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Inleiding en situering 

Deze studie is tot stand gekomen in het kader van het project naoorlogse wijken 

van de gemeente Rotterdam. In navolging van het MIP (Monumenten Inventarisatie 

Project) en het MSP (Monumenten Selectie Project) richt het project zich op de peri-

ode 1940-1965. Per wijk is een analyse gemaakt van de ontstaansgeschiedenis en 

de stedenbouwkundige structuur en de daarmee samenhangende architectuur. De 

onderzoeken zijn opgebouwd uit enkele beschrijvende onderdelen. Dat zijn achter-

eenvolgens morfologie en planontwikkeling, hoofdopzet, groen en water, bebouwings-

beeld, huidige situatie en recente planvorming. In deze studie staat Lombardijen 

centraal. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en het benoemen van de 

bijzondere kwaliteiten. 

Lombardijen ligt op de Linker Maasoever en neemt  ten opzichte van Pendrecht en 

Zuidwijk de meest oostelijke positie in. Binnen deze reeks heeft Lombardijen een 

betrekkelijk autonome status. 

Lombardijen is aan de hand van het uitbreidingsplan Lombardijen (1951-1959), 

gebouwd in de periode 1960-1967, het plangebied beslaat circa 230 hectare. In 

het noorden wordt dit begrensd door de Smeetslandsedijk, die de wijk scheidt van 

Tuindorp Vreewijk, en door het industriegebied Laagjes; in het oosten door de spoor-

lijn Rotterdam-Dordrecht en de industriegebieden Hordijk Oost en - West; in het 

zuiden door de havenspoorlijn; en in het westen door de Vaanweg, die in het zuiden 

aansluiting geeft op de rijksweg A15.





De Zuidelijke Tuinsteden zijn aangelegd op een groot deel van het deltagebied ten 

zuiden van de Nieuwe Maas. In de vroege Middeleeuwen stond dit gebied bekend 

als de Riederwaard. Op enkele plaatsen zijn sporen van bewoning aangetroffen 

die dateren van de vierde of  vijfde eeuw voor Christus. Het gebied bestond toen uit 

een veenlandschap met natuurlijke kreken voor de afwatering. Aan de oevers van 

de rivieren bevonden zich kleiafzettingen. De delta van de Maas had in de vroege 

Middeleeuwen een heel andere structuur dan tegenwoordig. Een watersnoodramp in 

1164 heeft waarschijnlijk het hele gebied grondig gewijzigd.i Hierdoor zou de Nieuwe 

Maas zijn ontstaan, en kwamen de latere dorpen Oost-Katendrecht, IJsselmonde 

en Riederambacht aan de zuidelijke oever te liggen. Oorspronkelijk lagen ze aan 

de noordelijke oever van de Waal - de toenmalige hoofdstroom in de delta tussen 

Oostendam en Heerjansdam, die het water van de Lek en Hollandse IJssel afvoerde 

naar de (oude) Maas.

 Ten tijde van de heerschappij van Graaf  Floris V werd in Holland serieus begon-

nen met de strijd tegen het water. Onder zijn bewind werden voor het eerst in de 

geschiedenis op grote schaal dijken en andere waterbouwkundige werken aan-

gelegd, waardoor vruchtbaar land op het water werd gewonnen. Zo werd ook de 

Riederwaard, ook bekend als  IJsselmonde, langzaam ingepolderd. Na drooglegging 

werden de verschillende polders omsloten door dijken en ontstond een structuur 

van aaneengesloten komvormige polders, ieder met een eigen interne organisatie. 

Desondanks bleef  het gebied niet van overstromingen gespaard en na de stormvloed 

van 1164 werd het de daaropvolgende eeuwen regelmatig geteisterd door water. 

Na de stormvloed van oktober 1375 raakte een groot aantal dorpen, waaronder 

Ridderkerk, Rhoon, Pendrecht en Katendrecht voor langere tijd onder water. Toch 

trachtte men het water te keren en werden de erven van de huizen opgehoogd. 

De werkzaamheden verliepen echter traag en waren niet altijd even succesvol. De 

grootste ramp die het gebied teisterde was de Elisabethsvloed op 19 november 

1421. Hierdoor kwam het grootste deel van IJsselmonde blank te staan. Het gebied 

ten zuiden van de Nieuwe Maas bestond in 1460 niet meer uit land, maar uit slik 

en uiterwaarden. Toch bleef  het gedurende de Middeleeuwen vrijwel voortdurend 

bewoond. Omdat herbedijking in één operatie niet mogelijk was, moesten kleine 

delen land afzonderlijk worden teruggewonnen. In de late Middeleeuwen ontwikkel-

den bijna alle bebouwde kernen, van oorsprong vissersdorpen, zich tot landbouwdor-

pen. Vanaf  Katendrecht was er sinds de tijd van Karel de Stoute op de noordoever 

een veerverbinding naar Rotterdam en onder Napoleon werd de eerste verbinding 

met Dordrecht, de Dordtsestraatweg, aangelegd. Hierdoor werd de positie van 

Katendrecht als veerhaven versterkt; er ontstonden een aantal herbergen en loge-

menten en rijke Rotterdamse families lieten hun buitenhuizen bouwen in de omge-

ving van deze oversteek op de zuidoever. 

 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond er vanuit de gemeente 

Rotterdam groeiende behoefte aan uitbreiding van het grondgebied op de 

Linker Maasoever. Het voortbestaan van het oude kleidorp Charlois als zelf-

standige gemeente was onmogelijk geworden en in 1895 werd deze gemeente 

door Rotterdam geannexeerd, waardoor ook de polder Charlois tot de gemeente 

Rotterdam ging behoren. Enkele jaren daarna begon de gemeente Rotterdam met 

grote havenuitbreidingen, waarvan de aanleg van de Maashaven de belangrijkste 

was. Door de aanleg van de havens moest het oude dorp Katendrecht verdwijnen.

 De geweldige economische ontwikkeling van Rotterdam-Zuid bracht ook een 

sterke groei van de bevolking met zich mee; vooral van de Zuid-Hollandse eilan-

den, uit Zeeland en Noord-Brabant trokken veel mensen in het laatste kwart van 

de negentiende eeuw naar het gebied. De eerste verstedelijkingsoperaties die in 
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1  Voorgeschiedenis
  Morfologie van het gebied en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid tot 1948



Rotterdam-Zuid plaatsvonden waren dan ook voor het grootste deel bepaald door 

de grenzen en barrières die de havenbekkens en uitdijende infrastructuur opwier-

pen; de lijnen en vormen van de landschappelijke ondergrond waren in deze ont-

wikkeling van secundair belang. Woongebieden als de Afrikaanderwijk, Bloemhof, 

Tarwebuurt, Carnissebuurt en Charlois werden tegen het einde van de negentiende 

eeuw gebouwd, maar lieten echter veel te wensen over: eentonige straten, de directe 

nabijheid van vervuilende industrie en de slechte kwaliteit van de huizen zelf. Hierop 

vormen enkele experimentele projecten, waar goede huisvesting van de arbeider 

vooropstond, zoals de Kiefhoek en Kossel een uitzondering. Hoge grondprijzen van-

wege speculatie, weinig vertier en gebrekkige verbindingen met het stadscentrum 

waren de voornaamste redenen dat weinig ‘autochtone’ Rotterdammers vrijwillig 

in het zuidelijke deel van de stad gingen wonen. De bevolkingsgroei van ‘zuid’ kon 

daardoor niet aan de hoge verwachtingen van de bouwondernemers voldoen en ver-

scheidene woningbouwprojecten bleven onvoltooid. Een groot deel van de voorma-

lige gemeente Charlois bleef  daarom nog lange tijd agrarisch gebied. 

Met de planontwikkeling voor de woongebieden die gelegen waren in het zuidelijke 

stadsdeel werd reeds aan het begin van de twintigste eeuw gestart. M.J. Granpré 

Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok bogen zich in opdracht van de NV Eerste 

Rotterdamse Tuindorp in de overtuiging dat stedenbouw “de natuur in de stad moet 

brengen en het terugvloeien naar het omringende land in banen van orde leiden”, 

over een uitbreidingsplan voor de Linker Maasoever waaraan zij een overzichtsplan 

voor IJsselmonde koppelden (1921). Aan dit plan werd geen invulling gegeven; de 

directeuren van Gemeentewerken en de Woningdienst waren enthousiast over de 

stedenbouwkundige opzet, maar twijfelden aan de realiseerbaarheid omdat in het 

uitbreidingsplan weing rekening werd gehouden met de bestaande randvoorwaarden. 

Het eerste gemeentelijke plan waarin een mogelijke stadsvorming op ‘zuid’ werd 

uiteengezet, was uit de pen van de directeur van de dienst Gemeentewerken, H.S. 

de Roode (1924). Roode liet zich inspireren door het plan van Granpré Molière, 

Verhagen en Kok, maar wist het een meer pragmatische basis te geven. Zo kortte 

hij het reeds door Granpré Molière, Verhagen en Kok voorgestelde park, gelegen 

aan de gemeentegrens, in om ruimte te bieden aan de havenspoorlijn en paste hij 

het wegennet aan de bestaande bebouwing aan. Het uitbreidingsplan van De Roode 

werd in 1924 voorlopig vastgesteld en was de basis voor een kleine reeks woning-

bouwplannen, waaronder de bouw van het eerste deel van Vreewijk.

W.G. Witteveen, de chef  van de Hoofdafdeling voor Stadsuitbreiding en gebouwen 

is de volgende om op voorspraak van het college van Burgemeester en Wethouders 

een nieuw  Algemeen Uitbreidingsplan (1927) op te stellen. Net als zijn voorgan-

ger hanteert hij een sterk esthetische vormentaal. Dit is het eerste plan dat in de 

planvormingsgeschiedenis van de Linker Maasoever officieel werd vastgesteld. 

Hierin werd vrijwel het gehele agrarische gebied van het vroegere Charlois tot 

woongebied bestemd. Witteveen introduceerde een ‘parkway’ van oost naar west,  

van IJsselmonde door het Noord-Zuid georiënteerde Zuiderpark naar Charlois, 

waarbij werd aangehaakt bij bestaande structuren zoals de Smeetslandsedijk en de 

Boergoense Vliet. In 1938 werd een herziening van dit plan wederom door Witteveen 

opgesteld en goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen waren het verdwijnen van 

het binnenscheepvaartkanaal, de vereenvoudiging van het stelsel van hoofdwegen 

en de introductie van de nieuwe rijksweg ten oosten van de spoorlijn. Bij het uitbre-

ken van de Tweede Wereldoorlog waren Tuindorp Vreewijk en Tuindorp Sportdorp 

gebouwd, maar toch bleven grote delen van het plan Witteveen onuitgevoerd.
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De stadsuitleg op Zuid 1915-1925 en 

1925-1940

In: Rotterdam Zuid, voorstad tussen droom en 

daad, door Annenies Kraaij en Jan van der Mast, 

p. �6. 
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Uitbreidingsplan Linker Maasoever, Witteveen 

1926

In: De  Zuidelijke Tuinsteden, Reijndorp, p.10.

Uitbreidingsplan Linker Maasoever (herziening), 

Witteveen 1938

In: Rotterdam, stad in beweging, Blijstra, Amsterdam 

1�6�.
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De Linker Maasoever in 1945

De locatie van de Zuidelijke Tuinsteden was tot 

de Tweede Wereldoorlog nauwelijks bebouwd.

Rotterdam groeide tot die tijd gestaag in zuide-

lijke richting volgens het waaiervormige patroon 

van het Algemeen Uitbreidingsplan Linker 

Maasoever van Witteveen uit 1�2�.

