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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 de morfologie en planontwikkeling, hoofdopzet, groen en water, bebou

wingsbeeld, huidige situatie en recente planvorming. 

In deze studie staat Zuidwijk centraal. Het rapport wordt afgesloten met een con

clusie en het benoemen van de bijzondere kwaliteiten. 

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

Lombardijen de middenpositie in. Binnen deze reeks wijken heeft Zuidwijk een 

betrekkelijk autonome status. Zuidwijk ligt tussen het Zuiderpark in het noorden, 

enkele volkstuincomplexen en de Zuiderbegraafplaats in het oosten, de havenspoor

lijn in het zuiden en de Zuiderparkweg met daaraan parallel de metrolijn in het 

westen. Vanaf 1951 werd de wijk in ongeveer acht jaar tijd, aan de hand van het uit

breidingsplan Zuidwijk (1950 en 1953) in zes deelplannen ontwikkeld: I de Horsten, 

II de Hoge Kampen, III de Steinen, IV de Lo’s, V de Burgen, VI de Roden, VII de 

Hoeken en VIII de Velden. 
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		 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 Morfologie van het gebied en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid tot 1943 

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 en 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.1 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.2 

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 aange

legd, waardoor vruchtbaar land op het water werd gewonnen. De Riederwaard, nu 

bekend als het eiland IJsselmonde, viel ook onder zijn hoede en werd stukje bij 

beetje ingepolderd. Na drooglegging van de eerste polders werd de aangeslibde 

grond omsloten door een nieuwe dijk. Hierdoor ontstond een structuur van aaneen

gesloten komvormige polders, ieder met een eigen interne organisatie. Desondanks 

bleef het gebied niet voor overstromingen gespaard en na de stormvloed van 1164 

werd het de daaropvolgende eeuwen regelmatig geteisterd door water. Na de storm

vloed van oktober 1375 raakte een groot aantal dorpen, waaronder Ridderkerk, 

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

proberen het water te keren en werden de erven van de huizen opgehoogd. De 

Elisabethsvloed van 19 november 1421 was de grootste ramp en hierdoor kwam een 

groot deel van IJsselmonde blank te staan. Het gebied ten zuiden van de Nieuwe 

Maas bestond vanaf 1460 niet meer uit land, maar uit slijk en uiterwaarden. Toch 

bleef het gedurende de Middeleeuwen vrijwel voortdurend bewoond.3 In deze peri

ode ontwikkelden bijna alle bebouwde kernen, van oorsprong vissersdorpen, zich tot 

landbouwdorpen. Vanaf Katendrecht was er sinds de tijd van Karel de Stoute een 

veerverbinding naar Rotterdam op de noordoever en onder Napoleon werd de eerste 

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

van Katendrecht als veerhaven versterkt; er kwamen een aantal herbergen en loge

menten en rijke Rotterdamse families lieten hun buitenhuizen in de omgeving van 

deze oversteek bouwen op de zuidoever. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide bij de gemeente Rotterdam 

de behoefte aan uitbreiding van het grondgebied op de Linker Maasoever. Het oude 

kleidorp Charlois werd in 1895 door de gemeente Rotterdam geannexeerd, waardoor 

ook de polder Charlois tot de gemeente Rotterdam behoorde. Enkele jaren daarna 

startte het gemeentelijk Havenbedrijf met de ontwikkeling van grote havenuitbreidin

gen, zoals de aanleg van de Maashaven. Hierdoor moest het oude dorp Katendrecht 

verdwijnen. 

De enorme economische ontwikkeling van Rotterdam-Zuid in het laatste kwart van 

de negentiende eeuw bracht ook een sterke groei van de bevolking met zich mee; 

vooral van de Zuid-Hollandse eilanden, uit Zeeland en uit Noord-Brabant trokken 

veel mensen naar het gebied. De eerste verstedelijkingsoperaties die in Rotterdam-

Zuid plaatsvonden waren dan ook voor het grootste deel bepaald door de grenzen 

en barrières die de havenbekkens en uitdijende infrastructuur opwierpen; de lijnen 

en vormen van de landschappelijke ondergrond waren in deze ontwikkeling van 

secundair belang. Woongebieden als de Afrikaanderwijk, de Bloemhof, Tarwebuurt, 
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De Linker Maasoever in 1945 

De locatie van de Zuidelijke tuinsteden was 

tot de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks 

bebouwd. 

Rotterdam groeide voor de oorlog gestaag in 

zuidelijke richting volgens het waaiervormige 

patroon van het Algemeen Uitbreidingsplan 

Linker Maasoever van Witteveen uit 192�. 

Het meest vooruitgeschoven teken van verstede

lijking was de havenspoorlijn. 
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Herziening Algemeen Uitbreidingsplan Linker 

Maasoever van Witteveen 

In 193� werd het uitbreidingsplan herzien. Ten 

zuiden van een vereenvoudigde waaiervormige 

bebouwingsopzet werd aan de nieuwe stadsrand 

het Zuiderpark voorzien. 

9 



          

             

         

 

          

         

            

            

       

            

 

	 	 	

          

            

             

             

          

        

             

            

           

          

          

             

          

        

   

            

          

        

           

        

             

            

           

          

          

           

          

      

	 	 	

               

         

            

              

        

              

           

          

Carnissebuurt en Charlois werden in de eerste jaren van industrialisatie gebouwd, 

maar lieten met de eentonige straten, de directe nabijheid van haven of industrie en 

de slechte kwaliteit van de huizen veel te wensen over. 

Hoge grondprijzen als gevolg van speculaties, weinig vertier en gebrekkige ver

bindingen met het stadscentrum waren de hoofdredenen dat weinig ‘autochtone’ 

Rotterdammers vrijwillig in het zuidelijke deel van de stad gingen wonen. De bevol

kingsgroei van ‘Zuid’ kon daardoor niet aan de hoge verwachtingen van de bouwon

dernemers voldoen en verscheidene woningbouwprojecten bleven onvoltooid. Een 

groot deel van de voormalige gemeente Charlois bleef daarom nog lange tijd agra

risch gebied. 

Algemene uitbreidingsplannen voor Zuid 

Met de planontwikkeling voor de woongebieden van het zuidelijk stadsdeel werd 

reeds aan het begin van de twintigste eeuw gestart. Granpré Molière, P. Verhagen 

en A.J.Th. Kok bogen zich vanuit de overtuiging dat stedenbouw ‘de natuur in de 

stad moet brengen en het terugvloeien naar het omringende land in banen van orde 

leiden’, ongevraagd over een uitbreidingsplan voor de Linker Maasoever waaraan zij 

een overzichtsplan voor IJsselmonde koppelden (1921)4. Het eerste gemeentelijke 

plan waarin van een mogelijke stadsvorming op ‘Zuid’ sprake was kwam uit de pen 

van de directeur van de dienst Gemeentewerken, H.S. de Roode (1924). De Roode 

hanteerde daarbij net als de chef van de Hoofdafdeling voor Stadsuitbreiding en 

gebouwen, W.G. Witteveen, in het Algemeen Uitbreidingsplan (1927) een sterk esthe

tische vormentaal. Dit laatste plan bestemde vrijwel het gehele agrarische gebied 

van het vroegere Charlois tot woongebied. In 1938 werd een herziening van dit plan, 

wederom door Witteveen opgesteld, goedgekeurd. Bij het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog waren tuindorp Vreewijk en tuindorp Sportdorp gerealiseerd, maar 

grote delen bleven onuitgevoerd5. 

Om de eerste woningnood te kunnen opvangen werden in 1941 op de Linker 

Maasoever door het gemeentebestuur van Rotterdam, op voorspraak van het rege

ringscommissariaat voor de Wederopbouw, een drietal nooddorpen ingericht, name

lijk Wielewaal, Smeetsland en het Brabantse dorp. De eerste twee werden nooit 

afgebroken en hebben sinds enkele jaren een permanente status. 

In 1949 stelde de toenmalige directeur van de dienst Stadsontwikkeling ir. C. van 

Traa het uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker Maasoever op. Dit plan haakt in op 

een aantal grote lijnen (de hoofdinfrastructuur), die reeds door Witteveen voor de 

oorlog waren uitgezet. Dit uitbreidingsplan was het richtinggevend kader voor de 

completering van het zuidelijk stadsdeel bestaande uit de wijken Pendrecht, Zuidwijk, 

Lombardijen en IJsselmonde en het Zuiderpark. Zuidwijk was de eerste woonwijk in 

deze reeks van volkshuisvestelijke experimenten die werden aangelegd in de voor

malige polder van Smeetsland en het Karnemelkseland. 

Planontwikkeling Zuidwijk vanaf 1943 

De opzet van Zuidwijk is tot stand gekomen op basis van de ideeën die tijdens de 

oorlog door de zogenaamde Studiegroep Bos waren ontwikkeld. De toenmalige 

directeur van de Rotterdamse Dienst voor de Volkshuisvesting ir. Bos stelde in 1943 

onder zijn leiding een groep samen met onder andere de architect W. van Tijen en 

gemeenteambtenaren uit de onderwijssector, sociale zaken en volksgezondheid. In 

1946 publiceerden zij hun studie met de titel De stad der toekomst, de toekomst der 

stad. Het was ‘geschreven als een programma voor de wederopbouw van Rotterdam 

na de oorlog, maar tegelijkertijd als inventarisatie van uitgangspunten voor woning

10 



            

           

         

         

 

           

                

          

             

         

           

           

            

             

              

            

           

             

             

         

           

          

            

          

           

           

              

          

       

              

           

          

               

          

      

bouw en stadsontwikkeling in het algemeen’.6 Volgens Noud de Vreeze - specialist in 

de geschiedenis van de volkshuisvesting - is het ‘een omvangrijk manifest geworden, 

een diepgaande en veelzijdige weergave van de veronderstelde samenhang tussen 

individuele maatschappelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de fysiek ruimtelijke 

omgeving’.7 

Om het stedelijke leven en tegelijkertijd de gemeenschapszin te stimuleren stelde 

de groep Bos voor om de stad niet de rug toe te keren maar een ‘betere structure

ring te realiseren in herkenbare concentrische cirkels als territoria van verschillende 

schaal en betekenis rond de individuele woning: de buurt, de wijk, het stadsdeel, het 

stadsgeheel en het stadsgewest’, ook wel distributieplanologie genoemd.8 Bos stelde 

in navolging van het gedachtegoed van Clarrence Perry (the neighbourhood-unit of 

wijkgedachte) dat door middel van de woningbouw een bijdrage geleverd kon worden 

aan de welvaartsstad. De wijkgedachte werd gezien als een bouwsteen om aan het 

gemeenschapsgevoel van de stad - het stedelijk leven - vorm te geven. De geschie

denis had aangetoond dat dit op het niveau van de gehele stad niet mogelijk was. 

De stad was daarvoor te onoverzichtelijk, te chaotisch, te mechanisch en te materi

alistisch. Op het niveau van de woonwijk kon de wijkgedachte wel geconcretiseerd 

worden. In De stad der toekomst, de toekomst der stad is een voorbeeldplan opgeno

men voor een woongebied op de zuidoever van Rotterdam op enige afstand van de 

bestaande woongebieden, dat ruimte bood aan 20.000 bewoners. De tussenliggende 

zone werd bestemd voor een parkgordel, het Zuiderpark. Bij het vaststellen van 

de grootte van de wijk fungeerden de begrippen overzichtelijkheid en hanteerbaar

heid als maatstaf. Het onderzoek van Lynd (Middletown) en Feder (Die neue Stadt) 

definieerden de optimale grootte voor een middelmatig grote nederzetting van circa 

20.000 inwoners: ‘De afstanden binnen een dergelijke woonwijk zijn te voet zonder 

bezwaar af te leggen; kinderen en huisvrouwen kunnen school en winkel gemakkelijk 

bereiken’. Het was vooral Van Tijen die aan dit voorbeeldplan vorm gaf. Dit plan was 

de eerste in Nederland ondernomen poging om een sociaal-culturele strategie van 

samenlevingsopbouw stedenbouwkundig te vertalen. Uit het voorbeeldplan ‘spreekt 

het verlangen om tegemoet te komen aan de zin voor orde en structuur’ ... ’Tevens 

wordt de noodzakelijkheid erkend, dat er leiding wordt gegeven aan een bepaalde 

vormgeving ter overwinning van de huidige chaotische toestand. Wie leiding wil 

geven moet zelf duidelijk zien, welk doel hij wil bereiken. Ons staat voor ogen een zo 

rijk mogelijk geschakeerd gemeenschapsleven, waarin de enkeling tot zijn recht kan 

komen door individuele vrijheid en sociale verbondenheid.’ 

11 
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Montages 

De montage van het plan uit 19�� over het de basis vormt voor de ruimtelijke hoofdstructuur. 

Uitbreidingsplan Linker Maasoever uit 192�, en De montage van het plan uit 19�� op een kaart 

de herziening ervan uit 193� toont aan dat de uit 1999 laat zien dat Zuidwijk uiteindelijk in zui

waaiervorm van het plan Witteveen nog steeds delijke richting is opgeschoven. 

13 



	 	

        

       

     

       

    

     

      

      

      

       

     

      

       

      

	 	 	 	 	

      

     

       

      

       

    

   

Linker Maasoever 1946 

In het plan voor Zuidwijk uit 19��, wordt gepleit 

voor de aanleg van een groengordel direct ten 

zuiden van de vooroorlogse stadsrand. Ten 

zuiden van dit Zuiderpark liggen Zuidwijk en het 

schematisch aangeduide ‘Westwijk’ of ‘Waalwijk’ 

(het latere Pendrecht) als te onderscheiden 

eenheden in het groen. Een randweg, parallel 

gelegen aan de havenspoorlijn, vormt de beëin

diging van de stad. Ondanks de aanzienlijke 

afstand tussen de nieuwe wijken en de vooroor

logse stad, werden de uitbreidingen nadrukkelijk 

georiënteerd op de bestaande stad. Een veel

heid aan wegen verbindt de nieuwe wijken met 

het centrum van het zuidelijke stadsdeel, het 

Zuidplein. 

Voorstel Zuiderpark van architectengroep de 

Opbouw het Zuiderpark in het plan Witteveen. Gepleit 

In 1939 kwam de Architectengroep Opbouw werd voor een park met een grote actieve 

met de polemische studie Groenplan Rotterdam. gebruikswaarde. (in schaal vergelijkbaar met 

Onderdeel van dit plan was een voorstel voor de hierboven opgenomen afbeelding) 

1� 



     

	

         

    

   

      

     

 

      

      

      

       

       

  

        

     

     

      

     

     

        

 

Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten 

Randbebouwing Verkavelingen 

Voorzieningen 

Totaalbeeld 

Hoofdopzet 1946 

In het plan uit 19�� is Zuidwijk verdeeld in een 

aantal duidelijk te onderscheiden buurten. 

Hoofdwegen, waterlopen en randbebouwing 

markeren de grenzen tussen de buurten. De 

buurten onderscheiden zich verder door sterk 

verschillende verkavelingen. 

Met het Zuiderpark wordt een verbinding gelegd 

middels een waterpartij die diep doordringt in 

de wijk. De wijkvoorzieningen zijn gelegen langs 

de oostelijke weg richting Zuidplein en langs de 

belangrijkste weg die van oost naar west midden 

door Zuidwijk loopt. 

Deze weg, de latere Slinge, heeft een sterk a- Binnen de buurten zijn kleinere concentraties 

symmetrisch profiel. Aan de noordzijde vormt van voorzieningen opgenomen. Deze liggen aan 

de bebouwing een aaneengesloten wand, aan een stelsel van routes en ruimtes die de buurten 

de zuidzijde is een reeks vrijstaande gebouwen onderling verbindt. 

voorzien. 
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Ingenieur Van Tijen 

De stedenbouwkundige hoofdstructuur van Zuidwijk en het deelplan voor buurt I, ‘de 

Horsten’, zijn ontworpen door Van Tijen in opdracht van de dienst Stadsuitbreiding 

en Wederopbouw van de gemeente Rotterdam. Van Tijen (1894-1974) was een 

Nederlander die na enkele omzwervingen, waaronder een onafgemaakte studie 

rechten, een alternatieve dienstplicht in West-Sumatra en een opleiding tot irrigatie-

ingenieur aan de Technische Hogeschool van Bandoeng, vanwege een polioaanval 

terugkeerde naar zijn vaderland waar hij besloot zich te wijden aan een carrière 

in de woningbouw. Auguste Plate, de voormalige directeur van de Rotterdamse 

Dienst Volkshuisvesting (1917-1923) wierp zich op als zijn mentor en coach. Samen 

werkten zij aan de ontwikkeling van moderne bouwsystemen, waaronder het korrel

beton-gietsysteem. Zijn kennismaking met architect L.C. van der Vlugt en later ook 

met bouwkundig ingenieur J.H. van den Broek zijn de eerste stappen in zijn ontwik

keling van ‘woningingenieur’ tot architect. Van Tijen maakte naam als architect met 

de woontoren aan de Parklaan (1933) en de Bergpolderflat (1934) in Rotterdam. 

Als stedenbouwer toonde hij zijn kunde voor het eerst in het woningbouwplan De 

Pol in Zutphen, waar hij in opdracht van de industrieel Reesink een kleine woonwijk 

ontwierp en bouwde. Van Tijen trad toe tot de Rotterdamse vereniging Opbouw die 

sterke banden onderhield met de Amsterdamse architectengroep de 8. Zijn bijdrage 

aan de discussie over de toekomst van de architectuur en de toekomst van de stad 

beperkte zich dan ook niet tot de nationale polemiek, waarvan onder andere Granpré 

Molière, Vegter, Berghoef en Wieger Bruin voorvechters waren, maar strekte zich uit 

tot het Congrès International Architecture Modern (CIAM). Van Tijen had geen vaste 

overeenkomst met de gemeente Rotterdam, maar werkte op contractbasis. Hij stelde 

zijn stedenbouwkundige ontwerpen in de CIAM-congressen ter discussie. 

In 1945, direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, kreeg het Bureau 

Van Tijen en Maaskant op voorspraak van de N.V. Volkswoningbouw en de directeu

ren van de diensten Stadsontwikkeling (C. Van Traa) en Volkshuisvesting (A. Bos) 

de opdracht om het basisschema voor ‘een stedelijke tuinwijk’ te ontwerpen. De 

opdracht werd uitbesteed aan een ‘deskundige kracht uit de particuliere architec

tenwereld’, omdat de gemeentelijke diensten op dat moment met een personeelste

kort kampten. De keuze voor het Bureau Van Tijen en Maaskant was reeds eerder 

gemaakt. Vooruitlopend op deze officiële aanstelling was het bureau in het voorjaar 

van 1943 reeds uitgenodigd om in de studiegroep Bos mee te werken aan een 

Ontwerp Zuiderparkgordel van C. Hanekroot 

Een verklaring voor het verder naar het zui

den schuiven van Zuidwijk kan gevonden 

worden in de ontwikkeling van de ideeën over 

het Zuiderpark. Het vooroorlogs pleidooi van 

Architectengroep Opbouw voor een sterk 

utilitair park wordt in het ontwerp voor het 

Zuiderpark ter harte genomen. In 19�1 wordt 

het ontwerp van de hand van Hanekroot voor de 

Zuiderparkgordel gepubliceerd. In vergelijking 

met de groengordel zoals beoogd in het plan 

voor Zuidwijk uit 19��, is de ruimte die het park 

vraagt beduidend groter geworden. Desondanks 

wordt in de toelichtende brochure over de 

Zuiderparkgordel op voorhand gemeld dat niet 

voor alle gewenste activiteiten in Rotterdam-Zuid 

voldoende ruimte gevonden is. 
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voorbereidende studie voor de detaillering van een woonwijk ter grootte van circa 

17.500 inwoners, gelegen in het in herziening genomen Uitbreidingsplan in hoofd

zaak Linker Maasoever (1938). Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat 

het bureau het plan tot en met het definitieve ontwerp zou maken, besloot de dienst 

Stadsontwikkeling de opdracht te beperken toen Van Tijen per 1 november 1945 tot 

raadslid in de gemeenteraad van Rotterdam werd gekozen. Uiteindelijk vervaardigde 

het bureau enkele voorstudies, een schetsontwerp, een uitgewerkt schetsontwerp op 

een schaal van 1:1000, een toelichting en een rapport over de sociale en culturele 

uitgangspunten van het plan. In datzelfde jaar diende Van Tijen een schetsontwerp 

en een toelichting in die grotendeels overeenkwamen met de uitwerking die hij in de 

oorlog reeds als voorbeeldplan had ontwikkeld voor De Stad der toekomst, toekomst 

der stad. De opzet van dit plan wordt in hoofdzaak bepaald door drie verkeerswegen 

waarvan de twee radiaalwegen die vanaf het Zuidplein in zuidelijke richting voeren 

ook al in het oude structuurplan (1938) aanwezig waren. De derde verkeersweg, de 

oost-west lopende ruggengraat van de wijk deelt deze op symmetrische wijze op in 

twee delen. De wijk, voor het grootste deel bedoeld voor de huisvesting van arbei

ders, zou opgebouwd worden uit 4300 woningen, waarvan 85% in laag-, en 15% in 

etagebouw. In deze versie gaf Van Tijen aan dat hij de etagebouw alleen plaatste 

als randbebouwing: in de noordelijke buurten als afscherming langs de doorgaande 

wegen en in de zuidelijke buurten als afzoming van de wijk. De noordelijke mid

denbuurt, die in direct contact stond met het Zuiderpark werd bestemd voor midden

standswoningen en eventueel ‘beter gesitueerden’. De twee daaropvolgende jaren 

gebruikte Van Tijen om dit schetsontwerp verder uit te werken tot wat in de gemeen

telijke stukken wordt omschreven als een ‘schema-plan’. 

Aan de detaillering van de woonbuurten werd vanaf begin 1946 gewerkt. Van Tijen 

maakte hierbij gebruik van de suggesties van de medewerkende architecten 

J. Bakema (zuidwestbuurten VII en VIII), E. Groosman (noordelijke buurten I en IV), 

G. Rietveld (noordelijke middenbuurten II en III) en Romke de Vries (zuidoostbuurten 

V en VI). Aan iedere meewerkende architect werd een basiskaart uitgereikt waarop 

voor een deel van Zuidwijk de hoofdwegen en de plaatsing van de randvolumes als 

vaste kaders waren uitgezet. Deze randvolumes waren dwars op de straten gepositi

oneerd om een doorgaande randbebouwing te doorbreken. De bijdrage van Rietveld 

lag in het verlengde van zijn CIAM-studieopdracht voor het nieuw te bouwen dorp 

Nagele in de Noordoostpolder. In deze studie had Rietveld geëxperimenteerd met 

een zelfgekozen thema, namelijk de ‘typologie van een polderweg waarbij de lintbe

bouwing van de polderwegverkaveling zich van een rurale naar een urbane dichtheid 

ontwikkeld’.9 Zijn voorzetten voor Zuidwijk zijn een uitwerking van dit polderweg-

thema, waarbij hij de verkaveling met losse kernwoningen transformeerde naar een 

model met strokenbouw binnen de kaders die de gemeente Rotterdam had uitgezet. 

