
Bospolder
Hertog Aelbrecht van Beieren verleende in 1389 aan de 
stad Delft vergunning om vanaf Overschie een kanaal 
te graven tot aan de Maas. Dit kanaal sloot aan op de 
oude Delftse Schie. Aan de monding van deze vaart 
ontstond een nederzetting die de naam Delfshaven 
ontving. Het water werd de Delfshavense Schie 
genoemd ter onderscheiding van de reeds bestaande 
Rotterdamse Schie.

Tijdens de Franse overheersing (1795-1813) zag 
Delfshaven de kans schoon om zich van het Delftse juk 
te ontdoen en ging als een zelfstandige gemeente 
verder (1795). Eerst onder bestuur van de Provisionele 
Raad en vervolgens van echte burgemeesters. Een 
deel van deze gemeente was de Boschpolder, een toen 
landelijk gebied. In 1886 werd Delfshaven door 
Rotterdam geannexeerd omdat deze door de expansie 
van de haven en de grote bevolkingstoename behoefte 
had aan grond voor woningbouw en havenaanleg. Men 
begon met de Schiedamseweg (1909) en werd het 
achtergelegen gebied Bospolder ontwikkeld (1912).

Mathenesserdijk

Dit is de laatste kaart van de toenmalige 
zelfstandige gemeente Delfshaven.
Hij is in 1884 vervaardigd in opdracht 
van de gemeente Rotterdam, dat Delfshaven 
in 1886 annexeerde.

Alle straten in Bospolder zijn, naast de bekende blauwe, 
voorzien van emaillen straatnaamborden met daarop de 
uitleg/betekenis van de straatnaam. De rode borden vormen 
de Theatrale Route van Bospolder, de groene zijn onderdeel 
van de Historische Route van Delfshaven.



Metrostation Delfshaven, ondergronds.
1) ‘Groeten uit Delfshaven’, 2001, Margo Berkmans en Eline Janssens. Wandtegeltableaux 
en panelen, i.s.m. de leerlingen van basisschool de Driehoek en vmbo G. K. van Hogendorp.

9)
2) Voorheen liep de enige weg van Delfshaven naar Schiedam via de Mathenesserdijk. Deze 
dijk was onderdeel van de Schielands Hoge Zeedijk (12e eeuw). Voor het gebruik van de dijk 
werd tol geheven. Na de aanleg van de Schiedamseweg in 1909 werd dit overbodig. 

3) Jan Kruyffstraat, de eerste burgemeester van de zelfstandige gemeente  Delfshaven van 
1811 tot 1834. Hij kreeg slechts zes opvolgers tot aan de annexatie door Rotterdam in 1886.

4) Sculptuur ‘Luchtdanseres’, roestvrijstaal + brons, 1992, door Eddy Roos.

5) Spanjaardstraat, herinnert aan het feit dat de Spaanse huursoldaten van 10 april 
tot 21 juli 1572 verschrikkelijke plundertochten hielden in Delfshaven en verwijst naar 
de bezetting door de Spanjaarden tijdens de 80 Jarige Oorlog (1568-1648). Na hun 
vertrek werd het havenstadje rondom met wallen en schansen versterkt.

6) De Watergeusstraat herinnert aan het feit dat de Watergeuzen in april 1572   
Delfshaven bezetten. Enkele dagen later werden ze daaruit door de 

Spanjaarden verdreven. De Watergeuzen, varende partizanen, waren 
een belangrijk wapen in handen van Willem van Oranje die de strijd voor 
een onafhankelijk Holland tegen de Spanjaarden leidde.

aIn deze straat op nummer 11 is in 1947 Adrianus Marinus Kyvon geboren, beter 
bekend onder zijn artiestennaam André van Duin. André is veelzijdig en 

succesvol als komiek, zanger, schrijver, radiomaker, presentator, acteur, 

Geuzen-
penning

musical- en revue-artiest. Hij maakte vele TV-shows, speelde in televisieseries en diverse films 
en was een karakter in verschillende stripverhalen.