Het meest vooruitgeschoven teken van verstede-

lijking was de havenspoorlijn.
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Smeetsland, 1946. Fotoarchief GAR

Uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker 

Maasoever, dat op 4 augustus 1949 werd 

aangenomen door de gemeenteraad en op 

10 januari 1950 werd goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten
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Smeetsland

Om de eerste woningnood te kunnen opvangen werden na het bombardement van 

10 mei 1940 op de Linker Maasoever een drietal nooddorpen ingericht: Wielewaal, 

Smeetsland en het Brabantse dorp. De eerste twee werden nooit afgebroken, zij 

hebben sinds enkele jaren een permanente status. Na het bombardement vonden 

duizenden Rotterdammers onderdak bij familie of  bekenden. Ongeveer 25.000 

mensen verlieten de grenzen van de stad en vluchtten naar de steden Schiedam, 

Den Haag of  Gouda. Desondanks bivakkeerden velen op allerlei mogelijke en onmo-

gelijke plaatsen. Zij hadden geen onderkomen kunnen vinden en overnachtten in 

huisjes op volkstuincomplexen, op bootjes, of  in de openlucht. Het gemeentebestuur 

realiseerde zich, dat het onmogelijk zou zijn om op korte termijn het woningbestand 

dat verloren was gegaan te vervangen. In 1941 schatte het gemeentebestuur dat 

de bouwopgave uit ongeveer 5500 woningen bestond. Plannen voor de ontwikkeling 

en bouw van noodwoningen werden ontwikkeld.ii Dit voornemen liep synchroon met 

het verzoek van  het regeringscommissariaat voor de Wederopbouw tot het bouwen 

van in totaal 1200 woningen in de regio Rotterdam. De bouw van 515 semi-perma-

nente woningen in de polder Dirk Smeetsland - Mr. Arend van der Woudensland (de 

huidige woonbuurt Smeetsland) was onderdeel van die opgave. Vanaf  mei 1940 

werden in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, drie typen 

noodwoningen ontworpen door architect Joh. Van Bokkum. Van Vliet en Van Duist 

Bouwmaatschappij nam de uitvoering op zich. Vanaf  oktober van datzelfde jaar 

startte de onteigeningsprocedure en in januari 1941 was het gehele grondgebied 

in handen van de Gemeente IJsselmonde. De eerste steen van Smeetsland werd  

gelegd op 18 december 1940. De bouw verliep in een hoog tempo, het meeste bouw-

materiaal werd per schip aangevoerd in het Zuiddiep en van daaruit per sleperswa-

gen naar het bouwterrein gebracht. Het semi-permanente dorp werd door de lokale 

autoriteiten vanaf  zijn oprichting als een sociaal zwakke omgeving bestempeld. De 

woningen gelegen buiten de Buitendijk en de Smeetslandsedijk werden reeds in de 

loop van 1960 afgebroken, evenals het houten politiebureau aan de Molenvliet. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuw algemeen plan van uitbreiding opge-

steld voor de Linker Maasoever. Dit uitbreidingsplan in hoofdzaak, in 1949 opgesteld 

door de toenmalige directeur dienst Stadsontwikkeling, ir. C.van Traa, haakt in op een 

aantal grote lijnen die reeds door Witteveen voor de oorlog waren uitgezet. Toch wijkt 

dit eerste naoorlogse uitbreidingsplan substantieel af  van zijn vooroorlogse voorgan-

gers. Het start namelijk bij het definiëren van grote amorfe bebouwingsvlekken, ver-

bonden door de strikt noodzakelijke infrastructuur, in plaats van het vastleggen van 

de verfijnde toekomstige infrastructuur waartussen de woongebieden zich voegen. 

De gedetailleerde infrastructuur werd later, per deelgebied in het plan-in-onderde-

len opgenomen. Dit uitbreidingsplan was het richtinggevend kader voor de com-

pletering van het zuidelijke stadsdeel bestaande uit de wijken Pendrecht, Zuidwijk, 

Lombardijen, IJsselmonde en het Zuiderpark. Lombardijen werd aangelegd in de 

polder Dirk Smeetsland - Mr. Arend van der Woudensland, waar het reeds genoemde 

nooddorp Smeetsland was verrezen.
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De Linker Maasoever volgens het 

uitbreidingsplan uit 1949

Lombardijen is een van de drie wijken op ‘zuid’ 

uit het uitbreidingsplan Linker Maasoever van 

1�4�. 

De plankaart behorende bij het Uitbreidingsplan 

is uiterst schematisch. De samenhang tussen 

Pendrecht, Zuidwijk en Lombardijen is niet hel-

der weergegeven. Deze tekening laat de stand 

van zaken zien van het ontwerpproces in 1�4�. 

Voor Pendrecht en Zuidwijk zijn dan al diverse 

stadia doorlopen, voor Lombardijen is in 1�4� 

het verloren gegane plan van Verhagen in ont-

werp.
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Lombardijen in 1949

Verhagen ontwierp in 1�4�-1�4� een plan voor 

Lombardijen. Dit ontwerp moest zich voegen 

binnen de contouren die in het concept van 

het ‘Plan in hoofdzaak Linker Maasoever’ waren 

bepaald.

Het ontwerp is verloren gegaan. Uit teksten valt 

op te maken dat Lombardijen gezien werd als 

uitbreiding van Vreewijk, en dat de relatie met 

Zuidwijk en Pendrecht gevormd zou worden door 

een route over de Smeetslandsedijk. Deze route 

vormt het verlengde van de Slinge, en zou tege-

lijkertijd het vooroorlogse Vreewijk verbinden met 

het naoorlogse gedeelte.

De locatie werd doorsneden door de Dortsche 

straatweg, van oudsher een van de invalswegen 

naar Rotterdam. Verder was met name het nood-

dorp Smeetsland een belangrijk gegeven in de 

locatie.
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Uitbreidingsplan dr.ir. Th. Nix, 1946, GAR
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Plan Nix

Aanvankelijk wordt Lombardijen opgevat als een afronding van het vooroorlogse 

Tuindorp Vreewijk, met een bebouwing die aan zou sluiten op het semi-permanente 

buurtschap Smeetsland. Vreewijk, gelegen op enige afstand van de stad, werd aan-

gekocht door de NV Eerste Rotterdamsche Tuindorp (1913). Een groot aantal leden 

van de Rotterdamse elite droeg bij aan het oprichtingskapitaal; J. M. der Mandele 

was de stuwende kracht achter de door Granpré Molière en P. Verhagen ontworpen 

wijk.  In 1930 was Vreewijk met 3000 woningen het grootste tuindorp van Europa. De 

uitbreiding van dit tuindorp werd in zuidelijke richting ingezet. Dr.ir. Th. Nix, ontwer-

per bij de Dienst Stadsontwikkeling van Rotterdam, ontwierp hiervoor in september 

1946 een eerste versie. Hij houdt vast aan de principes van het plan in hoofdzaak 

Witteveen. Volgens Blijstra sluit de voorgestelde verkaveling nagenoeg naadloos aan 

bij de vooroorlogse wijk en vertoont geen substantiële vernieuwing maar zelfs een 

zekere verarming; de binnentuinen zijn schaars aanwezig.iii Aan de westzijde wordt 

de wijk afgezoomd met een brede strook sportterreinen. Met name de directie van 

woningbouwvereniging Vreewijk was voorstander van het plan van ir. Nix, omdat zij 

met het slechte imago van Smeetsland in hun maag zaten. In een brief  aan de bur-

germeester van Rotterdam in 1947 refereren zij aan wat zij ook al in 1944 hadden 

voorgesteld. “Wij weten dat ons een zware taak te wachten staat, maar in het belang 

van de volkshuisvesting en in het bijzonder van Smeetsland en Vreewijk zullen wij 

ons best doen van dit dorpje een goed geheel te maken en een goede aansluiting 

met Vreewijk in elk opzicht. Wij zullen zowel het naargeestige van Smeetsland als 

de gedragingen der bewoners moeten verbeteren.” iv Het plan is niet uitgevoerd en 

hoewel enige beschrijvingen van het plan bekend zijn, is een getrouwe beeldweer-

gave verloren gegaan.

Plan Verhagen

Twee jaar later, in november 1948, krijgt ir. P. Verhagen van Architectenbureau 

Granpré Molière, Verhagen en Kok, de opdracht een plan te maken voor 2000 wonin-

gen, ter completering van de bestaande wijk Vreewijk en vergroting van de bestaan-

de woningvoorraad met een dichtheid van 55 woningen per hectare. Vanuit de N.V. 

maatschappij Voor Volkshuisvesting Vreewijk werden de architecten Gouwetor en de 

Ranitz aangetrokken als adviseurs. In het pakket achtergrondinformatie dat de dienst 

Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting na de aanbesteding aan Verhagen stuurde 

was onder andere het concept van het ‘Plan in hoofdzaak Linker Maasoever’ opgeno-

men, zoals dat door Van Traa was opgesteld. Hieruit blijkt dat Verhagen zijn ontwerp 

moest inbedden in het grotere geheel van de uitbreiding op zuid. 

In mei 1949 leverde Verhagen zijn eerste schetsplan af. Hierin stelde hij een brede 

oost-west verbinding voor, die in de huidige opzet van de wijk samenvalt met de 

Spinozaweg. De wijk ligt ingekapseld in een brede groenstrook, waarin de scholen 

als losse elementen zijn opgenomen en waarin een randweg is geprojecteerd. Deze 

randweg was geschikt voor wijkverkeer.v Volgens directeur Van Traa en de adviseurs 

Gouwetor en de Ranitz had dit schetsvoorstel weinig kans van slagen. Een tweede 

ontwerp van Verhagen, dat in hoofdopzet wel haalbaar werd geacht (mei-okt 1949), 

werd door het vroegtijdig overlijden van ir. Verhagen in december van datzelfde jaar 

niet verder uitgewerkt en uitgevoerd. 

Plan Van Drimmelen

Het definitieve plan voor Lombardijen werd gemaakt door Peter Van Drimmelen, 

vanaf  1946 ontwerper van de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw. Hij werkte 

bij deze dienst onder andere samen met stedenbouwers Henk Milius, Paul Gorter en 

2  Plangeschiedenis: vanaf 1946



Lotte Stam-Beese. In tegenstelling tot Stam-Beese - die zich bewust van een voort-

durende gedachte-uitwisseling afzijdig hield - had Van Drimmelen een sterke collegi-

ale band met de rest van het ontwerpteam. Desondanks bevatten de ontwerpen die 

hij maakte voor Lombardijen en later ook voor IJsselmonde een onmiskenbare reac-

tie op de door Stam-Beese uitgezette modernistische ontwerpvisies. Voor het eerst 

in de plangeschiedenis van Lombardijen werd de eis gesteld dat het woongebied niet 

opgevat diende te worden als een uitbreiding van Vreewijk, maar als een zelfstandige 

stadswijk met een stedelijk karakter. 

Met de eerste schetsen startte Van Drimmelen in 1950. De hierin voorgestelde 

hoofdopzet is gedurende het planproces gelijk gebleven, maar de verkavelingwijze 

van de diverse buurten waaruit Lombardijen is opgebouwd heeft daarentegen een 

aanzienlijke transformatie doorgemaakt: van reeksen stroken in 1950 tot een zeer 

gevarieerde compositie in 1956. Het plan was in 1952 gereed maar werd door diver-

se vertragingen pas in 1956 aan de Raad voorgelegd, waar na een nieuwe reeks 

van vertragingen en aanpassingen deels veroorzaakt door de aanpassing van het 

Rijkswegennet, pas in 1960 met de bouw kon worden begonnen. 

Planintenties 

Net na de oorlog telde Rotterdam circa 18.000 woningzoekenden, een volledig ver-

woeste binnenstad, enorme woningnood, werkloosheid en daarmee samenhangende 

armoede. Er was een grote wil om het openbare leven weer in gang te zetten, de 

woonomgeving op te bouwen en uit te breiden en bovenal de algemene leefomstan-

digheden te verbeteren. Aan het ‘Plan in hoofdzaak Linker Maasoever’ van 1949 voor 

de liggen een aantal ambities ten grondslag dat daarmee samenhangt. Een belang-

rijke wens was om aan iedere inwoner van de stad gepaste huisvesting te kunnen 

aanbieden. Uit een onderzoek dat de Rotterdamse dienst van Volkshuisvesting eind 

jaren vijftig verrichte naar de manier waarop de bewoners de openheid, respectie-

velijk beslotenheid van hun eengezinswoningen en tuin in Pendrecht en Zuidwijk 
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Schets Lombardijen, P. van Drimmelen 

augustus 1950



1�

Schets Lombardijen, P. van Drimmelen 

juni 1951 

In: Een reuze vooruitgang, p.��.