Volgens architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen had Rietveld ‘een stedebouwkun

dig ontwerp ontwikkeld dat tot op zekere hoogte flexibel was ten aanzien van de 

esthetische detaillering van de architectuur en infrastructuur, ten aanzien van sociale 

differentiatie en ten aanzien van bouwwijze’.10 Uiteindelijk stelde Rietveld voor de 

noordelijke middenbuurten een organische hoofdstructuur voor. In augustus 1946 

presenteerde Van Tijen het uitgewerkte plan aan de diensten, die het ontvingen met 

enthousiaste bewoordingen als: ‘de bouwsteen van een moderne stadsgemeenschap 

[... die] haar betekenis verkrijgt door het bevorderen van een veelzijdig sociaal con

tact binnen de wijk, van een sterk gemeenschapsleven en van persoonlijke mede

verantwoordelijkheid der wijkbewoners’; een eerste vrucht van de wijkgedachte, die 

‘voor de stadsbewoner de mogelijkheid (schept) om in zijn wijk de sfeer te vinden, 

waarbinnen zijn sociale en culturele aspiraties zich kunnen verwezenlijken, welke 
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de grondslag vormen voor een nieuwe stedelijke cultuur’. Omdat op dat moment het 

nieuwe uitbreidingsplan voor Zuid nog moest worden vastgesteld kon de gemeente

raad officieel nog niet overgaan tot reservering van de grond en het was dus ook niet 

mogelijk om Van Tijen en Maaskant de vervolgopdracht te geven om het ontwerp uit 

te werken tot een uitbreidingsplan in onderdelen en architectonisch in te vullen11 . 

De eerdergenoemde N.V. Volkswoningbouw werd gevraagd om een uitvoerende 

woningbouwvereniging - de stichting Zuidwijk - op te zetten die ook na de realisatie 

van het plan het beheer van de wijk op zich zou nemen. Dit was een initiatief waar 

onder andere de voormalige directeur van de Rotterdamse Dienst Volkshuisvesting 

(1917-1923) Auguste Plate en Van Tijen zich aan hadden verbonden. In deze fase 

volgend op de positieve beoordeling van Van Tijens plan, stelden de verantwoorde

lijke gemeentelijke diensten de eerste wijzigingen voor. Zo moest het aantal inwoners 

worden opgevoerd tot 20.000 en het aantal middenstandswoningen toenemen. Ook 

de starre etagebouwranden van de noordelijke woonbuurten werden vanuit de afde

ling Stadsontwikkeling bekritiseerd. In december 1947 verscheen dan uiteindelijk het 

Programma voor het ontwerp van Zuidwijk. Dit rapport was grotendeels opgesteld 

door een ‘ex-werknemer’ van Van Tijen, Hovens Greve die als stedenbouwkundig 

onderzoeker in dienst was getreden bij Stadsontwikkeling. In het schemaplan van 

1947 dat voorafgaand aan dit rapport werd ontworpen, werd het wegenschema aan

zienlijk veranderd; de rechtstreekse uitvalswegen werden vervangen door fiets- en 

wandelpaden. Het doorgaande verkeer werd over een ‘snelweg’ langs de noordelijke 

rand van de wijk geleid, die in westelijke richting naar de tunnel en industriegebieden 

liep en in oostelijke richting naar de bruggen. De verbindingsweg met de wijkcentra 

van Vreewijk en het toekomstige Pendrecht liep van oost naar west centraal door de 

wijk. Het centrale deel van deze weg werd bestemd als wijkcentrum en hier omheen 

werden zeven buurten gegroepeerd, te weten zes volksbuurten en een midden

standsbuurt. 

In mei 1948 werd uiteindelijk begonnen met de ontwikkeling van een plan in hoofd

zaken, nadat een begeleidingscommissie werd geformeerd waarin naast Van Tijen, 

Denijs van de dienst Volkshuisvesting en Hovens Greve en Verhof van de dienst 

Stadsontwikkeling zitting hadden. Er werd overeengekomen dat Van Tijen een gede

tailleerd schetsplan zou maken dat door Stadsontwikkeling uitgewerkt zou worden tot 

een rechtsgeldig uitbreidingsplan. Op 30 december 1948 werd het schetsplan inge

diend. Dit ontwerp bevatte naast een structuurplan voor de gehele wijk een gede

tailleerde uitwerking (schaal 1:1000) voor de meest noordoostelijk gelegen midden

standswijk Buurt I. Het structuurplan werd voorzien van een schriftelijke toelichting 

getiteld ‘Toelichting bij het ontwerp verkavelingsplan voor Zuidwijk’ en hierin werd een 

principiële overeenstemming bereikt inzake de basisinfrastructuur en de hoofdinde

ling van de wijk. In deze versie is de gehele positie van de wijk verschoven in zuid

westelijke richting, waardoor de wijkgrens nagenoeg samenvalt met de havenspoor

lijn. Deze verschuiving vloeit voort uit het ontwerp dat J.G.M.C. Hanekroot maakte 

voor de Zuiderparkgordel. Hij vergrootte het park om zo aan alle wijkoverstijgende 

recreatieve, met name actieve, behoeften van de bewoners van het zuidelijk stads

deel te kunnen voldoen. Het grootste deel van het ontwerp voor het Zuiderpark ging 

vooraf aan de vaststelling van het structuurplan Linker Maasoever in 1949. 

Planintenties 

In de toelichting benadrukte Van Tijen een aantal zaken, waaronder het ‘stedelijke’ 

karakter van de wijk. Hij stelde Zuidwijk voor als een onderdeel van het stedelijk 

gebied: ‘In de detaillering van de groengordel en van Zuidwijk zelf zal tot uitdruk
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king moeten komen, dat beide een deel vormen van het stedelijk geheel en dat niet 

Zuidwijk een zelfstandig tuindorp is door de groengordel van het geheel gescheiden’. 

Dit is een ruimtelijke voorstelling van het ‘stedelijke’ karakter, het wordt niet ingezet 

als een middel om een nieuwe stedelijke cultuur te definiëren. De intenties die aan 

Zuidwijk ten grondslag liggen zijn eerder van sociaal-culturele aard. Volgens Arnold 

Reijndorp is Zuidwijk dus ‘te beschouwen als een vrij letterlijke, ruimtelijke vertaling 

van het concept gemeenschap’.12 Sociologe M.J. van Doorn-Jansen deed in de jaren 

vijftig onderzoek naar de realisering van de wijkgedachte in Zuidwijk. Zij beschouwde 

de wijk tegelijkertijd als ‘paradepaard’ en ‘de testcase van de wijkgedachte in haar 

meest zuivere vorm’. Ondanks de vrij letterlijke ruimtelijke vertaling van het concept 

werd er niet vanuit gegaan dat de nieuwe stedelijke cultuur vanzelf zou ontstaan. Om 

de gemeenschapszin tussen alle nieuwe bewoners te bevorderen zou de stichting 

De Zuidwijkse gemeenschap worden opgericht, waarvan iedere huurder verplicht lid 

was. Ongeacht zijn herkomst of status, zou hij onderdeel zijn van een gemeenschap 

die gebaseerd was op gelijkheid. Van Tijen was ervan overtuigd dat in Zuidwijk ‘de 

zelfwerkzaamheid van individu en groep ’...’ er volle kansen’ zou kunnen krijgen.13 

Hoewel Van Tijen op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen in de sociolo

gie, zijn die nieuwe ideeën nauwelijks terug te vinden in de toelichting op het uitbrei

dingsplan van Zuidwijk. In vrij algemene bewoordingen stelde hij dat Zuidwijk ‘een 

van de reële vruchten van de pogingen uit de oorlogsjaren’ ... is, ‘om tegenover de 

vooroorlogse werkelijkheid een andere na-oorlogse te stellen. Veel van die pogin

gen zijn anders gelopen dan men had gehoopt. Maar niet alle. Ondanks alles is het 

geenszins waar, dat wij sociaal terug zouden zijn in 1940. Het plan Zuidwijk is er een 

van de bewijzen van. Het heeft in zich de kans van een grootse realisatie van onze 

democratische mogelijkheden’.14 

Deze tegenstelling tussen de voor- en naoorlogse situatie kwam ook tot uitdruk

king in het onderzoek dat de Rotterdamse dienst Volkshuisvesting eind jaren vijftig 

verrichte naar de manier waarop de bewoners de openheid, respectievelijk beslo

tenheid van hun eengezinswoningen en tuin in Pendrecht en Zuidwijk ervaarden. 

Volgens een grote groep sociologen, psychologen en pedagogen was de (vooroor

logse) 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 kwamen. In de woorden van psy

choloog Linschoten: ‘Zoals het lichaam de persoonlijke individualiteit begrenst, ons 

eigenste huis is, zo begrenst de woning de sociale individualiteit’.15 De straat werd 

bestempeld als het domein van ‘de massamens en de massajeugd’ waar iedere vorm 

van gemeenschapsvorming onmogelijk was. Een open gezinsleven werd als een van 

de belangrijkste oorzaken aangewezen van een gebrekkige sociale groei. Er werd 

dan ook gepoogd een domein te creëren dat tot een ‘ideale socialisatie’ zou leiden. 

Doelgroep en het programma van eisen 

De toekomstige bewonersgroep wordt in de toelichting alleen in zeer algemene 

termen aangeduid met ‘middenstanders en arbeiders’. Diegenen die ‘voor de uitoe

fening van hun beroep aangewezen zijn op de tegenoverliggende rivieroever, vooral 

op de - ook als werkgebied steeds belangrijker wordende - Rotterdamse stadskern’ 

werden als een afzonderlijke doelgroep aangemerkt. Naast werknemers in de uit

dijende havensector werd dus ook op de groeiende dienstensector ingespeeld. Uit 

het in 1955 door de dienst Volkshuisvesting van Rotterdam uitgevoerde onderzoek 

- Plattelanders en stadsmensen - naar de verstedelijking en de typering van de toe

komstige bewoners van de zuidelijke stadswijken, bleek dat er een scheiding bestond 

in de sociale waardering voor bewoners van de Linker- en Rechter Maasoever. Op 

‘Zuid’ woonden ‘de boeren’, of volgens Blijstra ‘Plattelanders (grotendeels afkomstig 
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uit de Zuid Hollandse of Zeeuwse eilanden en deels uit de noordelijke en zuide

lijke provincies), die nog niet waren ‘verstedelijkt’16. Deze vooral op psychologische 

aspecten terug te voeren tegenstelling tussen het meer ‘elitaire’ noorden en het 

zuiden van de ‘gewone mensen’ was reeds ten tijde van de planning van Zuidwijk 

aanwezig maar werd in de definitie van de doelgroep niet specifiek benoemd noch 

genegeerd. Het was duidelijk dat enerzijds rekening gehouden moest worden met de 

grote verscheidenheid aan herkomstgebieden van de bewoners, maar dat het slagen 

van de wijk anderzijds ook afhankelijk was van de wil van de bewoners: ‘van de pio

niersgeest van de eerste bewoners. Van het incasseringsvermogen, van de goede 

wil, van de bereidheid tot het brengen van kleine persoonlijke offers, hangt tenslotte 

ook het slagen van Zuidwijk af’.17 

In het programma van eisen voor Zuidwijk werden geen afzonderlijk leeftijds

categorieën opgenomen. De verhouding tussen laagbouw (1 of 2 woonlagen), etage-

bouw (3 tot 5 woonlagen) en hoogbouw (10 tot 12 woonlagen) was 20-45% : 50-75% 

: 5 %. Het totaal aantal woningen zou circa 6.300 bedragen, waarvan 1.550 stuks 

(25% middenstandswoningen) en 4.750 (75% arbeiderswoningen). Zuidwijk beslaat 

een grondgebied van 115 hectare. Binnen het totale plangebied werden door de 

gemeente verschillende bestemmingen aangewezen, waarvan 95.22 ha was bestemd 

als bouwterrein voor woningen, winkels en buurtbedrijven met bijbehorende straten 

inclusief buurtgroen. 11,53 ha werd gereserveerd voor bijzondere bestemmingen 

zoals scholen, kerken en vereniginggebouwen. Voor singels en groen langs hoofd

wegen werd 4 ha aangewezen, 1,45 ha werd bestemd als industrieterrein t.b.v. wijk-

verzorgende bedrijven, zoals een bakkerij en een meelfabriek en 1,77ha voor water. 

De resterende 1,03 ha werden bestemd voor terreinen voor sport en spel. Buiten de 

grenzen van het plangebied lagen nog circa 15 ha met terreinen (schoolwerktuinen, 

speelbosjes, schoolsportvelden, passief groen langs de zuidrand en water) die tot de 

reële behoeften van de wijk werden gerekend. Vijf vierkante meter groen per inwoner 

voor passieve recreatie was de gebruikelijke norm in 1948. Binnen het uitbreidings

plan was daarvoor onvoldoende ruimte, maar gezien de nabijheid van het Zuiderpark 

werd er niet aan vastgehouden. 

Volkstuinen en sportvelden die niet tot de schoolvoorzieningen behoorden, werden 

in het uitbreidingsplan buiten beschouwing gelaten omdat deze enkel op stadsdeel-

niveau werden ingepast. Op wijkniveau werd een winkelstrook geprojecteerd aan het 

centrale deel van de Slinge. Deze locatie werd geschikt geacht voor winkels die een 

buurtoverstijgende functie vervulden, zoals bloemenzaken en kantoorboekhandels. 

Dit is in overeenstemming met de studie De stad der toekomst, de toekomst der stad: 

‘De winkels hebben een natuurlijke neiging tot concentratie aan enkele hoofdstraten; 

hoeken van woonstraten zijn geliefkoosde plaatsen voor het vestigen van een winkel 

voor dagelijkse consumptiegoederen’.18 Aan de buurtwinkels, waartoe ook de kruide

nier, melkboer, slager, vishandel en drogisterij werden gerekend, werd een sterk soci

aliserende rol toegedicht. Naast de praktische nabijheid, want ‘voor deze boodschap

pen kunnen de vrouwen “even uitlopen” in haar werkkleding (zij het zonder schort)’, 

was de buurtwinkel volgens Bos de plek waar ‘de huisvrouw in haar element’ was, 

‘het menselijk contact is voor haar hierbij van de grootste betekenis, zij stelt belang 

in de gebeurtenissen in de kring van mensen met wie zij dagelijks in aanraking komt, 

en zij speurt naar de samenhang en controversen tussen de winkels en bewoners 

van de buurt’.19 
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Uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker 

Maasoever 1950 

Het erkende kader voor de naoorlogse uitbrei

dingsplannen op Rotterdam Zuid tot circa 19�0. 

Uitbreidingsplan Zuidwijk, 1949 

Zuidwijk is in infrastructureel opzicht vervlochten 

met de aangrenzende woonwijken Pendrecht en 

Lombardijen. Los daarvan is het ontworpen als 

een betrekkelijk zelfstandig deel van de stad. 

Het Plan in hoofdzaak Zuidwijk dat op 4 augustus 1949 werd vastgesteld door de 

Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam en op 10 januari 1950 goedgekeurd 

door het College van Gedeputeerde Staten is de ruimtelijke basis en het juridisch 

fundament van de stadsuitbreiding. De wijk is in principe de eerste uitbreiding van de 

zuidelijke oever en is ontworpen als de centrale wijk van het stadsdeel – Pendrecht, 

Zuidwijk en Lombardijen. IJsselmonde is daar in een latere fase bij aangehecht. 

Zuidwijk stond aan de basis van een sterke oost-west georiënteerde ontwikkelings

reeks van wijken die Rotterdam-Zuid zou moeten klaarmaken voor een bevolking van 

ongeveer 232.500 inwoners, waarvan 168.800 reeds woonachtig waren in de oudere, 

vooroorlogse wijken. 
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Linker Maasoever 1949 

De verschuiving van Zuidwijk en het inmid

dels tot Pendrecht omgedoopte Westwijk in 

zuidelijke richting werd geformaliseerd met het 

Uitbreidingsplan in Hoofdzaak Linker Maasoever 

uit 19�9. Dit uitbreidingsplan en de schetsen 

voor Zuidwijk uit 19�9 laten ten opzichte van 

19�� een schaalvergroting zien. 

De wijken worden groter, de stadsuitleg omvang

rijker door de toevoeging van Lombardijen als 

nieuw te bouwen wijk, en de infrastructuur wordt 

grofmaziger. De waaier aan wegen richting het 

Zuidplein is teruggebracht tot twee hoofdwegen 

die Rotterdam met de regio verbindt. De nieuwe 

wijken takken op deze wegen aan. De directe 

verbinding van Zuidwijk met het Zuidplein is 

daarmee komen te vervallen. Met het naar het 

zuiden schuiven van de wijken is ook de in 19�� 

beoogde randweg langs de havenspoorlijn ver

der naar het zuiden geschoven. 
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Hoofdopzet 1949 

Ten opzichte van 19�� is de wegenstructuur 

drastisch gewijzigd. De uitgesproken noordzuid 

lijn in de hoofdopzet van Zuidwijk verschuift naar 

een oostwest oriëntering. 

Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten 

Randbebouwing Verkavelingen 

Voorzieningen 

Totaalbeeld 

Het onderscheid tussen de buurten in het 

noordelijk deel van Zuidwijk wordt nog steeds 

gemarkeerd door de hoofdwegen, randbebou

wing en de verscheidenheid van verkavelings

vormen. Aan de zuidzijde van de wijk is het 

onderscheid tussen de buurten veel minder 

bepaald. De ruimtescheidende hoofdwegen 

zijn niet meer aanwezig en de verkavelingen zijn 

gelijkvormig. Ook de waterlopen hebben geen 

structurerend beloop. 

De interne routes die de buurten onderling 

verbinden zijn sterker uitgewerkt dan in 19��. 

De twee oost-west lopende routes zijn aaneen

geregen tot een doorgaand circuit waaraan de 

buurtvoorzieningen zijn gesitueerd. 

De wijkvoorzieningen liggen met name langs 

de Slinge die, hoewel aanzienlijk smaller dan in 

19��, nog steeds een asymmetrische opbouw 

heeft. De relatie met het Zuiderpark wordt nog 

steeds vormgegeven door een waterpartij die de 

wijk indringt. 
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Veranderde hoofdopzet 

Een helder wegenschema, in hoofdzaak 

gericht op het Zuidplein, verdeelde Zuidwijk 

in het plan uit 19�� in een aantal buurten. 

Bebouwingswanden formaliseerden in het noor

delijk deel van de wijk deze opdeling. 

In 19�9 is de buurtverdeling gehandhaafd, maar 

door de gewijzigde infrastructuur is een sterke 

oost-west lijn ontstaan. De bebouwingsranden 

volgen deze nieuwe oriëntatie. 

De buurten worden in het planproces aangeduid 

met de nummers I tot en met VIII. 
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2 Het uitbreidingsplan (1950-1965) 

Zuidwijk is op basis van acht deelplannen ‘Zuidwijk I tot en met VIII’ tot stand geko

men. Deze deelplannen werden gefaseerd ontwikkeld en goedgekeurd. De grenzen 

van de deelplannen vallen samen met de grenzen van de buurten. Buurt I, ‘de 

Horsten’, een ontwerp van Van Tijen werd in 1950 goedgekeurd. Voor de invulling 

van de overige wijken werd wederom de hulp ingeroepen van gastarchitecten. Het 

Uitbreidingsplan-in-hoodzaak werd in 1953 vastgesteld door de Gemeenteraad en in 

1954 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Hieronder vielen: buurt II ‘de Hoge 

Kampen’ (Rietveld), buurt III ‘de Steinen’ (Rietveld), buurt IV ‘de Lo’s’ (Groosman) 

en buurt V ‘de Burgen’ (Bakema en Romke de Vries). De deelplannen werden door 

gemeentelijk ontwerper C. Milius bewerkt en omgevormd tot rechtsgeldige documen

ten. Hij werd geassisteerd door Henk Eysbroek. 

Het bureau Van Tijen en Maaskant had zich toen reeds teruggetrokken uit de over

eenkomst. In 1951 bleek dat de door Van Tijen voorgestelde verdeling in midden

stand- en arbeidersbuurten en bebouwingsdichtheid door grote financiële druk niet 

gehandhaafd kon worden. Dit was veroorzaakt door een combinatie van factoren, 

zoals verhoogde ontsluitingskosten, het aandringen van de Rijksoverheid op een 

beperkt grondgebruik en dus een hogere bebouwingsdichtheid en nader bodemon

derzoek. Van Tijen en Maaskant konden de nieuwe eisen niet verenigen met hun ste

denbouwkundige intenties en weigerden om het plan verder aan te passen. 

In het uitbreidingsplan van Milius werden de noordelijke middenbuurten (II en III) 

ingericht met eengezinswoningen voor arbeiders. Aanvankelijk waren deze bestemd 

voor middenstandswoningen, maar onderzoek naar de bodemgesteldheid had uit

gewezen dat alleen deze terreinen geschikt waren voor bouw zonder paalfundering: 

‘de bouw van eengezinshuizen blijkt in de praktijk financieel alleen mogelijk te zijn, 

indien de bouwkosten tot een minimum beperkt blijven. Zo is het in de meeste geval

len onmogelijk eengezinshuizen te bouwen met paalfundering. Uitgaande van de 

gedachte, dat ook het eengezinshuis als woonvorm te alle tijde gehandhaafd dient 

te worden speciaal voor de grote gezinnen, zal derhalve het plan Zuidwijk herzien 

moeten worden om de bouw van eengezinshuizen ook volgens de huidige finan

cieringsmethode mogelijk te maken’.20 Hierdoor moest de ruimte voor recreatie, die 

voornamelijk in het groen tussen de buurten was gepland, ook worden beperkt. Pas 

Bodemkaart Zuidwijk 
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in 1968 werd het bestemmingsplan van buurt VI, ‘de Roden, buurt VII, ‘de Hoeken’ 

en buurt VIII ‘de Velden’ vastgesteld. 

De deelplannen vallen binnen de kaders van de zogenaamde ‘Wederopbouwwet’, 

waardoor een systeem van landelijke bouwprogrammering tot ontwikkeling was 

gekomen. In eerste instantie speelde deze wet vooral een rol bij de regionale ver

deling van de schaarse bouwcapaciteit over weg- en waterbouw, spoorwegbouw, 

woningbouw en utiliteitsbouw, maar later werd de bouwprogrammering door de 

Rijksoverheid vooral ingezet als een instrument voor contingentering van subsidies 

voor de woningbouw. De gemeente Rotterdam had een contingent met 6.300 wonin

gen voor circa 20.000 inwoners toegewezen gekregen. Zuidwijk leverde een enorme 

bijdrage aan de verkleining van het woningentekort in de gemeente Rotterdam. 

In de toelichtingen op het uitbreidingsplan Zuidwijk werden de grenzen van de 

woonwijk vastgelegd. Aan de westzijde wordt Zuidwijk begrensd door de metrolijn 

tussen het centrum en Hoogvliet en aan de noordzijde door de Oldegaarde, de ver

bindingsweg tussen Wielewaal en tuindorp Vreewijk. Aan de oostzijde grenst de wijk 

aan de volkstuinencomplexen De Beukhoeve, Phoenix, Zonnenhof, Maasglorie en de 

Zuiderbegraafplaats. Deze groene gordel wordt aan de oostzijde afgesneden door 

de Vaanweg, de uitvalsweg die in zuidelijke richting aansluiting geeft op de geprojec

teerde Zuidelijke Randweg. De havenspoorlijn vormt de meest zuidelijke begrenzing 

van wijk. 

