
Piekstraat
verken het Eiland van Feijenoord

Een rondleiding in stripvorm. 



De route van de wandeling.
De start is in de Piekstraat 
en bij het beeld van Pincoff 

eindigt de route. 

Piekstraat
De Piekstraat ligt op ‘Het eiland van 
Feijenoord’, een gebied in Rotterdam-
Zuid dat zelfs onder Rotterdammers 
onontdekt is. Het ligt ‘off route’ en wordt 
nauwelijks bewoond. Maar dat gaat ver-
anderen. Want op de kop van het eiland, 
direct aan de rivier, wordt de Piekstraat 
gebouwd. Een woontoren van 73 meter 
hoog met 142 eigenzinnige loftwoningen, 
op misschien wel de stoerste plek van de 
stad. Omringd door water en industrie, 
met een verbluffend, ánder uitzicht op 
de skyline. Een plek die barst van de 
potentie, als je er oog voor hebt.

Startpunt



Piekstraat
verken het Eiland van Feijenoord

Dus,  je gaat in de Piekstraat 
wonen? Dan wordt het tijd om  
de omgeving te verkennen. 

Je begint je wandeling in de Piekstraat...

Geniet eerst even van het  
fenomenale uitzicht over de rivier. 
Zie je de Brienenoordbrug en het 
Eiland van Brienenoord? De Kuip? 
De Watertoren?

De waterbus brengt je  
(niet nu, maar een andere keer) 
naar de Oude Plantage. 

Deze wandeling start in de Piek-
straat en loopt over de Kop van 
Feijenoord. Voor de route scan je 
deze QR-code:
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Hier is meegetekend aan  
de woontoren Piekstraat.

Op de hoek zit  
IMd Raadgevende Ingenieurs 
(de toekomstige buren!).

Naast IMd staat 
de voormalige machine-
fabriek Kuypers, een 

rijksmonument. 

Verderop zit Skateland. Het rode/
gele pand was de Nestlé/ Galakfabriek, 

waar cacao– of koffiebonen gebrand 
werden. 

Op nr. 31 zit 
MURALS Inc. The Gallery. 

Op werkdagen (9-5uur) geopend 
om de muurschilderingen  

te zien.

In dit pand zit ook het hoofdkan-
toor van KCAP, de internationaal 
gerenommeerde architect, die ook 
de Piekstraat heeft ontworpen.

Aan de rechterzijde  
van de Piekstraat zit 
al een halve eeuw 
Hunter Douglas.  
Zij maken aluminium 
jalouzieën, o.a. luxaflex. 
In de 19e eeuw 
huisde hier de 
Maatschappij voor 
Scheeps– en werk-
tuigbouw ‘Fijenoord’. 
Boven de deur hangt 
nog een bord.
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Waar komt de naam 
Piek vandaan?
De Piekstraat is vernoemd naar 
de familie Piek die aan het eind 
van de 18-de eeuw eigendommen 
op Feijenoord bezat. In 1769 is 
er sprake van een herenkoepel 
op Feijenoord, die dikwijls als 
aanlegplaats gebruikt werd  
bij roeitochten op de rivier.  
Ook leden van het stadsbestuur 
met hun families waren gewend 
om in de zomer daar thee te 
gaan drinken. Later werd hij 
gewoonlijk aangeduid als ‘het 
koepeltje van Piek’.

Maatschappij voor 
Scheeps– en werk-
tuigbouw ‘Fijenoord’
Op het terrein van Hunter 
Douglas stond al in de 18e eeuw 
het Pesthuis. In 1825 vestigde 
G.M. Roentgen hier de Fabriek 
der Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij, dat uitgroeide tot 
een van de grootste bedrijven 
van Nederland. In 1840 werkten 
er ruim 1.000 werknemers op 

de scheepstimmerwerf annex 
stoomsleepvaartbedrijf. In 1895 
werd de naam gewijzigd in 
NV Maatschappij voor Scheeps- 
en Werktuigbouw Fijenoord, 
zoals je boven de deur kunt zien. 
Dik een eeuw na de oprichting 
van het bedrijf fuseerde het  
in 1929 met de NV Wilton’s 
Dok- en Werf Maatschappij, 
gevestigd te Rotterdam en 
Schiedam tot NV Dok en Werf 
Maatschappij Wilton-Fijenoord.

Even tussendoor...

