgeving is op het eerste oog een weinig uitgesproken gebied met zowel woningen als bedrijfspanden uit veel diverse perioden. Panden van middelmatige 
architectionische kwaliteit. Een gebied ook zonder duidelijk centrum, zonder trekker of specifieke aantrekkingskracht. Stedelijk een enigszins rauwe of ruige plaats in sociale en ruimtelijke zin. In 
ruimtelijk zin hebben er relatief veel wisselingen en ontwikkelingen plaatsgevonden in een relatief korte periode. Periodes die elkaar afwisselen door leegstand van bedrijfspanden en woningen die zijn 
ingegeven door verandering in de maatschappij en stedelijk gebied. 

Een gebied met een landelijk karakter, gelegen in de buurt met een van oorsprong historische kern, die in een periode van (nationale) industralisatie en verstedelijking in de eerste vijftig jaar langzaam 
is omgevormd tot bedrijfsterrein met een rand van woningbouw. In de vijftig jaar daarna hebben beide activiteiten (industrie en wonen) zich in de eerste helft uitgebouwd. In de tweede helft van de 
periode is de industriele activiteiten langzaam verdwenen en heeft de woonfunctie meer en meer plaats ingenomen. Bedrijvigheid komt daarna in handen van het midden- en kleinbedrijf. 
De laatste vijfentwintig jaar neemt het aantal middenstanders in de wijk langzaam af. De winkel- en bedrijfspanden staan wisselende periodes leeg. Tegenwoordig is het aantal middenstanders in de 
wijk op een hand te tellen en hebben zij moeite om te overleven. 

De ontwikkelingen aan de Oostkousdijk en omgeving de aflopen 125 jaar lijken in lijn (volgend) met algemene grote ontwikkelingen in Nederland, uitgevoerd in een evenwichtige versie - weinig 
hoogtepunten en geen echte diepe dalen. Een gebied dat tot heden in staat is gebleken om om te gaan met veranderingen. Als dit de lijn is die wordt voortgezet, kan gekeken worden naar de grote 
trends die zich ontwikkelen in Nederland. Op dit moment staan bewegingen en initiatieven die komen vanuit de samenleving sterk in de aandacht. Er is veel aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel 
en een ambachtelijke manier van werken. 

Gezien vanuit een groter geheel kan gesteld worden dat de Oostkousdijk in een gebied ligt dat niet als een geheel ontwikkeld is en op dit moment ook geen uitstraling heeft als geheel. Het geheel is 
niet groter dan de som der delen. Indien er een wens bestaat naar een meer gedragen en langdurige ontwikkeling van de Oostkousdijk als onderdeel van de wijk, is het zorg deze ontwikkeling eerst te 
typeren alvorens bewegingen te ondersteunen die atypisch zijn voor de wijk of niet in lijn met een algemene trend in Nederland. 
 
Om de wijk te typeren in kwaliteiten kan gesteld worden dat er veerkracht, matigheid en buigzaamheid aanwezig is en dat er tegelijkertijd een gevoeligheid is voor (licht) verval en rommeligheid.

Welllicht is het beeld van de Ruige Plaat, een buitendijks gebied onderhevig aan eb en vloed en dat zich vormt als gevolg van de neerslag van een beweging op een andere plek, een metafoor die 
aansluit bij de transformatie van het gebied. 

Het in dit document gebruikte fotomateriaal is afkomstig uit de collecties van het Gemeentearchief Rotterdam! 
De beelden gebruikt in dit document mogen niet ongevraagd worden gekopieërd en hergebruikt.

Informatie verzameld voor het opstellen van dit document is deels opgetekend uit verslagen van het projectgroep Stadsvernieuwing Bospolder-Tussendijken (1981-1989), bouwtekeningen, krantenartikelen (1993-2003) en uit analyse van beeldmateriaal van het 
Gemeentearchief Rotterdam.  Een deel van de informatie is verkregen via Wikipedia.
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