Neighbourhood-unit en wijkgedachte 

Zuidwijk is in opzet een semi-autonome woonwijk van ‘ideale’ afmetingen: circa 

6.000 woningen. Over de omvang van de ideale wijk werd reeds vanaf het einde van 

de Tweede Wereldoorlog een discussie gevoerd onder stadsontwerpers en stads-

sociologen. Ir. A. Bos was van mening dat de ideale wijk bestond uit circa 6.000 

woningen die 20.000 bewoners konden huisvesten, genoeg om allerlei sociaal-cul

turele, medische, jeugd- en ouderenzorg zelf te kunnen onderhouden. De discussie 

over de omvang van de ideale wijk staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk ver

bonden met de door Clarence Perry ontwikkelde ideeën over de ‘neigbourhood-unit’ 

of wijkgedachte. Uitgangspunt van de wijkgedachte is het principieel bevoorrechten 

van de identiteit van de wijk boven de relaties met andere wijken en met het omlig

gende landschap. Deze naar binnen gerichte uitgangspositie heeft haar oorsprong 

in de sociale studies van de getto. Louis Wirth, de auteur van The Ghetto noemde 

de getto de ‘natuurlijke ruimte’ binnen de orde van de stad, die zou worden bepaald 

door de menselijke intelligentie en het ontwerp.21 Dit was een gebied waarin de mens 

de ruimte had om een identiteit te ontwikkelen, die was gebaseerd op het idee van 

segregatie van een groter deel. Wirth stelde dat interactie alleen kon ontstaan vanuit 

een werkelijke identiteit; een ‘getto’ zou in dat opzicht moeten worden beschouwd als 

een ruimte van waaruit verschillen kunnen worden gecommuniceerd en van waar

uit interactie kan plaatsvinden met andere delen van de samenleving. Geforceerde 

integratie kon in de optiek van Wirth dus nooit succesvol zijn omdat dat voorbij gaat 

aan het feit dat identiteit niet kan worden gecreëerd of opgelegd van buitenaf. Deze 

naar binnen gerichte uitgangspositie, ook wel ‘inclusiviteit’ genoemd, zou dus kunnen 

functioneren als de ontstaansbron van sociale eenheid en een gevoel van gemeen

schap waardoor het individu kon deelnemen in het grotere geheel van de samenle

ving. 

Dit proces van distribueren en groeperen van de populatie heeft Wirth inzichtelijk 

gemaakt en het is dit proces dat aan de basis staat van Perry’s ‘Neighbourhood 

Unit’ (1929). Ook het idee van Wirth dat het ‘natuurlijk gebied’ verbonden was met 

het sociale verlangen van de mens om zich te distantiëren van het stedelijke nam 
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hij over. Vrijwillige afzondering werd als een psychologische en een fysieke entiteit 

beschouwd. Perry definieerde de ‘neighbourhood community’ als een ruimtelijke 

eenheid die niet werd beperkt door politieke grenzen en met een zekere onafhanke

lijkheid’, waardoor arbitraire sociale uitwisselingen mogelijk zouden zijn. Het hoofd

doel van Perry was het ontdekken van de fysieke basis voor natuurlijke interactie 

en associatie. Hiervoor keek hij naar de natuurlijke interactie die aan de basis zou 

liggen van de achttiende-eeuwse Amerikaanse gemeenschappen. Hij beschouwde 

deze locale gemeenschappen als ‘natuurlijke eenheden’ in het grotere geheel van de 

stad en als zodanig was de ‘neighbourhood unit’ nooit een revolutionair of exclusief 

gegeven. Perry geloofde dat een grote hoeveelheid sociale problemen kon worden 

opgelost met stedenbouwkundige en architectonische controle. De unit definieerde 

hij als een ruimtelijke compositie, waarin gemeenschappelijke relaties gelijktijdig in 

een territorium opereerden. Hij benadrukte daarbij het mentale belang van een dui

delijke begrenzing van de gemeenschap. Tegelijkertijd moest de unit volgens Perry 

worden beschouwd als een onafhankelijk, inclusief onderdeel in een groter verband. 

Dit betekende dat de unit voldoende interne kracht moest hebben om zichzelf onder 

externe druk te kunnen handhaven. Perry adopteerde het schooldistrict als het basis 

planningsprincipe en de fysieke grootte van een wijk werd bepaald door het gebied 

dat één basisschool kon bedienen. De school en de andere instituten, zoals bijvoor

beeld de kerk en het gemeenschapshuis, werden in dit model gegroepeerd rondom 

een centraal punt. Aan iedere hoek van de buurt zou een klein winkelcentrum 

worden gevestigd. 

Zuidwijk is binnen de Nederlandse stedelijke geschiedenis de eerste vertaling van 

het idee van de wijkgedachte. De ideeën van Perry werden bestudeerd en ontwik

keld tot een model voor een nieuwe woonwijk. Het is goed zichtbaar dat er nog 

werd geworsteld met de koppeling tussen de sociologische basis en de fysieke 

vorm van de unit. Over de wijze waarop de buurten werden geschakeld en hoe zij 

zich verhielden ten opzichte van het totaal van de wijk en het centrum deed Perry 

geen uitspraak. Zijn ‘stedenbouwkundige’ kennis en ervaringen waren daarvoor ook 

niet voldoende ontwikkeld. Het is deze stap in het ontwerpproces van Zuidwijk die 

de studiegroep Bos moest zetten. Een moeilijke stap gezien het feit dat er geen 

wetenschappelijke regels bestonden voor de vertaling van sociale modellen naar een 

ruimtelijke context. Deze stap was dan ook niet vanzelfsprekend en onomstreden. Er 

waren critici die de fysieke koppeling die Perry maakte tussen het idee van gemeen

schap en de fysieke ruimte weerlegden. Zo zag bijvoorbeeld Henry S. Churchill 

de gemeenschap niet als een constante factor. Hij stelde dat een fysieke, sociale, 

educatieve en administratieve gemeenschap geen overlappende begrippen waren. 

Volgens Churchill vonden geen van deze specifiek gedefinieerde gemeenschappen 

plaats in hetzelfde collectief of binnen een coherente groep mensen. In zijn optiek 

kon er dan ook geen sprake zijn van een samenhangend ontwerp waarin alle noties 

van gemeenschapsvorming een logische plek hadden. Voor- en tegenstanders waren 

het eens over het feit dat het maken van een stedelijke ruimte die tegelijkertijd een 

onafhankelijk-inclusieve positie innam én een duidelijke koppeling had met de rest 

van stad geen gemakkelijke ontwerpopgave was. De positie en vorm van het wijkcen

trum was daarin van cruciaal belang. 

Differentiatie 

Waarschijnlijk maakte Perry’s omschrijving van de buurt als een ‘natuurlijke eenheid’ 

uitvoerige discussies over bewuste integratie en menging van bevolkingsgroepen 

onnodig. In het ontwerp van Zuidwijk lijkt de biologische drang van een collectief 

tot fysiek samenzijn immers geaccepteerd en als uitgangspunt te zijn genomen. 
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     Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten 

Randbebouwing Verkavelingen 

Voorzieningen 

Totaalbeeld 

Gerealiseerd uitbreidingsplan, situatie 1959 

In 19�9 zijn de grootste delen van het uitbrei

dingsplan Zuidwijk gebouwd; de zuidelijke 

buurten weer duidelijker van elkaar te onder

scheiden. Hoewel de verkavelingen nog steeds 

veel meer op elkaar lijken dan in de planversie 

uit 19��, is het ruimtelijk onderscheid tussen 

de buurten toegenomen door de structurele 

wijze waarop de water- en groenstroken als buf

ferzones zijn toegepast tussen de buurten. De 

verbindende waterpartij met het Zuiderpark is 

echter verdwenen. Er zijn drie factoren die in het 

ontwerpproces als constante kunnen worden 

aangewezen: de structurele wijze waarop wand-

bebouwing is ingezet als ontwerpmiddel, de 

interne route die de buurten onderling verbindt, 

de spreiding van de voorzieningen over de wijk, 

en het asymmetrische profiel van de Slinge. 
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Kunstmatige vermenging van bepaalde bevolkings- of inkomensgroepen door middel 

van gevarieerde toepassing en plaatsing van woningtypen was nooit een punt van 

discussie in het planproces. Hierdoor werd de strakke verdeling van arbeiders- en 

middenstandsbuurten over de wijk, in principe een volkshuisvestelijke beslissing, 

ondersteund door het sociologisch-theoretisch gedachtegoed van Perry. De minimale 

differentiatie werd opgelost op het niveau van de woning en wel in de hoeveelheid 

bedden per woning (circa 12%-2 bedden, 33%-3 à 4, 44%-5 à 6, 11%-7 à 8). 

Ruimtelijke opbouw 

Hoewel er in de ruimtelijke opzet van Zuidwijk wel degelijk een hiërarchie is te her

kennen, is het correcter om te spreken van een ‘gestructureerde logica’. In principe 

is de wijk opgezet vanuit een centrale as waaraan een uitgestrekt wijkcentrum is 

gelegen. Aan beide zijden van deze as of ruggengraat, zijn vier buurten gesitueerd. 

Tevens verbond deze as de wijk in het oosten met de toekomstige wijk Pendrecht en 

in het westen met de Dordtsestraatweg ten zuiden van de Vaan. De buurten worden 

door een ringvormige verbindingsweg aan elkaar geschakeld. In de ontwerptekenin

gen van de bestemmingsplannen van Zuidwijk is deze ring als een structuur met vele 

gezichten geprojecteerd en niet als een samenhangende doorgaande lijn. Ten behoe

ve van de ontsluiting van de zuidelijke middenbuurten zijn de toegangswegen tot het 

wijkcentrum gelegen aan weerszijden van de noordelijke middenbuurten, voorzien 

van brede laanprofielen. In zuidelijke richting zijn deze wegen doorgetrokken over 

de havenspoorweg in de richting van de oost-west lopende ringweg en dienen ze 

tegelijkertijd ter ontsluiting van het tussenliggende recreatiegebied. Vanuit de doorlo

pende verbindingsweg worden de acht buurten ontsloten vanuit de buurtcentra door 

respectievelijk verzamelstraten en woonstraten. Op enkele plekken zijn woonpaden 

ingevoegd. In het plangebied moesten enkele cultuurhistorische elementen zoals 

dijken en dijkbebouwing aan de Korperweg, een deel van de Smitshoekseweg en 

het gedeelte van de Charloisse Lagedijk ten noorden van de havenspoorweg worden 

verwijderd. De boerderij ‘De Kapel’, gelegen nabij de havenspoorlijn, werd wel in het 

ontwerp opgenomen. 

Iedere woonbuurt is opgebouwd uit circa 800 woningen en bestaat in principe uit 

twee woongroepen met daartussen een langgerekte groene lob. De buurten worden 

van elkaar gescheiden door een brede laan of groenstructuur. Voor alle buurten 

is eenzelfde ordeningsprincipe gebruikt waarbinnen per woonbuurt in grote mate 

is gevarieerd. Steevast is de middelhoogbouw noord-zuid georiënteerd terwijl de 

laagbouw op het zuiden of westen in stroken is geplaatst. In buurt I, II, III, IV, VI, VII 

en VIII is deze middelhoogbouw geconcentreerd en worden door stroken laagbouw 

omgeven. In buurt V is deze opbouw losgelaten en zijn gemengde groepen bebou

wing, bestaande uit ten hoogste zes blokken middelhoogbouw omgeven door laag

bouw, geformeerd. Er is niet zoals in de eerste twee schetsontwerpen van Van Tijen 

(1946 en 1949) gepoogd per buurt een eigen identiteit op te bouwen, door de geko

zen ontwerplogica is daarvan alleen op wijkniveau sprake. Langs de buurtscheidende 

elementen werd reeds door Van Tijen op verzoek van de gemeentelijke overheid 

doorlopende wanden middelhoogbouw geprojecteerd. Daarvan zijn in de goedge

keurde versie van de uitbreidingsplannen nog enkele restanten zichtbaar langs de lijn 

Oldegaarde, Meyenhage, Slinge, Langenhorst, Oldegaarde. 

Winkelcentra 

De opzet van het wijkwinkelcentrum is nog duidelijk gestoeld op het vooroorlogse 

model van winkelvestiging langs de hoofdwegen. Deze lintvormige winkelconcentratie 

valt in Zuidwijk samen met de hoofdas van de wijk van waaruit alle buurten worden 
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Detail etalage op de hoek van de Slinge met 

de Sluzenkamp 

Een van de in het oog springende architec

tonisch zorgvuldig vormgegeven delen van 

Zuidwijk is de bebouwing die de zuidoosthoek 

van Zuidwijk III markeert. Het is het enige 

gebouw in Zuidwijk dat met een gesloten hoek 

de wandbebouwing ‘de hoek om zet’. Dit is een 

bouwwijze die in de ontwerpschets van 19�� op 

vele hoeken was beoogd maar enkel op deze 

locatie is gerealiseerd. 
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De bovenste doorsnede laat de huidige opbouw 

van de Slinge zien, de onderste is een interpre

tatie van de Slinge in de plankaart van 19��. 

Profiel Slinge 

Luifels langs de Slinge 

31
 



            

            

          

            

      

          

          

            

 

           

          

          

       

             

          

         

             

          

           

           

            

            

       

            

          

            

            

         

           

           

          

            

              

              

     

	 	

           

           

          

         

           

           

           

            

            

            

    

            

            

ontsloten. Deze hoofdas heeft een breed profiel waarin een groene laan, die de 

verkeersstromen scheidt, centraal ligt. Aan de noordzijde van deze as – de Slinge 

genoemd - werden in een aaneensluitend ontworpen strip de winkels ondergebracht. 

Deze strip was op een tweetal plekken doorbroken om aan voetverkeer direct toe

gang te verschaffen tot de achterliggende middenbuurten. 

De continuïteit van de winkelbebouwing wordt versterkt door een doorlopende luifel-

partij. De doorgangen naar de achterliggende straten worden gemarkeerd door iets 

opgetilde luifels. De tekening toont het principe. Dit principe is bij alle doorgangen 

consequent toegepast. 

De centrale noordzuid lopende groene zone doorklieft de winkelreeks en scheidt 

tegelijkertijd de noordelijke en zuidelijke middenbuurten. De zuidzijde van de Slinge 

werd gereserveerd voor bijzondere functies die de gehele wijk bedienden, zoals 

cafés, restaurants, kiosken, vereniging- en wijkgebouwen, en postagentschappen. 

Functies die op buurtniveau van belang waren, zoals de bakker en de slager, werden 

in de buurtwinkelcentra opgenomen. Van Tijen positioneerde in alle buurten, met 

uitzondering van de noordelijke middenbuurten, kleine winkelcentra aan de buurt-

verbindende wegen. In het definitieve plan zijn ook de centra in de zuidelijke mid

denbuurten vervallen. De langgerekte vorm van het winkelcentrum is illustratief voor 

de manier waarop bij de ontwikkeling van Zuidwijk nagedacht werd over centrumvor

ming. Het centrum is niet het centrale punt in een concentrische stedenbouwkundige 

opzet. Hoewel aan de strip, op de kruising met de noordzuid lopende hoofdwegen, 

enkele pleinachtige ruimten zijn ontstaan is geen sprake van een ‘forum’ of voet

gangersdomein. De centrumstrip is bovenal een structurerende verbindingsader 

waaraan alle andere functies ondergeschikt zijn. Het - naar Amerikaanse model - pri

oriteit geven aan de winkelfunctie boven de verkeers- en ontsluitingswaarde, drong 

pas enkele jaren later door in de nationale en lokaal Rotterdamse stedenbouw. De 

Lijnbaan is daarvan het vroegste en meest bekende voorbeeld. De ontsluiting van de 

winkels geschiedde via een achterliggende expeditiestraat; aan de hoofdas hoefde 

niet te worden geladen of gelost. Automobiliteit en bereikbaarheid waren dus reeds 

belangrijke aspecten die de langgerekte vorm van het centrum ondersteunden en de 

voorkant van deze strip- het gezicht aan de straat - versterkten. 

Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de vormgeving van de entree tot de wonin

gen. Deze entree ligt ver terug ten opzichte van de winkelpuien, terwijl de luifel ver 

naar voren steekt. Een vrijstaande vitrine, die nog altijd in gebruik is, vormt een ‘filter’ 

tussen de entreehal en de straat. 

Groen- en waterstructuur 

De groenzones in de wijk zijn vanuit een tweetal programmatische intenties te 

beschrijven. Ten eerste is het wijkgroen een structurerend deel van de stedenbouw

kundige opzet van Zuidwijk en ondersteunt als zodanig de uitgezette buurtindeling 

en verbindt het wijkcentrum met de Zuiderparkgordel. Daarnaast functioneren de 

drie groene scheggen of geledingstroken als buffer en restruimte. Dit zijn flexibele 

en gefaseerd in te richten restruimten, waarvan de recreatieve waarde is beperkt 

tot passieve functies. De eerste structuurschets van Zuidwijk toont duidelijk dat Van 

Tijen uitging van een actieve koppeling tussen de woonwijk en het Zuiderpark. Hij 

stelde dat een groot deel van de recreatieve behoeften van de toekomstige bewoners 

in het Zuiderpark kon worden ondergebracht. Hierdoor werd in de wijk zelf weinig 

ruimte gereserveerd voor grootschalige groentoepassingen. 

De groenstructuur in dit eerste ontwerp werd door de gemeentelijke diensten te 

‘versnipperd’ gevonden. Van Tijen was er volgens hen niet in geslaagd een logi
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Groene randen 

Ondanks de vele aanpassingen van het ontwerp 

in de loop der tijd is de wijkgedachte bij de 

ontwikkeling van Zuidwijk overeind gebleven. 

Het is nog steeds een duidelijke als eenheid 

herkenbare wijk met duidelijk herkenbare buur

ten. Zowel de gehele wijk als de verschillende 

buurten onderscheiden zich door groene ruim

ten in de vorm van singels en parkstroken. De 

inrichting- en gebruikskwaliteit van de verschil

lende randen is erg wisselend. Met name de 

randparken ten zuiden en ten oosten van de wijk 

zijn mooi ingericht met bomen, waterpartijen en 

wandelpaden. De noord- en westrand zijn wel 

groen, maar worden vooral gedomineerd door 

de infrastructuur. De groenzones binnen de 

wijk zijn meestal niet als park ontworpen, maar 

als overloopruimte voor bijzondere bebouwing. 

Hierdoor is de ruimtelijke kwaliteit van deze 

gebieden beperkt. De verkaveling van de buur

ten is aan de randen vaak open en informeel en 

kent een fijnmazig netwerk van verbindingen met 

de wijk- en buurtparken. 

sche en heldere hiërarchie in het groen te ontwikkelen. In de toelichting op het 

goedgekeurde uitbreidingsplan wordt de functionele relatie tussen Zuidwijk en het 

Zuiderpark expliciet ontkent: ‘Zoals bekend, is het geprojecteerde Zuiderpark maar 

ten dele voldoende voor de sinds lang verwaarloosde behoeften van Zuid als geheel. 

Bij Zuidwijk behoort dit park dan ook stellig niet. De behoefte van deze wijk buiten 

de wijkgrenzen aan terrein voor schoolsport, sportverenigingen, volkstuinen, speel-

bosjes, schoolwerktuinen en passieve recreatie, zal dan ook niet in het Zuiderpark 

kunnen worden bevredigd. Voor de grotere elementen, de verenigingssport (5m2 per 

inwoner of 13 ha) en voor de volkstuinen (7 m2 per inwoner of 17 ha) zal men bezui

den het havenspoor moeten gaan. De schoolwerktuinen en de schoolsportvelden 

zijn in overleg met de betrokken diensten ingevoegd in de groenstroken, die Zuidwijk 

van de aangrenzende wijken en van de spoorbaan scheiden. Hetzelfde is het geval 

met de speelbosjes voor vrij spel (2x 1,5 ha).’ Dit citaat maakt duidelijk dat de opper

vlakte van het openbaar groen tot een minimum beperkt was, vooral in de noordelijke 

buurten. In de zuidelijke buurten werden naar verhouding meer terreinen aangewe

zen voor singels, groenstroken en plantsoenen. 

Dit geminimaliseerde groensysteem is gekoppeld aan de sociale intenties die Van 

Tijen voor ogen had toen hij de wijk ontwierp. Hij reserveerde diverse terreinen in 

de groene scheggen voor functies die het sociaal verkeer en cultureel leven zouden 

verbeteren. Mogelijk ruimde hij ook plek in voor bepaalde vormen van sociale zorg, 

zoals bijvoorbeeld een crèche. Net als bij de invulling van het Zuiderpark is in de 

groenvoorziening van Zuidwijk sprake van een verschuiving van een decoratieve naar 

een actieve en functionele invulling. Op veel plekken is de decoratieve groenstructuur 

ondergeschikt aan de versteende openbare gebouwen en pleinen. 

Voor de acht woonbuurten werden afzonderlijke groenplannen gemaakt door onder 

andere W.C. Boer (buurt I, 1951), J. Rahder (buurt III, 1957 en buurt IV, 1956) en 

Milius (buurt VIII, rond 1958).22 Algemeen geldt dat de groepen laagbouwwoningen 

een eigen tuin kregen, terwijl de etageblokken werden gegroepeerd rond gemeen

schappelijke tuinen met speelgelegenheden. 
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Schakeling van groene buitenruimten 

Zuidwijk kent een uitgebreide reeks van ver

schillende groene buitenruimten. Van privé tuin 

en gemeenschappelijke tuin via buurtpark naar 

wijkgroen. Ieder type ruimte kent zijn eigen 

inrichting en gebruik van intieme kijk- en verblijf-

plekken in de gemeenschappelijke tuin tot open 

speelplekken in het buurtpark. In de verschil

3� 

lende buurten zijn de ruimten op verschillende zijn door één hand ontworpen en loopt geheel in bare ruimte. 

wijze aan elkaar geschakeld. Een mooi voor- elkaar over. De scheiding tussen straat, gemeen-

beeld daarvan is te vinden in Zuidwijk VIII. De schappelijke tuin en buurtpark is moeilijk aan 

inrichting van zowel de gemeenschappelijke tuin te geven. Hierdoor ontstaat het beeld van een 

als het buurtpark en het wijkgroen aan de rand continue groene, maar zeer afwisselende open



	 	 	 	

          

    

      

      

       

         

        

      

        

     

     

      

      

      

          

        

     

       

       

      

      

          

    

     

       

      

       

      

      

      

        

         

       

      

De relatie met het Zuiderpark 

Buurt II en III zijn in het plan van 19�� groene 

middenstandsbuurten die letterlijk een uitloper 

vormen van het Zuiderpark. De open verkaveling, 

haaks op het park, van grondgebonden wonin

gen in een parkachtige setting maken dat park 

en wijk als het ware in elkaar vervloeien. De ver

binding van de wijk met het park wordt gevormd 

door de twee noordzuid lopende wegen richting 

het Zuidplein, maar met name ook door de 

waterstructuur die als een langgerekte vijver-

partij door de centrale noordelijke buurten 

slingert. Hoewel in 19�9 door de verandering 

in de wegenstructuur de oriëntatie van Zuidwijk 

verschoof van noordzuid naar oostwest was de 

relatie met het park nog wel het thema in de uit

werking van buurt II en III. Gerrit Rietvelds rond

draaiende verkaveling van korte rijtjes woningen 

die in het groen staan, vormde een parkachtig 

veld dat zowel als een onderdeel van het 

Zuiderpark als van Zuidwijk beschouwd kon wor

den. In de centrale groene middenzone drong 

het water uit het park tot in de wijk door. Hieraan 

werd de belangrijkste langzaam verkeersroute 

gekoppeld. Zowel functioneel als ruimtelijk werd 

de wijk hiermee over de Oldengaarde heen aan 

het park gekoppeld. In het uiteindelijk gebouwde 

plan is de relatie met het Zuiderpark geredu

ceerd tot een aantal fysieke langzaam verkeer 

oversteken. Ruimtelijk is er nauwelijks een ver

binding en is de Oldengaarde een scheiding 

tussen park en wijk. De verkaveling van buurt II 

en III is dicht en gesloten, het water heeft geen 

verbinding de wijk in en de groene middenzone 

is ruimtelijk dicht gezet door een uitgegeven 

sportterrein. 
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Bebouwingsbeeld 

Hoewel in de toelichting op het uitbreidingsplan een differentiatie werd gemaakt naar 

bebouwingswijze werd geen vaste of omlijnde visie ten aanzien van het beeld dat 

daarbij hoorde gegeven. De wijk bestond uiteindelijk uit circa 20-45% laagbouw (1 of 

2 lagen), 50-75% etagebouw (3 tot 5 lagen) en 5% hoogbouw (10 tot 12 lagen). In 

de schetsfase werd aanvankelijk gedacht om een veel hoger percentage laagbouw 

- 85% - te realiseren, maar om praktische en financiële redenen werd hiervan afge

zien. 

