




Het in de 17e eeuw gebouwde Huis te Crooswijk werd in 1747 van alle zijden getekend door Jakob 
Kortebrant, zoals hier aan de oostzijde. 

Een al bestaand woonhuis aan de Crooswijkseweg kreeg in 1617 van de nieuwe eigenaar de naam 
Het Paradijs. In 1753 kwam het in bezit van Catharina van Zoelen. Deze prent werd rond 1870 
getekend door C.J.F.A. Giudici.

Het Paradijs bestond nog tot kort voor de bouw van Nieuw Crooswijk. Deze foto toont het 
toegangshek en het huis in 1914.

Charles Rochussen maakte in 1852 deze prent van molens bij de Rotte, de linker molen is de 
loodwitmolen van Isaäc Hubert aan de Linker Rottekade.

Rotterdam had aan het eind van de Middeleeuwen een driehoekige vorm, gelegen tussen de 
Goudsesingel, de Coolsingel (destijds de Coolvest) en de Nieuwe Maas. Ten noorden van de Goudsesingel 
lag de Voor- en Achterrubroekse Polder met slechts enkele wegen en heel weinig bewoners.





Acht molens bemaalden het water in de verschillende Boezems. Ze werden pas afgebroken toen 
de bouw van Nieuw Crooswijk begon. De foto toont de molens nog in volle glorie, rond 1890.

De Crooswijksesingel rond 1900. Aan de overzijde pronkt rechts tussen de herenhuizen de 
oorspronkelijke gevel van de Wilhelminaschool; links is nog net de Heineken brouwerij te zien. 
Er waren inmiddels wijken rond de singels gebouwd en het was druk op straat.

De poort van de Algemene Begraafplaats aan de Rotte, een ontwerp van architect Pieter Adams, was tot 1915 de ingang. 
Overledenen konden met een boot over de Rotte naar de begraafplaats worden gebracht.





In 1884 wordt de eerste steen gelegd voor een diaconieschool in de Jan van Loonslaan. 
Rubroek is dan al grotendeels bebouwd, de laatste gaatjes worden gevuld.

De Crooswijkseweg in 1920, gezien vanaf de Goudse Rijweg. De Crooswijkseweg, een middeleeuwse 
polderkade, bleef het centrum van het gebied en de spil voor alle zijstraten in Oud Crooswijk.

Oud Crooswijk kende een grote bouwdichtheid, met veel hofjes en kleine binnenplaatsen. 
De binnenplaats van de Sint Aloysiusschool in de Isaäc Hubertstaat, met bebouwing aan beide zijden 
en het hoofdkantoor van de RET op de achtergrond, is er een goed voorbeeld van. 
De foto werd gemaakt in 1946, de wijk bestond al meer dan een halve eeuw.

De Exercitiestraat, in 1954 gezien vanaf het Schuttersveld (Exercitieveld). Aan het eind van de 
Exercitiestraat staan langs de Paradijslaan de rond 1920 gebouwde woonblokken van Nieuw Crooswijk.



Meubelmakers aan het werk in de fabriek van C.H. Eckhart, 
naast het kantoorpand dat we nu kennen als burgerhotel De Zon.







Puinhopen in de Eleonorastraat na het bombardement van 14 mei 1940. Deze straat lag voor de 
oorlog tussen de Goudsesingel en de Lange Warande.

In juni 1942 maakte Hendrik Spetter deze tekening van de bouwactiviteiten bij de Goudsesingel. 
Op de achtergrond is de fabriek van Jamin aan de Hugo de Grootstraat te zien. Rechts zien we 
enkele gebouwen van de Veemarkt.

De Leopoldstraat, kort na de oorlog gezien vanaf de nieuwbouw aan de Goudsesingel. 
Brede straten en veel groen waren kenmerken van de wederopbouw in deze buurt.





Het Goudseplein was een levendig pleintje bij de Goudse Rijweg, net buiten de brandgrens uit de 
oorlog en dus gespaard gebleven bij het bombardement. In de jaren zeventig begon de afbraak voor 
de stadsvernieuwing.

Het Goudseplein en de Goudse Rijweg. Door de stadsvernieuwing zou hier een geheel nieuw straatbeeld 
komen. Alleen de Heilige Verlosserkerk en enkele naastgelegen woningen bleven gespaard.

Het kunstwerk De Obelisk werd in 1991 geplaatst op de fundamenten van een gesloopt pand, als markering 
van het eind van de stadsvernieuwing in Oud Crooswijk. Het staat nog steeds op het Marnixplein.









Havensteder ontwikkelt in de Tamboerstraat en Boezemstraat 35 sociale 
huurwoningen. Eind dit jaar start de bouw.

Gemeente Rotterdam, Havensteder en een commerciële partij ontwikkelen in de 
Tamboerstraat en Pijperstraat 55 sociale huurwoningen, 80 koopwoningen, een 
supermarkt en een parkeergarage.
De onderhandelingen met alle partijen zijn nog gaande.

Samen met bewoners is een plan gemaakt om de buitenruimte aan de 
Crooswijksebocht opnieuw in te richten. Het wordt groener en er komen 
speelplekken. De kade wordt verlaagd en bij de begraafplaats komt een 
aanlegsteiger. De werkzaamheden starten in het najaar van 2020.

Havensteder ontwikkelt ongeveer 55 sociale huurwoningen in de Rubroekstraat.
Het slopen van de panden en de start van de bouw is gepland in 2021.

De woningen aan de oneven kant in de Schutterstraat zijn verbeterd en 
verduurzaamd in 2018 en 2019. De verbouwing aan de even zijde van de straat is 
afgelopen najaar begonnen. Hier komen 72 sociale huurwoningen en er komt een 
gezamenlijke buitenruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In de zomer 
van 2021 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Lange tijd is dit deel van de Rakstraat onbebouwd geweest. De woningen die er 
stonden waren waren van te slechte kwaliteit om nog te kunnen renoveren. In 2019 
is een nieuw woongebouw met 17 sociale huurwoningen gebouwd. Dit voorjaar 
verhuizen de bewoners naar hun nieuwe huis. 

De panden aan de Exercitiestraat 19 t/m 25 zijn sterk verouderd en de indeling is 
niet meer van deze tijd. Door een grondige verbouwing zijn de nieuwe woningen 
straks energiezuinig en gaan ze weer vijftig jaar mee. In 2021 wordt er gestart met 
de werkzaamheden. 