Schets Lombardijen, P. van Drimmelen 

augustus 1950

ervaarden, bleek dat de functionalistische idealen licht, lucht en ruimte die aan het 

ontwerp van de woningen en de relatie tussen binnen- en buitenruimte ten grondslag 

liggen in sociaal opzicht nogal wat bezwaren opleverde. ‘’t is hier alles zo open. Echt 

intiem gezinsleven wordt bijna onmogelijk gemaakt. Met al dat glas kan iedereen je 

hele huis doorkijken. Je kunt, om zo te zeggen je kous niet ophalen.’ vi Deze consta-

tering ondersteunde de conclusie dat de scheiding tussen het leven in de woning en 

het leven dat zich in de buitenwereld afspeelde, was afgenomen. De ‘ideale’ balans 

tussen een beschermd gezinsleven en een open leefgemeenschap bleek moeilijk te 

definiëren en te realiseren. Desondanks werd een open gezinsleven als een van de 

belangrijkste oorzaken aangewezen van een gebrekkige sociale groei. Volgens een 

grote groep sociologen, psychologen en pedagogen was de volksbuurtmentaliteit van 

de altijd openstaande deur en de in- en uitlopende buren en familie er debet aan dat 

een intiem gezinsleven en het doorstromen naar een ander deel van de samenleving 

niet tot stand kwam. In de woorden van psycholoog Linschoten: ‘Zoals het lichaam 



de persoonlijke individualiteit begrenst, ons eigenste huis is, zo begrenst de woning 

de sociale individualiteit.’ vii De straat werd bestempeld als het domein van ‘de mas-

samens en de massajeugd’ waar iedere vorm van gemeenschapsvorming onmogelijk 

was. Het was de bedoeling een domein te creëren dat tot een ‘ideale socialisatie’ 

zou leiden. 

 De inhoud en basis van het begrip ‘ideale socialisatie’ veranderde gedurende de 

ontwikkeling van het zuidelijk stadsdeel geleidelijk van een top-down voorgeschreven 

ideologie van gelijkheid en differentiatie tot een meer losgelaten vorm van intimiteit. 

Beschouwde ir. A. Bos de moderne stadsbewoner in de studie ‘Stad der toekomst, 

de toekomst der Stad’ (1944) nog als een ‘nomade’, een ontwortelde mens, een 

kritisch standpunt dat hij ontleende aan filosofen als Heidegger en Bollnow, tien jaar 

later geeft Van Drimmelen aan het ‘moderne nomadenschap’ een geheel andere 

invulling.viii  Net als de cultuurfilosoof  J.P. Sartre accepteert hij dat de moderne 

mens in essentie een niet-gesettelde aard heeft waarvoor de in de praktijk van het 

maatschappelijke leven zo nodige tolerante sociale gezindheid al jong moet worden 

ontwikkeld. Volgens Van Drimmelen moesten “de gedwongen contacten, die de werk-

sfeer kenmerken, hun voorbereiding vinden in de spontane ontmoetingen die in de 

woonsfeer kunnen ontstaan. Waar wonen en vrijetijdsbesteding steeds meer identiek 

worden, behoort de woonwijk meer het karakter te krijgen van een ontspanningsge-

bied, dat tevens kan dienen als sociaal trainingsterritoir”.ix Dat trainingsterritoir kwam 

in het plan voor Lombardijen terug in de doelstelling dat de wijk zo moest zijn opge-

bouwd dat het opgroeiende kind geleidelijk de maatschappij kon worden binnenge-

leid. Voorts moest “binnen de daartoe aangewezen gebieden worden gestreefd naar 

het stimuleren van de psychische hygiëne der grootstedelijke bevolking als compen-

satie voor het veelal enerverende, drukke en lawaaiige verblijf  op fabriek, werf, kan-

toor en straat.”x In Lombardijen moest zo rustig, zo vrij en zo veilig mogelijk gewoond 

kunnen worden. Van Drimmelen introduceerde verkeersluwe straten, veel groene 

ruimten en veel recreatiemogelijkheden voor de bewoners, in het bijzonder voor het 

spelende kind. Van Drimmelen beschrijft dat als volgt:” De woonwijk is bovenal het 

gebied van kinderen - de volwassenen van morgen - die er hun eerste levensschre-

den zetten, die er hun primaire levenslessen verwerken en die er hun basisopleiding 

ontvangen ter voorbereiding op hun toekomstige plaats als volwaardige mensen in 

een uiterst gecompliceerde samenleving”.xi Hij omschrijft het wonen “als een proces 

van voorbereiden en opleven, van ontwikkelen en ontspannen, van prepareren en 

regenereren. Als algemene regel mag gesteld worden dat hoe sterker de druk door 

het werken wordt uitgeoefend, hoe meer innerlijke bevrijding en versteviging door het 

wonen moet worden geboden”. xii Tegen deze achtergrond werd Lombardijen ontwor-

pen volgens een basisstructuur, die enerzijds een recreatieve woonsfeer trachtte te 

verzekeren en anderzijds zoveel mogelijk ongedwongen contacten zou helpen bevor-

deren, door verkeerselementen, bebouwing en groene ruimten als evenwaardige 

componenten te verweven. 

Het concept van de ‘neigbourhood-unit’ of  ‘wijkgedachte’, dat werd ontwikkeld door 

Clarence Perry is de bekendste afgeleide van de ideeën die Ebenezer Howard 

formuleerde over gemeenschapsvorming. Howard ontwikkelde aan het einde van 

de negentiende eeuw ‘de tuinstad’, Perry enkele decennia later ‘de wijkgedachte’. 

Uitgangspunt van de wijkgedachte is het principieel bevoorrechten van de identiteit 

van de wijk boven de relaties met andere wijken en met het omliggende landschap. 

Stadsuitbreiding vindt volgens de wijkgedachte plaats door aanhechting van zelfstan-

dige wijken in een krans rondom het stadscentrum. In Nederland vertaalde W.F. Geyl 

dit in 1947 naar een schema dat hij ‘de gelede stad’ noemde. Het ontwerp van de 

wijk Lombardijen, en later dat van IJsselmonde, maakt duidelijk dat Van Drimmelen 
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de wijk net als vele vakgenoten met hem, als een autonome zelfvoorzienende een-

heid beschouwde. 

Voorts kan Lombardijen worden beschouwd als een eigentijdse, lokale toepassing 

van de ideeën van Howard die in de vele interpretaties en aanvullingen van onder 

andere Perry, Bos en Geyl werden doorgegeven en die door Van Drimmelen werden 

gecombineerd met een antroposofische visie op de ontwikkeling van de mens en de 

samenleving.xiii In ruimtelijk opzicht leverde dat een structuur op die vergelijkbaar 

is met de vorm van een bloem of  boom. Volgens Christopher Alexander verbeeldt 

deze organische metafoor het ontsluitingssysteem: ‘Het gehele stelsel van wegen 

en paden drukt als het ware het verloop van de “krachtlijnen” uit waarlangs zich 

het buurtleven beweegt van en naar de wijkkern’.xiv  De ruimtelijke hoofdopzet van 

Lombardijen volgt dus een hiërarchisch model, analoog aan de opbouw van een 

boom: wortels, stam, takken, twijgen, bladeren en nerven. 

Doelgroep en programma van eisen

In het plan voor Lombardijen is er naar gestreefd de woningen, voorzieningen en het 

groen binnen het programma zodanig te integreren dat aan de specifieke behoeften 

van elke leeftijd en bevolkingsgroep tegemoet kon worden gekomen. In het bijzonder 

is getracht  het mogelijk te maken het opgroeiende kind door middel van de opzet 

van de wijk geleidelijk de maatschappij binnen te leiden. 

Hoewel ‘wonen in het groen’ voorop stond, was het tevens de bedoeling de wijk 

het stedelijk karakter te verlenen zoals dat ook in Pendrecht en Zuidwijk was nage-

streefd. Dit in tegenstelling tot het ten noorden van de wijk gelegen Vreewijk met zijn 

enigszins gemoedelijk dorpskarakter. Hierbij werd het stedelijke vooral gezocht in 

de relatief  hogere bebouwingsdichtheid en het grotere aandeel etagebouw. Dit was 

teven nodig om tot een exploitabele opzet te komen. 

 In een brief  van de directeur van de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw 

aan het college van B&W in 1958 wordt uitgelegd dat in eerste instantie werd 

gedacht aan een verdichting van het plan door een groter aantal woningen te pro-

jecteren bij gelijkblijvende of  zo mogelijk kleinere oppervlakte straat en plantsoen. 

Bij onderzoek bleek echter dat een nog verdere verdichting van het plan niet op 

stedenbouwkundig aanvaardbare wijze was uit te voeren. Vergeleken met het op dat 

moment al gerealiseerde plan Pendrecht, dat destijds als norm bij het ontwerpen van 

uitbreidingsplannen werd gehanteerd, had het plan Lombardijen een ongeveer gelijke 

dichtheid. De Dienst: “Wanneer men hierbij bedenkt dat het vrijwel cirkelvormige 

plan Lombardijen zich veel minder leent tot een economische verkaveling dan het 

rechthoekige plan Pendrecht, terwijl bovendien rekening moet worden gehouden met 

bestaande objecten als de buurt Smeetsland en de Dordtsestraatweg met zijn lintbe-

bouwing (in Pendrecht werd geen bestaande bebouwing gehandhaafd), is het begrij-

pelijk dat een verder verdichting van het plan Lombardijen onaanvaardbaar geacht 

moet worden.” xv

Het noordwestelijk gedeelte van de wijk, buurt A genoemd, onderging in 1958 een 

wijziging. Oorspronkelijk was dit deel van het plan bestemd voor de bouw van een 

aantal eenvoudige middenstandswoningen. Dit werd door de directeur van de dienst 

Stadsontwikkeling en Wederopbouw als volgt omschreven: “Hierbij werd gedacht aan 

middenstandsbouw, welke het niveau van de woningwetbouw niet belangrijk te boven 

zou gaan. De structuur van het voor deze middenstandsbouw bedoelde plangedeelte 

week in grote trekken dan ook niet veel af  van de structuur van het voor woningwet-

bouw bestemde gedeelte.” xvi In deze buurt bleek echter behoefte te bestaan aan 

bouwterrein voor de beter gesitueerde middenstand, waarvoor een ruimere verkave-



ling gewenst was. Er werd gedacht het gebied het karakter te geven van het plan 

Hillegersberg ten noorden van de Molenlaan. De wijziging in het plan bracht met zich 

mee dat minder woningen werden geprojecteerd dan aanvankelijk de bedoeling was. 

Echter, de woningen in deze buurt zouden per eenheid met een aanzienlijk hogere 

grondprijs kunnen worden belast, zodat dit alles geen invloed had op de grondprijzen 

in de overige buurten. 

 In de wijk is een ruime hoeveelheid ouderenhuisvesting gerealiseerd. Vreemd 

genoeg werd deze niet specifiek geprogrammeerd. Toch zijn in Lombardijen drie 

bejaardenhuizen en enkele verpleeghuizen gebouwd. In de eerste categorie waren 

dit Westerlicht aan de Catullusweg (gesloopt), Zonnelicht aan de Aesopusplaats en 

het Jan Meertenshuis aan de Van Langendonckstraat. De Elf  Ranken en De Twee 

bruggen gelegen aan respectievelijk gelegen aan de Pascalweg en in Smeetsland 

zijn verpleegtehuizen.

