vernoemd naar de
zoon van koning willem iii

daarvoor
zat men thuis
beide communist

ontmoetten elkaar
op het bauhaus te
dessau
Woningen vormen een buurt,
buurten een wijk en
wijken een stad.

ook bekend van haar
ontwerp voor pendrecht en
ooit getrouwd met
mart stam

hield van heldere
wijkstructuur van straten,
huizen, winkels, scholen
en groen

polderbestuur prins alexander
liet in 1931 voor eerst een gebouw
ontwerpen om zitting in te nemen

bij het ontwerp is direct
gedacht aan multifunctionaliteit
in de vorm van 2 woningen
gevolgt door
zevenkamp, oosterflank,
prinsenland, ‘s-gravenland
en recentelijk
nessenlande

ontworpen door de
duitse architecte en
stedenbouwkundige
lotte stam-beese
(1903-1988)

het lage land

in het begin bewoont
door de dijkgraaf en
de secretaris

Hoogheemraadschap Schieland
bestaat sinds 1273

1 woning was in 1939 te huur
voor fl. 6,92 per week

1 van 2 laatste bewoners
is dhr. jan van mazijk. oud
penningmeester en secretaris
hoogheemraadschap en zoon
van de eerdere secretaris

toendertijd
dhr. j. overvoorde

hij is er ook
geboren

hoofdweg 390, 393 en 395
aanbesteding gegunt aan
leendert ponsen te krimpen
aan de ijssel

ontworpen door
j.c. schuurman,
opzichter bij het
hoogheemraadschap

toegangsdeuren
in de zijgevels
waardoor het
lijkt alsof
het polderhuis
1 voorname
bestuurstoegang
heeft

huidig adres,
watermanweg 13-15

totale bouwsom:
tegenwoordig van
excl. kluisdeur
fl. 20.777
grote meerwaarde
en centrale
als authentiek detail
verwarming
fl. 465,bij verkoop van
woningen
fl. 1.540,het glas-in-lood
was in het bestek
in het
opgenomen voor
trappenhuis
fl. 12,- p. m2
van de
achtergevel
pas in 1961 wordt
begonnen met
1e woonwijk
in prins alexander

na de 2e wereldoorlog
terug aankopen door
de gemeente rotterdam

200 mtr. lange muur
van rode baksteen

start verkoop
drooggevallen
gronden

achtergevel is er
vrijwel geheel uitgehaald
voor betere winkelfunctie

hier, in de vitrine,
staat het polderhuis

dagelijkse
winkels

1984: de oosterhof - alexandrium 1
1995: de boog - alexandrium 2

mega-stores

samen in 1, 2 en 3 zitten
260 winkels met
108.000 m2
winkelvloeroppervlak

het polderhuis
is geen officieel
momument

uniek in de wereld: een
volledig huis wordt
opgenomen in een
winkelcentrum

1997: woonmall - alexandrium 3
(‘the wall’)
interieur
in het polderhuis zit
sinds 1998 interieurwinkel
Rivièra Maison

de 14 miljoen bezoekers
waren in 2004,
voor de crisis, goed
voor 290 mlj. euro
omzet
het Rivièra Maison logo.
veel klanten
denken dat dit het
polderhuis is

architect F. verheijden heeft zich voor het dak
laten inspireren door de vorm van een schip
vanwege teruglopende
bezoekersaantallen
wil men het concept
aanpassen

bijv. toevoegen van
casino, bioscoop,
museum en
evenementen

vroeger werd er zelfs elke dag voor
een nieuwe krant en een vers
glaasje water bij het bed gezorgd

in 1910 waren er
nog 22 polderbesturen
in schieland

alleen de noordplas,
nu kralingseplas, is
behouden

de grote plassen ten oosten
van rotterdam zijn
ontstaan door
turfafgravingen

deze ‘experience store’ is ingericht
alsof Rivièra Maison oprichter
henk teunissen er met zijn
gezin woont
ook te koop
als broodplank
en aardewerken pot

ontpoldering
klaar in 1874

drooglegging van
de polder gestart
in 1866 met bouw
van het
bovengemaal

tot ca. 1900 verhandeld
op de turfmarkt aan
de binnenrotte

1e steen gelegd
door prins
alexander

in 1995 meet men het laagste punt
van nederland in de prins alexander
polder op 6,74 mtr. onder nap

zorgt voor onderhoud wegen,
fietspaden, dijken, het waterpeil en
zuivering van afvalwater

sinds 2005 nog één;
hoogheemraadschap
van schieland en de
krimpenerwaard

70 mlj. euro
budget per
jaar voor
uitvoering

meer dan de helft
voor waterkwaliteit
inkomsten door belastingheffing
bij mensen en bedrijven

gesloopt in 1975
echter, na hermeting
ligt het laagste punt
sinds 2005 in de
zuidplaspolder op het
terrein van autobedrijf
van vliet op
6,76 mtr. onder nap

2 cm. lager !

ter markering hiervan ontwierp frans de wit
het kunstwerk ‘vierkant eiland in de plas’
(54 x 54 mtr., beton, 1996)
edwin van de velde

