
Roeien langs industrieel erfgoed 
 
Een vertrouwd beeld voor de roeiers van Rijnmond is het grote gebouw, 
vlak voor het viaduct aan de Rechter Rottekade.  Je ziet het als je lekker op 
weg gaat de Rotte op en je ziet het weer terug als je moe en voldaan je 
laatste sprintje trekt om alles er uit te gooien voor je weer aanmeert.  Dit 
verhaaltje gaat over Tims Limonadefabriek.  
 
Dit 126 jaar oude pand heeft inmiddels het respectabele en beschermende 
predicaat Industrieel Erfgoed, dus het zal er nog wel even blijven staan. 
Oorspronkelijk is het gebouwd als limonadefabriek. Zowel de buiten- als de 
binnenkant van het gebouw heeft nog de oorspronkelijke kenmerken van 
een fabriek. Aan de indeling valt af te lezen dat hier grote machines gestaan 
hebben en vervoerders in en uit gereden hebben. Hoewel uitsparingen in 
muren en vloeren inmiddels dichtgemaakt zijn om plaats te kunnen bieden 
aan de gebruikers van nu. Ook het materiaal gebruik van beton, staal en glas 
verwijst direct naar productie. 
 
In de eerste helft van de vorige eeuw waren er in Nederland alleen al enkele 
honderden kleine zelfstandige limonadefabrikanten. Die fabrikanten 
verenigden zich in 1945 tot het bedrijf Vrumona, dat nog steeds bestaat. De 
geconstrueerde naam verwijst naar vruchten-productie-maatschappij en  
vruchtenlimonade. Bekende merken als Sisi, Pepsi, 7Up en Royal Tonic 
werden hier gemaakt.  
De familie Tims was tot 1969 verantwoordelijk voor de limonadeproductie 
en -distributie in Rotterdam.  
Op enig moment werd het hele bedrijf  Vrumona in Bunnik gevestigd. Het 
gebouw aan de Rotte stond jarenlang leeg. Later werd het een 
verzamelgebouw van bedrijven. Velen van ons kennen Kunst & Kitsch nog 
wel, een verzameling van ondernemingen die zich bezighielden met de 
inrichting van woningen en bedrijven.  
 
In 2015 beëindigde Kunst & Kitsch haar activiteiten en kreeg het pand haar 
huidige naam, teruggrijpend op het verleden: Tims Limonadefabriek. Het 
biedt andermaal plaats aan diverse bedrijven die zich bezig houden met 
architectuur, design en interieur en…. een ruim restaurant voor lunch, diner 
en high tea. 
Creatieve breinen en innoverende ideeën, daar draait het om bij onze 
vertrouwde fabriek. 
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