De verhouding tussen laagbouw (1 of  2 woonlagen), etagebouw (3 tot 5 woonlagen) 

en hoogbouw 10 tot 12 woonlagen (exclusief  de buurt Smeetsland) werd in het plan 

vastgesteld op 28,5 : 66,5 : 5 %. Het totaal aantal woningen zou circa 6300 bedra-

gen. Daarin was 30% bedoeld als middenstandswoningen en 70% als arbeiderswo-

ningen. 
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Lombardijen volgens Van Drimmelen in 1950-

1956

Van Drimmelen ontwerpt Lombardijen als zelf-

standige compositie, en niet in hoofdzaak als 

een uitbreiding van Vreewijk. De mogelijkheid de 

Smeetslandsedijk te benutten als ontsluitingsrou-

te in het verlengde van de Slinge, met een toe-

komstige verlenging richting Groot-IJsselmonde, 

vervalt door de voorgenomen aanleg van het 

goederenspooremplacement IJsselmonde. In 

plaats van over de Smeetslandsedijk ontwerpt 

Van Drimmelen een oost-westverbinding onder 

Smeetsland langs. Haaks op deze verbinding 

loopt een noord-zuidroute langs Smeetsland en 

Vreewijk. In dit assenkruis van hoofdwegen zijn 

delen van de oude Dortsestraatweg opgegaan. 

Als lange lijn is de Dortsestraatweg niet langer 

herkenbaar. Voorrang is gegeven aan het zo 

helder mogelijk continueren van de Slinge in 

oostelijke richting als rijgdraad van de wijken 

op zuid. De functie van de Dortsche straatweg 

als invalsweg zou worden overgenomen door 

de geplande Rijksweg 16A, die parallel aan de 

Dortsestraatweg was voorzien. In het program-

ma van eisen was opgenomen dat Lombardijen 

geen rechtstreekse aantakking op deze weg zou 

krijgen.
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Toelichtende tekeningen bij het ontwerp uit 

1952

Het ontwerp van Lombardijen (1��0-�6) wordt 

gekenmerkt door een heldere hoofdstructuur. 

Deze hoofdstructuur bestaat uit het wegenstel-

sel en een groenstructuur. Binnen deze hoofd-

structuur liggen zeven te onderscheiden buurten 

die in eerste opzet een grote mate van verwant-

schap kenden. 

Het wegenstelsel bestaat naast het eerder 

beschreven assenkruis van hoofdwegen uit twee 

ringwegen; een in het midden van de wijk, en 

een langs de buitenrand. De binnenring omsluit 

het wijkcentrum, de buitenring was voorzien als 

‘flaneer- en wandelweg’. De Smeetslandsedijk is 

onderdeel van deze buitenring.

Opgespannen tussen binnen- en buitenring ligt 

een vorkvormig stelsel van straten die afzonder-

lijke buurten ontsluiten. In het midden van iedere 

buurt was een buurtparkje voorzien.

Tussen de buurten liggen brede groenzones, 

waarin ook het assenkruis van hoofdwegen is 

opgenomen.

De buurtvoorzieningen zijn geconcentreerd 

rondom de kruisingen van de buurten met de 

binnenring. Binnen de ring lag het wijkcentrum.
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Hoofdopzet

De voornaamste hoofdwegen en verbindingen in het plan zijn de voornamelijk in 

oost-west richting lopende Spinozaweg en Molenvliet, die ten zuiden van de krui-

sing met de Spinozaweg overgaat in de Pascalweg. De Pascalweg is de vroegere 

Dordtsestraatweg en loopt vanuit Lombardijen naar het voormalige dorpje Hordijk. 

De Molenvliet vormt een verbinding vanuit Lombardijen met Vreewijk en het industrie-

gebied Laagjes. De Spinozaweg verbindt de wijken Pendrecht, Zuidwijk, Lombardijen 

en IJsselmonde. Een andere verbindingsweg, tussen Lombardijen en Vreewijk, loopt 

via de al voor de realisatie van Lombardijen bestaande Ogierssingel, aansluitende 

op de Langegeer. Voorts is er in het oosten de aan het plan grenzende spoorlijn 

Rotterdam-Dordrecht, die vanuit het station Lombardijen een snelle verbinding vormt 

met het centrum van de stad. De benodigde ruimte voor een treinstation en empla-

cement bleek op deze locatie, in tegenstelling tot de door Nix geplande locatie in het 

verlengde van de Smeetlandsedijk, wel aanwezig.

 Het uitbreidingsplan, gecombineerd met de eisen die voortkwamen uit de begren-

zing van het beschikbare terrein, de spoorlijn naar Dordrecht, de havenspoorlijn, 

de nieuwe Vaanweg en de Smeetslandsedijk, leidden tot een radiale opzet van de 

wijk. De wijk bestaat uit een zevental door groenstroken van elkaar gescheiden 

woonbuurten, of  ‘lobben’, rond een deels open centrum. Het uit semi-permanente 

woningen opgebouwde Smeetsland vormt één van de buurten. De resterende zes 

werden vormgegeven vanuit de grondgedachte dat het wonen in de stad niet middels 

de oneindig herhaalbare wooneenheid kan worden verwezenlijkt. Van Drimmelen 

reageerde hiermee op de ontwerpen van de nabijgelegen woonwijk Pendrecht: 

‘Bewust werd hier een gesystematiseerde herhaling op basis van de evenwaardige 

cel, hetzij als gelijkvormige ruimtelijke module, hetzij als uniforme sociale eenheid, 

vermeden.’xvii Hij introduceerde het begrip ‘woongroep’ als het leidende, vormge-

vende principe: een afgeleide van de zogenaamde ‘face-to-face group’, waarmee 

een groep mensen bedoeld wordt die elkaar van gezicht kennen. In de Verenigde 

Staten stelde de socioloog Cooley op basis van onderzoek in diverse landen vast 

dat een dergelijke groep de omvang had van 350 à 600 gezinnen. Iedere woonbuurt 

is in principe opgebouwd uit twee woongroepen met daartussen een langgerekte 

groene lob, de ‘buurttuin’, die niet toegankelijk is voor rijverkeer. Op basis van dit 

ordeningsprincipe is per woonbuurt in beperkte mate gevarieerd. Concentraties van 

woningtypen binnen de bestaande woonbuurt respectievelijk etagewoningen en een-

gezinswoningen zou de eigen woonsfeer van de verschillende bevolkingsgroepen 

eerbiedigen zonder dat segregatie zou intreden. In iedere woonbuurt liggen de een-

gezinswoningen genesteld tussen de ontsluitende woonstraat en de buurttuin; aan 

de andere zijde van de woonstraat zijn de etagewoningen gesitueerd.xviii Alle buurten 

zijn met elkaar verbonden door een interne ringweg.

Het centrumgebied wordt door de Spinozaweg opgedeeld in een noordelijk en 

een zuidelijk deel. De Spinozaweg verbindt Lombardijen tevens met de woonwijk 

IJsselmonde. De Spinozaweg takt vanuit de kruising met de Smeetslandsedijk, in 

oostelijke richting aan op de Slinge, die Pendrecht en Zuidwijk met elkaar verbindt. 

In het centrumgebied ten noorden van de Spinozaweg bevinden zich de wijkwinkels 

en openbare gebouwen. Het centrale winkelcentrum is oost-west georiënteerd. Ten 

zuiden van de Spinozaweg ligt het, door Van Drimmelen ‘jeugdcentrum’ genoemde, 

groene hart, waarbinnen verschillende scholen en sportvelden zijn opgenomen. Van 

Drimmelen zag in zijn plan het gehele centrum als een “natuurlijk trefpunt van de 

wijkbevolking, waarbij het winkelend publiek en de spelende jeugd tezamen gedu-

rende de gehele dag een levendig element bieden”.xix  

 Op de kruising van de inwendige ringweg met de buurtentrees zijn de buurt-

3   Het plan (1951-1959)
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Planopzet 1950-1956

Het ontwerp van Lombardijen wordt geken-

merkt door een heldere hoofdstructuur. Deze 

hoofdstructuur bestaat uit het wegenstelsel en 

een groenstructuur. Binnen deze hoofdstructuur 

liggen zeven te onderscheiden buurten die in 

eerste opzet een grote mate van verwantschap 

kenden. 

Het wegenstelsel bestaat naast het eerder 

beschreven assenkruis van hoofdwegen uit twee 

ringwegen; een in het midden van de wijk, en 

een langs de buitenrand. De binnenring omsluit 

het wijkcentrum, de buitenring was voorzien als 

‘flaneer- en wandelweg’. De Smeetslandsedijk 

maakt van deze buitenring deel uit.

Nabij de kruising van de buitenring en de oost-

west lopende hoofdweg (Spinozaweg) is ter 

plaatse van het treinstation een stationsplein 

voorzien.

Opgespannen tussen binnen- en buitenring ligt 

een vorkvormig stelsel van straten die afzonder-

lijke buurten ontsluiten. Tussen de buurten liggen 

brede dichtbeplante groenzones, waarin ook 

het assenkruis van hoofdwegen is opgenomen. 

Daarnaast kennen ook de binnen- en de bui-

tenring een continue begeleiding van boombe-

planting. In het midden van iedere buurt waren 

open buurttuinen voorzien, die een relatie legden 

tussen de binnenring en de buitenring. De buurt-

voorzieningen zijn geconcentreerd rond de plek 

waar de buurten grenzen aan de binnenring. 

Binnen de ring lag het wijkcentrum.
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voorzieningen geprojecteerd. Dit zijn respectievelijk de Zenostraat, Molenvliet, 

Schopenhauerweg, Dantestraat, Pliniusstraat, de Dumasstraat en de Woestijnestraat. 

Door de voorzieningen gedeeltelijk onder te brengen in hoogbouwaccenten markeren 

zij de buurten. Tevens is opvallend dat in de gebieden met voorzieningen conse-

quent is nagedacht over een efficiënte expeditieruimte. De buurtvoorzieningen liggen 

telkens maximaal 400 meter of  5 minuten lopen verwijderd van de verst afgelegen 

woning. In de wijk vormen de woonbuurten met hun in- en uitwendige groengebie-

den het rustige deel van de wijk, de buurtcentra bij de buurtentrees aan de ringweg 

bieden al een zekere levendigheid, terwijl het gebied voor de jeugd (de scholen en 

sportvelden) een geleidelijke overgang vormt naar het drukste gebied binnen de wijk: 

het op het kruispunt van de hoofdontsluitingswegen gelegen wijkcentrum.

Het centrum van Lombardijen volgens het 

plan Van Drimmelen

Van Drimmelen beschouwde het totale terrein 

dat was gelegen binnen de binnenste ringweg 

als het centrum van Lombardijen. De noordelijke 

helft bood ruimte aan gebouwde voorzieningen 

als winkels, bedrijven en openbare gebouwen. 

De zuidelijke helft bood ruimte aan lagere scho-

len, schoolsportterreinen en schoolwerktuinen. 

Dit gedeelte zou een grote open ruimte worden. 

Opvallend is dat in de wijk en met name in het 

centrumpark door Van Drimmelen geen water is 

voorzien. De centrumwinkels hebben zowel een 

brede pleinachtige ruimte als ook een parallel-

straat met parkeren voor de deur.
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Groen en water

De groen- en waterstructuur is een essentieel onderdeel van de opbouw van tuin-

stad Lombardijen. De groenstructuur ondersteunt op een functioneel niveau de 

uitgezette ‘boom’-structuur van de bebouwde omgeving en is in die optiek zeker 

geen restruimte of  additief. Bovenal is het groensysteem uitgezet als een actieve 

uitdrager van de sociale intenties die Van Drimmelen voor ogen had toen hij de wijk 

ontwierp; het geleidt de sociale geleding van de wijk. Hij ontwikkelde een heldere 

hiërarchie welke aanving op het stadsdeelniveau. In het westen van Lombardijen, ten 

zuiden van de Vaan werd het wijkpark geprojecteerd. Met de in het park opgenomen 

Smeetslandsedijk en de langs de wijkcontactweg parallel lopende ‘groene wandeling’ 

werd een groene verbinding gelegd met de Zuiderparkgordel en het recreatieterrein 

Van Brienenoord bij IJsselmonde. Om dit te kunnen realiseren moest een deel van 

de oude Smeetslandsedijk worden afgegraven. In het wijkpark was ruimte gere-

serveerd voor stadsdeelvoorzieningen, zoals de Ambachtsschool, de H.B.S. en de 

Nijverheidsschool. In het ‘groene hart’ van Lombardijen, het Spinozapark , werden 

de voorzieningen opgenomen die op het niveau van de wijk een betekenis hadden.