De plaatsing van hoog- midden- en laagbouw in Zuidwijk was niet gebonden aan 

een eenduidige, sterk conceptuele benadering, maar onderhevig aan enkele bewuste 

ontwerpkeuzes enerzijds en enkele praktische overwegingen anderzijds. De plaatsing 

van de hoogbouw was bijvoorbeeld een zeer bewuste ontwerpbeslissing waaraan 

enkele hevige discussies tussen Van Tijen en de gemeentelijke diensten aan vooraf 

gingen. Uiteindelijk werden twee hoge woongebouwen op de hoeken van de noorde

lijke middenbuurten gepland. Volgens Van Tijen kon ‘goed toegepaste hoogbouw in 

elke grotere woonwijk een belangrijk en waardevol element vormen ...’.23 Van Tijen 

nam in overweging dat de toepassing van systeembouw nog in de kinderschoenen 

stond, met name in de hoogbouw. Hij had in dit verband enige reserve ten aan

zien van concrete prijsaanbiedingen voor hoogbouw van systeembouwfirma’s. Ook 

was hoogbouw volgens Van Tijen ‘nu eenmaal stedebouwkundig zo markant, dat 

een ruime toepassing ervan een plan volkomen karakteriseert. Zou men achteraf 

genoodzaakt worden deze hoogbouw geheel of grotendeels door bouw van andere 

aard te vervangen, dan zou daarmede het gehele plan in zijn grondslagen worden 

aangetast.’ Een uit praktische overwegingen voortkomende ontwerpkeuze die het 

bebouwingsbeeld van Zuidwijk sterk heeft bepaald is dat de vier verdiepingen tel

lende etageblokken vanuit het oogpunt van de meest gunstige oriëntering daar waar 

mogelijk op de noordzuid lijn zijn geplaatst. De laagbouw werd in stroken op het 

zuiden of westen georiënteerd, overwegend loodrecht op de woonstraten. De entrees 

tot de wijk of het winkelcentrum zijn op geen enkele wijze geaccentueerd. Alleen 

in de woonbuurten is door de concentratie van de etagebouw en de laagbouw als 

randen daaromheen een naar binnen oplopend profiel ontstaan. Hierin is per buurt, 

afhankelijk van de vorm en grote van het beschikbare terrein in de maatvoering sterk 

gevarieerd. 

Systeembouw 

Zuidwijk werd ontworpen op het moment dat de experimenten in de woningbouw-

sector met niet-traditionele bouwmethoden en industriële technieken, gericht op het 

ontwikkelen van een gestandaardiseerde en arbeidsbesparende productie, in volle 

Zuidwijk I 

Dit buurtje is grotendeels gesloopt. De tekening 

laat de oorspronkelijke verkaveling zien. 

De gestapelde bouw omzoomde de noord-wes

telijke rand van de buurt, maar was vooral aan 

de zuidzijde geconcentreerd. Twee groenstroken 

geleden de buurt. 

De vrij in het groen staande blokjes vormen de 

overgang naar het oostelijk gelegen parkgebied. 
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Zuidwijk II en III 

Net als in Zuidwijk I is ook in deze twee buurten 

de gestapelde bouw geconcentreerd aan de 

zuidzijde. De hoeken aan de noordzijde zijn 

gemarkeerd met hoge flatgebouwen. 

De buurten worden van elkaar gescheiden door 

een groenzone waarin sportvoorzieningen zijn 

geprojecteerd. Haaks op deze zone staat de 

route die onderdeel is van het interne circuit 

dat de buurten verbindt. Aan deze route ligt 

een zone met voorzieningen. De zuidrand van 

de buurten wordt gevormd door de continue 

winkelbebouwing langs de Slinge. De smalle 

doorgangen tussen de winkels door, precies in 

het verlengde van achterliggende straten orga

niseren de samenhang tussen de Slinge en de 

daarachter liggende buurten. 

gang waren. Een van de belangrijkste voorbeelden daarvan is de montagebouw. 

Grootschalige gesystematiseerde woningbouw werd reeds vanaf 1948 door de 

rijksoverheid actief ondersteund. Met de invoering van de zogenaamde ‘contingent

toeslag’ werd het gemeenten toegestaan om binnen het landelijke bouwprogramma 

montagewoningen als 3/4 woning te tellen waardoor extra bouwvolume kon worden 

gerealiseerd. Vanaf 1950 verminderde de rijksoverheid deze actieve steun, de indu

strie van systeembouwers bleken in staat te zijn de concurrentie met het normale 

bouwbedrijf aan te gaan. De Stichting Zuidwijk besloot voor de invulling van de vier 

noordelijke buurten van Zuidwijk vooral gebruik te maken van twee moderne bouw-

systemen, namelijk ‘Rijnlandse Beton Maatschappij’(RBM) en ‘Korrel’. Een klein deel 

van de woningen en winkels zou worden gerealiseerd in traditionele bouw. Eerder 

werd reeds opgemerkt dat Van Tijen vanaf het begin van zijn carrière in de woning

bouw een bijzondere interesse had voor systeembouw. Samen met Auguste Plate 

werkte hij in naam van de N.V. Volkswoningbouw aan de ontwikkeling van moderne 

bouwsystemen, in het bijzonder het korrelbeton-gietsysteem. Dit is een van de 

oudste systemen van Nederland dat reeds in 1921 door architect W. Greve werd ont

wikkeld en onder andere toegepast in Amsterdam-Betondorp in 1923. Oorspronkelijk 

bestond de ‘korrel’ uit vuilverbrandingslakken, later uit gebroken baksteen. De 

onderdelen werden op locatie in gestandaardiseerde houten bekistingen gestort en 

wegens de poreusheid van het materiaal, noodzakelijkerwijs met een stuclaag afge

dekt. 

Architectuur 

Met het RBM systeem, ook een gietbouwmethode, dat aan de buitenkant herkenbaar 

was aan de betontegels en aan de binnenzijde afgezet was met glasvezelplaten, 

deed Van Tijen reeds voor de ontwikkeling van buurt I, de ‘Horsten’, ervaring op in 

Delft. Dit systeem werd gebruikt voor laag-, middelhoog- en hoogbouw waarbij de 

dragende wanden in een stalen bekisting en de vloeren op een houten bekisting 

met stalen onderstel werden vervaardigd van op locatie gestorte grindbeton. In 

opdracht van de Stichting Zuidwijk ontwierp het Bureau Maaskant en Van Tijen 677 

montagewoningen in de noordoost buurt, waarvan 206 in het duplextype. In okto

ber 1950 sloeg Plate de eerste paal van Zuidwijk en ving de bouw van buurt I aan. 

De duplex eengezinswoningen zijn een kopie van het type dat Kromhout voor de 

wijk Morgenstond in Den Haag ontwikkelde maar dan zonder balkons en zonder de 

gemetselde schoorstenen aan de zijgevels. 

De duplexwoning gaat uit van het idee dat één normale woning door eenvoudige 

tijdelijke aanpassingen voor enkele jaren bewoond zou kunnen worden door twee 

afzonderlijke huishoudens. Na de opheffing van de woningnood zou door het uit

breken van enkele niet dragende wanden op eenvoudige wijze, een goede woning 

ontstaan. Dit type werd ontwikkeld en gepresenteerd als een alternatief voor de 

noodwoningen van lage kwaliteit waartegen in toenemende mate verzet ontstond. 

Het idee van de tijdelijk gedeelde woning werd net na de Eerste Wereldoorlog 

ontwikkeld en vervolgens onder andere toegepast in het Amsterdamse betondorp 
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Watergraafsmeer. Het duplextype werd vanaf 1949 gedurende een korte periode 

intensief gepropageerd door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Ook voor toepassing in de systeembouw werden diverse modellen ontwikkeld. De 

duplexwoning had een grote invloed op de slaapkamerdifferentiatie. Dat blijkt onder 

meer uit een toename van 12% van de hoeveelheid woningen met één slaapkamer. 

Hierdoor ontstond meer ruimte op de woningmarkt voor ‘onvoltooide gezinnen, wer

kende vrouwen en ouden van dagen’. In de overige delen van buurt I werd afgezien 

van de toepassing van moderne bouwsystemen. Naar ontwerpen van architecten 

Romke de Vries en Groosman werden met traditionele bouwmethoden nog enkele 

eengezinswoningen, ouderenwoningen en het buurtwinkelcentrum gebouwd. 

Vanaf 1952 werden de noordelijke middenbuurten buurt II en III voor het grootste 

deel - circa 400 van de 750 woningen - gebouwd in het eerdergenoemde RBM 

systeem. Van Tijen kreeg de opdracht om deze vorm te geven en hij wist Rietveld 

alsnog bij uitvoering van Zuidwijk te betrekken door hem tijdelijk als vormgever 

in dienst te nemen. Op basis van een plattegrond die Van Tijen al in Vlaardingen 

had toegepast ontwierp Rietveld in buurt II voor de Menenkamp, Palsterkamp en 

Schammenkamp vervolgens zes korte portieketageblokken van drie verdiepingen en 

zes van vier verdiepingen. Beide soorten blokken werden in eerste instantie uitge

voerd als triplexwoningen: van twee etagewoningen werden tijdelijk drie bewoonbare 

eenheden gemaakt. Ook voor de ‘ontsplitste’ woningen maakte Rietveld een voorstel. 

De gevelopbouw van de portieketageflats is een sterk lijnenspel van horizontale en 

verticale lijnen geworden. De verhoogde entree van de portieken en de sterk deco

ratieve betondetaillering van het balkon, onderhuis en daklijsten vormen een rijk en 

samenhangend straatbeeld. Ook gaf Rietveld vorm aan een groep geschakelde een

gezinswoningen in dezelfde buurt, gelegen tussen de Langenhorst, de Hesselskamp, 

de Emelenkamp en de Schere. Deze woningen zijn grondgebonden, worden ontslo

ten door woonpaden en zijn aan de voor- en achterzijde voorzien van een tuin. De 

tuinen werden opgeleverd voorzien van gestandaardiseerd terras, uitgevoerd in grijze 

betontegels en een eveneens gestandaardiseerde erfscheiding van ligusterhagen. De 

voorgevel van deze woningen heeft Rietveld als een ‘stijl’-compositie vormgegeven in 

strakke vlakken in diverse materialen (glas, glaspasta, betontegels en baksteen) en 

is afgebiesd met een brede om de gehele stook doorlopende betonnen daklijst met 

kartelmotief. De etagescheidende vloeren zijn als geleding in de gevel opgenomen in 

een doorlopende bies, die eveneens is voorzien van een kartelmotief. 

De overige delen van buurt III werden door de architecten Romke de Vries en Nicolaï 

ontworpen, hoofdzakelijk in systeem Korrel. De architecten Schipper en Groosman 

gaven in het RBM-systeem vorm aan de overige woningen in buurt II. Groosman 

specialiseerde zich later in het ontwerpen voor systeembouw, vooral het in grote 

elementen uitgevoerde systeem Dura-Coignet. In de noordwest buurt, in het uit-

Woningen aan de Menenkamp, Palsterkamp 

en Schammenkamp. 
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Verkaveling naar ontwerp van Groosman, 

waaronder aan de Schakerlo. 

breidingsplan buurt IV genoemd, werden 549 woningen door architect Bakema op 

basis van systeem Korrelbeton ontworpen. De overige 130 woningen werden volgens 

traditionele bouwmethodiek of RBM ontworpen door Groosman en J.Schipper jr. Dit 

ontwerp kenmerkt zich door een sterk ineengrijpen van het stedenbouwkundige en 

architectonische niveau. Groosman ontwierp in het RBM-systeem aan de Schakerlo 

een geschakelde reeks van vier en drie etages hoge maisonnettes met portieken. De 

architect zette de blokken niet koud aan elkaar, maar schiep in de blokjes ruimte om 

looplijnen op te nemen in de doorgangen. Deze werden vertaald in het ritme van de 

gevels, waardoor een sterke relatie tussen het maaiveld en de bovenliggende wonin

gen ontstond. Aan de omliggende dwarsstraten, waaronder de Hulsterlo, ontwierp 

Groosman met advies van de Haagse constructeur Ch.E. Friedeman, laagbouwwo

ningen in het RBM-systeem welke hij voorzag van een zeer klassiek modernistische 

vormentaal. De buitenmuren van de strak vormgegeven woningen zijn opgetrokken 

uit baksteen, waarbij de eerste verdieping enkele centimeters uitkraagt en aan de 

achterzijde is doorbroken door vierkante vensters voorzien van kiepramen. Deze uit

kraging wordt versterkt doordat de bouwlaag wit is geverfd. De achtergevel bestaat 

op de begane grond bijna geheel uit raampartijen en geeft toegang tot de private tuin 

die standaard werd opgeleverd met betontegel terras en liguster erfscheiding. 

Schipper nam ook het ontwerp van de buurtwinkels aan de Asterlo en Schere in 

buurt IV voor zijn rekening. Naast een zeer zorgvuldige architectonische geleding is 

ook de stedenbouwkundige plaatsing aan beide zijden van de buurtverbindingsweg 

zeer effectief; de schuin geplaatste blokken leggen een visuele koppeling met de 

openbare ruimte, die de pleinwerking ondersteund. Boven een laag winkels zijn twee 

lagen maisonnettewoningen geplaatst die door een galerij zijn ontsloten. De voorge

vel heeft naar binnen geplaatste balkons welke afgezoomd zijn met een fijn stalen 

hekwerk waarin een deels decoratieve windafscheiding is opgenomen. In een afwis

selend ritme is deze windafscheiding donker of licht van kleur. Tezamen met de naar 

elkaar toe openende ramen ontstaat hierdoor binnen de grid-indeling van de gevel 

een zeer dynamisch spel van vlakken en kleuren. Boven de winkels op de begane 

grond bevindt zich een betonnen, uitkragende luifel, zodat het winkelend publiek 

beschut langs de etalages kon wandelen. Hoewel de meeste aandacht uitging naar 

de vormgeving van de woningen en winkels werden ook daarvan afwijkende typo

logieën bouwwerken gerealiseerd. Hiertoe hoort onder andere de confectiefabriek 

Hertzberger aan de Zuiderparkweg in buurt VIII. Dit is een zeer strak, horizontaal 

geleed ontwerp van de architecten Kraaijvanger, Van Putten, Kuit, Knol en Maas, 

waar hoofdzakelijk glazen puien zijn gevat in een zeer smal stalen frame. 
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Winkels aan de Harkulo en de Schere. in de onderlinge verbinding van de buurten. De 

Hoewel in het ontwerpproces de grootste nadruk onderscheidende werking tussen buurt 3 en � 

lag op het onderscheidend maken van de buur- wordt in architectonische zin duidelijk overbrugt 

ten werd ook nadrukkelijk ontwerpinzet gestoken door twee winkelblokjes. 

Zuidwijk IV 

Hoge bebouwing langs de randen, en een cen

traal gelegen concentratie van gestapelde bouw 

bepalen de compositie van deze buurt. Binnen 

dit simpele schema zijn een relatief groot scala 

woningtypen toegepast. 

�0 



	

       

     

       

	 	

      

     

      

	

           

     

    

      

    

   

    

     

      

      

    

       

     

      

      

        

      

     

      

       

       

Zuidwijk V 

Meer dan de overige buurten van Zuidwijk is 

deze buurt opgebouwd uit enkele reeksen, 

waarin hoge en lage bebouwing tot een samen

hangende compositie zijn gepositioneerd. De 


reeksen worden van elkaar gescheiden door 


enkele groenzones die tevens een overgang vor

men met het oostelijk gelegen parkgebied. Op 


Zuidwijk VI en VII ontwikkeld.
 

De zuidelijke rand wordt gevormd door een 


reeks gelijkvorige laagbouw, het middengebied 


is ingevuld met portiekflats.
 

verkavelingniveau wordt deze overgang versterkt 

door dwars geplaatste vrij in het groen geplaats

te galerijblokjes. Deze zijn inmiddels gesloopt. 

De buurten worden van elkaar gescheiden door 

een voorzieningenzone. In deze zone is ook een 

hoog flatgebouw opgenomen. In de buurten zelf 

Zuidwijk VI, VII 

Ten zuiden van de voorzieningenzone zijn aan 

de Slinge in aanzienlijk grotere architectoni

sche eenheden dan in de voorgaande buurten 

Zuidwijk VIII wezig. De belangrijkste oost-west route van de buurt bestaat hoofdzakelijk uit in grote series, 

Net als in Zuidwijk V, is er in deze buurt een dui buurt doorkruist deze strook en de buurtwinkels dicht op elkaar geplaatste gestapelde bouw. 

delijk begrensde strook openbare ruimte aan zijn aan de kop van deze ruimte gesitueerd. De 
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De architectonische vormgeving van Zuidwijk loopt niet gelijk op met de strakke 

opdeling in acht woonbuurten. Door het zeer gecompliceerde en onsamenhangende 

verloop van het planproces is voor de architectonische uitwerking van de wijk geko

zen voor een groot aantal architecten die aan de diverse woningtypen en in diverse 

bouwsysteem-toepassingen een veelheid aan gevels- en façades ontwierpen. 

Het luidruchtige protest van de toenmalige liberaalconfessionele gemeenteraad tegen 

grootschalige toepassing van systeembouw richtte zich niet op de architectonische 

vormentaal die deze bouwwijze impliceerde, maar op de wijze waarop in Zuidwijk op 

betrekkelijk ondemocratische wijze door de ‘rode’ Stichting Zuidwijk en de gemeen

telijke diensten, systeembouw werd gepromoot en zelfs onderhands aanbesteed. 

Hierdoor wist de Rijnlandse Beton Maatschappij een monopoliepositie te verwerven 

bij de ontwikkeling van de wijk. Deze onbescheiden introductie van een – ook voor 

nationale begrippen - nieuwe bouwsystematiek werd ondersteund door een modern 

architectonisch jasje. De voorgestane vernieuwing in het interne systeem, het skelet 

van de woning, werd vertaald naar de gevels. 

Opengewerkte bouwblokken Paden en galerijen 

Pauwenburg, Zuidwijk V Schoonveld, Zuidwijk VIII 

Vaarnerkamp, Zuidwijk II Brekelsveld, Zuidwijk VIII 

Harkulo, Zuidwijk IV Ensemble 

Goudenstein, Zuidwijk III 

Verkavelingen rond een gemeenschappelijke 

tuin 

In de diverse buurten van Zuidwijk zijn verschil

lende verkavelingen ontworpen rondom een 

gemeenschappelijke tuin. In een aantal geval

len zijn de verkavelingen te beschouwen als 

een opengewerkt bouwblok ontsloten vanuit 

een klassiek stratenpatroon. Er komen echter 

ook verkavelingen voor waar door middel van 

galerijontsluitingen en woonpaden het aantal 

straten beperkt kan blijven. In die gevallen ont

staat een meer continue groene ruimte rond de 

bebouwing. 

In Zuidwijk III is een bijzondere combinatie 

van deze twee principes toegepast. Een reeks 

onderdoorgangen in portiekflats verbindt de 

tuinen met de straat en vervolgens weer met de 

volgende tuinen. Deze onderdoorgangen liggen 

niet in het verlengde van elkaar waardoor de 

beslotenheid van de tuin in tact blijft. 

�2 



            

            

              

             

           

              

             

  

          

           

            

           

           

            

          

           

           

           

          

         

            

              

      

           

            

          

            

             

         

            

            

           

          

          

             

           

         

             

            

         

     

          

 

          

         

      

           

          

            

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3 Gerealiseerd plan (1950-1959) en ontwikkelingen na realisatie (1969 - 2002) 

Zuidwijk is in acht deelplannen ontwikkeld. Voor elk plan werd een aparte exploitatie

berekening gemaakt. Het eerste deelplan De Horsten werd in de jaren 1950-1951 uit

gevoerd. Buurt II en III, respectievelijk de Hoge Kampen en de Steinen werden in de 

periode 1953-1955 gebouwd. Met de bouw van de vierde buurt in het noordelijk deel 

van Zuidwijk, de Lo’s werd in 1955 aangevangen. Het zuidelijk deel, respectievelijk 

de Burgen, de Roden, de Hoeken en de Velden werden tussen 1953 en 1962 gerea

liseerd. Gelijktijdig met de realisatie van het grootste deel van de woonwijk werd het 

centrale wijkwinkelcentrum ontwikkeld. 

Zuidwijk is, met uitzondering van enkele kleine afwijkingen, conform de uitbrei

dingsplannen in delen gebouwd. Om de waardering voor deze nieuwe wijkopzet en 

de sociale wijkvorming te kunnen beoordelen werd reeds in 1954, toen de meeste 

buurten nog in aanbouw waren, door de dienst Volkshuisvesting van de gemeente 

Rotterdam een onderzoek verricht onder de eerste bewoners. Naast het vormen van 

een algemeen oordeel richtte dit onderzoek zich op de contacten tussen de bewo

ners, de afstand tussen wonen en werken, de winkelkwaliteit, de ontspanningsmo

gelijkheden en de beleving van de vierde woonlaag24. Vooral de ‘woonvorm’ oftewel 

de etagebouw kreeg een slechte beoordeling. Volgens de onderzoekers is “de eta

gebouw met trappenhuizen - veelal niet positief, met andere woorden de micro-eco

logische factoren zijn dikwijls ongunstig. De wooncontacten tussen de bewoners zijn 

dientengevolge gering, waardoor woonwelvaart en gedrag der bewoners een lager 

niveau hebben dan bij meerder ‘vrijwillig’ contact het geval zou zijn geweest.” Deze 

uitkomsten lijken op het verdere verloop van de bouw van de wijk echter geen aan

wijsbare ruimtelijke veranderingen teweeg te hebben gebracht. 

Sinds de afronding van de wijk hebben zich een tweetal invloedrijke ontwikkelingen 

voorgedaan. Ten eerste is er een teruggang in het functioneren van de buurtwinkel-

centra merkbaar en ten tweede heeft een woontechnische en kwalitatieve veroude

ring van de woningvoorraad zijn intrede gedaan. De eerste ronde van de wijkvernieu

wing vond plaats vanaf 1986 en richtte zich vooral op niet centraal geplande techni

sche woningverbetering. De tweede ronde wijkvernieuwing was meer ingrijpend. In 

1992 werd de Wijkvisie Zuidwijk opgesteld. Op basis van de daarin gemaakte ruim

telijke analyse werd onder andere besloten de buurt de Horsten te vernieuwen. Voor 

deze buurt werd door bureau Hebly & Theunissen een stedenbouwkundig plan opge

steld dat de sloop en nieuwbouw onderbouwde, een beeldkwaliteitsplan gemaakt en 

een voorstel gedaan voor de nieuwbouw. Dit stedenbouwkundig plan volgt groten

deels de lijnen die Van Tijen in het oorspronkelijke plan reeds had uitgezet. Volgens 

Arjen Oosterman kozen Hebly & Theunissen op een historisch correcte wijze door 

‘de afwezigheid van architectuur als samenbindende karakteristiek van de nieuwe 

invullingen’ aan te wijzen, voor een ‘evocatie van het bestaande’25. In 2000 werd een 

evaluatie gemaakt van de reeks ingrepen en een vernieuwing van de Wijkvisie opge

steld. In deze Wijkvisie 2000-2010 werden vier ruimtelijke ambities geformuleerd: 

1. de verandering van de woningvoorraad, 

2. een functieverandering van de buurtwinkelstrips en een herpositionering van het 

wijkwinkelcentrum, 

3. veranderingen in de woonomgeving: met behoud van de hoofd groenstructuur, 

4. veranderingen in de infrastructuur: zoals een goede verkeersafwikkeling, duurzame 

veiligheid en het tegengaan van sluipverkeer. 

