Archiefwegwijzer
Bouwtekeningen

2018

Bouwtekeningen

Het Stadsarchief Rotterdam beheert de bouwtekeningen
van vele bestaande en verdwenen gebouwen in Rotterdam
tot en met oktober 2010, inclusief de meeste voormalige
zelfstandige gemeenten en de gemeenten Lansingerland,
Ridderkerk en Albrandswaard.
In de tabel op de volgende pagina kunt u zien uit welke
perioden bouwtekeningen aanwezig zijn en hoe u die op de
studiezaal kunt inzien. Door het bombardement op 14 mei
1940 is veel informatie uit de periode 1904-1940 verloren
gegaan.
Voor bouwtekeningen van Rotterdam en die van de
voormalige zelfstandige gemeenten tot 2000 kunt u de
pandkaarten raadplegen. Hier staan alleen de verwijzingen
naar de dossiers waar de tekeningen in zitten, niet de
(gedigitaliseerde) tekeningen. Zelfhulp bij het gebruik van
de pandkaarten.
Van openbare werken, zoals civiele kunstwerken (bruggen,
tunnels, sluizen en viaducten), openbare scholen, publieke
gebouwen, gemalen, kademuren, steigers, riolering,
wegaanleg en openbaar groen is bij het Stadsarchief nog
een andere, omvangrijke verzameling bouwgegevens
(tekeningen, berekeningen, bestekken) aanwezig.
Dit technisch archiefdeel van de voormalige Dienst
van Gemeentewerken Rotterdam gaat terug tot 1850.
Anders dan bij de bouwvergunningsdossiers, bestaan de
bescheiden vaak uit zogenaamde revisiegegevens (zoals
gebouwd) en zijn de technische bescheiden completer.

Voor hulp bij het lezen van tekeningen en verdere
bouwtechnische informatie kunt u zich wenden tot de
bouwinspecteurs. Hun e-mailadres is bwt-vergunningen@
rotterdam.nl.
Voor tekeningen en vergunningen van na oktober 2010
kunt u terecht bij Bureau Omgevingsvergunning via
vergunningenso@rotterdam.nl of tel 14010.
Voor het verkrijgen van dossiernummers en
bouwkundige informatie over bouwtekeningen van de
aangesloten gemeenten die niet bij het Stadsarchief zijn,
kunt u zich wenden tot Bouw- en Woningtoezicht van die
gemeente.
Albrandswaard, www.albrandswaard.nl, tel. 010 – 506 11 11
Barendrecht, www.barendrecht.nl, tel. 14 0180
Lansingerland, www.lansingerland.nl, tel. 14 010
Ridderkerk, www.ridderkerk.nl, tel. 0180 – 45 12 34
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Gemeente

Periode

Toegang

Rotterdam

1850-1904
1905-1940
1940-1967 tekeningen
1940-1967 bouwdossiers
1968-2000
2000-2010

Via pandkaarten
Verbrand mei 1940
396.03 en pandkaarten
396.04
396.05 en pandkaarten
Via studiezaal

Albrandswaard

Alles via de gemeente
Zie ook bij Poortugaal en bij Rhoon

Barendrecht

Via de gemeente

Bergschenhoek

1854-1936
Na 1936 via de gemeente Lansingerland

Berkel en Rodenrijs

Via de gemeente Lansingerland

Bleiswijk

1903-1948
Na 1948 via de gemeente Lansingerland

1292, inventarisnummers 1808-1820

Charlois

1890-1895
Na 1895 zie Rotterdam

2, inventarisnummers 464-466
Via pandkaarten

Delfshaven

1861-1886
Na 1886 zie Rotterdam

3, inventarisnummers 1033-1048
Via pandkaarten

Hillegersberg

1892-1941
Na 1941 zie Rotterdam

6, inventarisnummers 4437-4545
Via pandkaarten

Hoek van Holland

Na 1913 zie Rotterdam

Via pandkaarten

Hoogvliet

Tot 1934 niet aanwezig
Na 1934 zie Rotterdam

Via pandkaarten

IJsselmonde

1900-1941
Na 1941 zie Rotterdam

8, inventarisnummers 2167-2229
Via pandkaarten

Katendrecht

Tot 1874 niet aanwezig
Na 1874 zie Charlois

Via pandkaarten

Kralingen

1872-1895
Na 1895 zie Rotterdam

4, inventarisnummers 636-660
Via pandkaarten

Overschie

1915-1941
Na 1941 zie Rotterdam

7, inventarisnummers 1701-1730
Via pandkaarten

Pernis

Tot 1934 niet aanwezig
Na 1934 zie Rotterdam

Via pandkaarten

Poortugaal

1928-1941 en
1951-1984
Na 1985 via gemeente Albrandswaard

464, inventarisnummers 1474-1481, 3032-3278

Rhoon

1931-1932 alleen tekeningen;
1940-1942 en 1952-1959 alleen vergunningen,
Na 1959 via gemeente Albrandswaard

463, inventarisnummers 2359-2361 en 1512-1513

Ridderkerk

1874-1989
Na 1989 via de gemeente

Index bij gemeente en Stadsarchief

Rozenburg

Tot en met 1969
Na 1969 zie Rotterdam

Aanvragen na overleg met de studiezaal
Stadsarchief

Schiebroek

1903-1941
Na 1941 zie Rotterdam

31, inventarisnummers 757-777
Via pandkaarten

Tekeningen uit de bovengenoemde archieven kunnen worden
gereproduceerd tegen betaling. Zie de tarievenlijst.

1300, inventarisnummers 863-874

De tekeningen kunnen alleen in hun geheel worden gereproduceerd
en kunnen door ons niet gevouwen worden.

In verband met auteursrechten die op sommige
bouwtekeningen berusten, zijn de geleverde kopieën alleen
voor persoonlijk gebruik. Tekeningen tot en met 1947 kunnen
ook als digitale kopie worden geleverd. Tekeningen vanaf 1948
worden echter alleen als papieren kopie geleverd.

Grote opdrachten worden in overleg uitgevoerd.
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