Wandelen
langs de
brandgrens
Rotterdam.

Een wandeling langs de brandgrens van
het bombardement van 14 mei 1940.

Brandgrens
Rotterdam.
Op 14 mei 1940 wordt Rotterdam gebombardeerd. Zeker 850 mensen komen om. De binnenstad is totaal verwoest. Het beeld ‘De verwoeste
stad’ van Ossip Zadkine is een herinnering aan
deze vreselijke gebeurtenis.

Sinds 14 mei 2010 is de brandgrens van het bombardement
in de stad gemarkeerd. Langs de brandgrens zijn lichten in de
grond aangebracht waarop een icoon staat. In dit icoon zijn
vlammen en een silhouet van een Heinkel-bommenwerper
en het beeld van Zadkine te zien.
Op het Noordereiland is het door eigen vuur, ‘friendly fire’,
verwoeste gebied gemarkeerd met dezelfde lampen,
maar hier is het icoon groen en ontbreekt het silhouet
van de bommenwerper.
Met deze wandelroute in de hand kun je langs de brandgrens
lopen. De totale lengte is 12 kilometer. Je kunt er ook voor
kiezen om de route in 3 keer te lopen (west, noord en oost).

Brandgrens
Rotterdam.
10 mei 1940.
Net voor zonsopkomst valt het Duitse leger Nederland
binnen. Vliegveld Waalhaven wordt gebombardeerd en
parachutisten worden in de omgeving gedropt.
Watervliegtuigjes landen op de Maas en de Duisters
veroveren het Noordereiland. De strijd om de Maasbruggen
is begonnen. Deze bruggen zijn cruciaal voor de Duitsers.
Als zij deze bruggen (en de bruggen bij Moerdijk en
Dordrecht) in handen hebben, kunnen ze ‘Vesting Holland’
binnenvallen. Bij de Maasbruggen stuiten de Duitsers op de
tegenstand van de Nederlanders en de Britten: het Maasfront.
Luchtaanvallen missen de Maasbruggen, bommen vallen in
de Maas en op het eiland zelf. Het Noordereiland raakt zwaar
beschadigd door ‘friendly fire’.
Zie nummer 12 op de plattegrond.

Het ultimatum.
De Rotterdamse bevelhebber P.W. Scharroo en burgemeester
P.J. Oud ontvangen op 14 mei 1940 een brief van de
commandant van de Duitse troepen R.K.F Schmidt. In deze
brief staat dat Rotterdam zijn verzet moet staken, anders zal de
stad vernietigd worden. Na overleg met de bevelhebber van de
Nederlandse Strijdkrachten H.G. Winkelman stuurt Scharroo
een antwoord.
Hierin schrijft Scharroo dat hij overgave pas gaat overwegen,
als het ultimatum voorzien is van naam, militaire rang en
handtekening van de Duitse commandant. Daarnaast wil
Scharroo weten wat de voorwaarden van overgave zijn.
De Duitse commandant doet nog pogingen om een
bombardement uit te stellen om te kunnen onderhandelen.
Helaas wordt hier van hogerhand geen gehoor aan gegeven.
De lichtkogels die worden afgevuurd in een poging het
bombardement te voorkomen, worden maar door een
deel van de piloten opgepikt.

14 mei 1940.
Het verzet van het Nederlandse en Britse leger bij de
Maasbruggen is een tegenvaller voor de bezetter. De inname
van ‘Vesting Holland’ is mislukt. Daarom bombarderen
Duitse Heinkels op 14 mei 1940 om 13.27 uur de binnenstad
van Rotterdam. Binnen een kwartier zijn grote delen van
de binnenstad verwoest. Bommen vallen op het Centrum,
Kralingen, Crooswijk, het Oude Noorden en de Agniesebuurt.
Het bombardement is voor de Opperbevelhebber van de
Land- en Zeemacht, generaal Winkelman, reden om de strijd
onmiddellijk te staken.

15 mei 1940.
In een schoolgebouw in Rijsoord tekent generaal Winkelman
de capitulatie van Nederland.

Verwoest gebied.
De stad brandt nog dagenlang. Zeker 800 mensen komen om
en 80.000 Rotterdammers worden dakloos. De bommen en
de branden daarna verwoesten 25.000 woningen en 11.000
andere panden. Een oppervlakte van 258 hectare stad ligt in
puin. Er wordt een begin gemaakt met puin ruimen en het in
kaart brengen van de schade. Deze inventarisatie wordt op
een kaart als ‘verwoest gebied’ vastgelegd. Hierop staan de
huisnummers van de panden die nog overeind staan.

