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Leefomgeving 

Opgave 7  Katendrecht 

Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze 
opgave horen. 

De meeste economische activiteiten in Katendrecht waren van oorsprong 
gerelateerd aan de haven. Vanaf ongeveer 1960 werden de 
havenactiviteiten richting zee verplaatst (zie atlaskaart 59G). 

2p 25 Geef hiervan twee oorzaken. 

In de periode 1960-1990 vond in Katendrecht verpaupering plaats. 
2p 26 Leg uit dat dit juist in deze periode plaatsvond. 

Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik de bronnen 1 tot en met 3. 
De relatieve ligging van Katendrecht is de laatste twintig jaar sterk 
verbeterd. 

2p 27 Leg dit uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik de bronnen 1 tot en met 3. 
De bewoners die na herstructurering nieuw in een wijk als Katendrecht 
komen wonen behoren vaak tot een andere sociaaleconomische klasse 
dan de oorspronkelijke bewoners. Vaak leidt herstructurering dan ook tot 
bezwaren van de oorspronkelijke bewoners. 

3p 28 Geef 
 een economische argumentatie die de oorspronkelijke bewoners van 

wijken als Katendrecht kunnen gebruiken om hun bezwaren tegen 
herstructurering te onderbouwen;  

 de manier waarop met de opzet van het nieuwe Katendrecht is 
geprobeerd tegemoet te komen aan de bezwaren van de 
oorspronkelijke bewoners.  
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Opgave 7  Katendrecht 

bron 1 

Katendrecht, de gedaanteverwisseling van een havenbuurt 

Katendrecht is een wijk in Rotterdam-Zuid. De wijk werd in het begin van 
de twintigste eeuw gekenmerkt door goedkope arbeiderswoningen, 
opslagloodsen, kleine criminaliteit en prostitutie. Zoals in veel 
havenbuurten vond vanaf ongeveer 1960 verarming en verpaupering 
plaats.  
Sinds 2007 ondergaat Katendrecht een nieuwe verandering: er ontstaat 
nu een nieuwe moderne stadswijk met veel groen. Om dit te realiseren 
zijn talrijke vernieuwingsprojecten gepland (zie bron 3). Er worden 
1.600 nieuwe woningen gebouwd op de voormalige haventerreinen aan 
de Maashaven. De bestaande woningen worden gerenoveerd. Het is de 
bedoeling dat Katendrecht via de Kop van Zuid gaat aansluiten op het 
centrum van Rotterdam. Op de Kop van Zuid vond al eerder stedelijke 
vernieuwing plaats. Met de bouw van nieuwe wolkenkrabbers en 
voorzieningen als het nieuwe Luxortheater heeft dit deel van Rotterdam 
de laatste jaren een flinke gedaantewisseling ondergaan. 

bron 2 

Vogelvluchtfoto van Katendrecht (voorgrond), de Kop van Zuid 
(midden op de foto) en het stadscentrum (linkerbovenhoek)   
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bron 3 

Vernieuwingsprojecten in Katendrecht  

1 European China Centre 
2 Pakhuis Santos (oud koffiepakhuis) 
3 Polsgebied Zuid (hoogwaardig wonen) 
4 Fenixloodsen (horeca, detailhandel, theater, hoogwaardig wonen) 
5 Rijnhavenbrug (geopend in 2012) 
6 Laankwartier (gemengd wonen) 
7 Havenkwartier (kerngebied van zaken en wonen) 
8 Parkkwartier (sociale woningbouw) 
9 SS Rotterdam (congrescentrum, horeca) 
10 Tweede Katendrechtse Haven (wonen) 

De Erasmusbrug is in gebruik genomen in 1996. 
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