
Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1240 

Onderwerp: 
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.W. Verheij ( W D ) 
over de poort van het Coolsingelziekenhuis. 

Aan de Gemeenteraad. 

Op 10 november 2015 stelde J.W. Verheij ( W D ) ons schriftelijke vragen over de poort 
van het Coolsingelziekenhuis. 

Inleidend wordt gesteld: 
Wij ontvingen een afschrift van een brief van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut aan 
de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, aangaande de voorgenomen verplaatsing 
van de Coolsingelziekenhuispoort van de huidige locatie op de Lijnbaan naar een plek bij 
het Erasmus MC. 

Deze poort is een bijzonder monument voor de stad. Het is een overblijfsel van het 
Coolsingelziekenhuis, dat bij het bombardement in mei 1940 nagenoeg volledig verloren 
ging. Bijzonder is dat de poort op de oorspronkelijke locatie staat waar deze in 1885 
werd gebouwd. De poort hoort nadrukkelijk bij de plataan die ernaast staat. Deze 
prachtige boom werd in 1851 geplant in de achtertuin van het ziekenhuis en overleefde 
als waarschijnlijk enige boom het bombardement en de houtkap in de jaren daarna. Bij 
de uitbreiding in zuidelijke richting van de Lijnbaan is er zelfs voor gekozen om de 
plataan en de poort een eigen pleintje te geven zodat zij volledig tot hun recht zouden 
komen. 

Al eerder waren er plannen om de poort te verplaatsen naar het Erasmus MC. In 2006 
stelde de W D - fractie al vragen om deze verplaatsing te voorkomen, waarna hiervan 
inderdaad geen sprake meer was. Het verbaast ons dan ook zeer dat deze verplaatsing 
nu opnieuw aan de orde zou zijn. 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: 

Vraag 1: 
Heeft u kennisgenomen van de brief van Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
aangaande de verplaatsing van de toegangspoort van het Coolsingelziekenhuis? 

Antwoord: 

De brief betreft een openbaar stuk en we hebben hiervan kennisgenomen. 

Vraag 2: 

Wie is eigenaar van de poort? 

Antwoord: 
De poort is eigendom van de gemeente Rotterdam. 
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Vraag 3: 
Bestaat er een voornemen om de poort inderdaad naar het Erasmus MC te 
verplaatsen? Zo ja, waarom wordt verplaatsing overwogen? 

Antwoord: 

Er bestaat geen voornemen de poort te verplaatsen. 

Vraag 4: 

Wie heeft hiertoe het initiatief genomen, wie heeft hiertoe besloten en wanneer is 
dit besluit genomen? 
Antwoord: 
Het verplaatsen van de poort is geuit als een wens van het Erasmus MC. Verplaatsing is 
echter niet aan de orde. 

Vraag 5: 
Deelt u de mening van de WD-fractie dat de poort van het Coolsingelziekenhuis 
samen met de plataan één geheel vormt en als historisch monument op de 
oorspronkelijke plaats behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja, we delen de mening dat de poort op deze plek samen met de plataan, maar ook het 
Lijnbaanpleinţje, een geheel vormen. Of het ensemble als historisch monument wordt 
aangewezen, maakt onderdeel uit van een lopende procedure bij Stadsontwikkeling, 
waarbij het verzoek wordt behandeld van Erfgoedvereniging Bond Heemschut tot 
aanwijzing van de poort van het Coolsingelziekenhuis tot monument. 
Er wordt een cultuurhistorisch onderzoek opgesteld, waarin wordt onderzocht wat de 
onderbouwing is om de poort als monument aan te kunnen aangewezen. Voor de zomer 
van 2016 zal er een redengevende omschrijving en waardering van de poort op deze 
locatie liggen (op basis van de door het college in 2002 vastgestelde criteria voor 
aanwijzen van gemeentelijke monumenten). 

Vraag 6: 
Bent u bereid om de aanwijzing tot gemeentelijk monument van de poort te 
ondersteunen? En meer bekendheid aan de poort en zijn oorsprong te geven? 

Antwoord: 
Het verzoek van Erfgoedvereniging Bond Heemschut tot aanwijzing van de poort van het 
Coolsingelziekenhuis tot monument is door Stadsontwikkeling in behandeling genomen. 

secretá De burgerriee r i s 

Ra ets outaeb 
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