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Locatie
Het terrein aan de IJsseldijk 363 met 

de voormalige scheepswerf ligt in een 

bocht ingeklemd tussen de IJsseldijk en 

de Hollandsche IJssel en ligt ten noorden 

van het stadscentrum en oostelijk van de 

Algerasluis. De locatie ligt dicht bij het 

centrum van Krimpen aan den IJssel. De 

werf met de twee monumentale houten 

loodsen en woonhuis vormt een ensemble 

langs de IJsseldijk. Daarmee is het één 

van de meest karakteristieke en historisch 

waardevolle delen van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel.

Prijsvraag
Om deze bijzondere plek voor Krimpen 

te behouden hebben we, samen met 

de Driemanschap VOF, meegedaan aan 

een door de gemeente uitgeschreven 

prijsvraag voor de herbestemming van 

de twee Rijksmonumentale loodsen en 

het daarbij horende woonhuis. De twee 

loodsen worden in ons plan volledig 

gerestaureerd en bieden plaats aan 11 

woningen. 

De gemeente heeft helaas uiteindelijk 

besloten het plan te gunnen aan een 

andere partij. Ons plan werd tweede bij de 

prijsvraag.

Het terrein aan de IJsseldijk 363 met de voormalige scheepswerf ligt in een bocht ingeklemd tussen de IJsseldijk en de Hollandsche IJssel

Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Locatie

Smederijloods langs de IJsseldijk De houten spantconstructie van de loods met woonhuis

Hollandsche IJssel

plangebied

IJsseldijk
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Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Historie Scheepswerf

Scheepswerf A.J. Otto & Zonen 
De loodsen liggen in het oudste stukje 

waar Krimpen aan den IJssel is ontstaan. 

Wellicht al voor het tweede kwart van 

de 17e eeuw bevindt zich buitendijks te 

Krimpen aan den IJssel een scheepswerf 

op deze locatie. In eerste instantie werden 

er houten (zeil)schepen gebouwd. Aan het 

einde van de 19e eeuw werden dit stalen 

schepen. De werf was toen in bezit van 

de firma A.J. Otto & Zonen. In 1910 stopte 

scheepswerf A.J. Otto & Zonen al haar 

activiteiten en kwam het terrein braak te 

liggen.

Werf Joh. van Duijvendijk
Deze was indertijd nog gevestigd aan 

het Boveneind en verhuisde later in 

1940 naar het huidige terrein. Het 

complex, met zijn beeldbepalende ligging 

aan de rivier, laat de historie van de 

vroegere industriële activiteiten langs 

de Hollandsche IJssel tot de verbeelding 

spreken en heeft architectuurhistorische 

waarde als typologisch voorbeeld van een 

scheepswerf uit de late 19e en vroege 20e 

eeuw. 

In 1958 is de aanbouw met kantine en 

kantoor aangebracht. In 2004 is de werf 

definitief gesloten en heeft heden ten 

dage een Rijksmonumentale status.

Scheepswerf A.J. Otto & Zonen rond 1900

Bouwhistorische opname Scheepswerf te Krimpen aan den IJssel
21-03-2011

Conserf monumenten adviesbureau  16 
Steenschuur 11, Leiden 
071 - 5725328 

 
Figuur 1 Scheepswerf A.J. Otto & Zonen rond 1900 dossiernummer 61524 (Groene Hart Archieven) 
 

 
Figuur 2 Scheepswerf voor sluiting dossiernummer 318.159 (RCE) 

  

Scheepswerf voor sluiting
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Plan van aanpak Van Duijvendijk
De ontwikkeling van de werf is onderdeel 

van een grotere ontwikkeling voor het 

gehele gebied. De werf zelf is daarbij 

het eerste onderdeel die het gebied een 

nieuwe impuls moet geven. Op termijn 

zal het buitendijks gebied hier veranderen 

in een woongebied. De smederijloods, 

die nu parallel aan de dijk ligt, wordt 

verplaatst op verzoek van de gemeente 

naar de westzijde evenwijdig aan de loods 

met woonhuis. Het terrein eromheen 

wordt ingericht als openbaar toegankelijk 

gebied. 

In ons plan blijft het ensemble van 

dijkwoning met aangrenzende loods en 

smederijloods als geheel behouden en 

wordt gerestaureerd en getransformeerd 

naar 11 woningen, waarbij het bestaande 

woonhuis de functie wonen ook blijft 

houden. De nieuwe woningen zijn flexibel 

in te delen en daardoor voor verschillende 

doelgroepen geschikt. 

Elke woning krijgt een buitenruimte 

en heeft een aantal van de historische 

spanten in de woning. Voor elke woning 

is minimaal 1 parkeerplaats voorzien. De 

rest van de parkeerplaatsen worden langs 

de dijk gerealiseerd. Een combinatie van 

wonen en werken is heel goed mogelijk. 

Ook laten we de mogelijkheid open om 

een deel van de smederijloods in te vullen 

met een horecabestemming. 

Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak

1 : 500
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Hollandsche IJssel
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Stedenbouwkundig plan met verplaatste smederijloods
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Loods met 4 woningen en woonhuis
De loods die grenst aan het woonhuis 

wordt gerestaureerd en getransformeerd 

naar 4 woningen. Monumentale 

onderdelen van het bestaande woonhuis 

zullen in ere hersteld worden. Het 

aangebouwde kantoor wordt gesloopt 

waardoor een opening in de gevel 

ontstaat. De ruimte die hier ontstaat 

gebruiken we voor parkeerplaatsen. 

Op de eerste verdieping boven deze 

parkeerplaatsen komt een buitenruimte 

voor o.a. de bestaande dijkwoning. 

De daken, de gevels en de vloeren gaan 

van binnenuit geïsoleerd worden. De 

dakpannen worden hergebruikt. De 

spanten met gordingen en sporen worden 

hersteld waar nodig. Er wordt een 

nieuwe gefundeerde vloer aangebracht. 

De verdiepingsvloer wordt gerealiseerd 

middels een lichte constructie die 

losstaat van de bestaande constructie en 

buitengevels.

Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Loods met dijkwoning

Begane grond

Principe doorsnede

Verdieping

Nieuwe ‘unit’ met badkamer

wenteltrap

binnenplaats met tuin 
en parkeren

westelijk gelegen weide

Nieuwe ‘unit’ met wc, techniek, etc voorzetwand met isolatie 
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Smederijloods
Deze loods wordt verplaatst en “ingekort” 

en getransformeerd tot 6 woningen. Voor 

deze loods wordt vooraf een fundering 

gemaakt waar de oorspronkelijke spanten 

op geplaatst worden. Om voldoende 

ruimte te creëren tussen het gebouw 

en de insteekhaven wordt het gebouw 

3 traveeën ingekort. De oorspronkelijke 

spanten worden wel gehandhaafd in 

de buitenruimte zodat de imposante 

spantconstructie ook van buitenaf 

zichtbaar wordt. 

De warmtebehoefte van de woningen gaat 

opgewekt worden middels duurzame, 

gasloze systemen. 

Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Smederijloods

werf

Nieuwe ‘unit’ met wc, techniek, etc voorzetwand met isolatie 

2800+
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Locatie:
IJsseldijk 363, Krimpen aan den IJssel

Opdrachtgever:
Verheij Vastgoedontwikkeling, Delft
Aannemingsbedrijf Houtman, Gouda

Ontwerp prijsvraag:
mei 2021, Marc Ibelings en Tim Schuijt

Aantal woningen:
11 woningen 

Werknummer:
1889

Herontwikkeling scheepswerf Krimpen aan den IJssel Colofon
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