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1/1 1.1851.1 VILLA DIJKZIGT
- nu natuurmuseum -

Adres: Westzeedijk 345
Wijk: Dijkzigt (postcode 3015)
Bouwjaar: 1851
Typologie en aantal: landhuis
Architect: J. Metzelaar
Opdrachtgever: Anthonie van Hoboken
Aannemer: onbekend

[RB 07/2011] ...

ca. 1850 ets
voorgevel, 1:500 kelder een 1e verdieping, schaalloos

1:200, plattgrond begane grond

Bouwgeschiedenis: De Villa Dijkzigt is een neoclassicistisch 
buitenhuis met eclectische elementen. Kenmerkend is de achtkantige 
torenuitbouw. De oorspronkelijke indeling van de plattegronden 
is niet meer te achterhalen; het trappenhuis is bewaard gebleven. 
Villa Dijkzigt werd gebruikt door de Volksuniversiteit Rotterdam, die 
er in 1930 een filmzaal aanbouwde. Na het vertrek van de VU in 
1984 raakte het pand en het omliggende park met openluchttheater 
in verval. In 1988 trok het Natuurhistorisch Museum in de villa en 
werd deze grondig gerestaureerd. Begin jaren ’90 vernieuwde en 
verhoogde het museum het dak van de villa zodat een 2e verdieping 
met depot ontstond. In 1992 werd de filmzaal gesloopt om ruimte 
te maken voor de nieuwbouw van een glazen paviljoen, ontworpen 
door  Erick van Egeraat van architectenbureau Mecanoo, dat d.m.v. 2 
hellingbanen met het oude gebouw verbonden is. 
Stedenbouwkundige context: Het pand stond in een landelijke 
omgeving: een landgoed van 56 ha. met een parkgedeelte, 
ontworpen door J.D. Zocher jr. Op ‘het land Van Hoboken’ stond 
een aantal bijgebouwen waaronder een boerderij in Italiaanse 
stijl, ook ontworpen door Metzelaar. Toen Anthonie van Hoboken 
jr. in 1924 stierf, kocht de gemeente Rotterdam de grond en de 
villa. Voor de herinrichting van het gebied werd uitgegaan van het 
uitbreidingsplan Dijkzigt van W. G. Witteveen uit 1926. Het pand 
van het Natuurhistorisch Museum is tegenwoordig onderdeel van 
het Museumpark waar ook de Kunsthal, museum Boijmans van 
Beuningen en het NAi deel van uitmaken.
Woonoppervlakte: Ca. 850 m2 exclusief kelder.
Constructie: De bouwmuren zijn gemetseld en de gevels zijn 
metselwerk met een kroonlijst met consoles; de toren heeft een 
uitkragend boogfries. De vloeren en de kapconstructies zijn van hout. 
Het dak heeft een zinken bedekking met een lichtkap.
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ca. 850m2

2011 zuidgevel met rechts nieuwe museumentree

2011oostgevel met glazen uitbouw tbv museum

1987 zuidgevel