 Vanaf  het niveau van de woonbuurt zijn de groenelementen vooral gericht op 

de ontwikkeling van een ‘zo nodige tolerante sociale gezindheid’. Volgens Van 

Drimmelen vond de voorbereiding op de gedwongen sociale contacten, die de werk-

sfeer kenmerkten, plaats in de spontane ontmoetingsruimten die in de woonsfeer 

konden ontstaan: ‘De open gebieden, waar door de grote stadsbewoner nog iets 

beleefd kan worden van de met de jaargetijden wisselende aspecten der natuur zijn 

daarbij van de grootste waarde’. Hij doelde hiermee niet op versteende openbare 

ruimte; deze heeft in het uitbreidingsplan Lombardijen in vergelijking met de groen-

structuur dan ook een sterk ondergeschikte rol. De buurtscheidende groene gele-

dingstroken zijn bedoeld als ‘natuurlijke ruimten’ met een wild karakter die zich door 

een dichtere beplanting onderscheiden van de centraal in de woonbuurt gelegen 

buurttuin. Van Drimmelen beschouwde deze geledingstroken als ruimten waarin de 

jeugd tot vijftien jaar kon vliegeren, spoorzoeken, balspelen enzovoort. De buurttuin, 

een open terrein dat ingekapseld ligt tussen de woongroepen, is alleen toegankelijk 

door middel van wandelpaden. Hierdoor ontstaan plekken die vooral geschikt zijn 

als veilige speelgelegenheid voor jonge kinderen tot circa tien jaar oud en die tevens 

ruimte bieden aan passieve recreatie voor ouderen en mindervaliden. Binnen de 

woongroepen zijn de groenvoorzieningen vooral gericht op kleine kinderen tot de 

basisschoolleeftijd “waarop de moeder nog enig toezicht moet kunnen houden, ook 

vanuit de woningen”.

De groepen laagbouwwoningen hebben een eigen tuin, en de etageblokken zijn 

gegroepeerd rondom gemeenschappelijke tuinen waarin speelgelegenheden waren 

opgenomen. De gemeenschappelijke tuinen waren rond 1950 het onderwerp 

van een omvangrijke nationale discussie die in Rotterdam ook binnen de dienst 

Volkshuisvesting en Wederopbouw werd gevoerd. In een advies van de directeur 

van deze dienst, W.G. Rutgers, aan het college van B&W stelt hij ten aanzien van de 

relatie tussen de bouwwijze en de toepassing van de gemeenschappelijke tuinen dat 

bij bouwblokken van vier of  meer lagen een gemeenschappelijke tuin moet worden 

aanbevolen. Bij bouwblokken van drie lagen zou het al dan niet toepassen van de 

gemeenschappelijke tuin afhankelijk worden gesteld van de eigenschappen van het 

plan. In Rotterdam werd op veel plaatsen, waaronder in de woonbuurt Hordijkerveld 

in IJsselmonde, een vier lagen hoog bouwblok ontwikkeld dat, in plaats van een 

onderbouw waarin bergingen waren gesitueerd, ook woningen had die ontsloten 

werden op straatniveau. Aan deze grondgebonden woningen werd in Rotterdam in de 

meeste naoorlogse wijken, in tegenstelling tot wat gebruikelijk was in de gemeente 
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Amsterdam, geen private tuin toegewezen, aangezien dit conflicteerde met het col-

lectieve belang. Daarbij merkte Rutgers inzake de openbaarheid op dat de gemeen-

schappelijke tuin voornamelijk bedoeld is ‘ten nutte van de bewoners der aangren-

zende huizen’ en dat gezien deze beperking deze ruimte niet openbaar dient te zijn. 

Deze conclusie heeft verstrekkende gevolgen ten aanzien van de regelgeving op het 

gebied van de handhaving van de openbare orde: “Algemeen politietoezicht vindt 

ingevolge de verordening op de straatpolitie alleen plaats op straten, pleinen, plant-

soenen enz., welke voor allen toegankelijk zijn. Tegen verschillende overtredingen, 

begaan in de gemeenschappelijke tuinen, zal de politie niet op kunnen treden, terwijl 

dit op de openbare weg wel mogelijk zou zijn. Om die redenen zou dus de voorkeur 

kunnen uitgaan naar openbare gemeenschappelijke tuinen, doch daaraan kleven 

twee ernstige bezwaren van praktische aard, namelijk dat men de bewoners van een 

blok elke intimiteit - zij het reeds een collectieve - ontneemt en voorts, dat het politie-

toezicht vrij aanzienlijk verzwaard zou worden, hoofdzakelijk wegens de verantwoor-

delijkheid voor de orde op ‘de openbare weg in ruimere zin.” xx

Volgens directeur Rutgers is de plaatsing van bordjes ‘Verboden toegang’ een bevre-

digende oplossing voor deze gecompliceerde discussie. De ruimtelijke begrenzing 

van de gemeenschappelijke tuin is eveneens tegenstrijdig: ‘Bij een zeker verlangen 

naar intimiteit zal er een neiging zijn om de tuin af  te sluiten van de buitenwereld; 

indien daarentegen de behoefte bestaat te accentueren dat de woningblokken in 

een groene ruimte staan, zullen afscheidingen storend werken. Voor zover derhalve 

de begrenzingen visueel worden, zal stedenbouwkundig en architectonisch moeten 

worden afgewogen op welke wijze zij zichtbaar gemaakt moeten worden.’ Alleen de 

grond onder de bouwblokken wordt door de gemeente in eigendom overgedragen, 

het eigendom van de gemeenschappelijke tuin blijft in handen van de gemeente. 

Het gebruikersrecht van de tuin bepaalt dat de kosten van aanleg, onderhoud en 

de eventuele grondlasten door de omwonenden aan de gemeente moeten worden 

betaald. De gemeente zal daarvoor dan ook de zorg dragen. Bij de opstelling van 

dit advies maakte Rutgers gebruik van enkele referentieprojecten in Engeland en 

Zwitserland.xxi In IJsselmonde werd de collectieve tuin in een kleine, intieme versie 

ook toegepast voor de ontsluiting en groenvoorziening rondom de twee bouwlagen 

hoge blokjes ouderenwoningen.

Bebouwingsbeeld 

De plaatsing van hoog, midden- en laagbouw in het tweedimensionale, sterk con-

ceptuele ontwerp voor Lombardijen, is geen toevalligheid.In Lombardijen is getracht 

“reeds in de woongroep door middel van een zekere geleding tot een zo zuiver 

mogelijke handhaving van de verschillende ‘woonsferen’ te geraken, die bij elk van 

de woningtypen behoort”.xxii Dat wil zeggen dat geprobeerd is een concentratie van 

etagewoningen naast een concentratie van laagbouw zodanig in onderlinge relatie te 

brengen, dat het geheel een evenwichtige compositie vormt. “De onderling voor de 

verschillende categorieën van gezinnen zo uiteenlopende woonbehoeften kunnen op 

deze wijze ook binnen de woongroep tot uiting komen, zonder dat zij hinderlijk voor 

elkaar behoeven te zijn.”xxiii Reeksen bebouwing van hetzelfde woningtype, in een 

gelijke bouwmassa en -hoogte zijn in een ritmische compositie rondom de gezamen-

lijke buurttuin gepositioneerd. 

 In stedenbouwkundig opzicht bepaalde Van Drimmelen dat uitstijgend boven de 

woonbuurten - die bestonden uit laagbouw en etagewoningen -  vijf  hoge torens de 

buurtentrees moesten markeren. Deze stedenbouwkundige ingreep had vooral op het 

hoogste niveau van de wijk betekenis. Van Drimmelen werkt op een zeer eenduidige 

wijze de stedenbouwkundige hoofdstructuur uit op het niveau van de architectuur. 



31

Uitbreidingsplan Lombardijen, P. van 

Drimmelen 1956

Structuurschets Lombardijen en Groot 

IJsselmonde

Introductie van de auto

Van Drimmelen gaf  in het stedenbouwkundig ontwerp van Lombardijen op grote 

schaal plek aan de auto, wat vooral in het noordelijke deel van de wijk zichtbaar is. 

Hoewel de auto nog geen integraal onderdeel uitmaakte van de ontwerpmethodiek, 

nam de invloed op het ontwerp toe. De garageboxen werden als zelfstandige onder-

delen opgenomen in de structuur van de wijk, ondergebracht onder de woningblok-

ken van drie bouwlagen of  meer en op diverse plaatsen werden ruime parkeerstro-

ken toegevoegd aan de wegen of  aan de ‘woonstraten’. De woonstraat wordt dan 

ook minder ontmoetingsruimte en meer het domein van rijdende en geparkeerde 

auto’s. Om toch tot een volwaardige leefomgeving te komen maakt Van Drimmelen 

veelvuldig gebruik van de ‘cul-de-sac’. Door de toepassing van de ‘cul-de-sac’, als 

de kern van waaruit via woonpaden de woningen werden ontsloten, konden grotere 

aaneengesloten groene ruimten worden ontworpen en tegelijkertijd bespaard worden 

op de aanleg de hoeveelheid ‘straat’ ruimte. De intrede van de auto in de architec-

tuur van de wijk ging gepaard met de groei van de daarbij horende voorzieningen. 

Op 25 november 1965 werd door J.L. Spoormaker een automobielbedrijf  aan de 

Smeetslandsedijk 161 (huidige Aristotelesstraat), geopend. Dit bedrijf   werd in een 

bijzonder afgewogen modernistisch ontwerp van architect K. Landers gehuisvest. 

Landers slaagde erin om de showroom, het magazijn, het kantoor en de werkplaat-

sen onder te brengen in drie bouwdelen die door een lichte constructie als glazen 

dozen door elkaar zijn geschoven. 
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1957: Nieuw tracé Rijksweg 16A/Vaanweg

Tijdens het ontwerpproces verandert de status 

van de beoogde Rijksweg 16A. De weg is niet 

langer een rijksweg, maar een weg waarvan het 

programma van eisen mede door de gemeente 

Rotterdam wordt opgesteld. De weg, die vanaf  

nu Vaanweg heet, zal het centrum van Zuid 

verbinden met de Ruit van Rijkswegen rond 

de stad. In tegenstelling tot eerdere ontwerp-

uitgangspunten wordt het nu wel wenselijk 

geacht Lombardijen te verbinden met deze 

uitvalsroute. In de Structuurschets Lombardijen 

en Groot IJsselmonde uit 1��� is een verbinding 

geschetst tussen Lombardijen en de Vaanweg. 

De noord-zuidverbinding door de wijk wordt 

hiertoe verlegd (van het tracé van de oorspron-

kelijke invalsweg, de Dortsestraatweg blijft 

zo steeds minder over). Bovendien wordt het 

tracé van de Rijksweg 16A-Vaanweg in zuide-

lijke richting afgebogen. In de Structuurschets 

Lombardijen en Groot IJsselmonde wordt deze 

verschuiving aangegrepen om de buitenring van 

Lombardijen ruimer om de wijk te trekken. De 

bebouwing wordt in deze hoek echter niet rui-

mer opgezet; een bovengronds hoogspannings-

tracé, gelegen parallel aan het oorspronkelijke 

Rijksweg 16A-tracé, maakt dit onmogelijk.
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Gerealiseerd plan

Rijkswegen

De aanleg van zogenaamde ‘rijkswegen’ was een aangelegenheid van Rijkswater-

staat. Het rijk droeg verantwoordelijkheid voor zowel de financiën, het ontwerp en 

de uitvoering. Desalniettemin was de gemeente nauw betrokken bij de onderneming. 