De uitkomsten van deze wijkvisie werden vertaald naar een ruimtelijke aanpak, het 

Ruimtelijk Kader Zuidwijk 2010, waarvan in maart 2002 een conceptversie verscheen 

die aan de basis staat van de nog op te stellen Ontwikkelingsvisie Zuidwijk. 
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		 	4 Conclusie 

Zuidwijk is binnen de Nederlandse stedelijke geschiedenis de vroegste vertaling van 

het idee van wijkgedachte. De ideeën van Perry werden bestudeerd en ontwikkeld 

tot een model voor een nieuwe woonwijk. In deze Nederlandse variant is goed zicht

baar dat er nog geworsteld werd met de koppeling tussen de sociologische basis 

en de fysieke vorm van de unit. Het model dat de studiegroep Bos ontwikkelde was 

een ontwerp voor een gehele wijk, samengesteld uit een aantal units of buurten. De 

groep ontwikkelde een eigen versie van de wijze waarop deze buurten geschakeld 

werden en hoe zij zich verhielden ten opzichte van het totaal van de wijk en het cen

trum. Het is deze cruciale stap in het ontwerpproces waarmee de studiegroep Bos 

een primeur behaalde. Een moeilijke stap gezien het feit dat er geen wetenschap

pelijke regels bestonden voor de vertaling van sociale modellen naar een ruimtelijke 

context. Deze stap was dan ook niet vanzelfsprekend of onomstreden. Toch waren 

voor- en tegenstanders het eens over het feit dat het maken van een stedelijke 

ruimte die tegelijkertijd een onafhankelijk-inclusieve positie innam én een duidelijke 

koppeling had met de rest van stad geen gemakkelijke en, achteraf beschouwd, mis

schien wel onmogelijke ontwerpopgave was. 

In de bestaande literatuur wordt, de reeks zuidelijke tuinsteden beschouwend, 

aan Zuidwijk vaak een pioniersrol toegedicht. Sociologe M.J.van Doorn-Janssen 

omschreef de wijk in de jaren vijftig als ‘het paradepaard’ en ‘de testcase van de 

wijkgedachte in haar meest zuivere vorm26’. Doordat echter halverwege het planpro

ces, de door Van Tijen opgezette vrij letterlijke en duidelijke vertaling van het sociale 

idee van gemeenschap van Perry naar een stedenbouwkundige structuur niet verder 

werd uitgevoerd, moet deze constatering worden genuanceerd. Een aantal pragma

tische beslissingen heeft ertoe geleid dat in de werkelijk gebouwde wijk voor de zo 

bejubelde idealen reeds geen basis voor slagen aanwezig was. Onder invloed van 

verhoogde ontsluitingskosten, een hogere bebouwingsdichtheid en nader bodem

onderzoek bleek in 1951 dat de door Van Tijen voorgestelde verdeling in midden

stand- en arbeidersbuurten op dat moment financieel niet haalbaar was. Hij trok zich 

terug en daarmee verdween tegelijkertijd de voor de wijkgedachte essentiële heldere 

ordening in buurten die Van Tijen vooral zichtbaar maakte door aan iedere buurt een 

individueel stedenbouwkundig karakter te geven. 

Ook aan het sociale beeld dat vele sociologen, psychologen, architecten en ste

denbouwers voor ogen stond kon in de periode dat Zuidwijk werd ontwikkeld geen 

helder gezicht worden gegeven. Ondanks de oprichting van een beherende Stichting 

Tuinstad Zuidwijk, die ‘de eisen van de wijksamenleving kon overzien en de kwanti

tatieve en kwalitatieve problemen, opgeroepen door de dynamiek van de gezinnen, 

in hun onderling verband tot de beste oplossing kon brengen’ en de stichting van de 

Zuidwijkse Gemeenschap die de gemeenschapsvorming moest ondersteunen bleek 

het voorgestelde ideaal van gemeenschap moeilijk te realiseren27. Daar zijn twee 

hoofdredenen voor aan te wijzen. Ten eerste de grote heterogeniteit van de nieuwe 

groepen bewoners; Friezen, Groningers, Brabanders en Rotterdammers. Zowel 

door de onderzoekers als de bewoners werd beaamd dat het gebrek aan contacten 

en het ontstaan van conflicten te wijten was aan de diversiteit in afkomst. Ironisch 

genoeg bleek anderzijds dat de overmatige homogeniteit in levensfasen in Zuidwijk 

juist leidde tot een ongezond grote rivaliteit tussen jonge gezinnen. Dat het begrip 

gemeenschapsvorming dan ook niet zou moeten worden beperkt tot buurtcontact, 

sociale controle en wijkbinding was een besef dat pas na het ontwerp van Zuidwijk 

doordrong in de discussies en de beroepspraktijk. Barends en De Pree schreven 

in 1955: ‘Het eengezinshuis heeft behalve zijn vrijheid ook zijn onvrijheid. (...) De 

verklaring voor deze onvrijheid ligt in de omstandigheid dat de bewoners van deze 

�� 



             

             

           

        

             

            

        

            

          

 

              

       

               

        

            

          

             

             

           

             

            

           

            

            

              

          

          

            

          

         

         

           

              

              

           

             

         

         

     

          

           

            

           

           

          

           

         

         

            

woonvorm tegen wil en dank deel uitmaken van een woongroep. (...) Voor een aantal 

bewoners is dit een bezwaar: men geeft de voorkeur aan de anonimiteit der gezinnen 

in de massalere woonvormen waar de sociale controle geringer is. Deze bewoners 

zoeken geen wooncontacten doch contacten via verenigingen e.d., geselecteerde 

contacten28.’ Zij schetsten feitelijk reeds de ruwe vorm van wat in het laatste decen

nium van de twintigste eeuw de ‘netwerk-stad’ werd genoemd; een stad waarin haar 

gemeenschappen werden gevormd door vrijwillige, niet fysiek gebonden allianties. 

Hiermee maakten Barends en De Pree duidelijk dat de aan een fysiek afgebakend 

terrein verbonden gemeenschap al tijdens de bouw van Zuidwijk niet vanzelfspre

kend was. 

Over de omvang van de ideale wijk werd reeds vanaf het einde van de Tweede 

Wereldoorlog een discussie gevoerd onder stadsontwerpers en stadssociologen. 

Ir. A. Bos was van mening dat de ideale wijk bestond uit circa 6.000 woningen die 

20.000 bewoners konden huisvesten, genoeg om allerlei sociaal-culturele, medische, 

jeugd- en ouderenzorg zelf te kunnen onderhouden. Dit voorstel is in Zuidwijk vrijwel 

letterlijk overgenomen en heeft in functioneel opzicht een goede balans opgeleverd 

tussen een zekere autonomie van de wijk in de zuidelijke reeks tuinsteden en de 

afhankelijkheid van de dichtst bijzijnde stedelijke kern, in dit geval het in 1950 nog 

te bouwen Zuidplein en directe omgeving. De gekozen wijkopzet en -grote leverde 

tevens ook een serie ruimtes op die bijna naadloos aansloten op de gewenste men

selijke schaal, uitgaande van het idee dat de meeste bijzondere functies zich op 

loopafstand van de woning bevonden en dat de buurten de voorwaarden aanbieden 

voor een gezonde ontwikkeling van het individu in de stedelijke omgeving. Op econo

misch terrein is de wijk aangewezen op de stad en haven van Rotterdam. 

In de eerste versies van de wijkopzet werd uitgegaan van het idee dat de studie

groep Bos reeds in 1946 introduceerde: een groendooraderde wijk, waarbij de 

groene aders de geledende wegen volgen. Deze groene aders moesten tevens 

ruimte bieden aan diverse wijkvoorzieningen. Er werd dan ook vanuit gegaan dat het 

noordelijk gelegen Zuiderpark ruim zou kunnen voldoen aan de recreatieve behoef

ten van de bewoners. Op buurtniveau werden plantsoenen en gemeenschappelijke 

tuinen aangelegd. Doordat reeds gedurende het planproces (1951) de voorgestelde 

dichtheid omhoog werd geschroefd en de groene kapstok niet werd vergroot kwam 

deze sterk onder druk te staan en versteende langzaam maar zeker. In de vijftig jaren 

van gebruik is er dan ook eerder sprake van ‘cement’ dan van een structuur gevende 

en ruimte dragende groene onderlegger. De basis voor dit proces van verstening 

lag reeds in de door Van Tijen uitgezette functionele invulling van alle op wijkniveau 

functionerende groenstructuren. In de reeks pragmatische beslissingen die daar op 

volgde is deze door Van Tijen ingezette stedenbouwkundige groeirichting nagenoeg 

rücksichtslos en zonder begrenzing verder uitgewerkt. 

Zuidwijk staat symbool voor het klimaat waarin de systeembouw in Nederland 

zich kon ontwikkelen tot een economisch zelfstandige en zelfs de markt domine

rende partij in de woningbouw. Voor de ontwikkeling en fabricage van de onderde

len voor de nieuwe bouwsystemen zoals onder andere door de Rijnlandse Beton 

Maatschappij werden geïntroduceerd, was de bouw van een fabriek en een gega

randeerde afzet op langere termijn nodig. In de eerste ontwikkelingsjaren moesten 

een minimale hoeveelheid woningen afgenomen worden. Hierbij werd de RBM actief 

ondersteund door de voormalige directeur volkshuisvesting, Auguste Plate en zijn 

lobby via de N.V. Volkswoningbouw en gemeentelijke diensten Stadsontwikkeling en 

Volkshuisvesting. Bij de ontwikkeling van Zuidwijk was dan ook sprake van een niet
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democratische en van te voren dicht gespijkerde aanbesteding. De RBM verwierf 

hierdoor nagenoeg een monopoliepositie in de uitvoering terwijl de gemeentelijke 

diensten door een aanpassing van de voorgestelde verkavelingopzet tijdens de uit

werking van de uitbreidingsplannen in onderdelen, deze ontwikkeling faciliteerden. 

De afstemming van de stedenbouwkundige onderligger op de maten en vormen die 

met de systeembouw kon worden aangeboden leverde in dit geval een verarming op 

van de verkavelingvormen en indirect van de identiteit van de diverse buurten. Bij 

latere stedelijke uitbreidingen, zoals bijvoorbeeld de wijk Pendrecht, werd systeem

bouw als initieel basisgegeven voor de verkavelingtypologie genomen waardoor een 

bijzondere afstemming kon ontstaan tussen beide in plaats van een reeks conces

sies. 
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Zuidwijk in vogelvlucht 

In deze tekening zijn de structuurbepalende 

elementen van Zuidwijk weergegeven. Het gaat 

daarbij om de nagenoeg symmetrische plaat

sing van de hoge flats, de wandbebouwing, het 

circuit tussen de buurten, de vormgeving van 

de randen van de wijk en buurtbepalende ver

kavelingen. 
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		 	 	 	 	5 Bijzondere kwaliteiten van Zuidwijk 

Een belangrijk doel van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige analyse van 

Zuidwijk is het vaststellen van een aantal bijzondere kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn 

van groot belang voor het begrip van de historische ontwikkeling en de waardering 

van de stedenbouwkundige opzet van de wijk en kunnen een rol spelen bij beleids- 

en ontwerpkeuzes in de momenteel in volle gang zijnde herstructureringsopgave. 

Dit kan betekenen dat gekozen wordt voor koestering, behoud en versterking van 

aanwezige kwaliteiten of dat, in geval van noodzakelijke aanpassingen of sloop, tref

zekere interpretaties worden gemaakt van waardevolle karakteristieken. Daarnaast 

biedt de herstructurering kansen om niet volgens de oorspronkelijke plannen uitge

werkte delen of nadien verwaterde kwaliteiten alsnog een structurerende kracht te 

geven. 

In Zuidwijk zijn de volgende bijzondere kwaliteiten aan te treffen: 

Hoofdstructuur en buurten 

Zuidwijk is een compositie van acht buurten. Deze worden van elkaar gescheiden 

door een ruimtelijke hoofdstructuur die bestaat uit wegen, water, groen en zones met 

bijzondere functies. De opzet van de wijk is op hoofdlijnen symmetrisch ten opzichte 

van de in het midden gelegen noordzuid zone met groene ruimten, scholen, zorgcen

tra en sociaal-culturele voorzieningen. De plaatsing van twee identieke flatgebouwen 

op de hoeken van Zuidwijk II en Zuidwijk III onderstreept deze bijna-symmetrie en 

markeert de belangrijkste toegangswegen Meyenhage en Langenhorst. Ten zuiden 

van de Slinge, de belangrijkste oostwest lijn van het plan, scheiden brede zones van 

water en groen de buurten van elkaar. De straten, wegen en groene gebieden die de 

buurten van elkaar scheiden bieden geen lange doorzichten. Door subtiele knikjes 

blijft het ruimtebeeld in de wijk besloten. De grootste lengtes komen ongeveer over

een met de afmetingen van de buurten. 

Onderscheiden en verbinden 

De opzet van de verkavelingen zijn per buurt verschillend. De buurten worden onder

ling verbonden door een ‘circuit’ van straten, lanen, groen- en pleinruimtes. Deze 

rondgang is niet overal duidelijk herkenbaar, doordat de verschijningsvorm soms 

opgaat in het karakter van de betreffende buurt. De buurtvoorzieningen liggen aan 

dit circuit. Op enkele plaatsen is de overgang van de ene naar de andere buurt archi

tectonisch gearticuleerd. 

Randbebouwing langs hoofdwegen 

Langs de Oldengaarde, Meyenhage, Slinge en Langenhorst markeert langgerekte 

wandbebouwing de randen van de noordelijke buurten. Dit principe komt het beste 

tot uitdrukking in het gebouw op de hoek van de Slinge en Langenhorst, dat letterlijk 

de hoek vormt van buurt II. 

Tegelijkertijd benadrukt deze reeks gebouwen de hoofdbeweging in het wegennet. 

Infrastructuur en architectuur zijn hier op een haast vooroorlogse wijze met elkaar 

verbonden. 

Groene randen 

Rondom is Zuidwijk ruimtelijk duidelijk afgebakend door groene randen. Door de 

drukke verkeersfunctie van de Zuiderparkweg en de Oldegaarde hebben de west- en 

noordrand vooral kwaliteit als groene entreeroute. De mooie parkachtige groenge

bieden langs de zuid- en oostrand hebben een functie als verblijfs- en wandelgebied. 

De bebouwing monumentaliseert de randen niet maar door de verkaveling die vaak 

haaks op de rand staat is er een fijnmazig informeel netwerk van paden dat vanuit 

de wijk de relatie legt met de randen. 
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Met name langs de oost- en zuidrand en in mindere mate langs de westrand dringt 

het groen van de randen middels ruime openbare groenstroken tot diep in de buur

ten door. Met name in Zuidwijk V zorgt dit voor een sterke verweving van de buurt 

met het omliggende groengebied. 

Hiërarchie van groene ruimtes 

Zuidwijk kenmerkt zich door een hiërarchische reeks groene ruimtes die de wijk ver

bindt met zijn omgeving; van privé- en collectieve tuin via buurtgroen en singels naar 

stadsrand en stadsdeelpark. 

In deze groene ruimtes staan in de hele wijk op verschillende plaatsen inmiddels 50 

jaar oude bomen met een monumentale kwaliteit en van duurzame soorten als kas

tanjes en platanen. 

Ruimte in de water- en groenstructuur 

De water- en groenstructuur is niet ontworpen als park, maar bewust benoemd als 

overloopruimte waar bijzondere bebouwing een plek in kan vinden. De uiteindelijke 

inrichting van deze zones is echter weinig structureel opgezet en veelal met maar 

weinig groen waardoor de hoofdopzet van Zuidwijk aan helderheid heeft ingeboet. 

De herstructureringsopgave van Zuidwijk biedt een kans de ruimtelijke kwaliteit van 

de water- en groenstructuur te verbeteren. Daarbij hoort ook de verbetering van de 

verbinding met het Zuiderpark, met name in de centrale noordzuid zone. Zeker in 

vergelijking met de oorspronkelijke ontwerpvoorstellen uit 1946 en 1949 is de relatie 

met het Zuiderpark nauwelijks van kwaliteit. 

Profiel van de Slinge 

De Slinge heeft tussen Meyenhage en Langenhorst een bijzonder, asymmetrisch pro

fiel, dat met name in de bebouwing tot uitdrukking komt. Aan de noordzijde bestaat 

de bebouwing uit langgerekte stroken winkelbebouwing, die met luifels aaneenge

sloten zijn. Aan de zuidzijde bestaat de bebouwing uit vrijgeplaatste volumes, die op 

afstand van het wegprofiel in het groen staan. De minimale breedte die tussen de 

bebouwing ter weerszijden werd aangehouden was 43 meter. 

Door recente nieuwbouwprojecten aan de zuidzijde is deze karakteristiek onder druk 

komen te staan. De breedte van de weg is teruggebracht tot 40 meter en de gebou

wen staan in verharding in plaats van in het gras. Dit smallere profiel kwam aanvan

kelijk alleen voor aan de uiteinden van de Slinge, westelijk van de Meyenhage en 

oostelijk van de Langenhorst, daar waar de opbouw niet nadrukkelijk asymmetrisch 

is. 

Bijzondere ensembles 

De hoge flats op de hoeken van Zuidwijk II en III, de scholen en kerken in de noord-

zuid lopende (groen)voorzieningenzones, en de bebouwing langs de Slinge zijn in 

het bebouwingsbeeld van Zuidwijk beeldbepalende verbijzonderingen. Temidden van 

de meer alledaagse bebouwing van de wijk, die over het algemeen twee, drie of vier 

bouwlagen hoog is, vormt de gestapelde bouw in de buurten Zuidwijk II, III en V een 

uitzondering. Deze bebouwing wordt gekenmerkt door een zorgvuldige, ingetogen 

detaillering. 
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		 	 	 	6 Historisch waardevolle objecten 

1 

2 

2 

4 

Het onderzoek naar de historisch waardevolle objecten in Zuidwijk is verricht 

door Paul Groenendijk. De hieronder opgenomen foto’s zijn van zijn hand. 

1 Restant De Horsten 

Ellenhorst 2-4
 

W. van Tijen, 1948-1951
 

2 Woningbouw “De Lage Kampen” 

Palsterkamp e.o. 

W. van Tijen i.s.m. G.Th. Rietveld, 1952-1955
 

3 Woningbouw “De Hoge Steinen” 

Hulkestein e.o. 

W. van Tijen, 1956-1958
 

4 Woningbouw 

Everlo e.o. 

E.F. Groosman, 1956-1960
 

5 Woningbouw met winkels 

Schere 81-119 / Harkulo 1-27
 

J. Schipper, 1955-1958
 

5 

3 
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6	 Winkelcentrum “Asterlo” 

Asterlo/Meyenhage 

E.F. Groosman, 1958 / uitbreiding 1959
 

7	 NH Morgensterkerk 

Slingeplein 

H.W.M. Hupkes & W.C. van Asperen, 1955-1956
 

8	 RK Kerk OLV Onbevlekt Ontvangen 

Slinge 76 / 78
 

H. Nefkens, H. van Hunnik (medew.), 1957-1959
 

Beeldende kunst: Frans Slijper (glaswand)
 

9	 Nijverheidsschool voor meisjes 

“De Iemenhof” 

Beumershoek 3
 

Gouwetor, Mulder en Tielman, 1957-1963
 

Beeldende kunst: Adri Blok (bronzen sculptuur)
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11 12
 

10 Confectiefabriek Hertzberger 

Zuiderparkweg 300
 

Kraaijvanger, Van Putten, Kuit, Knol, Maas
 

1965
 

11 Padvindershuis 

Slinge 8
 

C. Dam en P. Zaanen, 1959
 

12 Aula Zuiderbegraafplaats 

Slinge 50
 

C. Veerling, 1966
 

13 Crematorium Zuiderbegraafplaats 

Maeterlinckweg 101
 

C. Brakel & D. Velhorst i.s.m. Apon Van den Berg 


Ter Braak Tromp, 1967-1969
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	In deze studie staat Zuidwijk centraal. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en het benoemen van de bijzondere kwaliteiten. 
	Zuidwijk ligt op de Linker Maasoever en neemt ten opzichte van Pendrecht en Lombardijen de middenpositie in. Binnen deze reeks wijken heeft Zuidwijk een betrekkelijk autonome status. Zuidwijk ligt tussen het Zuiderpark in het noorden, enkele volkstuincomplexen en de Zuiderbegraafplaats in het oosten, de havenspoorlijn in het zuiden en de Zuiderparkweg met daaraan parallel de metrolijn in het westen. Vanaf 1951 werd de wijk in ongeveer acht jaar tijd, aan de hand van het uitbreidingsplan Zuidwijk (1950 en 

	Morfologie van het gebied en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid tot 1943 
	Morfologie van het gebied en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam-Zuid tot 1943 
	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 en aan de oevers van de rivieren bevonden zich kleiafzettingen. De delta van de Maas had in de vroege Middeleeuwen een heel andere s
	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 en aan de oevers van de rivieren bevonden zich kleiafzettingen. De delta van de Maas had in de vroege Middeleeuwen een heel andere s
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	Ten tijde van de heerschappij van Graaf Floris V werd in Holland serieus begonnen met de strijd tegen het water. Onder zijn bewind werden voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal dijken en andere waterbouwkundige werken aangelegd, waardoor vruchtbaar land op het water werd gewonnen. De Riederwaard, nu bekend als het eiland IJsselmonde, viel ook onder zijn hoede en werd stukje bij beetje ingepolderd. Na drooglegging van de eerste polders werd de aangeslibde grond omsloten door een nieuwe dijk. Hie
	3 

	In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide bij de gemeente Rotterdam de behoefte aan uitbreiding van het grondgebied op de Linker Maasoever. Het oude kleidorp Charlois werd in 1895 door de gemeente Rotterdam geannexeerd, waardoor ook de polder Charlois tot de gemeente Rotterdam behoorde. Enkele jaren daarna startte het gemeentelijk Havenbedrijf met de ontwikkeling van grote havenuitbreidingen, zoals de aanleg van de Maashaven. Hierdoor moest het oude dorp Katendrecht verdwijnen. 
	De enorme economische ontwikkeling van Rotterdam-Zuid in het laatste kwart van de negentiende eeuw bracht ook een sterke groei van de bevolking met zich mee; vooral van de Zuid-Hollandse eilanden, uit Zeeland en uit Noord-Brabant trokken veel mensen naar het gebied. De eerste verstedelijkingsoperaties die in Rotterdam-Zuid plaatsvonden waren dan ook voor het grootste deel bepaald door de grenzen en barrières die de havenbekkens en uitdijende infrastructuur opwierpen; de lijnen en vormen van de landschappeli

	Figure
	De Linker Maasoever in 1945 
	De Linker Maasoever in 1945 
	De Linker Maasoever in 1945 
	De locatie van de Zuidelijke tuinsteden was tot de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks bebouwd. Rotterdam groeide voor de oorlog gestaag in zuidelijke richting volgens het waaiervormige patroon van het Algemeen Uitbreidingsplan Linker Maasoever van Witteveen uit 192.. Het meest vooruitgeschoven teken van verstedelijking was de havenspoorlijn. 

	Figure
	Herziening Algemeen Uitbreidingsplan Linker Maasoever van Witteveen 
	Herziening Algemeen Uitbreidingsplan Linker Maasoever van Witteveen 
	In 193. werd het uitbreidingsplan herzien. Ten zuiden van een vereenvoudigde waaiervormige bebouwingsopzet werd aan de nieuwe stadsrand het Zuiderpark voorzien. 