7) De Schansstraat herinnert aan het bevel van het Hof van Holland, uit 1573, dat de haven 
van Delft “sterk gemaakt moest worden”. Er werden schansen en wallen opgeworpen ter 
bescherming tegen de Spaanse vijand ten tijde van de Tachtig Jarige Oorlog (1568-1648).

8) Het Prinses Theater aan de Schiedamseweg 19b dateert van 1917 toen het 
verenigingsgebouw Alcazar werd ingericht als bioscoop. Eigenaar was de Russische 
landverhuizer Aron Chermoek, die als kleermaker in Rotterdam was gebleven. Later 
exploiteerde hij tevens de bioscoop Corso op de Coolsingel. Ook Chermoek ontkwam 
niet aan de jodenvervolging. Na de oorlog werd het bioscoopbedrijf voortgezet. Een 
hoogtepunt vormde het veertigjarig bestaan in 1957, dat werd opgeluisterd door de 
Amerikaanse actrice Jayne Mansfield. Na sluiting van de bioscoop was het in gebruik 
als Koninkrijkszaal voor Jehova’s Getuigen. Na een ingrijpende verbouwing, met 
behoud van het oorspronkelijke art-déco interieur werd het Prinses Theater, nu als 
een echt theater, in 1998 heropend. Wordt in oude luister gerestaureerd.

9) Op de Mathenesserdijk voorheen herberg ‘de Vergulden Zwaan’, 1896, 
Hollands Maniërisme. Op het torentje staat een zwaanwindvaan. Dit pand is 
vermoedelijk op één van de oudste funderingen van Delfshaven gebouwd, met een 
terras op waterniveau op het restant van ‘t Lage Erf.

10) Aelbrechtskolk, is vernoemd naar de hertog Aelbrecht van Beieren, die Delft in 
1389 toestemming gaf om een eigen verbinding met de Maas te graven: de Delfhavense 
Schie, in 1394 was deze een feit. De bedrijvigheid is verdwenen, wat rest is een ligplaats 
voor klassieke schepen en een pittoreske omgeving voor een momentje rust.

             Meer info over deze unieke plek?, download de culturele stadswandeling ‘Rondje Historisch Delfshaven’.



11) Hier hangt een print van een foto met daarop een alhier schilderende Cornelis, 
Theodorus, Maria, (Kees) van Dongen, (Delfshaven 1877, Monte Carlo 1968). Hij 
volgde avondlessen aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen van 1892 tot 1897.  Daarna vertrok hij naar Parijs en woonde  in  'Bateau-
Lavoir',  waar hij de vriendenkring rond Pablo Picasso leerde kennen. Van Dongen heeft 
veel maatschappelijke waardering gekregen: in 1926 werd hem het Franse Légion 
d'Honneur toegekend en in 1927 de Belgische Kroonorde. In 1929 werd hij Frans 

staatsburger. Hij begon zijn werk in Parijs te exposeren, o.a. op de 
geruchtmakende tentoonstelling van 1905 in de Salon d'Automne met o.a. Henri 
Matisse. De heldere kleuren waarvan deze groep kunstenaars zich bediende, 
leverde hen de bijnaam Les Fauves 'Wilde Beesten' op. Van Les Fauves waren 
Van Dongen, Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck en Albert 

Marquet de leidende figuren. Kenmerkend voor zijn werk zijn de primitief 
aandoende vormen en de felle ongemengde kleuren. 

12) De Tovertunnel, 1997, Willy van der Linden.

13) De Bingleystraat, verwijst naar de in Rotterdam geboren Ward Bingley, 1757 -
1818. Hij was toneelspeler en stond aan het hoofd van de Rotterdamsche 
Schouwburg. Hij was beroemd om zijn uitstekende gebarenspel, speelde ook 
karakterrollen en vertaalde toneelstukken.

14) De Rosier Faassenstraat, herinnert aan Pieter Victor Jacobus (roepnaam 
Rosier) Faassen, 1833-1907. Toneelspeler en toneelschrijver. Hij was een vertolker 
van fijnkomische rollen en populair als schrijver van toneelstukken over het 
volksleven. Hij heeft 22 stukken op zijn naam staan, waarvan Zwarte Griet (1882) het 
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bekendst is en hij heeft vele vertalingen gemaakt.