De dienst Stadsontwikkeling was zo welwillend om tegen het licht van de onder-

bezetting bij Rijkswaterstaat  de ontwerpen voor wegtracés voor te bereiden. Het 

definitieve ontwerp werd gemaakt door de directie Wegen van Rijkswaterstaat. Pas 

in 1958 werd een Rijkswegenplan publiek gemaakt. Tot de daadwerkelijke bouw van 

Lombardijen bepaalde de Rijksoverheid dat ‘het snelverkeer uit de Maastunnel via 

de Pleinweg, Zuidplein en de Vaanweg ongehinderd zijn weg moest kunnen vervol-

gen’ en legde Rotterdam daarmee grote beperkingen op. Tot op dat moment was de 

Vaanweg een essentiële schakel in de snelweg  tussen Dordrecht en ‘s-Gravenhage, 

via de Maastunnel. Met de introductie van de ‘Ruit’ en de Van Brienenoordbrug, 

kreeg deze verbinding naast een bovenlokale, ook een lokale betekenis. Pas toen de 

ruit rond Rotterdam in circa 1957 in zicht kwam, kreeg de gemeente de vrije hand 

om de aansluiting tussen de Vaanweg en de Ruit, het Vaanplein, binnen de grenzen 

van het uitbreidingsplan Lombardijen te trekken en om Lombardijen rechtstreeks aan 

te laten takken op de Vaanweg. Dit werd in eerste instantie gepland via het tracé van 

de noord-zuid hoofdas (Molenvliet-Pascalweg) om te buigen in zuidwestelijke richting 

waardoor ter hoogte van de huidige kinderboerderij en de spoorweg een oprit zou 

ontstaan naar het Vaanplein. Deze locatie, tevens ook de locatie voor een overbrug-

ging met de spoorbaan, was voor beide ingrepen waarschijnlijk te krap.

In 1960 werd dan ook besloten om de directe oprit te verplaatsen in noordelijke 

richting; in het verlengde van de oost-west lopende hoofdas (Spinozaweg). Hierdoor 

behoefde de noord-zuid as niet meer te worden omgebogen in zuidwestelijke richting, 

deze kreeg haar oude tracé (conform het goedgekeurde bestemmingsplan) terug. De 

toename van gemeentelijke invloed op de vormgeving en aanleg van de grote ver-

keersknooppunten had tevens tot gevolg dat het tracé van de Vaanweg in zuidelijke 

richting werd verschoven. Hierdoor ontstond in de zuidwest hoek van Lombardijen, 

in theorie, aanzienlijk meer ruimte voor de woonbuurten, een kinderboerderij en een 

volkstuinencomplex. Maar de reeds aangelegde hoogspanning (over het oude tracé 

Vaanweg) maakte een werkelijk grote verandering in die richting tientallen jaren 

onmogelijk. 

De verplaatsing van de oprit maakte een directe aankoppeling van de Slinge ter 

hoogte van de Smeetslandsedijk dan ook overbodig. De oost-west lopende hoofdas, 

die in eerste instantie in een vloeiende lijn in het verlengde van de Slinge zou liggen 

- werd in zuidelijke richting omgebogen waardoor een initiële directe verbinding met 

Pendrecht en Zuidwijk verdween. Deze verbinding doorkliefde het geplande wijkpark. 

Deze inbreuk deed Van Drimmelen ertoe besluiten het wijkpark te verplaatsen naar 

het zuidelijke deel van het centrum dat initieel als recreatief  terrein was bestemd. 

Hierdoor konden recreatieve functies - zoals sportvelden - worden verplaatst naar de 

voormalige locatie van het wijkpark en ontstond daar tevens de ruimte voor een klein 

villaparkje. De gerealiseerde verbinding van het vooroorlogse Tuindorp Vreewijk met 

Lombardijen is zorgvuldig gedetailleerd. De groene zichtas sluit nagenoeg naadloos 

aan op de bestaande Smeetslandsedijk.

Al met al liep de uitvoering van plan Centrum-Zuid en daaropvolgend de uitvoering 

van het uitbreidingsplan Lombardijen door de oplossing van verkeersknelpunten 

op de Linker Maasoever aanzienlijke vertraging op, en daardoor werden werden 
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Het Vaanplein versus de reeks wijken op Zuid 

(1960)

De aansluiting tussen Lombardijen en de 

Vaanweg, zoals getekend in 1���, kon niet 

worden gerealiseerd. De afstand tussen de 

beoogde aansluiting enerzijds, en de aanslui-

ting tussen de Vaanweg en de Ruit anderzijds, 

was daarvoor te klein. Deze aansluiting, het 

Vaanplein, werd ontworpen als een verkeers-

turbine, waarvan de rijbanen reiken tot over de 

Havenspoorlijn.

De aansluiting tussen Lombardijen en de 

Vaanweg werd verlegd naar een meer noordelijk 

gelegen locatie. 

Deze verschuiving heeft grote gevolgen voor 

de wegenstructuur van Lombardijen. Tussen de 

Vaanweg en de Spinozaweg wordt een verbin-

ding gelegd. Deze verbindende schakel blok-

keert de mogelijkheid een ringweg buiten om 

Lombardijen aan te leggen. In plaats daarvan 

krijgt de Smeetslandsedijk, onderdeel van de 

beoogde buitenring, nu een ‘logische’ aanslui-

ting op de Slinge. Het gevolg hiervan is dat de 

continuïteit van de route Pendrecht, Zuidwijk, 

Lombardijen vervalt.

Daarnaast wordt de noord-westhoek van 

Lombardijen gedomineerd door zware, deels 

ongelijkvloerse infrastructuur. Deze hoek verliest 

daarmee zijn waarde als wijkpark in de uitloper 

van de Zuiderparkgordel. 
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Voorzieningen

Groenstructuur

Verkaveling
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Planopbouw 1960

De planopzet wijkt op enkele punten af  van het 

ontwerp uit 1��2.

Met  name de hoofdwegenstructuur is ver-

anderd. De buitenring loopt niet meer rond 

de gehele wijk, en de continuïteit Slinge-

Spinozaweg is vervallen ten gunste van de 

route Vaanweg-Spinozaweg. Ter plaatse van het 

station vouwt de weg meer naar binnen waar-

door het station zich minder presenteert aan de 

Spinozaweg. 

Het wijkpark, dat voorzien was in de noordwest-

hoek van de wijk is verplaatst naar het midden 

van de wijk. De sportterreinen die in dit deel 

van het ‘open centrum’ waren voorzien zijn daar-

entegen verplaatst naar de noordwestzijde van 

Lombardijen. Het wijkcentrum en de buurtcentra 

zijn kleiner van omvang geworden. In het bebou-

wingsbeeld nemen ze daardoor een iets minder 

prominente positie in. Dit wordt versterkt door 

het gegeven dat de bebouwing in de woonbuur-

ten uit grotere eenheden is opgebouwd dan in 

de eerdere planversie. Waar in 1��2 de gesta-

pelde bouw en de grondgebonden bouw nog in 

kleine series gemixd waren, is nu in een aantal 

buurten een uitsortering tot stand gekomen. De 

laagbouw en hoogbouw zijn in grote eenheden 

bij elkaar geplaatst en de contrasten tussen de 

buurten zijn toegenomen. Hierdoor is het heldere 

onderscheid tussen woonbebouwing en bijzon-

dere bebouwing afgezwakt. Van de vier hoge 

flatgebouwen die rond het centrum waren voor-

zien is er één verplaatst naar de nieuwe toegang 

vanaf  de Vaanweg.
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aanzienlijke aanpassingen gemaakt op het vigerende uitbreidingsplan uit 1956.xxiv  

Uiteindelijk werd de wijk pas tussen 1960 en 1969 verder ingevuld en afgebouwd. 

De bouw van het trein- en metrostation Lombardijen, waarna de oude spoorwegover-

gang aan de Smeetlandsedijk verdween was daarvan het begin. In het nieuwe sta-

tion was een tram- en voetgangertunnel naar IJsselmonde opgenomen. 

Centrum

In het plan 1952-56 was in het bebouwde deel van het centrumgebied veel ruimte 

gereserveerd voor commerciële functies. Ten tijde van de bouw van de wijk bleek dit 

een overschatting. Aan de Spinozaweg werd de ‘brink’, die voor de winkelblokken 

was geprojecteerd, versmald waardoor de winkels praktisch aan de straat staan. Het 

oostelijke deel van het centrum werd pas vanaf  het midden van de jaren zestig ont-

wikkeld. In plaats van een uitbreiding van de winkelstraat werd rond 1970 het zorg-

centrum de Zonnentrap gebouwd naar een ontwerp van architect Hoogland.

Bebouwingsbeeld

In de invulling van de buurten is op het niveau van de verkaveling een aanzienlijke 

wijziging ten aanzien van het plan 1952-56 zichtbaar. In plaats van een vrije compo-

sitie van samenhangende bebouwingsreeksen is daar waar mogelijk de etagebouw 

aan de rand van de buurt en de laagbouw daarbinnen geprojecteerd. Hierdoor is 

op het niveau van de buurt een aflopende naar binnen gekeerde structuur tot stand 

gekomen, vergelijkbaar met de opbouw van een amfitheater. Hierin is per buurt, 

afhankelijk van de vorm en grootte van het beschikbare terrein in de maatvoering 

van vooral de verkaveling van de etagewoningen sterk gevarieerd. Deze buurtop-

bouw is later in IJsselmonde meer consequent toegepast.

Architectuur

De architectonische kwaliteit van de bebouwing volgt de tweedeling die ruwweg 

wordt aangegeven door de Spinozaweg. In het noordelijk deel van Lombardijen zijn 

woningwetwoningen gebouwd, voor een groot deel in het middensegment. In het zui-

delijke deel werd een buurt bestemd voor particuliere bouw. 

 Ten tijde van de ontwikkeling van Lombardijen werd het langzaam duidelijk dat 

vakmanschap en de materialisatie in grote mate in verdrukking kwamen door een-

vormigheid en kostenbesparingen. Het begrip woonkwaliteit werd vertaald in stelsels 

van projectgebonden kwaliteitsnormen. In het noordelijke deel van de wijk werd - 

binnen de grenzen van deze normering - toch een bevredigend architectonisch resul-

taat behaald. In het zuidelijke deel, met inbegrip van de particuliere bouw bleek dat 

bij de architectonische uitwerking van het grootste deel van de woningen het kwali-

teitsstreven beperkt bleef  tot het halen van de vastgestelde minimale kwaliteit. Van 

Drimmelen merkte in 1963 op dat: “financiële motieven teveel tot zuinige en mono-

tone architectuur hebben geleid en plaatselijk tot te hoge dichtheden”.xxv Hij noemt 

het pijnlijk dat de door hem bedachte hoge gebouwen rondom het centrum ontbreken 

alsmede de “geacheveerder vormen van de bijzondere bebouwing”. Toch was Van 

Drimmelen destijds tevreden over de vruchtbare samenwerking tussen architecten 

en landschapsarchitecten, die volgens hem samen ruimtelijke oplossingen hadden 

bereikt die prettige variaties op het oorspronkelijke thema betekenden. Zuinige en 

monotone architectuur en plaatselijk hoge dichtheden zijn vooral in het zuidelijke deel 

van Lombardijen te vinden. 

Een mooie illustratie van een zorgvuldige architectonische en typologische invul-

ling in het noordelijke deel zijn een drietal geschakelde woningblokken aan de Karl 

Marxstraat ontworpen door architect W.J. Fiolet uit Rotterdam  in 1961. Het betreft 
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Centrumring: overhoekse benadering buurt-

winkelcentra

De buurten liggen in een krans rondom het 

wijkcentrum. Rond het wijkcentrum ligt een ring-

weg van waaruit de buurten ontsloten worden. 

De entrees tot de buurten worden gemarkeerd 

door de buurtwinkelcentra. Opvallend aan deze 

winkelbebouwing is dat ze vanaf  de centrumring 

steeds overhoeks benaderd worden. In de archi-

tectuur van de bebouwing is deze overhoekse 

positie benadrukt door verbijzonderde kopgevels 

of  winkelpuien die de hoek om gaan.
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Wijkwinkelcentrum en wijkpark als ruimtelijke 

eenheid

Van Drimmelen verdeelde het wijkcentrum in een 

bebouwd gedeelte en een onbebouwd, ‘open’ 

gedeelte. In dit ‘open’ gedeelte is uiteindelijk het 

wijkpark terecht gekomen.