De Puin.
Het verwoeste gebied wordt in de volksmond ‘De Puin’
genoemd. De brokstukken uit ‘De Puin’ vind je terug in heel
Nederland. Van dijken in Urk tot landweggetjes in Brabant.

18 mei 1940.
Stadsarchitect ingenieur W.G. Witteveen krijgt de opdracht
om een plan te maken voor de herbouw van het centrum.
De wederopbouw kan beginnen! Nog steeds wordt deze dag,
de Wederopbouwdag, gevierd.

30 mei 1940.
De regeringscommissaris voor de wederopbouw, dr. ir. J.A.
Ringers, besluit alle verwoeste percelen te onteigenen.
Hiermee is de weg vrij voor de aanleg van een heel nieuw
stratenpatroon. Zo kunnen alle verkeersproblemen van de
vooroorlogse stad opgelost worden.

1 juli 1942.
Er mag niet meer gebouwd worden door de bezetter:
de wederopbouw valt stil.

Na de oorlog.
Pas na de oorlog komt de wederopbouw weer op gang.
Er was veel kritiek op het plan Witteveen, vooral door de top van
het Rotterdamse bedrijfsleven. Het stadsplan moest modern
en functioneel zijn. Ingenieur C. Van Traa maakt daarom het
‘Basisplan Herbouw Binnenstad Rotterdam’. Op dit plan staat
de brandgrens van het verwoeste gebied aangegeven. De term
brandgrens wordt voor het eerst officieel gebruikt.

15 juni 1946.
Het plan Van Traa wordt vastgesteld. Nog tot ver in de jaren
tachtig vormt dit plan de stedenbouwkundige basis voor de
bouwactiviteiten in het centrum.

Eind 20ste eeuw.
Pas aan het eind van de 20ste eeuw is de binnenstad weer
helemaal bebouwd. De eerste wederopbouwpanden worden
zelfs alweer gesloopt om plaats te maken voor modernere.

Brandgrens vervaagt.
De scheiding tussen de verwoeste stad in 1940 en het
gespaard gebleven gedeelte vervaagt in de loop der jaren.
Dit komt ook door de sloop en nieuwbouw buiten het gebied
van de brandgrens. Steeds meer mensen kennen de oude
situatie niet meer. Dit is voor het gemeentebestuur de reden
om de brandgrens fysiek te gaan markeren. Aan de hand van
historische kadastrale kaarten en de kaart met het verwoeste
gebied uit 1940, wordt de brandgrens gereconstrueerd. Bureau
West 8 ontwerpt de markering die op 14 mei 2010 werd
opgeleverd. Naast de herinnering aan het bombardement,
helpt de markering ook om de stad beter te begrijpen.
Rotterdam heeft een nieuw hart in een oude stad.

Brandgrensstenen.
Op zes plaatsen van de brandgrens liggen zwartgranieten
brandgrensstenen waarop het verwoeste gebied is aangegeven en de belangrijkste data staan vermeld. Daarbij staat
een spreuk van Erasmus ‘Dulce bellum inexpertis’: ‘zoet is de
oorlog, tot je hem proeft’. De steen op het Noordereiland ligt op
de Prins Hendrikkade. Op deze steen, de ’friendly fire’ steen,
staat de tekst: ‘Op 10 mei vielen Duitse troepen Nederland
binnen en stootten door tot Rotterdam Zuid – Noordereiland’.
Op de Maasbruggen werden ze tegengehouden.
Beschietingen door Nederlandse soldaten en pogingen van
Britse en Nederlandse vliegtuigen om de Maasbruggen te
bombarderen, verwoesten de koppen van het eiland.
Deze weerstand werd op 14 mei 1940 gebroken met het
bombardement op het centrum van Rotterdam.
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Nederlandse soldaten aan het Maasfront,
mei 1940. Mariniersmuseum.

Meer
over de
brandgrens.
www.brandgrens.nl
Op deze website vind je informatie over Rotterdam in
de Tweede Wereldoorlog en de brandgrens. Je kunt
ooggetuigenverslagen lezen, filmpjes over
de oorlog bekijken en een virtuele wandeling langs
de brandgrens maken.

Audiotour Langs de Brandgrens
De audiotour leidt je in 30 geluidsfragmenten langs
de brandgrens. Je hoort verhalen over de stad en
van bewoners van toen en nu. De audiotour is te
downloaden via www.brandgrens.nl, Soundcloud
of izi.TRAVEL en een deel van de route staat ook op
Rotterdam Routes.

Soundcloud

izi.TRAVEL