Historie Feijenoord
Wanneer rotterdam in de 19e eeuw 
als havenstad begint te groeien, 
zijn er nieuwe havens en pakhuizen 
nodig en ook woningen voor de 
vele havenarbeiders.  
de industriële revolutie begint 
ook in nederland door te dringen. 
de benodigde ruimte vindt  
rotterdam aan de overzijde  
van de Maas, op het eiland van 
ijsselmonde. tot dan toe was de 
overkant de plek om de galg op 
te richten, het Pesthuis te bouwen 
en als exercitieterrein.
in 1869 annexeert rotterdam  
het polderland van Feijenoord, 
dat behoort het tot de gemeente 
ijsselmonde en waarvoor allerlei 
plannen worden ontwikkeld. 
Feijenoord ligt op een eiland  
tussen de Maas en de kreek ‘het 
Zwanengat’ (ongeveer ter hoogte 
van de huidige Laan op Zuid). 

de plannen
Feijenoord leek een mooie locatie 
voor havens, maar om aan de 
overkant te komen is een brug 
over de Maas nodig en bruggen 
belemmeren de scheepvaart.  
de masten van zeilschepen kunnen 
niet snel gestreken worden… 
in diverse plannen van de stads-
architect W.n. rose (tussen  
1843 - 1864) stelt hij voor om 
langs het Zwanengat een Wester-
kanaal te graven die de bocht van 
de Maas afsnijdt. Zo kan er een 
brug vanuit rotterdam over de 
Maas naar Feijenoord worden. 
(de latere Maasbruggen en nu 
Willemsbrug.)
naast het Westerkanaal zou  
een oosterkanaal komen. tussen 
deze kanalen komen verbindende 
havens: een noorder- en een 
Zuiderhaven. 
Uiteindelijk is de lange spoorweg-
haven (1879), die tot aan de 
rosestraat loopt, de geplande 
Westerhaven. de spoorweghaven 
gaat aan het eind over in het 
Mallegat, een ondiepe kreek,  
die ooit de verbinding met het 
Zwanengat vormde. Het Mallegat- 
park draagt nog de naam van  
die kreek. 

de havens
naast de spoorweghaven werd 
de Binnenhaven (1878) gegraven, 
met de zijhaven, entrepothaven. 
de noorderhaven (1868) is de 
huidige Koningshaven, waardoor 
het noordereiland ontstond. 
Koning Willem iii bezocht in 1874 
in het kader van zijn 25 jarige 
regeringsjubileum rotterdam en 
legde de eerste steen voor de 
brug over de nieuwe Maas, die 
zijn naam kreeg: Willemsbrug en 
de noorderhaven werd vervolgens 
Koningshaven genoemd. over 
deze haven liggen de beweegbare 
bruggen en is daarmee de route 
voor ‘hoge’ schepen. de Zuider-
haven is nooit aangelegd. de 
oosterhaven is min of meer terug 
te vinden als nassauhaven (1892) 
en Persoonshaven (1901).
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– vervolg van de wandeling – 
Steek de parkeerplaats schuin 
over, totdat je aan het hoofd 
van de Persoonshaven staat.

In tegenstelling tot de andere havens 
op Feijenoord zijn hier geen rechte 
kades, maar schuin aflopend talud 
met steigers.  
Aan de steigers lagen schepen die 
de goederen van de vele bedrijven 
laadden of losten. 

Links naast de Piekbrug verrijst 
straks de Piekstraattoren.

Wandel richting de kruising  
Persoonshaven/Nassauhaven. 

Op het hoekpand  
Persoonshaven/ Damstraat 
hangt dit paneel.

Op 19 juli 1908 richtte een 
groep jongens de voetbalclub 

Wilhelmina op. Na vele fusies en 
naamsveranderingen heet deze 

voetbalclub Feyenoord.  
(Sinds 1971 niet meer met een ij 

geschreven, maar met een y; 
veel internationaler...) 

Loop de Nassauhaven in. Ga rechts voorbij de Agnesschool schuin het plein over naar de Nassauhaven. 

De Persoonshaven is  
in 1901 gegraven, als een waterstraat 
met bouwpercelen, die enerzijds aan de 
straat liggen en aan de achterzijde aan 

de haven.

Bekijk de 
gevel van dit schoolgebouw. 

Bovenaan zijn de schoolvakken 
verbeeld.
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Sinds april 2020 liggen in de 
Nassauhaven 18 drijvende waterwoningen  

(zgn. Havenlofts).