	Carnissebuurt en Charlois werden in de eerste jaren van industrialisatie gebouwd, maar lieten met de eentonige straten, de directe nabijheid van haven of industrie en de slechte kwaliteit van de huizen veel te wensen over. 
	Hoge grondprijzen als gevolg van speculaties, weinig vertier en gebrekkige verbindingen met het stadscentrum waren de hoofdredenen 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 verscheidene woningbouwprojecten bleven onvoltooid. Een groot deel van de voormalige gemeente Charlois bleef daarom nog lange tijd agrarisch gebied. 

	Algemene uitbreidingsplannen voor Zuid 
	Algemene uitbreidingsplannen voor Zuid 
	Met de planontwikkeling voor de woongebieden van het zuidelijk stadsdeel werd reeds aan het begin van de twintigste eeuw gestart. Granpré Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok bogen zich vanuit de overtuiging dat stedenbouw ‘de natuur in de stad moet brengen en het terugvloeien naar het omringende land in banen van orde leiden’, ongevraagd over een uitbreidingsplan voor de Linker Maasoever waaraan zij een overzichtsplan voor IJsselmonde koppelden (1921). Het eerste gemeentelijke plan waarin van een mogelijke 
	4
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	Om de eerste woningnood te kunnen opvangen werden in 1941 op de Linker Maasoever door het gemeentebestuur van Rotterdam, op voorspraak van het regeringscommissariaat voor de Wederopbouw, een drietal nooddorpen ingericht, namelijk Wielewaal, Smeetsland en het Brabantse dorp. De eerste twee werden nooit afgebroken en hebben sinds enkele jaren een permanente status. 
	In 1949 stelde de toenmalige directeur van de dienst Stadsontwikkeling ir. C. van Traa het uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker Maasoever op. Dit plan haakt in op een aantal grote lijnen (de hoofdinfrastructuur), die reeds door Witteveen voor de oorlog waren uitgezet. Dit uitbreidingsplan was het richtinggevend kader voor de completering van het zuidelijk stadsdeel bestaande uit de wijken Pendrecht, Zuidwijk, Lombardijen en IJsselmonde en het Zuiderpark. Zuidwijk was de eerste woonwijk in deze reeks van vol

	Planontwikkeling Zuidwijk vanaf 1943 
	Planontwikkeling Zuidwijk vanaf 1943 
	De opzet van Zuidwijk is tot stand gekomen op basis van de ideeën die tijdens de oorlog door de zogenaamde Studiegroep Bos waren ontwikkeld. De toenmalige directeur van de Rotterdamse Dienst voor de Volkshuisvesting ir. Bos stelde in 1943 onder zijn leiding een groep samen met onder andere de architect W. van Tijen en gemeenteambtenaren uit de onderwijssector, sociale zaken en volksgezondheid. In 1946 publiceerden zij hun studie met de titel De stad der toekomst, de toekomst der stad. Het was ‘geschreven al
	De opzet van Zuidwijk is tot stand gekomen op basis van de ideeën die tijdens de oorlog door de zogenaamde Studiegroep Bos waren ontwikkeld. De toenmalige directeur van de Rotterdamse Dienst voor de Volkshuisvesting ir. Bos stelde in 1943 onder zijn leiding een groep samen met onder andere de architect W. van Tijen en gemeenteambtenaren uit de onderwijssector, sociale zaken en volksgezondheid. In 1946 publiceerden zij hun studie met de titel De stad der toekomst, de toekomst der stad. Het was ‘geschreven al
	bouw en stadsontwikkeling in het algemeen’.Volgens Noud de Vreeze -specialist in de geschiedenis van de volkshuisvesting -is het ‘een omvangrijk manifest geworden, een diepgaande en veelzijdige weergave van de veronderstelde samenhang tussen individuele maatschappelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de fysiek ruimtelijke omgeving’.
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	Om het stedelijke leven en tegelijkertijd de gemeenschapszin te stimuleren stelde de groep Bos voor om de stad niet de rug toe te keren maar een ‘betere structurering te realiseren in herkenbare concentrische cirkels als territoria van verschillende schaal en betekenis rond de individuele woning: de buurt, de wijk, het stadsdeel, het stadsgeheel en het stadsgewest’, ook wel distributieplanologie genoemd.Bos stelde in navolging van het gedachtegoed van Clarrence Perry (the neighbourhood-unit of wijkgedachte
	Om het stedelijke leven en tegelijkertijd de gemeenschapszin te stimuleren stelde de groep Bos voor om de stad niet de rug toe te keren maar een ‘betere structurering te realiseren in herkenbare concentrische cirkels als territoria van verschillende schaal en betekenis rond de individuele woning: de buurt, de wijk, het stadsdeel, het stadsgeheel en het stadsgewest’, ook wel distributieplanologie genoemd.Bos stelde in navolging van het gedachtegoed van Clarrence Perry (the neighbourhood-unit of wijkgedachte
	8 

	20.000 inwoners: ‘De afstanden binnen een dergelijke woonwijk zijn te voet zonder bezwaar af te leggen; kinderen en huisvrouwen kunnen school en winkel gemakkelijk bereiken’. Het was vooral Van Tijen die aan dit voorbeeldplan vorm gaf. Dit plan was de eerste in Nederland ondernomen poging om een sociaal-culturele strategie van samenlevingsopbouw stedenbouwkundig te vertalen. Uit het voorbeeldplan ‘spreekt het verlangen om tegemoet te komen aan de zin voor orde en structuur’ ... ’Tevens wordt de noodzakelijk

	Figure
	Figure
	Montages 
	Montages 
	Montages 
	Montages 

	De montage van het plan uit 19.. over het 
	De montage van het plan uit 19.. over het 
	de basis vormt voor de ruimtelijke hoofdstructuur. 

	Uitbreidingsplan Linker Maasoever uit 192., en 
	Uitbreidingsplan Linker Maasoever uit 192., en 
	De montage van het plan uit 19.. op een kaart 

	de herziening ervan uit 193. toont aan dat de 
	de herziening ervan uit 193. toont aan dat de 
	uit 1999 laat zien dat Zuidwijk uiteindelijk in zui

	waaiervorm van het plan Witteveen nog steeds 
	waaiervorm van het plan Witteveen nog steeds 
	delijke richting is opgeschoven. 

	13 
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	Figure

	Linker Maasoever 1946 
	Linker Maasoever 1946 
	In het plan voor Zuidwijk uit 19.., wordt gepleit voor de aanleg van een groengordel direct ten zuiden van de vooroorlogse stadsrand. Ten zuiden van dit Zuiderpark liggen Zuidwijk en het schematisch aangeduide ‘Westwijk’ of ‘Waalwijk’ (het latere Pendrecht) als te onderscheiden eenheden in het groen. Een randweg, parallel 
	In het plan voor Zuidwijk uit 19.., wordt gepleit voor de aanleg van een groengordel direct ten zuiden van de vooroorlogse stadsrand. Ten zuiden van dit Zuiderpark liggen Zuidwijk en het schematisch aangeduide ‘Westwijk’ of ‘Waalwijk’ (het latere Pendrecht) als te onderscheiden eenheden in het groen. Een randweg, parallel 
	gelegen aan de havenspoorlijn, vormt de beëindiging van de stad. Ondanks de aanzienlijke afstand tussen de nieuwe wijken en de vooroorlogse stad, werden de uitbreidingen nadrukkelijk georiënteerd op de bestaande stad. Een veelheid aan wegen verbindt de nieuwe wijken met het centrum van het zuidelijke stadsdeel, het Zuidplein. 

	Figure
	Voorstel Zuiderpark van architectengroep de Opbouw het Zuiderpark in het plan Witteveen. Gepleit 
	In 1939 kwam de Architectengroep Opbouw werd voor een park met een grote actieve met de polemische studie Groenplan Rotterdam. gebruikswaarde. (in schaal vergelijkbaar met Onderdeel van dit plan was een voorstel voor de hierboven opgenomen afbeelding) 
	In 1939 kwam de Architectengroep Opbouw werd voor een park met een grote actieve met de polemische studie Groenplan Rotterdam. gebruikswaarde. (in schaal vergelijkbaar met Onderdeel van dit plan was een voorstel voor de hierboven opgenomen afbeelding) 
	middels een waterpartij die diep doordringt in de wijk. De wijkvoorzieningen zijn gelegen langs de oostelijke weg richting Zuidplein en langs de belangrijkste weg die van oost naar west midden door Zuidwijk loopt. 

	Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten Randbebouwing Verkavelingen Voorzieningen Totaalbeeld Hoofdopzet 1946 In het plan uit 19.. is Zuidwijk verdeeld in een aantal duidelijk te onderscheiden buurten. Hoofdwegen, waterlopen en randbebouwing markeren de grenzen tussen de buurten. De buurten onderscheiden zich verder door sterk verschillende verkavelingen. Met het Zuiderpark wordt een verbinding gelegd 
	Deze weg, de latere Slinge, heeft een sterk a-Binnen de buurten zijn kleinere concentraties symmetrisch profiel. Aan de noordzijde vormt van voorzieningen opgenomen. Deze liggen aan de bebouwing een aaneengesloten wand, aan een stelsel van routes en ruimtes die de buurten de zuidzijde is een reeks vrijstaande gebouwen onderling verbindt. voorzien. 
	Deze weg, de latere Slinge, heeft een sterk a-Binnen de buurten zijn kleinere concentraties symmetrisch profiel. Aan de noordzijde vormt van voorzieningen opgenomen. Deze liggen aan de bebouwing een aaneengesloten wand, aan een stelsel van routes en ruimtes die de buurten de zuidzijde is een reeks vrijstaande gebouwen onderling verbindt. voorzien. 

	Figure

	Ingenieur Van Tijen 
	Ingenieur Van Tijen 
	De stedenbouwkundige hoofdstructuur van Zuidwijk en het deelplan voor buurt I, ‘de Horsten’, zijn ontworpen door Van Tijen in opdracht van de dienst Stadsuitbreiding en Wederopbouw van de gemeente Rotterdam. Van Tijen (1894-1974) was een Nederlander die na enkele omzwervingen, waaronder een onafgemaakte studie rechten, een alternatieve dienstplicht in West-Sumatra en een opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool van Bandoeng, vanwege een polioaanval terugkeerde naar zijn vaderland waar 
	In 1945, direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, kreeg het Bureau Van Tijen en Maaskant op voorspraak van de N.V. Volkswoningbouw en de directeuren van de diensten Stadsontwikkeling (C. Van Traa) en Volkshuisvesting (A. Bos) de opdracht om het basisschema voor ‘een stedelijke tuinwijk’ te ontwerpen. De opdracht werd uitbesteed aan een ‘deskundige kracht uit de particuliere architectenwereld’, omdat de gemeentelijke diensten op dat moment met een personeelstekort kampten. De keuze voor het Bu

	Ontwerp Zuiderparkgordel van C. Hanekroot 
	Ontwerp Zuiderparkgordel van C. Hanekroot 
	Ontwerp Zuiderparkgordel van C. Hanekroot 
	Een verklaring voor het verder naar het zuiden schuiven van Zuidwijk kan gevonden worden in de ontwikkeling van de ideeën over het Zuiderpark. Het vooroorlogs pleidooi van Architectengroep Opbouw voor een sterk utilitair park wordt in het ontwerp voor het Zuiderpark ter harte genomen. In 19.1 wordt het ontwerp van de hand van Hanekroot voor de Zuiderparkgordel gepubliceerd. In vergelijking met de groengordel zoals beoogd in het plan voor Zuidwijk uit 19.., is de ruimte die het park vraagt beduidend groter 

	voorbereidende studie voor de detaillering van een woonwijk ter grootte van circa 
	voorbereidende studie voor de detaillering van een woonwijk ter grootte van circa 
	17.500 inwoners, gelegen in het in herziening genomen Uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker Maasoever (1938). Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat het bureau het plan tot en met het definitieve ontwerp zou maken, besloot de dienst Stadsontwikkeling de opdracht te beperken toen Van Tijen per 1 november 1945 tot raadslid in de gemeenteraad van Rotterdam werd gekozen. Uiteindelijk vervaardigde het bureau enkele voorstudies, een schetsontwerp, een uitgewerkt schetsontwerp op een schaal van 1:1000
	Aan de detaillering van de woonbuurten werd vanaf begin 1946 gewerkt. Van Tijen maakte hierbij gebruik van de suggesties van de medewerkende architecten 
	J. Bakema (zuidwestbuurten VII en VIII), E. Groosman (noordelijke buurten I en IV), 
	G. Rietveld (noordelijke middenbuurten II en III) en Romke de Vries (zuidoostbuurten V en VI). Aan iedere meewerkende architect werd een basiskaart uitgereikt waarop voor een deel van Zuidwijk de hoofdwegen en de plaatsing van de randvolumes als vaste kaders waren uitgezet. Deze randvolumes waren dwars op de straten gepositioneerd om een doorgaande randbebouwing te doorbreken. De bijdrage van Rietveld lag in het verlengde van zijn CIAM-studieopdracht voor het nieuw te bouwen dorp Nagele in de Noordoostpold
	G. Rietveld (noordelijke middenbuurten II en III) en Romke de Vries (zuidoostbuurten V en VI). Aan iedere meewerkende architect werd een basiskaart uitgereikt waarop voor een deel van Zuidwijk de hoofdwegen en de plaatsing van de randvolumes als vaste kaders waren uitgezet. Deze randvolumes waren dwars op de straten gepositioneerd om een doorgaande randbebouwing te doorbreken. De bijdrage van Rietveld lag in het verlengde van zijn CIAM-studieopdracht voor het nieuw te bouwen dorp Nagele in de Noordoostpold
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	differentiatie en ten aanzien van bouwwijze’.
	10 

	de grondslag vormen voor een nieuwe stedelijke cultuur’. Omdat op dat moment het nieuwe uitbreidingsplan voor Zuid nog moest worden vastgesteld kon de gemeenteraad officieel nog niet overgaan tot reservering van de grond en het was dus ook niet mogelijk om Van Tijen en Maaskant de vervolgopdracht te geven om het ontwerp uit te werken tot een uitbreidingsplan in onderdelen en architectonisch in te vullen. 
	11 



	De eerdergenoemde N.V. Volkswoningbouw werd gevraagd om een uitvoerende woningbouwvereniging -de stichting Zuidwijk -op te zetten die ook na de realisatie van het plan het beheer van de wijk op zich zou nemen. Dit was een initiatief waar onder andere de voormalige directeur van de Rotterdamse Dienst Volkshuisvesting (1917-1923) Auguste Plate en Van Tijen zich aan hadden verbonden. In deze fase volgend op de positieve beoordeling van Van Tijens plan, stelden de verantwoordelijke gemeentelijke diensten de ee
	In mei 1948 werd uiteindelijk begonnen met de ontwikkeling van een plan in hoofdzaken, nadat een begeleidingscommissie werd geformeerd waarin naast Van Tijen, Denijs van de dienst Volkshuisvesting en Hovens Greve en Verhof van de dienst Stadsontwikkeling zitting hadden. Er werd overeengekomen dat Van Tijen een gedetailleerd schetsplan zou maken dat door Stadsontwikkeling uitgewerkt zou worden tot een rechtsgeldig uitbreidingsplan. Op 30 december 1948 werd het schetsplan ingediend. Dit ontwerp bevatte naa

	Planintenties 
	Planintenties 
	In de toelichting benadrukte Van Tijen een aantal zaken, waaronder het ‘stedelijke’ karakter van de wijk. Hij stelde Zuidwijk voor als een onderdeel van het stedelijk gebied: ‘In de detaillering van de groengordel en van Zuidwijk zelf zal tot uitdruk
	In de toelichting benadrukte Van Tijen een aantal zaken, waaronder het ‘stedelijke’ karakter van de wijk. Hij stelde Zuidwijk voor als een onderdeel van het stedelijk gebied: ‘In de detaillering van de groengordel en van Zuidwijk zelf zal tot uitdruk
	king moeten komen, dat beide een deel vormen van het stedelijk geheel en dat niet Zuidwijk een zelfstandig tuindorp is door de groengordel van het geheel gescheiden’. Dit is een ruimtelijke voorstelling van het ‘stedelijke’ karakter, het wordt niet ingezet als een middel om een nieuwe stedelijke cultuur te definiëren. De intenties die aan Zuidwijk ten grondslag liggen zijn eerder van sociaal-culturele aard. Volgens Arnold Reijndorp is Zuidwijk dus ‘te beschouwen als een vrij letterlijke, ruimtelijke vertali
	van het concept gemeenschap’.
	12 
	zelfwerkzaamheid van individu en groep ’...’ er volle kansen’ zou kunnen krijgen.
	13 


	Hoewel Van Tijen op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen in de sociologie, zijn die nieuwe ideeën nauwelijks terug te vinden in de toelichting op het uitbreidingsplan van Zuidwijk. In vrij algemene bewoordingen stelde hij dat Zuidwijk ‘een van de reële vruchten van de pogingen uit de oorlogsjaren’ ... is, ‘om tegenover de vooroorlogse werkelijkheid een andere na-oorlogse te stellen. Veel van die pogingen zijn anders gelopen dan men had gehoopt. Maar niet alle. Ondanks alles is het geenszins waar, d
	Hoewel Van Tijen op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen in de sociologie, zijn die nieuwe ideeën nauwelijks terug te vinden in de toelichting op het uitbreidingsplan van Zuidwijk. In vrij algemene bewoordingen stelde hij dat Zuidwijk ‘een van de reële vruchten van de pogingen uit de oorlogsjaren’ ... is, ‘om tegenover de vooroorlogse werkelijkheid een andere na-oorlogse te stellen. Veel van die pogingen zijn anders gelopen dan men had gehoopt. Maar niet alle. Ondanks alles is het geenszins waar, d
	democratische mogelijkheden’.
	14 

	Deze tegenstelling tussen de voor-en naoorlogse situatie kwam ook tot uitdrukking in het onderzoek dat de Rotterdamse dienst Volkshuisvesting eind jaren vijftig verrichte naar de manier waarop de bewoners de openheid, respectievelijk beslotenheid van hun eengezinswoningen en tuin in Pendrecht en Zuidwijk ervaarden. Volgens een grote groep sociologen, psychologen en pedagogen was de (vooroorlogse) volksbuurtmentaliteit van de altijd openstaande deur en de in-en uitlopende buren en familie er debet aan dat
	eigenste huis is, zo begrenst de woning de sociale individualiteit’.
	15 



	Doelgroep en het programma van eisen 
	Doelgroep en het programma van eisen 
	Doelgroep en het programma van eisen 
	De toekomstige bewonersgroep wordt in de toelichting alleen in zeer algemene termen aangeduid met ‘middenstanders en arbeiders’. Diegenen die ‘voor de uitoefening van hun beroep aangewezen zijn op de tegenoverliggende rivieroever, vooral op de -ook als werkgebied steeds belangrijker wordende -Rotterdamse stadskern’ werden als een afzonderlijke doelgroep aangemerkt. Naast werknemers in de uitdijende havensector werd dus ook op de groeiende dienstensector ingespeeld. Uit het in 1955 door de dienst Volkshuis
	De toekomstige bewonersgroep wordt in de toelichting alleen in zeer algemene termen aangeduid met ‘middenstanders en arbeiders’. Diegenen die ‘voor de uitoefening van hun beroep aangewezen zijn op de tegenoverliggende rivieroever, vooral op de -ook als werkgebied steeds belangrijker wordende -Rotterdamse stadskern’ werden als een afzonderlijke doelgroep aangemerkt. Naast werknemers in de uitdijende havensector werd dus ook op de groeiende dienstensector ingespeeld. Uit het in 1955 door de dienst Volkshuis
	uit de Zuid Hollandse of Zeeuwse eilanden en deels uit de noordelijke en zuidelijke provincies), die nog niet waren ‘verstedelijkt’. Deze vooral op psychologische aspecten terug te voeren tegenstelling tussen het meer ‘elitaire’ noorden en het zuiden van de ‘gewone mensen’ was reeds ten tijde van de planning van Zuidwijk aanwezig maar werd in de definitie van de doelgroep niet specifiek benoemd noch genegeerd. Het was duidelijk dat enerzijds rekening gehouden moest worden met de grote verscheidenheid aan h
	16
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	In het programma van eisen voor Zuidwijk werden geen afzonderlijk leeftijdscategorieën opgenomen. De verhouding tussen laagbouw (1 of 2 woonlagen), etage-bouw (3 tot 5 woonlagen) en hoogbouw (10 tot 12 woonlagen) was 20-45% : 50-75% : 5 %. Het totaal aantal woningen zou circa 6.300 bedragen, waarvan 1.550 stuks (25% middenstandswoningen) en 4.750 (75% arbeiderswoningen). Zuidwijk beslaat een grondgebied van 115 hectare. Binnen het totale plangebied werden door de gemeente verschillende bestemmingen aangewe
	Volkstuinen en sportvelden die niet tot de schoolvoorzieningen behoorden, werden in het uitbreidingsplan buiten beschouwing gelaten omdat deze enkel op stadsdeel-niveau werden ingepast. Op wijkniveau werd een winkelstrook geprojecteerd aan het centrale deel van de Slinge. Deze locatie werd geschikt geacht voor winkels die een buurtoverstijgende functie vervulden, zoals bloemenzaken en kantoorboekhandels. Dit is in overeenstemming met de studie De stad der toekomst, de toekomst der stad: ‘De winkels hebben e
	voor dagelijkse consumptiegoederen’.
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	van de buurt’.
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	Figure
	Uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker Maasoever 1950 
	Uitbreidingsplan in hoofdzaak Linker Maasoever 1950 
	Het erkende kader voor de naoorlogse uitbreidingsplannen op Rotterdam Zuid tot circa 19.0. 
	Figure


	Uitbreidingsplan Zuidwijk, 1949 
	Uitbreidingsplan Zuidwijk, 1949 
	Uitbreidingsplan Zuidwijk, 1949 
	Zuidwijk is in infrastructureel opzicht vervlochten met de aangrenzende woonwijken Pendrecht en Lombardijen. Los daarvan is het ontworpen als een betrekkelijk zelfstandig deel van de stad. 
	Het Plan in hoofdzaak Zuidwijk dat op 4 augustus 1949 werd vastgesteld door de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam en op 10 januari 1950 goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten is de ruimtelijke basis en het juridisch fundament van de stadsuitbreiding. De wijk is in principe de eerste uitbreiding van de zuidelijke oever en is ontworpen als de centrale wijk van het stadsdeel – Pendrecht, Zuidwijk en Lombardijen. IJsselmonde is daar in een latere fase bij aangehecht. Zuidwijk stond aan de basi

	Figure

	Linker Maasoever 1949 
	Linker Maasoever 1949 
	Linker Maasoever 1949 
	De verschuiving van Zuidwijk en het inmiddels tot Pendrecht omgedoopte Westwijk in zuidelijke richting werd geformaliseerd met het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak Linker Maasoever uit 19.9. Dit uitbreidingsplan en de schetsen voor Zuidwijk uit 19.9 laten ten opzichte van 19.. een schaalvergroting zien. De wijken worden groter, de stadsuitleg omvangrijker door de toevoeging van Lombardijen als nieuw te bouwen wijk, en de infrastructuur wordt grofmaziger. De waaier aan wegen richting het Zuidplein is teruggeb

	Hoofdopzet 1949 Ten opzichte van 19.. is de wegenstructuur drastisch gewijzigd. De uitgesproken noordzuid lijn in de hoofdopzet van Zuidwijk verschuift naar een oostwest oriëntering. Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten Randbebouwing Verkavelingen Voorzieningen Totaalbeeld 
	Het onderscheid tussen de buurten in het noordelijk deel van Zuidwijk wordt nog steeds gemarkeerd door de hoofdwegen, randbebouwing en de verscheidenheid van verkavelingsvormen. Aan de zuidzijde van de wijk is het onderscheid tussen de buurten veel minder bepaald. De ruimtescheidende hoofdwegen 
	Het onderscheid tussen de buurten in het noordelijk deel van Zuidwijk wordt nog steeds gemarkeerd door de hoofdwegen, randbebouwing en de verscheidenheid van verkavelingsvormen. Aan de zuidzijde van de wijk is het onderscheid tussen de buurten veel minder bepaald. De ruimtescheidende hoofdwegen 
	Het onderscheid tussen de buurten in het noordelijk deel van Zuidwijk wordt nog steeds gemarkeerd door de hoofdwegen, randbebouwing en de verscheidenheid van verkavelingsvormen. Aan de zuidzijde van de wijk is het onderscheid tussen de buurten veel minder bepaald. De ruimtescheidende hoofdwegen 
	Het onderscheid tussen de buurten in het noordelijk deel van Zuidwijk wordt nog steeds gemarkeerd door de hoofdwegen, randbebouwing en de verscheidenheid van verkavelingsvormen. Aan de zuidzijde van de wijk is het onderscheid tussen de buurten veel minder bepaald. De ruimtescheidende hoofdwegen 
	zijn niet meer aanwezig en de verkavelingen zijn gelijkvormig. Ook de waterlopen hebben geen structurerend beloop. De interne routes die de buurten onderling verbinden zijn sterker uitgewerkt dan in 19... De twee oost-west lopende routes zijn aaneengeregen tot een doorgaand circuit waaraan de 

	buurtvoorzieningen zijn gesitueerd. De wijkvoorzieningen liggen met name langs de Slinge die, hoewel aanzienlijk smaller dan in 19.., nog steeds een asymmetrische opbouw heeft. De relatie met het Zuiderpark wordt nog steeds vormgegeven door een waterpartij die de wijk indringt. 