De lengte van de randen van het park wordt 

door de aanliggende bebouwingswanden bena-

drukt. 

Daar waar winkelfront en wijkpark samengaan 

is een van de bijzondere ruimtelijke plekken van 

Lombardijen ontstaan.
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Het schaalniveau van de hoofdstructuur

Het onderscheid tussen de buurten en de hoofd-

structuur van Lombardijen, bestaande uit het 

assenkruis van hoofdwegen, het wijkcentrum, 

en de belangrijkste groene zones, is goed her-

kenbaar.

Dit onderscheid is ontstaan door de onafhanke-

lijke functionele positie die buurt en hoofdstruc-

tuur ten opzichte van elkaar innemen. Deze 

doorsnedes van de Spinozaweg laten dat zien. 

Het straatprofiel van de Spinozaweg is daar waar 

deze samenvalt met de hoofdstructuur aanzien-

lijk breder dan in de buurten. Daarnaast is van 

belang dat de bebouwing langs de Spinozaweg 

vanuit de aanliggende buurten wordt ont-

sloten, en niet vanuit de Spinozaweg zelf. 

Hoofdstructuur en buurten blijven zo functioneel 

onafhankelijk van elkaar. Langgerekte wandbe-

bouwing accentueert de schaal van de buurten 

aan de hoofdstructuur. Alleen in het centrum, 

ter plaatse van het winkelfront, is de bebouwing 

direct ontsloten vanaf  de Spinozaweg.

 Buurt Hoofdstructuur Buurt

  Hoofdstructuur 
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hier per blok vier eengezinswoningen in een verspringende rooilijn. De toepassing 

van een verspringende rooilijn was door de in voorbereiding zijnde herziening van 

de Woningwet (1962) mogelijk.  De woningen zijn ontsloten door woonpaden en 

opvallend ruim en zorgvuldig vormgegeven en variëren in grootte; sommige zijn twee 

woonlagen hoog, andere drie. In dezelfde woonbuurt, aan de Fichtestraat, staan 

enkele portiekflats die eveneens door architect Fiolet zijn ontworpen en voorzien van 

een bijzonder architectonisch element: de balkons lopen in een doorgaande lijn door 

- ook voor de tussen de woningen gelegen trappenhuizen langs. 

Bijzondere typologische invulling

Aan de Aristotelesstraat staat een serie van drie ‘urban villa-achtige’ bouwblokken 

die onderdeel uitmaken van een groter ensemble dat in zijn geheel is ontworpen 

door Architect E.F. Groosman in opdracht van de Nationaal Grondbezit N.V in 1960. 

Dit is de eerste keer in de naoorlogse geschiedenis van Rotterdam dat dit type 

bouwblok wordt toegepast. Iedere vier bouwlagen tellende urban-villa is gebouwd 

op een vierkant grondplan. Op een hoge plint zijn per bouwlaag vier appartementen 

ondergebracht, ontsloten door een centraal - in de kern - gelegen lift.

 De handtekening van architect Groosman is daarnaast in nog veel andere delen 

van Lombardijen zichtbaar. Hij ontwierp een grote hoeveelheid galerijwoningen 

maar ook bejaardenwoningen, winkels en bedrijfsruimten. Daarbij maakt hij in 

sommige gevallen gebruik van al eerder door hem gemaakte ontwerpen elders in 

Rotterdam. In een architectenverklaring op 25 mei 1959 schrijft hij dat “het bouwplan 

voor 216 etagewoningen, 128 bejaardenwoningen, 8 winkels met bedrijfsruimte, in 

Lombardijen, voor zover het de etagewoningen en het winkelblok betreft een herha-

ling is van een voor Schiebroek ontworpen project, en dat het voor de bejaardenwo-

ningen hier een nieuw ontwerp betreft”.xxvi In het zuidelijke deel van de wijk introdu-

ceerde hij een serie portieketagewoningen in het systeem Coignet, wat een product 

was van Dura, een van de commerciële bouwondernemingen die zich toegelegde op 

de ontwikkeling van gesystematiseerde bouwmethoden. Dit bedrijf  importeerde de 

Franse industriële productiemethode voor grote elementenbouw Coignet en maakte 

die door aanpassingen geschikt voor de Nederlandse markt. Om de bouw van een 

fabriek te starten was een gegarandeerde afzet op langere termijn nodig. De eerste 

jaren moesten minimaal drieduizend woningen afgenomen worden. Hierbij kreeg Job 

Dura in 1956 steun van De Witte, minister voor Wederopbouw & Volkshuisvesting, 

die persoonlijk een aantal gemeenten in het Rijnmondgebied -waaronder de gemeen-

te Rotterdam- verordonneerde om te onderhandelen met Dura. 

 Anders dan bijvoorbeeld de stapelbouw, was het Dura-Coignet systeem eenvor-

mig. Er zou maar één type woning gebouwd worden en hierover moest natuurlijk 

overeenstemming worden bereikt met de afnemers. De plattegrond van deze woning 

werd het startpunt van een omvangrijk sociaal en politiek proces. Het systeem 

Dura-Coignet kenmerkt zich door een containerachtige stapeling van 2,60m hoge 

betonelementen die afgewerkt werden met grintbetonnen gevelplaten. De woning, 

(type 845) was 8,45 meter breed en had een oppervlakte van 70 vierkante meters en 

werd in eerste instantie zonder centrale verwarming afgeleverd. Ondanks het feit dat 

architect Groosman niet onervaren was met systeembouw, hij had reeds in opdracht 

van MUWI (aannemersbedrijf  Muijs en De Winter) woningen volgens het systeem-

Welschen ontworpen, resulteerde zijn ontwerp in Lombardijen een uitgeklede, sobere 

architectuur op met weinig ruimte voor detail.xxvii

 Aan de architectonische invulling van de wijk werkten daarnaast onder andere 

Jos de Jonge en Leo de Jonge Architecten in samenwerking met twee adviesbu-

reaus voor gewapend beton- en staalconstructies P. van Ruitenberg en C.H. van 

de Have en architect W.J. Fiolet, die samenwerkte met constructeur P.A. van Loon. 

Portiekflat Fichtestraat.
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Urban villa’s, architect Groosman 1963, GAR

Buurtentrees 

Zeer kenmerkend voor de straat die vanaf  de 

centrumring de wijk in gaat is de middenberm. 

In de oudste inrichtingsplannen is dit nog een 

ruime drie meter brede berm welke later is ver-

smald tot slechts een meter. Voor het winkelblok 

ligt een breed trottoir met bomen. Daar tegen-

over liggen bijzondere functies zoals scholen in 

een groene setting.
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Het schaalniveau van de buurt

Van Drimmelen plaatste de te onderscheiden 

buurten tussen de binnenring en de buiten-

ring. Tussen deze twee ringen is per buurt een 

vorkvormig stratenpatroon gespannen. In het 

midden van de buurt werd een buurtparkje 

gesitueerd. Dit ordeningsprincipe is het best uit 

de verf  gekomen in de noord-oostelijke helft van 

Lombardijen. Een mooi voorbeeld is buurt ‘B’:  

Binnen de vork is een verkaveling ontworpen 

waarin het buurtparkje diep doordringt. Deze 

verkaveling wordt verbijzonderd door de toepas-

sing van drie ‘urban villa’s’, temidden van grond-

gebonden rijtjeshuizen en enkele galerijflats. 

Langs de buitenzijde van de vork is de verkave-

ling opgebouwd uit gestapelde wooncomplexen. 

Deze reeks complexen maakt van buitenaf  de 

omvang van de buurt ‘leesbaar’.
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Verkaveling buurt A

De verkaveling van buurt A kenmerkt zich door 

het grote aantal garages dat in de bebouwing 

en verkaveling is geïntegreerd. De garages, die 

slechts via de straat bereikbaar zijn, zijn een 

verrijking voor het gebruik en de inrichting van 

de openbare ruimte. In de gemeenschappelijke 

tuin komen dagelijks mensen op weg naar hun 

garage en in de straat staan minder auto’s. Het 

profiel van de Cartesiusstraat laat zien hoe met 

een slimme maatvoering de gemeenschappelijke 

voortuin bijdraagt aan het groene beeld en de 

garages bereikbaar zijn zonder dat daarvoor 

haaks geparkeerd kan worden.
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Groenstructuur op buurtniveau

De verkaveling van buurt C en D bestaat voor 

het grootste deel uit lage grondgebonden 

woningen met een voor- en achtertuin. De sterke 

samenhang van deze buurten wordt gevormd 

door de consequente toepassing van liguster-

hagen in de voortuinen. Op een enkele strategi-

sche plaats zijn in de tuinen Japanse sierkersen 

geplant. Verder kennen de straten geen enkele 

vorm van openbaar groen. Deze kwetsbare 

inrichting levert een bijzonder ontspannen en 

groen straatbeeld op. 
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Architect Herman P. C. Haan ontwierp in het deel van de wijk dat in 1959 door een 

wijziging werd gereserveerd voor villabebouwing - rondom de Schopenhauerweg, 

Karl Marxstraat en de Nietzschestraat - hij in 1960 een praktijkwoning voor de heer 

Boerma. xxviii 

Ook het gemeentelijk architectenbureau nam een deel van de architectonische 

aankleding van Lombardijen voor haar rekening. Daarbij putte zij onder andere uit 

reeds eerder gemaakte ontwerpen. Op 28 april 1960 meldde de toenmalige directeur 

Volkshuisvesting  “dat dit plan, voor wat de 138 eengezinshuizen van het smalle type 

betreft, een herhaling is van reeds eerder uitgevoerde plannen in de Meeuwenplaat 

(Hoogvliet)  en voor wat de 113 eengezinshuizen van het brede type aangaat, 

een verbeterde herziening is van eveneens eerder uitgevoerde plannen in de 

Meeuwenplaat.”xxix Het gemeentelijk architectenbureau werkte daarbij samen met 

meerdere aannemersbedrijven, waaronder Bouw- en Aannemersbedrijf  van Omme 

en de Groot, Aannemersbedrijf  Gebr. Van Rossum en Beton- en Aannemingsbedrijf  

Gebr. Koudijs, alle afkomstig uit Rotterdam.
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De huidige situatie en recente planvorming

Renovatie en nieuwbouw

Vanaf  1980 tot begin 1990 heeft in diverse gebieden, waaronder dat ten noorden 

van de Spinozaweg, technische woningverbetering en renovatie, maar ook nieuw-

bouw plaatsgevonden. Zo staat aan de Bergsonstraat een woningbouwcomplex uit 

1980, van Eijkelenboom Gerritse & Middelhoek architecten. In de noordhoek van 

de Socratesstraat zijn in diezelfde periode enige woningen gebouwd. De woonbuurt 

Smeetsland werd vanaf  1980 grondig gerenoveerd en deels, daar waar de wijk aan-

sluit op het wijkhart, opnieuw ontwikkeld. 

Wijkplan

In 1993 werd een wijkvisie opgesteld door de deelgemeente IJsselmonde. 

Uitgangspositie was het proces van verstedelijking, dat een steeds heterogenere 

opbouw van de wijk liet zien, om te buigen. De woningvoorraad, woonomgeving, 

voorzieningen en dergelijke zouden moeten worden afgestemd op zowel de huidige 

als op de toekomstige bewoners. Hierbij werden een aantal strategische aandachts-

punten geformuleerd. Dit waren achtereenvolgens de versterking van de steden-

bouwkundige identiteit en de versterking van de identiteit van het wijkcentrum en de 

buurten. Ook ging speciale aandacht uit naar de kwaliteitsverhoging van het woning-

aanbod en het versterken van het buurtbeheer.

De wijkvisie diende als toetssteen voor toekomstige plannen voor de wijk. Voor de 

uitvoering van de diverse plannen werden twee planperioden vastgesteld, 1992-1997 

en 1997-2005.