15) De Rosenveldtstraat, is vernoemd naar de bekende Rotterdamse toneelspeler Frederik 
Adriaan Rosenveldt, 1769-1847. Hij was verbonden aan de Rotterdamsche Schouwburg, maar 
speelde ook in Amsterdam. Tijdens de Franse overheersing (1795-1813) speelde hij in de 
Rotterdamsche Schouwburg en riep tijdens het blijspel Twee grenadiers, of het misverstand, 

“VIVAT ORANJE!”, wat hem een verblijfplaats in een Franse gevangenis opleverde.

16) De Catharina Beersmansstraat herinnert aan de Belgische toneelspeelster 
Catharina Beersmans, (1845-1899). Zij was jarenlang verbonden aan diverse 
Rotterdamse toneelgezelschappen zoals het Rotterdamsche Toneelgezelschap en de 
Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten waar zij ook één van de directeuren was.

17) De Albregt Engelmanstraat, verwijst naar Johannes Hermanus Albregt, 1829-1879 en 
zijn echtgenote Wilhelmina Johanna Reiniera Engelman, 1834-1902. Zij waren beiden 
verbonden aan het Rotterdamsch Toneelgezelschap, waarvan Albregt ook de directie voerde.

18) Het Bospolderplein, in het hart van de voormalige polder Bospolder. Het is een 
schoolplein, het centrum voor wijkfestiviteiten, feesten en braderieën.

 
 



mede-oprichters van het toneelgezelschap de ‘Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten’.

22) De Hudsonstraat is vernoemd naar de Engelse 
ontdekkingsreiziger Henry Hudson, 1565-1611. In dienst van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ging hij aan boord van 
het schip ‘de Halve Maen’ op zoek naar een noordwestelijke 
scheepsroute naar China. Tijdens deze expeditie ontdekte hij in 

1609, in het huidige Noord-Amerika bij het eiland Manhattan, New York, de nu 
naar hem genoemde Hudsonrivier. Het Hudsonjaar 2009 stond in het teken 
van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en New York.

23) De Schippersstraat herinnert aan het schippersbedrijf, dat in de toenmalige 
zelfstandige gemeente Delfshaven, een van de belangrijkste bronnen van bestaan 
was. De schipper (gezagvoerder/kapitein van een klein schip) hield zich hier 
meestal bezig met de haringvangst.

24) Op het voormalig rangeerterrein aan de Vierhavensstraat is in 2013 het Dakpark 
Rotterdam gerealiseerd. Een bijzondere combinatie van een multifunctioneel gebouw met 
onder andere een winkelboulevard en een wijkpark. Het park heeft opvallende afmetingen: 
1000 meter lang, 80 meter breed en 9 meter hoog. Binnen Nederland is Dakpark Rotterdam 
een uniek project. Het biedt haar bezoekers een rustige groene buitenruimte met horeca, 
speelvoorzieningen en een wijds uitzicht over stad en haven. Een groene oase in een stedelijke 
omgeving tussen de oude stadshavens. Het Dakpark verbindt op duurzame wijze de functies 
wonen, winkelen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie met elkaar. Het groene karakter van 
het Dakpark staat centraal. Een park met grasweiden, bomen en bosschages. Verspreid over 
het park zijn voorzieningen als bankjes, speelplekken en terrassen. De toegankelijkheid krijgt 

COV

19) De Puntstraat is vernoemd naar Jan Punt, 1711-1779, etser, schilder, graveur 
en toneelspeler. Hij was in zijn tijd beroemd aan de Amsterdamsche Schouwburg. In 
1772 kwam hij naar Rotterdam en stichtte het toneelgenootschap Finis Coronat 
Opus. Hij is de oprichter van de 1ste Rotterdamse schouwburg aan de Coolsingel.