	Figure

	Veranderde hoofdopzet 
	Veranderde hoofdopzet 
	Veranderde hoofdopzet 
	Een helder wegenschema, in hoofdzaak gericht op het Zuidplein, verdeelde Zuidwijk in het plan uit 19.. in een aantal buurten. Bebouwingswanden formaliseerden in het noordelijk deel van de wijk deze opdeling. In 19.9 is de buurtverdeling gehandhaafd, maar door de gewijzigde infrastructuur is een sterke oost-west lijn ontstaan. De bebouwingsranden volgen deze nieuwe oriëntatie. De buurten worden in het planproces aangeduid met de nummers I tot en met VIII. 



	Het uitbreidingsplan (1950-1965) 
	Het uitbreidingsplan (1950-1965) 
	Zuidwijk is op basis van acht deelplannen ‘Zuidwijk I tot en met VIII’ tot stand gekomen. Deze deelplannen werden gefaseerd ontwikkeld en goedgekeurd. De grenzen van de deelplannen vallen samen met de grenzen van de buurten. Buurt I, ‘de Horsten’, een ontwerp van Van Tijen werd in 1950 goedgekeurd. Voor de invulling van de overige wijken werd wederom de hulp ingeroepen van gastarchitecten. Het Uitbreidingsplan-in-hoodzaak werd in 1953 vastgesteld door de Gemeenteraad en in 1954 goedgekeurd door Gedeputeerd
	Zuidwijk is op basis van acht deelplannen ‘Zuidwijk I tot en met VIII’ tot stand gekomen. Deze deelplannen werden gefaseerd ontwikkeld en goedgekeurd. De grenzen van de deelplannen vallen samen met de grenzen van de buurten. Buurt I, ‘de Horsten’, een ontwerp van Van Tijen werd in 1950 goedgekeurd. Voor de invulling van de overige wijken werd wederom de hulp ingeroepen van gastarchitecten. Het Uitbreidingsplan-in-hoodzaak werd in 1953 vastgesteld door de Gemeenteraad en in 1954 goedgekeurd door Gedeputeerd
	Het bureau Van Tijen en Maaskant had zich toen reeds teruggetrokken uit de overeenkomst. In 1951 bleek dat de door Van Tijen voorgestelde verdeling in middenstand-en arbeidersbuurten en bebouwingsdichtheid door grote financiële druk niet gehandhaafd kon worden. Dit was veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals verhoogde ontsluitingskosten, het aandringen van de Rijksoverheid op een beperkt grondgebruik en dus een hogere bebouwingsdichtheid en nader bodemonderzoek. Van Tijen en Maaskant konden d
	In het uitbreidingsplan van Milius werden de noordelijke middenbuurten (II en III) ingericht met eengezinswoningen voor arbeiders. Aanvankelijk waren deze bestemd voor middenstandswoningen, maar onderzoek naar de bodemgesteldheid had uitgewezen dat alleen deze terreinen geschikt waren voor bouw zonder paalfundering: ‘de bouw van eengezinshuizen blijkt in de praktijk financieel alleen mogelijk te zijn, indien de bouwkosten tot een minimum beperkt blijven. Zo is het in de meeste gevallen onmogelijk eengezin
	In het uitbreidingsplan van Milius werden de noordelijke middenbuurten (II en III) ingericht met eengezinswoningen voor arbeiders. Aanvankelijk waren deze bestemd voor middenstandswoningen, maar onderzoek naar de bodemgesteldheid had uitgewezen dat alleen deze terreinen geschikt waren voor bouw zonder paalfundering: ‘de bouw van eengezinshuizen blijkt in de praktijk financieel alleen mogelijk te zijn, indien de bouwkosten tot een minimum beperkt blijven. Zo is het in de meeste gevallen onmogelijk eengezin
	cieringsmethode mogelijk te maken’.
	20 

	in 1968 werd het bestemmingsplan van buurt VI, ‘de Roden, buurt VII, ‘de Hoeken’ en buurt VIII ‘de Velden’ vastgesteld. 


	Bodemkaart Zuidwijk 
	De deelplannen vallen binnen de kaders van de zogenaamde ‘Wederopbouwwet’, waardoor een systeem van landelijke bouwprogrammering tot ontwikkeling was gekomen. In eerste instantie speelde deze wet vooral een rol bij de regionale verdeling van de schaarse bouwcapaciteit over weg-en waterbouw, spoorwegbouw, woningbouw en utiliteitsbouw, maar later werd de bouwprogrammering door de Rijksoverheid vooral ingezet als een instrument voor contingentering van subsidies voor de woningbouw. De gemeente Rotterdam had e
	In de toelichtingen op het uitbreidingsplan Zuidwijk werden de grenzen van de woonwijk vastgelegd. Aan de westzijde wordt Zuidwijk begrensd door de metrolijn tussen het centrum en Hoogvliet en aan de noordzijde door de Oldegaarde, de verbindingsweg tussen Wielewaal en tuindorp Vreewijk. Aan de oostzijde grenst de wijk aan de volkstuinencomplexen De Beukhoeve, Phoenix, Zonnenhof, Maasglorie en de Zuiderbegraafplaats. Deze groene gordel wordt aan de oostzijde afgesneden door de Vaanweg, de uitvalsweg die in 
	Neighbourhood-unit en wijkgedachte 
	Neighbourhood-unit en wijkgedachte 
	Zuidwijk is in opzet een semi-autonome woonwijk van ‘ideale’ afmetingen: circa 
	6.000 woningen. Over de omvang van de ideale wijk werd reeds vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog een discussie gevoerd onder stadsontwerpers en stads-sociologen. Ir. A. Bos was van mening dat de ideale wijk bestond uit circa 6.000 woningen die 20.000 bewoners konden huisvesten, genoeg om allerlei sociaal-culturele, medische, jeugd-en ouderenzorg zelf te kunnen onderhouden. De discussie over de omvang van de ideale wijk staat niet op zichzelf, maar is onlosmakelijk verbonden met de door Clarence Per
	door de menselijke intelligentie en het ontwerp.
	21 

	Dit proces van distribueren en groeperen van de populatie heeft Wirth inzichtelijk gemaakt en het is dit proces dat aan de basis staat van Perry’s ‘Neighbourhood Unit’ (1929). Ook het idee van Wirth dat het ‘natuurlijk gebied’ verbonden was met het sociale verlangen van de mens om zich te distantiëren van het stedelijke nam 
	Dit proces van distribueren en groeperen van de populatie heeft Wirth inzichtelijk gemaakt en het is dit proces dat aan de basis staat van Perry’s ‘Neighbourhood Unit’ (1929). Ook het idee van Wirth dat het ‘natuurlijk gebied’ verbonden was met het sociale verlangen van de mens om zich te distantiëren van het stedelijke nam 
	hij over. Vrijwillige afzondering werd als een psychologische en een fysieke entiteit beschouwd. Perry definieerde de ‘neighbourhood community’ als een ruimtelijke eenheid die niet werd beperkt door politieke grenzen en met een zekere onafhankelijkheid’, waardoor arbitraire sociale uitwisselingen mogelijk zouden zijn. Het hoofddoel van Perry was het ontdekken van de fysieke basis voor natuurlijke interactie en associatie. Hiervoor keek hij naar de natuurlijke interactie die aan de basis zou liggen van de 

	Zuidwijk is binnen de Nederlandse stedelijke geschiedenis de eerste vertaling van het idee van de wijkgedachte. De ideeën van Perry werden bestudeerd en ontwikkeld tot een model voor een nieuwe woonwijk. Het is goed zichtbaar dat er nog werd geworsteld met de koppeling tussen de sociologische basis en de fysieke vorm van de unit. Over de wijze waarop de buurten werden geschakeld en hoe zij zich verhielden ten opzichte van het totaal van de wijk en het centrum deed Perry geen uitspraak. Zijn ‘stedenbouwkund
	Zuidwijk is binnen de Nederlandse stedelijke geschiedenis de eerste vertaling van het idee van de wijkgedachte. De ideeën van Perry werden bestudeerd en ontwikkeld tot een model voor een nieuwe woonwijk. Het is goed zichtbaar dat er nog werd geworsteld met de koppeling tussen de sociologische basis en de fysieke vorm van de unit. Over de wijze waarop de buurten werden geschakeld en hoe zij zich verhielden ten opzichte van het totaal van de wijk en het centrum deed Perry geen uitspraak. Zijn ‘stedenbouwkund


	Differentiatie 
	Differentiatie 
	Differentiatie 
	Waarschijnlijk maakte Perry’s omschrijving van de buurt als een ‘natuurlijke eenheid’ uitvoerige discussies over bewuste integratie en menging van bevolkingsgroepen onnodig. In het ontwerp van Zuidwijk lijkt de biologische drang van een collectief tot fysiek samenzijn immers geaccepteerd en als uitgangspunt te zijn genomen. 

	Hoofdwegen en waterstructuur Interne route tussen buurten Randbebouwing Verkavelingen Voorzieningen Totaalbeeld 
	Gerealiseerd uitbreidingsplan, situatie 1959 
	Gerealiseerd uitbreidingsplan, situatie 1959 
	In 19.9 zijn de grootste delen van het uitbreidingsplan Zuidwijk gebouwd; de zuidelijke buurten weer duidelijker van elkaar te onderscheiden. Hoewel de verkavelingen nog steeds veel meer op elkaar lijken dan in de planversie uit 19.., is het ruimtelijk onderscheid tussen 
	In 19.9 zijn de grootste delen van het uitbreidingsplan Zuidwijk gebouwd; de zuidelijke buurten weer duidelijker van elkaar te onderscheiden. Hoewel de verkavelingen nog steeds veel meer op elkaar lijken dan in de planversie uit 19.., is het ruimtelijk onderscheid tussen 
	In 19.9 zijn de grootste delen van het uitbreidingsplan Zuidwijk gebouwd; de zuidelijke buurten weer duidelijker van elkaar te onderscheiden. Hoewel de verkavelingen nog steeds veel meer op elkaar lijken dan in de planversie uit 19.., is het ruimtelijk onderscheid tussen 
	de buurten toegenomen door de structurele wijze waarop de water-en groenstroken als bufferzones zijn toegepast tussen de buurten. De verbindende waterpartij met het Zuiderpark is echter verdwenen. Er zijn drie factoren die in het ontwerpproces als constante kunnen worden 

	aangewezen: de structurele wijze waarop wand-bebouwing is ingezet als ontwerpmiddel, de interne route die de buurten onderling verbindt, de spreiding van de voorzieningen over de wijk, en het asymmetrische profiel van de Slinge. 

	Kunstmatige vermenging van bepaalde bevolkings-of inkomensgroepen door middel van gevarieerde toepassing en plaatsing van woningtypen was nooit een punt van discussie in het planproces. Hierdoor werd de strakke verdeling van arbeiders-en middenstandsbuurten over de wijk, in principe een volkshuisvestelijke beslissing, ondersteund door het sociologisch-theoretisch gedachtegoed van Perry. De minimale differentiatie werd opgelost op het niveau van de woning en wel in de hoeveelheid bedden per woning (circa 12%
	Kunstmatige vermenging van bepaalde bevolkings-of inkomensgroepen door middel van gevarieerde toepassing en plaatsing van woningtypen was nooit een punt van discussie in het planproces. Hierdoor werd de strakke verdeling van arbeiders-en middenstandsbuurten over de wijk, in principe een volkshuisvestelijke beslissing, ondersteund door het sociologisch-theoretisch gedachtegoed van Perry. De minimale differentiatie werd opgelost op het niveau van de woning en wel in de hoeveelheid bedden per woning (circa 12%



	Ruimtelijke opbouw 
	Ruimtelijke opbouw 
	Ruimtelijke opbouw 
	Hoewel er in de ruimtelijke opzet van Zuidwijk wel degelijk een hiërarchie is te herkennen, is het correcter om te spreken van een ‘gestructureerde logica’. In principe is de wijk opgezet vanuit een centrale as waaraan een uitgestrekt wijkcentrum is gelegen. Aan beide zijden van deze as of ruggengraat, zijn vier buurten gesitueerd. Tevens verbond deze as de wijk in het oosten met de toekomstige wijk Pendrecht en in het westen met de Dordtsestraatweg ten zuiden van de Vaan. De buurten worden door een ringvo
	Iedere woonbuurt is opgebouwd uit circa 800 woningen en bestaat in principe uit twee woongroepen met daartussen een langgerekte groene lob. De buurten worden van elkaar gescheiden door een brede laan of groenstructuur. Voor alle buurten is eenzelfde ordeningsprincipe gebruikt waarbinnen per woonbuurt in grote mate is gevarieerd. Steevast is de middelhoogbouw noord-zuid georiënteerd terwijl de laagbouw op het zuiden of westen in stroken is geplaatst. In buurt I, II, III, IV, VI, VII en VIII is deze middelhoo


	Winkelcentra 
	Winkelcentra 
	Winkelcentra 
	De opzet van het wijkwinkelcentrum is nog duidelijk gestoeld op het vooroorlogse model van winkelvestiging langs de hoofdwegen. Deze lintvormige winkelconcentratie valt in Zuidwijk samen met de hoofdas van de wijk van waaruit alle buurten worden 
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	Detail etalage op de hoek van de Slinge met de Sluzenkamp 
	Detail etalage op de hoek van de Slinge met de Sluzenkamp 
	Een van de in het oog springende architectonisch zorgvuldig vormgegeven delen van Zuidwijk is de bebouwing die de zuidoosthoek van Zuidwijk III markeert. Het is het enige gebouw in Zuidwijk dat met een gesloten hoek de wandbebouwing ‘de hoek om zet’. Dit is een bouwwijze die in de ontwerpschets van 19.. op vele hoeken was beoogd maar enkel op deze locatie is gerealiseerd. 

	De bovenste doorsnede laat de huidige opbouw van de Slinge zien, de onderste is een interpretatie van de Slinge in de plankaart van 19... 
	Profiel Slinge 
	Profiel Slinge 
	Luifels langs de Slinge 
	Figure

	ontsloten. Deze hoofdas heeft een breed profiel waarin een groene laan, die de verkeersstromen scheidt, centraal ligt. Aan de noordzijde van deze as – de Slinge genoemd -werden in een aaneensluitend ontworpen strip de winkels ondergebracht. Deze strip was op een tweetal plekken doorbroken om aan voetverkeer direct toegang te verschaffen tot de achterliggende middenbuurten. 
	De continuïteit van de winkelbebouwing wordt versterkt door een doorlopende luifel-partij. De doorgangen naar de achterliggende straten worden gemarkeerd door iets opgetilde luifels. De tekening toont het principe. Dit principe is bij alle doorgangen consequent toegepast. 
	De centrale noordzuid lopende groene zone doorklieft de winkelreeks en scheidt tegelijkertijd de noordelijke en zuidelijke middenbuurten. De zuidzijde van de Slinge werd gereserveerd voor bijzondere functies die de gehele wijk bedienden, zoals cafés, restaurants, kiosken, vereniging-en wijkgebouwen, en postagentschappen. Functies die op buurtniveau van belang waren, zoals de bakker en de slager, werden in de buurtwinkelcentra opgenomen. Van Tijen positioneerde in alle buurten, met uitzondering van de noorde
	Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de vormgeving van de entree tot de woningen. Deze entree ligt ver terug ten opzichte van de winkelpuien, terwijl de luifel ver naar voren steekt. Een vrijstaande vitrine, die nog altijd in gebruik is, vormt een ‘filter’ tussen de entreehal en de straat. 

	Groen-en waterstructuur 
	Groen-en waterstructuur 
	De groenzones in de wijk zijn vanuit een tweetal programmatische intenties te beschrijven. Ten eerste is het wijkgroen een structurerend deel van de stedenbouwkundige opzet van Zuidwijk en ondersteunt als zodanig de uitgezette buurtindeling en verbindt het wijkcentrum met de Zuiderparkgordel. Daarnaast functioneren de drie groene scheggen of geledingstroken als buffer en restruimte. Dit zijn flexibele en gefaseerd in te richten restruimten, waarvan de recreatieve waarde is beperkt tot passieve functies. De
	De groenstructuur in dit eerste ontwerp werd door de gemeentelijke diensten te ‘versnipperd’ gevonden. Van Tijen was er volgens hen niet in geslaagd een logi
	Figure
	Groene randen 
	Groene randen 
	Groene randen 
	Ondanks de vele aanpassingen van het ontwerp in de loop der tijd is de wijkgedachte bij de ontwikkeling van Zuidwijk overeind gebleven. Het is nog steeds een duidelijke als eenheid herkenbare wijk met duidelijk herkenbare buurten. Zowel de gehele wijk als de verschillende buurten onderscheiden zich door groene ruimten in de vorm van singels en parkstroken. De inrichting-en gebruikskwaliteit van de verschillende randen is erg wisselend. Met name de randparken ten zuiden en ten oosten van de wijk zijn mooi
	sche en heldere hiërarchie in het groen te ontwikkelen. In de toelichting op het goedgekeurde uitbreidingsplan wordt de functionele relatie tussen Zuidwijk en het Zuiderpark expliciet ontkent: ‘Zoals bekend, is het geprojecteerde Zuiderpark maar ten dele voldoende voor de sinds lang verwaarloosde behoeften van Zuid als geheel. Bij Zuidwijk behoort dit park dan ook stellig niet. De behoefte van deze wijk buiten de wijkgrenzen aan terrein voor schoolsport, sportverenigingen, volkstuinen, speel-bosjes, schoolw
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	Dit geminimaliseerde groensysteem is gekoppeld aan de sociale intenties die Van Tijen voor ogen had toen hij de wijk ontwierp. Hij reserveerde diverse terreinen in de groene scheggen voor functies die het sociaal verkeer en cultureel leven zouden verbeteren. Mogelijk ruimde hij ook plek in voor bepaalde vormen van sociale zorg, zoals bijvoorbeeld een crèche. Net als bij de invulling van het Zuiderpark is in de groenvoorziening van Zuidwijk sprake van een verschuiving van een decoratieve naar een actieve en 
	Voor de acht woonbuurten werden afzonderlijke groenplannen gemaakt door onder andere W.C. Boer (buurt I, 1951), J. Rahder (buurt III, 1957 en buurt IV, 1956) en Algemeen geldt dat de groepen laagbouwwoningen een eigen tuin kregen, terwijl de etageblokken werden gegroepeerd rond gemeenschappelijke tuinen met speelgelegenheden. 
	Milius (buurt VIII, rond 1958).
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	Schakeling van groene buitenruimten 
	Schakeling van groene buitenruimten 
	Zuidwijk kent een uitgebreide reeks van verschillende groene buitenruimten. Van privé tuin en gemeenschappelijke tuin via buurtpark naar wijkgroen. Ieder type ruimte kent zijn eigen inrichting en gebruik van intieme kijk-en verblijf-plekken in de gemeenschappelijke tuin tot open speelplekken in het buurtpark. In de verschil
	Zuidwijk kent een uitgebreide reeks van verschillende groene buitenruimten. Van privé tuin en gemeenschappelijke tuin via buurtpark naar wijkgroen. Ieder type ruimte kent zijn eigen inrichting en gebruik van intieme kijk-en verblijf-plekken in de gemeenschappelijke tuin tot open speelplekken in het buurtpark. In de verschil
	wijze aan elkaar geschakeld. Een mooi voor-elkaar over. De scheiding tussen straat, gemeen-beeld daarvan is te vinden in Zuidwijk VIII. De schappelijke tuin en buurtpark is moeilijk aan inrichting van zowel de gemeenschappelijke tuin te geven. Hierdoor ontstaat het beeld van een als het buurtpark en het wijkgroen aan de rand continue groene, maar zeer afwisselende open

	3. lende buurten zijn de ruimten op verschillende zijn door één hand ontworpen en loopt geheel in bare ruimte. 

	De relatie met het Zuiderpark 
	De relatie met het Zuiderpark 
	De relatie met het Zuiderpark 
	Buurt II en III zijn in het plan van 19.. groene middenstandsbuurten die letterlijk een uitloper vormen van het Zuiderpark. De open verkaveling, haaks op het park, van grondgebonden woningen in een parkachtige setting maken dat park en wijk als het ware in elkaar vervloeien. De verbinding van de wijk met het park wordt gevormd door de twee noordzuid lopende wegen richting het Zuidplein, maar met name ook door de waterstructuur die als een langgerekte vijver-partij door de centrale noordelijke buurten slin
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	Bebouwingsbeeld 
	Bebouwingsbeeld 
	Hoewel in de toelichting op het uitbreidingsplan een differentiatie werd gemaakt naar bebouwingswijze werd geen vaste of omlijnde visie ten aanzien van het beeld dat daarbij hoorde gegeven. De wijk bestond uiteindelijk uit circa 20-45% laagbouw (1 of 2 lagen), 50-75% etagebouw (3 tot 5 lagen) en 5% hoogbouw (10 tot 12 lagen). In de schetsfase werd aanvankelijk gedacht om een veel hoger percentage laagbouw -85% -te realiseren, maar om praktische en financiële redenen werd hiervan afgezien. 
	De plaatsing van hoog-midden-en laagbouw in Zuidwijk was niet gebonden aan een eenduidige, sterk conceptuele benadering, maar onderhevig aan enkele bewuste ontwerpkeuzes enerzijds en enkele praktische overwegingen anderzijds. De plaatsing van de hoogbouw was bijvoorbeeld een zeer bewuste ontwerpbeslissing waaraan enkele hevige discussies tussen Van Tijen en de gemeentelijke diensten aan vooraf gingen. Uiteindelijk werden twee hoge woongebouwen op de hoeken van de noordelijke middenbuurten gepland. Volgens 
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	Systeembouw 
	Systeembouw 
	Zuidwijk werd ontworpen op het moment dat de experimenten in de woningbouw-sector met niet-traditionele bouwmethoden en industriële technieken, gericht op het ontwikkelen van een gestandaardiseerde en arbeidsbesparende productie, in volle 
	Zuidwijk I 
	Zuidwijk I 
	Zuidwijk I 
	Dit buurtje is grotendeels gesloopt. De tekening laat de oorspronkelijke verkaveling zien. De gestapelde bouw omzoomde de noord-westelijke rand van de buurt, maar was vooral aan de zuidzijde geconcentreerd. Twee groenstroken geleden de buurt. De vrij in het groen staande blokjes vormen de overgang naar het oostelijk gelegen parkgebied. 

