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De
Raad van Bestuur van het Erasmus

MC Rotterdam

t.a.v. de hooggeleerde heer prof. dr. E.J.
Kuipers

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Onderwerp:

Leidschendam.

Coolsingelziekenhuispoort
aan de Lijnbaan 6 november

2015

Geachte heer Kuipers,

De
erfgoedvereniging Bond Heemschut,

vereniging voor de bescherming
van cultureel erfgoed,

heeft

kennis genomen van het
voornemen om de Coolsingelziekenhuispoort

te verplaatsen van
de huidige locatie

aan de Lijnbaan naar een locatie bij het huidige
Erasmus MC.

Heemschut waardeert weliswaar uw voomemen om het verleden van het
voormalige gemeentelijke

Coolsingelziekenhuis
zichtbaar te maken voor medewerkers,

patiénten en bezoekers;
echter tegelijkertijd

maakt
Heemschut ernstig bezwaar tegen het verplaatsen

van de Poort van de huidige locatie
vanwege

het

belang dat de Poort thans hee voor het zichtbaar
maken van de geschiedenis

van Rotterdam. Het

Coolsingelziekenhuis werd in 1851 in gebruik
genomen. In de decennia

daaropvolgend is het complex

diverse malen uitgebreid.
De Poort (bouwjaar 1885) was

onderdeel van de meest westelijke
omheining. Het

oudste bouwdeel (een ontwerp van stadsarchitect
Willem Nieolaas Rose)

is in de meidagen van 1940

verwoest; het overige deel van
het complex is tot 1960 in gebruik

gebleven. De Poort is
samen met de

aanwezige plataan de enige nog tastbare herinnering aan
hetCoo1singelziekenhuis op de

oorspronkelijke

locatie.

Wij wijzen u bovendien op de ontstaansgeschiedenis
van het

zogenaamde Lijnbaanplein: de
gemeente

Rotterdam en ook het team van
architecten en stedenbouwkimdigen,

onder leiding van
professor ir. J. H.

van den Broek,
hebben plataan én poort als programmatisch

uitgangspunt gehanteerd
bij het

stedenbouwkundig ontwerp voor
dit zuidelijke deel van

de Lijnbaan. En 20 is geschied.

Rotterdam heeft een actief beleid ten aanzien
van het aanwijzen van

gemeentelijke monumenten:
hierbij

willen wij u alvast informeren,
dat Heemschut voomemens

is een procedure op
te starten om de Poort

aan

te wijzen tot
gemeentelijk

monument.

Wij zijn graag bereid onze mening
bij u te komen

toelichten.

Hoog
tend,

N ens de
Bond Heemschut,
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mr. P.K Neukirchen,

secretaris Commissie Zuid-Holland

cc. de burgemeester
van Rotterdam, de

heer
ing.

A. Aboutaleb

de grife van de gemeente
Rotterdam

Historisch
Genootschap Roterodamum

Erfgoedvereniging
Bond Heemschut,

Vereniging tot Bescherming van
Cultuurmonumenten in Nederland

Opgericht
in 1911. Beschermvrouwe:

H.K.H. Prinses Beatrix

Correspondentieadres Commissie Zuid-Holland:

Diepenbrocklaan
17, 2264 TR Leidschendam,

heemschutzuidho1land@gmail.com