20) Proefpark De Punt is een terrein van 40 bij 400 meter dat al een paar jaar braak lag. 
Creatief Beheer kreeg van de gemeente de opdracht er ‘iets leuks en zinvols’ mee te doen. De 
Punt is begonnen in september 2004. Creatief Beheer bouwt haar ‘tijdelijke’ parken rond een 
thema. Voor Proefpark de Punt is dit: ‘Landleven in de Stad’. De opzet is een natuurlijke speel- 
en recreatiemogelijkheid voor de buurt te creëren. Ieder jaar worden er elementen 
toegevoegd, totdat het terrein haar eindbestemming heeft bereikt. Kenmerkend voor de 
aanpak is dat de inrichting van het terrein één geheel vormt met het gebruik en het beheer 
ervan. De aanvankelijke scepsis bij beleidsmakers en bewoners over de 
aanpak van Creatief Beheer is de afgelopen jaren veranderd in een positieve 
houding. In de tijd dat Creatief Beheer actief is in Proefpark de Punt heeft er 
een interessante ontwikkeling plaatsgevonden in de houding van de 
buurtbewoners ten opzichte van dit stukje buitenruimte. Creatief Beheer wil 
buurtbewoners zo ver krijgen dat ze het proefpark op een zorgzame manier 
opnemen in hun woonomgeving. Tastbare bevestiging van het succes van 
Proefpark de Punt is de bekroning eind 2005 tot ‘Meest Kindvriendelijk Project 

van Nederland’ (VNG, Jantje Beton, VROM).

21) De Haspelsstraat, verwijst naar de in Rotterdam geboren 
gebroeders Jakob Marinus*, 1829-1897, en Derk Jan Adrianus** 
Haspels, 1837-1903. Zij waren allebei toneelspeler en speelden bij de 
Amsterdamsche Schouwburg en het Nederlandsch Tooneel en waren 

* **



5

alle aandacht. Door middel van trappen en hellingbanen zijn de verschillende hoogten van het 
park te bereiken. Ook is er een lift. In het park zijn drie bijzondere tuinen met een eigen thema. 
In het centrum is er een Mediteranne tuin met een mooie winterkas waarin kuipplanten kunnen 
overwinteren en een horecagelegenheid is gevest igd. Aan de kant van het 
Marconiplein is er een speeltuin met spannende speel- 
elementen die gebruik maken van de verschillende hoogten in 
het park. En aan de kant van het Hudsonplein is er een tuin 
waar onder leiding van Creatief Beheer kinderen, jongeren en 
volwassenen uit de omliggende wijken actief zullen zijn. Het park 
bestaat voornamelijk uit gazon met bomen met een 
opvallende waterstroom langs de hoofdwandelpaden. De bomen 
variëren van diverse soorten esdoorn, kers en magnolia. Bijna 
alle bomen zijn meer- stammig met daarbij een aantal monumentale 
exemplaren. Er is gekozen voor gevarieerde beplanting zodat het park er in alle 
seizoenen kleurrijk uitziet. De randen van het park hebben eveneens een kleurrijke beplanting. 

25) dit  uit 2007Le Medi is de naam van  mediterraan wooncomplex . Het initiatief voor dit 
multiculturele bouwproject is genomen door Hassani Idrissi. Jeroen Geurst was als supervisor 
voor deze wijk verantwoordelijk voor de uiteindelijke inpassing in het stedenbouwkundig plan 
van de gemeente Rotterdam. Architect Jeroen Geurst is geen liefhebber van klakkeloze 
vormimitaties, het opleuken van hedendaagse architectuur met exotische toeters en bellen. 
Hij vindt het echter wel interessant om elementen uit andere stijlen en culturen te gebruiken. 
Vooral de Noord-Afrikaanse architectuur heeft zijn interesse. Uitgangspunt voor de 
architectuur is een intelligente set regels waarmee variatie wordt gegarandeerd. Het resultaat 
past op vanzelfsprekende wijze in de context, waar de traditionele bouwblokken van begin 
twintigste eeuw en de stadsvernieuwing uit de jaren tachtig samenkomen met een enclave 
wederopbouw ten gevolge van een geallieerd vergissingsbombardement uit 1943. De in totaal 
93 grondgebonden woningen zijn in één bouwblok geconcentreerd. Dit bouwblok is gebaseerd 
op het idee van een ommuurde stad met grote toegangspoorten. De monumentale hoofdpoort 
aan de doorgaande Schippersstraat heeft een parabolische doorsnede. De poort is voorzien 
van een door buurtbewoners en andere betrokkenen vervaardigd mozaïek. De andere 
toegangen en dwarsstraatjes volgen het oude stratenpatroon. De verschillende toegangen 
leiden naar een verkeersvrij semi-openbaar binnengebied met een centraal geometrisch plein 
en een waterpartij, hier is een oase van rust gecreëerd. Het project is volgens Geurst geen 
gesloten gemeenschap, maar een soort oer-Hollands hofje, waar de hekken overdag altijd 
openstaan en ‘s avonds gesloten worden.

