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1/1 3.1971.1 WOONWAGEN op ‘DE KIEVIT’

Adres: Sevenaerstraat
Wijk: Beverwaard (postcode 3077)
Bouwjaar: 1971
Typologie en aantal: 1 woonwagen op woon-
wagencentrum De Kievit
Architect: bewoner
Opdrachtgever: bewoner (huidige verhuur-
der: woningbouwcorporatie Woonbron)
Aannemer: fabriek

Bouwgeschiedenis:  In Beverwaard was één van de grootste 
woonwagencentra van Rotterdam, in 1967 aangelegd met ca. 
87 standplaatsen. De omringende woonwijk Beverwaard werd 
pas rond 1985 gerealiseerd. Later is het centrum verkleind tot 40 
standplaatsen. De grootouders van de huidige bewoners kwamen 
in de 19e eeuw naar Nederland met paard en wagen vanuit de 
Balkan. Bij de leefcultuur in dit centrum spelen familieverbanden 
een zwaarwegende rol. De meeste wagens zijn eigendom van de 
bewoners; er zijn 11 huurwagens. Eén van de eenvoudige typen 
woonwagens is hier gedocumenteerd; bestaande uit een woonkamer/
keuken, slaapkamer en sanitair. 
Stedenbouwkundige context: Het beleid van Rotterdam is gericht  
op verdere schaalverkleining en integratie, gebaseerd op landelijk 
beleid. Tot 1998 was er de woonwagenwet die  bescherming bood 
maar nu is afgeschaft; er gelden nu landelijke standaardregels. Er 
is een blokje eengezinswoningen gebouwd aan de rand van het 
centrum, bewoond door vm. wagenbewoners. De gemeente wil dit 
centrum verder verkleinen tot 15 wagens; daarmee zijn de huidige 
bewoners het geheel oneens: er valt volgens hen niets te integreren: 
zij zijn alle in Nederland geboren. De bewoners zijn hierover al jaren 
in overleg met de gemeente, thans ook voor de rechter. In 2011 
schreven zij daarover een open brief aan burgemeester Aboutaleb. 
Voorzieningen:  Standaard infrastructuur met bestrating, vuil- 
containers, verlichting en alle nutsleidingen; er is een speelveldje. 
Woonoppervlakte: ± 60 m2.
Constructie: In de fabriek geproduceerd (met wielen), per dieplader 
naar de standplaats gereden en ter plaatse afgebouwd en ingericht. 
Constructie: Houtskeletbouw met isolatie in vloer, wanden en dak. 
Bekleding binnen multiplex, buiten geprofileerde en gemoffelde 
staalplaat in wit houtpatroon, tot op de grond. Dak bekleed met 
soortgelijke platen in rood dakpanpatroon. Kunststof ramen en 
deuren. 
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