In en aan de Nassauhaven staat het kunstwerk Zwaar Weer van Nicolas Dings, 
dat in 1999 is onthuld ter gelegenheid van dertig jaar BOF (de bewoners-
organisatie van Feijenoord). Het kunstwerk bestaat uit drie onderdelen:  
De witte transparante toren in het water, verwijzend naar ‘de moeder van alle 
vuurtorens’, de Pharos uit Alexandrië, met bovenop het ‘oliemannetje’, symbool 
voor de Zeeuwse en Brabantse immigranten die 100 jaar geleden in Feijenoord 
kwamen wonen. ’s Avonds gloeit de toren in het rood. Op de kade ligt een 
terrazzo plateau waarop de maancyclus is weergegeven, die zorgt voor eb  
en vloed. In de Nassauhaven is het getijdenverschil twee meter. Op de kade 
staat nog een bronzen hond, die voor trouw en waakzaamheid staat.

Villa van Waning
In 1898 verplaatste de firma Van Waning& Co 
zijn cementsteenfabriek uit 1888 van Delftshaven 
naar de iets oostelijker gelegen Nassauhaven.  
De oprichter Jacob van Waning ontwierp de villa  
die als woonhuis en kantoor ging functioneren.  
Van Waning& Co fabriceerde betonnen riool- 
elementen en cementstenen ornamenten. Het ge-
verfde cementsteen wordt vanaf eind 19e eeuw 
toegepast als natuursteen-imitatie. Voor de nieuwe 
rijken was dit een laagdrempelige mogelijkheid zich  
de status van de betere standen aan te meten.
Het rijksmonument wordt momenteel gerestaureerd 
en verbouwd tot een bijzondere horecagelegenheid.

Wandel over de Feijenoorddijk en ga linksaf de Feijenoordhaven in.

De bebouwing in dit deel van 
Feijenoord staat op de 
voormalijke sloperij Simons. 

Langs de kade bevindt zich een 
getijdenpark. Het Nassaupark was 

ooit industrieterrein.
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Ga over de Feijenoordkade, richting centrum (links).

Dillenburg-
blok: Alleen 
de gevel van 
dit blok is 
blijven staan.  
Alles aan de 
binnenzijde is 
nieuwbouw.

In 1892 werd vanaf het 
drinkwaterleidingbedrijf aan de 

overzijde een zinker door de Maas 
gelegd, die hier aan land kwam. 

Niet verder vertellen! Hier zit een 
geweldig restaurant: Borgo d’Aneto.

Geniet van het uitzicht over de Maas en loop over de Nijverheidstraat naar de Nassauhavenbrug.

Aan de 
overzijde van 
de Nassau-
haven zie je 
het Unilever-
terrein. Een 
tijdlang werd 
hier de 
pindakaas 
geproduceerd.

Vanwege de betere (scheep-
vaart)verbindingen verplaatste 
Van den Bergh in 1891 de  
margarinefabriek vanuit Oss naar 
Rotterdam. In 1923 introduceerde 
Van den Bergh het margarine-
merk Blue Band. Na eerst met 
Jurgens gefuseerd te zijn,  
ging het bedrijf in 1929 samen  
met het Engelse bedrijf Lever 
Brothers. Zo ontstond Unilever.

De renovatie van  
het Dillenburg-blok werd in 2009  
voltooid met de onthulling van deze  

reclame-schildering. 

Aan de 
Feijenoordkade zaten 

veel scheepvaartbedrijven en 
cafés, waar schippers hun 

waladres hadden.
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Deze straat is genoemd 
naar Gerhard Moritz Roentgen 

(1795 - 1852), ingenieur en  
uitvinder van de compound-machine. 

Hij begon in 1825 met zijn 
onderneming in het Pesthuis.

Rechtsaf de Nassaustraat in. Je 
kunt doorlopen naar de Nassaukade. 
Daar sta je aan de Koningshaven.

Naast Van den Bergh vestigde in 
1881 bierbrouwerij d’Oranjeboom 
zich. Deze brouwerij bestond al 
sinds 1672 en kwam vanuit de stad 
naar Feijenoord. Eind 19e eeuw is 
het een van de grootste brouwers 
van het land. Na allerlei overnames 
veranderde Oranjeboom in 1972  
de naam in SKOL. Dat werd geen 
succes. In 1987 sloot de brouwerij 
en in 1991 werd de fabriek gesloopt. 
Alleen de Oranjeboomstraat 
herinnert nog aan de brouwerij.

Ga weer naar de Roentgen-
straat en loop het andere deel 
van de Nassaustraat in.

Op het 
terrein, waar ooit de 

Oranjeboomfabriek stond, verrijst 
nu het Hefkwartier.

De Hef is sinds  
de spoortunnel niet meer in gebruik. 

In de jaren ’30 was het net zo’n 
icoon als nu de Erasmusbrug. 