26) De Zeilmakersstraat herinnert aan het zeilmakersbedrijf dat zeilen, dekkleden en 
dergelijke voor de scheepvaart maakte. 

27) De Blokmakersstraat verwijst naar gespecialiseerde timmerlieden 
die takels en kartrollen (= blokken) voor de schepen produceerden. 

28) Tegeltableau ‘Kop, hand, kat’, op het politiebureau, door Kees Timmer, 1958.

29) De Allegonda Gremmerstraat is vernoemd naar Allegonda Gremmer 
1969-1997. Zij kwam als lid van het arrestatieteam Rotterdam Rijnmond bij een 
aanhouding van een verdachte in Den Haag op 28 oktober 1997 om het leven. 
Allegonda werkte van 1991 tot augustus 1997 bij de basispolitie en de 
districtondersteuningsgroep van het politiedistrict Rotterdam-West.



30) Betonobject, ‘Kaartenhuis’ door Luciën den Arend, 1986. 
De constructie is opgebouwd uit 3 overgebleven, per stuk 28.000 kg wegende, 
metroconstructiecomponenten.

31) Marconiplein Op dit complexe verkeersknooppunt komen de Mathenesserweg, 
Schiedamseweg (2x), Hudsonstraat, Hudsonpad, Vierhavensstraat, Marconistraat, Tjalklaan 
en de Mathenesserdijk samen. Tevens is het een belangrijke verzamelhalte voor bus en tram 
en er lopen nog drie trambanen dwars doorheen. Ondergronds ligt het metrostation 
Marconiplein. Het plein is ook de grens van de wijken Spangen, Tussendijken, Bospolder, 
Nieuw- en Oud-Mathenesse. Rotterdam is na het grote bombardement door de Duitsers op 14 
mei 1940 nog zo’n 120 keer, nu door de geallieerde, met bommen bestookt. Het ging hier om 
de voor de Duitsers belangrijke strategische voorraden en objecten te vernietigen. Helaas 

werden door afzwaaiers, misworpen en oriënteringsfouten hierbij 60 maal 
burgerdoelen geraakt. Zo werd op 5 oktober 1943 ook Bospolder geraakt. Enige 
Britse vliegtuigen wierpen een groot aantal brand- en brisantbommen, bedoeld voor 
de werven aan de Maas. Maar dat ging verschrikkelijk mis. De ravage was enorm en 
er werden vele doden en gewonden te betreuren. Het Marconiplein vormt de 
brandgrens van dit ‘Vergeten Bombardement 1943’.

Het plein is vernoemd naar markies Guglielmo Marconi (Bologna, 25 april 1874 
– Rome, 20 juli 1937), een Italiaans natuurkundige, uitvinder en ondernemer. 
Hij was de jongste zoon van de landeigenaar Giuseppe Marconi en de Ierse 
Annie Jameson, kleindochter van de oprichter van de Jameson Whiskey 
distilleerderij. Marconi is vooral bekend door zijn uitvinding van de draadloze 
telegrafie in 1895 en daardoor staat hij te boek als de uitvinder van de radio. 

Samenstelling & Vorm: René van Meer
Beeldmateriaal: Gemeentewerken Rotterdam, CBK, AR(T)TOO

Dit is een uitgave van Between Productions
e: rene@renevanmeer.demon.nl

www.renevanmeer.nl

Schiedamseweg

WELKOM IN SPANGEN! ..
WELKOM IN SPANGEN!
 Meer info over deze bijzondere wijk?, download de culturele stadswandeling ‘Rondje Spangen’.
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