	Figure

	Zuidwijk II en III 
	Zuidwijk II en III 
	Net als in Zuidwijk I is ook in deze twee buurten de gestapelde bouw geconcentreerd aan de zuidzijde. De hoeken aan de noordzijde zijn gemarkeerd met hoge flatgebouwen. De buurten worden van elkaar gescheiden door een groenzone waarin sportvoorzieningen zijn geprojecteerd. Haaks op deze zone staat de route die onderdeel is van het interne circuit dat de buurten verbindt. Aan deze route ligt een zone met voorzieningen. De zuidrand van de buurten wordt gevormd door de continue winkelbebouwing langs de Slinge.
	gang waren. Een van de belangrijkste voorbeelden daarvan is de montagebouw. Grootschalige gesystematiseerde woningbouw werd reeds vanaf 1948 door de rijksoverheid actief ondersteund. Met de invoering van de zogenaamde ‘contingenttoeslag’ werd het gemeenten toegestaan om binnen het landelijke bouwprogramma montagewoningen als 3/4 woning te tellen waardoor extra bouwvolume kon worden gerealiseerd. Vanaf 1950 verminderde de rijksoverheid deze actieve steun, de industrie van systeembouwers bleken in staat te 


	Architectuur 
	Architectuur 
	Architectuur 
	Met het RBM systeem, ook een gietbouwmethode, dat aan de buitenkant herkenbaar was aan de betontegels en aan de binnenzijde afgezet was met glasvezelplaten, deed Van Tijen reeds voor de ontwikkeling van buurt I, de ‘Horsten’, ervaring op in Delft. Dit systeem werd gebruikt voor laag-, middelhoog-en hoogbouw waarbij de dragende wanden in een stalen bekisting en de vloeren op een houten bekisting met stalen onderstel werden vervaardigd van op locatie gestorte grindbeton. In opdracht van de Stichting Zuidwijk 
	De duplexwoning gaat uit van het idee dat één normale woning door eenvoudige tijdelijke aanpassingen voor enkele jaren bewoond zou kunnen worden door twee afzonderlijke huishoudens. Na de opheffing van de woningnood zou door het uitbreken van enkele niet dragende wanden op eenvoudige wijze, een goede woning ontstaan. Dit type werd ontwikkeld en gepresenteerd als een alternatief voor de noodwoningen van lage kwaliteit waartegen in toenemende mate verzet ontstond. Het idee van de tijdelijk gedeelde woning we
	De duplexwoning gaat uit van het idee dat één normale woning door eenvoudige tijdelijke aanpassingen voor enkele jaren bewoond zou kunnen worden door twee afzonderlijke huishoudens. Na de opheffing van de woningnood zou door het uitbreken van enkele niet dragende wanden op eenvoudige wijze, een goede woning ontstaan. Dit type werd ontwikkeld en gepresenteerd als een alternatief voor de noodwoningen van lage kwaliteit waartegen in toenemende mate verzet ontstond. Het idee van de tijdelijk gedeelde woning we
	Watergraafsmeer. Het duplextype werd vanaf 1949 gedurende een korte periode intensief gepropageerd door het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Ook voor toepassing in de systeembouw werden diverse modellen ontwikkeld. De duplexwoning had een grote invloed op de slaapkamerdifferentiatie. Dat blijkt onder meer uit een toename van 12% van de hoeveelheid woningen met één slaapkamer. Hierdoor ontstond meer ruimte op de woningmarkt voor ‘onvoltooide gezinnen, werkende vrouwen en ouden van dagen’. In 
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	Vanaf 1952 werden de noordelijke middenbuurten buurt II en III voor het grootste deel -circa 400 van de 750 woningen -gebouwd in het eerdergenoemde RBM systeem. Van Tijen kreeg de opdracht om deze vorm te geven en hij wist Rietveld alsnog bij uitvoering van Zuidwijk te betrekken door hem tijdelijk als vormgever in dienst te nemen. Op basis van een plattegrond die Van Tijen al in Vlaardingen had toegepast ontwierp Rietveld in buurt II voor de Menenkamp, Palsterkamp en Schammenkamp vervolgens zes korte portie
	De overige delen van buurt III werden door de architecten Romke de Vries en Nicolaï ontworpen, hoofdzakelijk in systeem Korrel. De architecten Schipper en Groosman gaven in het RBM-systeem vorm aan de overige woningen in buurt II. Groosman specialiseerde zich later in het ontwerpen voor systeembouw, vooral het in grote elementen uitgevoerde systeem Dura-Coignet. In de noordwest buurt, in het uit-
	Woningen aan de Menenkamp, Palsterkamp en Schammenkamp. 
	Woningen aan de Menenkamp, Palsterkamp en Schammenkamp. 
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	Verkaveling naar ontwerp van Groosman, waaronder aan de Schakerlo. 
	Verkaveling naar ontwerp van Groosman, waaronder aan de Schakerlo. 
	breidingsplan buurt IV genoemd, werden 549 woningen door architect Bakema op basis van systeem Korrelbeton ontworpen. De overige 130 woningen werden volgens traditionele bouwmethodiek of RBM ontworpen door Groosman en J.Schipper jr. Dit ontwerp kenmerkt zich door een sterk ineengrijpen van het stedenbouwkundige en architectonische niveau. Groosman ontwierp in het RBM-systeem aan de Schakerlo een geschakelde reeks van vier en drie etages hoge maisonnettes met portieken. De architect zette de blokken niet kou
	Schipper nam ook het ontwerp van de buurtwinkels aan de Asterlo en Schere in buurt IV voor zijn rekening. Naast een zeer zorgvuldige architectonische geleding is ook de stedenbouwkundige plaatsing aan beide zijden van de buurtverbindingsweg zeer effectief; de schuin geplaatste blokken leggen een visuele koppeling met de openbare ruimte, die de pleinwerking ondersteund. Boven een laag winkels zijn twee lagen maisonnettewoningen geplaatst die door een galerij zijn ontsloten. De voorgevel heeft naar binnen ge

	Figure
	Winkels aan de Harkulo en de Schere. in de onderlinge verbinding van de buurten. De Hoewel in het ontwerpproces de grootste nadruk onderscheidende werking tussen buurt 3 en . lag op het onderscheidend maken van de buur-wordt in architectonische zin duidelijk overbrugt ten werd ook nadrukkelijk ontwerpinzet gestoken door twee winkelblokjes. 
	Figure
	Zuidwijk IV 
	Zuidwijk IV 
	Hoge bebouwing langs de randen, en een centraal gelegen concentratie van gestapelde bouw bepalen de compositie van deze buurt. Binnen dit simpele schema zijn een relatief groot scala woningtypen toegepast. 
	Figure

	Zuidwijk V 
	Zuidwijk V 
	Zuidwijk V 
	Meer dan de overige buurten van Zuidwijk is deze buurt opgebouwd uit enkele reeksen, waarin hoge en lage bebouwing tot een samen
	hangende compositie zijn gepositioneerd. De .reeksen worden van elkaar gescheiden door .enkele groenzones die tevens een overgang vormen met het oostelijk gelegen parkgebied. Op .
	Zuidwijk VI en VII ontwikkeld.. De zuidelijke rand wordt gevormd door een .reeks gelijkvorige laagbouw, het middengebied .is ingevuld met portiekflats.. 
	verkavelingniveau wordt deze overgang versterkt door dwars geplaatste vrij in het groen geplaatste galerijblokjes. Deze zijn inmiddels gesloopt. 
	De buurten worden van elkaar gescheiden door een voorzieningenzone. In deze zone is ook een hoog flatgebouw opgenomen. In de buurten zelf 
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	Zuidwijk VI, VII 
	Zuidwijk VI, VII 
	Zuidwijk VI, VII 

	Ten zuiden van de voorzieningenzone zijn aan de Slinge in aanzienlijk grotere architectonische eenheden dan in de voorgaande buurten 
	Ten zuiden van de voorzieningenzone zijn aan de Slinge in aanzienlijk grotere architectonische eenheden dan in de voorgaande buurten 
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	Zuidwijk VIII 
	Zuidwijk VIII 
	Zuidwijk VIII 
	wezig. De belangrijkste oost-west route van de 
	buurt bestaat hoofdzakelijk uit in grote series, 

	Net als in Zuidwijk V, is er in deze buurt een dui
	Net als in Zuidwijk V, is er in deze buurt een dui
	buurt doorkruist deze strook en de buurtwinkels 
	dicht op elkaar geplaatste gestapelde bouw. 

	delijk begrensde strook openbare ruimte aan
	delijk begrensde strook openbare ruimte aan
	zijn aan de kop van deze ruimte gesitueerd. De 


	De architectonische vormgeving van Zuidwijk loopt niet gelijk op met de strakke opdeling in acht woonbuurten. Door het zeer gecompliceerde en onsamenhangende verloop van het planproces is voor de architectonische uitwerking van de wijk gekozen voor een groot aantal architecten die aan de diverse woningtypen en in diverse bouwsysteem-toepassingen een veelheid aan gevels-en façades ontwierpen. Het luidruchtige protest van de toenmalige liberaalconfessionele gemeenteraad tegen grootschalige toepassing van sys
	Opengewerkte bouwblokken Paden en galerijen 
	Pauwenburg, Zuidwijk V Schoonveld, Zuidwijk VIII 
	Vaarnerkamp, Zuidwijk II Brekelsveld, Zuidwijk VIII 
	Harkulo, Zuidwijk IV Ensemble 
	Goudenstein, Zuidwijk III 
	Verkavelingen rond een gemeenschappelijke tuin 
	Verkavelingen rond een gemeenschappelijke tuin 
	In de diverse buurten van Zuidwijk zijn verschillende verkavelingen ontworpen rondom een gemeenschappelijke tuin. In een aantal gevallen zijn de verkavelingen te beschouwen als een opengewerkt bouwblok ontsloten vanuit een klassiek stratenpatroon. Er komen echter ook verkavelingen voor waar door middel van galerijontsluitingen en woonpaden het aantal straten beperkt kan blijven. In die gevallen ontstaat een meer continue groene ruimte rond de bebouwing. In Zuidwijk III is een bijzondere combinatie van de

	Gerealiseerd plan (1950-1959) en ontwikkelingen na realisatie (1969 -2002) 
	Zuidwijk is in acht deelplannen ontwikkeld. Voor elk plan werd een aparte exploitatieberekening gemaakt. Het eerste deelplan De Horsten werd in de jaren 1950-1951 uitgevoerd. Buurt II en III, respectievelijk de Hoge Kampen en de Steinen werden in de periode 1953-1955 gebouwd. Met de bouw van de vierde buurt in het noordelijk deel van Zuidwijk, de Lo’s werd in 1955 aangevangen. Het zuidelijk deel, respectievelijk de Burgen, de Roden, de Hoeken en de Velden werden tussen 1953 en 1962 gerealiseerd. Gelijkti
	Zuidwijk is in acht deelplannen ontwikkeld. Voor elk plan werd een aparte exploitatieberekening gemaakt. Het eerste deelplan De Horsten werd in de jaren 1950-1951 uitgevoerd. Buurt II en III, respectievelijk de Hoge Kampen en de Steinen werden in de periode 1953-1955 gebouwd. Met de bouw van de vierde buurt in het noordelijk deel van Zuidwijk, de Lo’s werd in 1955 aangevangen. Het zuidelijk deel, respectievelijk de Burgen, de Roden, de Hoeken en de Velden werden tussen 1953 en 1962 gerealiseerd. Gelijkti
	Zuidwijk is, met uitzondering van enkele kleine afwijkingen, conform de uitbreidingsplannen in delen gebouwd. Om de waardering voor deze nieuwe wijkopzet en de sociale wijkvorming te kunnen beoordelen werd reeds in 1954, toen de meeste buurten nog in aanbouw waren, door de dienst Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam een onderzoek verricht onder de eerste bewoners. Naast het vormen van een algemeen oordeel richtte dit onderzoek zich op de contacten tussen de bewoners, de afstand tussen wonen en werke
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	Sinds de afronding van de wijk hebben zich een tweetal invloedrijke ontwikkelingen voorgedaan. Ten eerste is er een teruggang in het functioneren van de buurtwinkel-centra merkbaar en ten tweede heeft een woontechnische en kwalitatieve veroudering van de woningvoorraad zijn intrede gedaan. De eerste ronde van de wijkvernieuwing vond plaats vanaf 1986 en richtte zich vooral op niet centraal geplande technische woningverbetering. De tweede ronde wijkvernieuwing was meer ingrijpend. In 1992 werd de Wijkvisi
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	1. de verandering van de woningvoorraad, 
	2.een functieverandering van de buurtwinkelstrips en een herpositionering van het wijkwinkelcentrum, 
	3. 
	3. 
	3. 
	veranderingen in de woonomgeving: met behoud van de hoofd groenstructuur, 

	4. 
	4. 
	veranderingen in de infrastructuur: zoals een goede verkeersafwikkeling, duurzame veiligheid en het tegengaan van sluipverkeer. 


	De uitkomsten van deze wijkvisie werden vertaald naar een ruimtelijke aanpak, het Ruimtelijk Kader Zuidwijk 2010, waarvan in maart 2002 een conceptversie verscheen die aan de basis staat van de nog op te stellen Ontwikkelingsvisie Zuidwijk. 

	Conclusie 
	Conclusie 
	Zuidwijk is binnen de Nederlandse stedelijke geschiedenis de vroegste vertaling van het idee van wijkgedachte. De ideeën van Perry werden bestudeerd en ontwikkeld tot een model voor een nieuwe woonwijk. In deze Nederlandse variant is goed zichtbaar dat er nog geworsteld werd met de koppeling tussen de sociologische basis en de fysieke vorm van de unit. Het model dat de studiegroep Bos ontwikkelde was een ontwerp voor een gehele wijk, samengesteld uit een aantal units of buurten. De groep ontwikkelde een ei
	In de bestaande literatuur wordt, de reeks zuidelijke tuinsteden beschouwend, aan Zuidwijk vaak een pioniersrol toegedicht. Sociologe M.J.van Doorn-Janssen omschreef de wijk in de jaren vijftig als ‘het paradepaard’ en ‘de testcase van de wijkgedachte in haar meest zuivere vorm’. Doordat echter halverwege het planproces, de door Van Tijen opgezette vrij letterlijke en duidelijke vertaling van het sociale idee van gemeenschap van Perry naar een stedenbouwkundige structuur niet verder werd uitgevoerd, moet d
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	Ook aan het sociale beeld dat vele sociologen, psychologen, architecten en stedenbouwers voor ogen stond kon in de periode dat Zuidwijk werd ontwikkeld geen helder gezicht worden gegeven. Ondanks de oprichting van een beherende Stichting Tuinstad Zuidwijk, die ‘de eisen van de wijksamenleving kon overzien en de kwantitatieve en kwalitatieve problemen, opgeroepen door de dynamiek van de gezinnen, in hun onderling verband tot de beste oplossing kon brengen’ en de stichting van de Zuidwijkse Gemeenschap die 
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	Zuidwijk staat symbool voor het klimaat waarin de systeembouw in Nederland zich kon ontwikkelen tot een economisch zelfstandige en zelfs de markt dominerende partij in de woningbouw. Voor de ontwikkeling en fabricage van de onderdelen voor de nieuwe bouwsystemen zoals onder andere door de Rijnlandse Beton Maatschappij werden geïntroduceerd, was de bouw van een fabriek en een gegarandeerde afzet op langere termijn nodig. In de eerste ontwikkelingsjaren moesten een minimale hoeveelheid woningen afgenomen w
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	democratische en van te voren dicht gespijkerde aanbesteding. De RBM verwierf hierdoor nagenoeg een monopoliepositie in de uitvoering terwijl de gemeentelijke diensten door een aanpassing van de voorgestelde verkavelingopzet tijdens de uitwerking van de uitbreidingsplannen in onderdelen, deze ontwikkeling faciliteerden. De afstemming van de stedenbouwkundige onderligger op de maten en vormen die met de systeembouw kon worden aangeboden leverde in dit geval een verarming op van de verkavelingvormen en indir
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	In deze tekening zijn de structuurbepalende elementen van Zuidwijk weergegeven. Het gaat daarbij om de nagenoeg symmetrische plaatsing van de hoge flats, de wandbebouwing, het circuit tussen de buurten, de vormgeving van de randen van de wijk en buurtbepalende verkavelingen. 
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	Een belangrijk doel van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige analyse van Zuidwijk is het vaststellen van een aantal bijzondere kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn van groot belang voor het begrip van de historische ontwikkeling en de waardering van de stedenbouwkundige opzet van de wijk en kunnen een rol spelen bij beleids- en ontwerpkeuzes in de momenteel in volle gang zijnde herstructureringsopgave. Dit kan betekenen dat gekozen wordt voor koestering, behoud en versterking van aanwezige kwaliteiten o
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	Hoofdstructuur en buurten 
	Zuidwijk is een compositie van acht buurten. Deze worden van elkaar gescheiden door een ruimtelijke hoofdstructuur die bestaat uit wegen, water, groen en zones met bijzondere functies. De opzet van de wijk is op hoofdlijnen symmetrisch ten opzichte van de in het midden gelegen noordzuid zone met groene ruimten, scholen, zorgcentra en sociaal-culturele voorzieningen. De plaatsing van twee identieke flatgebouwen op de hoeken van Zuidwijk II en Zuidwijk III onderstreept deze bijna-symmetrie en markeert de bel
	Onderscheiden en verbinden 
	De opzet van de verkavelingen zijn per buurt verschillend. De buurten worden onderling verbonden door een ‘circuit’ van straten, lanen, groen-en pleinruimtes. Deze rondgang is niet overal duidelijk herkenbaar, doordat de verschijningsvorm soms opgaat in het karakter van de betreffende buurt. De buurtvoorzieningen liggen aan dit circuit. Op enkele plaatsen is de overgang van de ene naar de andere buurt architectonisch gearticuleerd. 
	Randbebouwing langs hoofdwegen 
	Langs de Oldengaarde, Meyenhage, Slinge en Langenhorst markeert langgerekte wandbebouwing de randen van de noordelijke buurten. Dit principe komt het beste tot uitdrukking in het gebouw op de hoek van de Slinge en Langenhorst, dat letterlijk de hoek vormt van buurt II. Tegelijkertijd benadrukt deze reeks gebouwen de hoofdbeweging in het wegennet. Infrastructuur en architectuur zijn hier op een haast vooroorlogse wijze met elkaar verbonden. 
	Groene randen 
	Rondom is Zuidwijk ruimtelijk duidelijk afgebakend door groene randen. Door de drukke verkeersfunctie van de Zuiderparkweg en de Oldegaarde hebben de west-en noordrand vooral kwaliteit als groene entreeroute. De mooie parkachtige groengebieden langs de zuid-en oostrand hebben een functie als verblijfs-en wandelgebied. De bebouwing monumentaliseert de randen niet maar door de verkaveling die vaak haaks op de rand staat is er een fijnmazig informeel netwerk van paden dat vanuit de wijk de relatie legt met de

	Met name langs de oost-en zuidrand en in mindere mate langs de westrand dringt het groen van de randen middels ruime openbare groenstroken tot diep in de buurten door. Met name in Zuidwijk V zorgt dit voor een sterke verweving van de buurt met het omliggende groengebied. 
	Hiërarchie van groene ruimtes 
	Zuidwijk kenmerkt zich door een hiërarchische reeks groene ruimtes die de wijk verbindt met zijn omgeving; van privé-en collectieve tuin via buurtgroen en singels naar stadsrand en stadsdeelpark. In deze groene ruimtes staan in de hele wijk op verschillende plaatsen inmiddels 50 jaar oude bomen met een monumentale kwaliteit en van duurzame soorten als kastanjes en platanen. 
	Ruimte in de water-en groenstructuur 
	De water-en groenstructuur is niet ontworpen als park, maar bewust benoemd als overloopruimte waar bijzondere bebouwing een plek in kan vinden. De uiteindelijke inrichting van deze zones is echter weinig structureel opgezet en veelal met maar weinig groen waardoor de hoofdopzet van Zuidwijk aan helderheid heeft ingeboet. De herstructureringsopgave van Zuidwijk biedt een kans de ruimtelijke kwaliteit van de water-en groenstructuur te verbeteren. Daarbij hoort ook de verbetering van de verbinding met het Zuid
	Profiel van de Slinge 
	De Slinge heeft tussen Meyenhage en Langenhorst een bijzonder, asymmetrisch profiel, dat met name in de bebouwing tot uitdrukking komt. Aan de noordzijde bestaat de bebouwing uit langgerekte stroken winkelbebouwing, die met luifels aaneengesloten zijn. Aan de zuidzijde bestaat de bebouwing uit vrijgeplaatste volumes, die op afstand van het wegprofiel in het groen staan. De minimale breedte die tussen de bebouwing ter weerszijden werd aangehouden was 43 meter. Door recente nieuwbouwprojecten aan de zuidzij
	Bijzondere ensembles 
	De hoge flats op de hoeken van Zuidwijk II en III, de scholen en kerken in de noord-zuid lopende (groen)voorzieningenzones, en de bebouwing langs de Slinge zijn in het bebouwingsbeeld van Zuidwijk beeldbepalende verbijzonderingen. Temidden van de meer alledaagse bebouwing van de wijk, die over het algemeen twee, drie of vier bouwlagen hoog is, vormt de gestapelde bouw in de buurten Zuidwijk II, III en V een uitzondering. Deze bebouwing wordt gekenmerkt door een zorgvuldige, ingetogen detaillering. 
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	1 Restant De Horsten 
	Ellenhorst 2-4. 
	W. van Tijen, 1948-1951. 
	2 Woningbouw “De Lage Kampen” 
	Palsterkamp e.o. 
	W. van Tijen i.s.m. G.Th. Rietveld, 1952-1955. 
	3 Woningbouw “De Hoge Steinen” 
	Hulkestein e.o. 
	W. van Tijen, 1956-1958. 
	4 Woningbouw 
	Everlo e.o. 
	E.F. Groosman, 1956-1960. 
	5 Woningbouw met winkels 
	J. Schipper, 1955-1958. 
	5 3 
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	6. Winkelcentrum “Asterlo” 
	6. Winkelcentrum “Asterlo” 
	Asterlo/Meyenhage 
	E.F. Groosman, 1958 / uitbreiding 1959. 
	7. NH Morgensterkerk 
	Slingeplein 
	H.W.M. Hupkes & W.C. van Asperen, 1955-1956. 
	8. RK Kerk OLV Onbevlekt Ontvangen 
	Slinge 76 / 78. 
	H. Nefkens, H. van Hunnik (medew.), 1957-1959. Beeldende kunst: Frans Slijper (glaswand). 
	9. Nijverheidsschool voor meisjes “De Iemenhof” 
	Beumershoek 3. Gouwetor, Mulder en Tielman, 1957-1963. Beeldende kunst: Adri Blok (bronzen sculptuur). 
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	10 Confectiefabriek Hertzberger 
	10 Confectiefabriek Hertzberger 
	Zuiderparkweg 300. Kraaijvanger, Van Putten, Kuit, Knol, Maas. 1965. 
	11 Padvindershuis 
	Slinge 8. 
	C. Dam en P. Zaanen, 1959. 
	12 Aula Zuiderbegraafplaats 
	Slinge 50. 
	C. Veerling, 1966. 
	13 Crematorium Zuiderbegraafplaats 
	Maeterlinckweg 101. 
	C. Brakel & D. Velhorst i.s.m. Apon Van den Berg .Ter Braak Tromp, 1967-1969. 
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