Aan het eind van de Nassaustraat 
kom je op de Stampioenstraat. Rechts 
zijn twee opvallende zijstraten:  
de 1e en 2e Stampioendwarsstraat.

In 1895 zijn in deze twee straten 
rug-aan-rugwoningen gebouwd.  
De 96 woningen waren 5,50 
meter breed en 8 meter diep en de 
huurprijs bedroeg minder dan €1,- 
per week. De Woningwet (1901) 
maakte een eind aan deze onhygië-
nische woningbouw. Hier zijn de 
woningen niet gesloopt, maar 
herbouwd. De bewoners bepalen 
mede wie hun nieuwe buren worden.

Op de achtergrond is  
de Peperklip te zien.

Vanuit de dwarsstraatjes ga je 
rechtsaf de Steven Hoogendijkstraat 
in en loop je naar de Oranjeboom-
straat. Steek de parking schuin over.

Het Entrepotgebouw 
met links  

de Entrepothaven.
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Loop dezelfde 
route terug of 

ontdek de buurt 
verder...

Lodewijk Pincoff
De Rotterdams zakenman Lodewijk 
Pincoff (1827 – 1911) speelde een 
belangrijke rol in de totstandkoming 
van de havens op Feijenoord. Hij 
richtte de Rotterdamsche Handels-
vereeniging (RHV) op en zat  
in de gemeenteraad, in de Provinciale 
Staten en in de Eerste Kamer. Pincoff 
kreeg enkele hoge onderscheidingen, 
maar viel van zijn voetstuk door 
frauduleus handelen. Hij vluchtte naar 
Amerika en werd in Nederland bij 
verstek veroordeeld.

Pincoffs Handelsvereniging

De gemeente Rotterdam liet de aanleg 
en exploitatie van de handelsterreinen 
op Feijenoord over aan het particuliere 
initiatief van de Rotterdamse Handels 
Vereniging (RHV) van Pincoff.  
In 1872 kreeg de RHV het alleenrecht 
op de ontwikkeling van een groot deel 
van het Noordereiland en Feijenoord.  
In het plan naar ontwerp van adviseur 
ir. Th.J. Stieltjes kwam nog meer 
de nadruk te liggen op de combinatie  
en integratie van vervoer over water 
en spoor. 

In 1877 bepaalde de regering o.l.v.  
Thorbecke dat de spoorlijn naar het 
zuiden van Nederland dwars door het 
stadscentrum en door Feijenoord moest 
lopen. Door deze spoorlijn is Feijenoord 
altijd van de rest van Rotterdam-Zuid 
geïsoleerd geweest. 
De RHV realiseerde aan de Binnen-
haven en Spoorweghaven functionele 
overslaginrichtingen om massagoederen 
uit grote zeeschepen direct over te 
slaan op het spoor en vise versa. 
Langs de kades stonden zgn. kolentips 
die wagons met kolen konden optillen, 
kantelen en leegstorten in een schip.

Einde

Het Poortgebouw (1879) was het hoofdkantoor van 
Pincoffs Rotterdamse Handelsvereniging. Na 1882 hebben o.a. 
de Holland-Amerika Lijn en het Gemeentelijk Havenbedrijf er 

kantoor gehouden.

Het entrepotgebouw  
‘De Vijf Werelddelen’ (1875-1879) 

was destijds het modernste pakhuis 
ter wereld. Oorspronkelijk bedoeld 
voor de opslag van belastingvrije 

transitogoederen.

Pincoffs adviseur 
ir. Stieltjes ontwierp een  

ommuurd handelsterrein met 
kanaalhavens, kades, opslagloodsen,
entrepots en aansluitingen op het 

spoor: een afgesloten fiscale 
enclave in de stad. 

Aan de Stieltjesstraat vormt een 
deel van die muur het oorlogs-

monument Loods 24.
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Wandel om het Entrepotgebouw.

Of loop gezellig mee 
met een volgende 

rondleiding.





Colofon

Neem voor meer informatie 
contact op met:

Heijmans Vastgoed
Oostmaaslaan 71
3063 AN  Rotterdam
Tel.: 010 266 28 00
info@piekstraat.nl

TW3 Makelaardij
Veerhaven 4
3016 CJ  Rotterdam
Tel.: 010 300 71 17
info@tw3.nl

MAARTEN Makelaardij
Maaskade 121
3071 NK  Rotterdam
Tel.: 010 818 14 87
info@maartenmaakelerij.nl

Volg Piekstraat ook op:

www.piekstraat.nl