 Voor de financiering van de plannen werden het ‘woonomgevingsfonds’ en de Ont

wikkelingsmaatschappij Zuidelijke Tuinsteden aangesproken. Om het beheer tussen 

de ontwikkelingsprojecten op elkaar af  te stemmen werd door de deelgemeente het 

Wijkoverleg Beheer (WOB) samengesteld. Hierin namen onder andere de gemeen-

telijke diensten, de corporatie en de bewonersorganisatie deel. Ook zijn enkele flats 

uit het huurbestand van de corporaties getrokken en overgegaan naar de koopsector. 

Van de originele staat van de woningen in het particuliere deel van de wijk is in som-

mige gevallen weinig meer terug te zien. Zo staan aan de Molièreweg eengezins-

woningen in de koopsector, die heel strak waren ontworpen, maar in de loop der tijd 

door de eigenaren zijn veranderd.  Zo zijn de panelen bijvoorbeeld vervangen door 

houten platen of  andere materialen. 

De volgende complexen zijn vanaf  1990 gesloopt:

- Een complex van zeskamerwoningen aan de Vergiliusstraat, Ovidiusstraat en de 

Voltairestraat. Er zijn nieuwe eengezinswoningen voor teruggebouwd.

- Het 10 woonlagen tellende bejaardentehuis Westerlicht aan de Catullusweg, dat 

in 1961 werd gebouwd werd begin jaren 1990 gesloopt. Hiervoor in de plaats 

kwamen twee woontorens met daarachter laagbouwwoningen

- De buurt Smeetsland werd in de jaren tachtig deels gerenoveerd en deels 

gesloopt. De gesloopte delen werden aangevuld met nieuwbouwwoningen.

- Het verpleegtehuis aan de Aristotelesstraat bleek na verloop van tijd verouderd en 

te klein. Het werd verhuisd naar IJsselmonde. De oudbouw werd gesloopt.

- Het Christelijk Gereformeerd bejaardencentrum De Koningshof  aan de Immanuel 

Kantstraat 90 werd gebouwd eind jaren 1960. 

4  Ontwikkelingen na realisatie (1959-2002)
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In de bestaande literatuur wordt, de reeks Zuidelijke Tuinsteden beschouwend, aan 

Lombardijen - evenals IJsselmonde een ontwerp van Van Drimmelen - meestal 

gerefereerd als ‘pragmatisch van opzet’. Pragmatisch, in de betekenis van ‘volgens 

een rationele visie en aard tot stand gekomen’ en minder bezwaard door een ach-

terliggende, diepgaande sociale theorie of  filosofie, zoals de wijkgedachte. Dit doet 

onrecht aan de intenties van de ontwerper, want deze waren bovenal sociaal van 

aard. Uit de artikelen die Van Drimmelen schreef  in De Architect, waarin hij zijn ont-

werpen toelichtte voor een vakpubliek, spreekt een sterk geloof  in de directe invloed 

van de gebouwde omgeving op de sociale ontwikkeling van de mens. De definitie van 

een gezonde ontwikkeling ontleende hij aan het antroposofische gedachtegoed van 

onder andere Rudolph Steiner. Dit gedachtegoed valt niet te rijmen met, hoe experi-

menteel dan ook, de stedenbouwkundige principes van de wooneenheid zoals Lotte 

Stam-Beese, een collega stedenbouwer, die ontwikkelde voor de wijk Pendrecht. De 

wooneenheid liet hij dan ook bewust voor wat zij was. Zijn sociale visie wordt in de 

organische geaardheid van de stedenbouwkundige structuur van Lombardijen alleen 

op een hoog conceptueel niveau weerspiegeld. Op een lager, meer toegepast niveau 

zet de ruimtelijke pragmatiek deze antroposofische idealen in de schaduw. 

Lombardijen is net als Zuidwijk en Pendrecht opgezet als een zelfstandige woonwijk. 

Vooraf  werd door de gemeentelijke overheid gesteld dat zij een ‘stedelijk karakter’ 

moesten uitdragen. Daaraan is door Van Drimmelen op eigenzinnige wijze vorm 

gegeven. Van Drimmelen heeft in navolging van de ‘garden-suburb’-beweging in 

Groot-Brittannië ‘stedelijk weefsel in het groen’ gebouwd. De term ‘garden-suburb’ 

wordt vaak foutief  verward met de term ‘garden-city’ of  tuinstad. Deze verwar-

ring is niet nieuw. Zij ontstond reeds tijdens de eerste experimenten die Ebenezer 

Howard (1850-1928) uitzette in het Engeland van de late negentiende eeuw. Ter 

verduidelijking: Lombardijen is in functioneel opzicht niet opgezet als een zelfstandig 

opererende stad nabij een grotere moederstad. De ‘garden-city’ van Howard was 

dat wel. De Nederlandse vertaling die dan ook meer recht doet aan dit idee is het 

begrip ‘satellietstad’. Howard vertaalde zijn sociale intenties naar een diagram dat 

de herverdeling van grondgebruik een fysieke betekenis gaf. Dit sterk hiërarchische 

diagram is in de jaren die hierop volgden door vele stedenbouwers letterlijk vertaald 

naar een fysiek model. Van Drimmelen koos een vergelijkbare hiërarchische opzet 

voor Lombardijen, maar schuwde een letterlijke interpretatie. Hij ontwierp doelbe-

wust een ‘garden-suburb’ of  tuinwijk. Hij voegde zich daarmee in de vooroorlogse 

traditie waarbinnen ook Vreewijk ontstond. Deze traditie stond op dat moment reeds 

binnen zijn eigen dienst ter discussie. Volgens Lotte Stam-Beese was de ‘tuinstad’ 

noch geslaagd als ontsnappingsmogelijkheid uit de benauwenis van de stad, noch 

als poging om tegenwicht te bieden aan de technologische vooruitgang en de daar-

mee gepaard gaande snelle urbanisatie. Deze ‘quasi-landelijke vorm van tuinste-

den’ leidde volgens haar tot uitgestrektheid in plaats van concentratie en was een 

beroepsmatige ontkenning van de werkelijke stedelijke woonvorm die lang voor de 

industriële ontwikkeling en sub-urbanisatie golf  bestond.

Ook in het centrum van Lombardijen speelt het dualisme tussen de begrippen ‘tuin’ 

en ‘stad’ een rol. In het wijkhart gaf  Van Drimmelen letterlijk vorm aan deze tweede-

ling van stedelijke functies. In het noordelijke deel van het centrum werden de com-

merciële functies ondergebracht aan een doorgaande, openbare as. In het zuidelijke 

deel werden de educatieve en recreatieve functies ondergebracht in het groen. Juist 

op deze grens wordt het eerder genoemde dualisme zichtbaar. Aan de ene zijde 

toont het centrum zich daar als een dorpsstraat, volgens het traditionele idee van 

‘winkels aan het lint’, aan de andere zijde als een grote groene, vooral ongedefini-

5  Conclusie
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eerde vlakte.  Het begrip stedelijkheid is hier hooguit in de samenkomst van enkele 

functies zichtbaar, in fysieke zin ontbreekt zij.

 

De idealen van Van Drimmelen zijn niet overal in praktijk gebracht. Dat is bijvoor-

beeld zichtbaar in de groene stroken die de scheiding tussen de buurten vormen. 

Deze zijn meer kijk- dan gebruiksgroen geworden en er mogen vraagtekens worden 

gezet of  het opgroeiende kind hier zijn energie kwijt kon. Een uitzondering  hierop 

vormt de ‘groene long’, oftewel het wat ruigere groene gebied dat de meest noord-

westelijke buurt doorsnijdt. Dit is werkelijk een ‘natuurlijke ruimte’ met een wild karak-

ter, waarin de jeugd tot vijftien jaar - zoals Van Drimmelen had bedoeld - kon vliege-

ren, spoorzoeken, balspelen enz.
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Duidelijk te onderscheiden schaalniveaus 

In Lombardijen is in het ruimtelijk ontwerp een duidelijk onderscheid te zien tussen 

de hoofdstructuur, bestaande uit wegen en groengebieden, en een reeks bebou-

wingsvelden die hierin gelegen is. De wijze waarop deze twee schaalniveaus elkaar 

raken is nadrukkelijk vormgegeven. Hierdoor zijn binnen de hoofdstructuur de onder-

ling verschillende, maar coherent opgebouwde buurten duidelijk herkenbaar. 

Overzicht van de ruimtelijke compositie van 

Lombardijen

Grote diversiteit aan groene ruimtes

De nadruk in de ontwerpfase op de gebruikswaarde van de wijk voor diverse leef-

tijdscategorieën van de jeugd heeft geleid tot een grote diversiteit aan groengebie-

den, zowel qua afmeting als qua inrichting.

6  Bijzondere kwaliteiten
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Park als centrum

Het wijkpark is nadrukkelijk onderdeel van het centrum van Lombardijen. De ruimte 

van het park en de aanliggende bebouwingswanden vormen één ruimtelijk ontwerp. 

Ook de wandbebouwing langs het park in buurt E heeft schaalverwantschap met het 

park. De directe ligging aan het wijkpark van de winkels aan de Spinozaweg is bij-

zonder doordat de lengte van het winkelfront correspondeert met de schaal van het 

park. 
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Architectonisch gearticuleerde buurtentrees

Ter plaatse van de buurtentrees is aan de binnenring een reeks buurtcentra 

gebouwd. Deze winkelcomplexen worden vanaf  de binnenring overhoeks benaderd. 

In de architectonische uitwerking hiervan is van deze overhoekse positie nadrukkelijk 

gebruik gemaakt. Hierdoor is sprake van een voor naoorlogs Rotterdam-Zuid bijzon-

dere samenhang van architectuur en stedenbouw.

Onderscheidend stedelijk bebouwingsbeeld

De nabijheid van wijkcentrum en buurtcentra, en de in deze centrumgebieden veel-

vuldig toegepaste bouwhoogte van vijf  bouwlagen levert op diverse plaatsen een 

bijna binnenstedelijk bebouwingsbeeld op. 
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Architectonische detaillering van de overgang van Vreewijk naar Lombardijen

De zone tussen het vooroorlogse Vreewijk en Lombardijen is met een (landschaps)

architectonische precisie vormgegeven. Dit komt tot uitdrukking in de positie van de 

Nebo-kerk en de vormgeving van de waterpartij aan de Smeetslandsedijk.
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1 Woningbouw met winkels

Pirandellostraat 1-3� / Dantestraat / Pliniusstraat 

G. Hallema (Dienst VHV), 1�60-1�62?

2 Woningbouw met winkels en garages

Pythagorasstraat, Zenostraat, Epicurusstraat, Diogenesstraat 

E.F. Groosman, 1�62

3 3 Urban Villa’s

Aristotelesstraat 2�-�� 

E.F. Groosman, 1���-1�62

 

4 Woonhuis Teng

Karl Marxstraat 6� 

J. Hoogstad, 1�61-1�6� 

5 Praktijkwoning Boerma

Schopenhauerweg 1 

H.P.C. Haan, 1�60 

Historisch waardevolle objecten

3

1

2

4 5

Het onderzoek naar de historisch waardevolle objecten is verricht 

door Paul Groenendijk. 

De hieronder opgenomen foto’s zijn van zijn hand.
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6
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6 Bejaardencentrum Jan Meertenshuis

Van Langendonckstraat �1-43� 

W. Swemle en J.H. Kranendonk 

1�62-1�64

7 RK Goede Herderkerk

Bierens de Haanweg 1 

Magis Witlox 

1�66-1�6�?

8 NH Johanneskerk

Guido Gezelleweg 1 

E. van de Ree (Kuiper, De Ranitz, Van de Ree, Van Tol) 

1�64-1�66

9 RK Kerk de Goede Herder H. Engelbewaarders

Guido Gezelleweg ��/�� 

J.G. van Heck 

1�63-1�6�

10 Ger. Petrakerk

Catullusweg 2/Pliniusstraat  

J. Boot, K. Kempers 

1�63-1�64

11 Vrije Evangelische Gemeente

Aristotelesstraat 3 

G. Gerritse 

1�6�-1�6�

12 Chr. Ger. Nebokerk

Smeetlandsedijk 2�0 

H. Geels, T.M. Bokhorst (medew.) 

1�64-1�66

beeldende kunst: Strouken (glas-in-loodramen) 

11

12
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