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Lommerrijk Zuid
inleiding

Ik heb daar de laatste tijd veel over nagedacht en ben tot de 

conclusie gekomen:

1. Zuid heeft een imago probleem.

2. Wil het ooit goedkomen met Zuid dan zal het imago moeten 

verbeteren.

Dit klinkt simpel en zo simpel is het volgens mij ook.

De vraag is dan:

1. Hoe bereik je een imagoverbetering.

2. Wat is dan het nieuwe imago.

Twee vragen en wat zijn daarop de antwoorden.

Op vraag 1 hoe bereik je een imagoverbering, het eenvoudig-

ste door het imago ook echt te verbeteren.

Rotterdam-Zuid is in feite al een verzameling van Zuidelijke 

Tuinsteden. Dit geldt met name voor de na-oorlogse uitbreidin-

gen. Vergeet daarbij ook zeker niet het voor-oorlogse Tuindorp 

Vreewijk en al snel bekruipt je de gedacht dat Tuinen en Zuid 

best wel veel met elkaar te maken hebben. Vlak bovendien het 

Zuiderpark daarbij niet uit en het idee Lommerrijk Zuid is dan 

eigenlijk snel geboren.

Zuid wordt het Lommerrijke stadsdeel van Rotterdam. Urban 

by Nature, De Stad als Landschap. In de basis is al veel TuinStad 

aanwezig, maar het moet vele malen krachtiger. Dit is eenvou-

digweg te bereiken door alle toekomstige ruimtelijke beslissin-

gen op Zuid in allereerste instantie door de Lommerrijk Zuid 

filosofie te laten leiden. 

Alle beslissingen worden door Lommerrijk Zuid gemotiveerd.

Hoe Lommerrijker, hoe mooier. Totdat Zuid het meest gewilde 

stadsdeel van Rotterdam is geworden. Zowel voor de rotter-

damse bevolking als voor heel Nederland.

Vreewijk, Rotterdam, 1921, M.J. Granpré Molière

“Heden worden de meesten van ons nog wel on-
dergebracht: maar ‘wonen’ is een voorrecht van 
slechts enkelen van ons.”  

Marinus Jan Granpré Molière (1883 - 1972) architect en grondlegger Delftse School 

 

Op het moment dat in Rotterdam de zesde editie van de Inter-

nationale Architectuur Biënnale Rotterdam plaatsvindt met als 

thema Urban by Nature - De Stad als Landschap is er ook net 

een nieuw college van start gegaan. Een mooier moment om 

over Lommerrijk Zuid te praten bestaat er niet.

Dit is een grote kans, met name voor de wethouder van Stede-

lijke Ontwikkeling en Integratie Ronald Schneider.

Deze notitie is dan ook in eerste instantie aan hem gericht. 

Al jaren speelt bij mij het thema opZuid een rol. Hierover zijn 

al diverse notities op mijn website te lezen. Ik ben van Zuid, 

weliswaar op Noord geboren, maar vanaf mijn zesde op Zuid 

woonachtig. Ik stoor mij al jarenlang aan de negatieve publi-

citeit die Rotterdam-Zuid met enige regelmaat over zich krijgt 

uitgestort. Als er iets negatiefs over Rotterdam wordt gezegd, 

dan komt 9 van de 10 keer Zuid op de proppen.

Kortom Rotterdam-Zuid heeft een IMAGO probleem, want vrij-

wel alles wat deze stad aan moois te bieden heeft bevindt zich 

op Zuid. De Wereldhaven ligt op Zuid, Feyenoord ligt op Zuid, 

Tuindorp Vreewijk, Kiefhoek, ligt op Zuid, veel culturele ver-

nieuwingen starten op Zuid zo zijn er nog veel meer positieve  

zaken over Zuid te melden.

Marco Pastors is met Kwaliteitssprong op Zuid hard aan het 

werk en richt zich op scholing en werk. Uiteraard van groot be-

lang, maar mijn verhaal richt zich op IMAGO. En wel de verbe-

tering daarvan.



Romantiek  is een cultuurbeweging die ontstond aan het eind 

van de 18de eeuw als een reactie op de Verlichting en het Ra-

tionalisme. De naam Romantiek is ontleend aan de middel-

eeuwse romances; verhalen waarin feilbare mensen de droom 

van volmaaktheid najagen. Aanvankelijk uitte de Romantiek 

als kunstvorm zich  vooral in de schilderkunst, waarin een pro-

testbeweging ontstond tegen het koude, zakelijke classicisme, 

waarin gevoel en emotie geen rol leken te spelen. In de archi-

tectuur wordt de romantiek gezien als een verwerping van de 

alom aanvaardde klassieke regels van de bouwkunst vanwege 

hun arbitraire karakter, waaraan, rationeel gezien, elke diepere 

rechtvaardiging ontbrak. In plaats van de klassieke regels te 

volgen, ontwikkelden romantische kunstenaars en architecten 

hun eigen vormtaal en ideologie,  grotendeels gebaseerd op 

schoonheid inherent aan de natuur. 

Romantiek  

ro·man·tisch bn, bw; -er, meest -  
(1) volgens de geest van, betrekking hebbend op de romantiek 
(2) dichterlijk dromend en geen rekening houdend met de werke-
lijkheid
ro·man·tiek de v   
(1) richting in de kunst op het einde vd 18e en begin vd 19e eeuw 
waarin gevoel en verbeelding op de voorgrond treden  
(2) dromerige, het gevoel of de verbeelding prikkelende sfeer

 

“Er bestaan twee terreinen waarin het geheugen-
verlies van de mens overwonnen wordt: in de 
dichtkunst en architectuur.”   
 
 
John Ruskin (1819 - 1900) kust- en maatschappijcriticus, schrijver en dichter.  

 

Traditionele Engelse Land-
schapstuin en bebouwing



Nieuwe natuurbeschouwing en het nieuwe historische besef 

dat voortkwam uit de Verlichting leidde in het begin van de 

18e eeuw met name in Engeland tot het onstaan van de ro-

mantische landschapstuin, welke zich enkele decennia later 

verder over Europa, en dus ook Nederland, verspreidde. Dit 

type tuin was, in tegenstelling tot de Franse tuin, volledig vrij 

en niet symmetrisch, natuurlijk. 

Architectuur en  beeldende kunst volgden deze ontwikkeling 

in de landschapsarchitectuur en dit leidde, in combinatie met 

een herontwikkelde belangstelling voor de geschiedenis, tot 

de opkomst van oude bouwstijlen. Dit nieuwe historische be-

sef richtte zich echter niet alleen tot de klassieke overlevering 

van bouwstijlen, maar ook tot locale, inheemse bouwstijlen. 

Een leidend motief werd gevonden in het functionalistische 

karakter van de klassieke architectuur, welke als rationeel en in 

overeenstemming met de natuur werd ervaren.

Verlangen 
 en romantiek  

zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden

Ik denk dat wij nu weer op een punt staan dat veranderingen 

nodig zijn. Op vele plaatsen wordt gezocht naar nieuwe uitda-

gingen, nieuwe vormen van kapitalisme waarbij de graaicul-

tuur definitief de rug wordt toegekeerd.

De laatste jaren ging het om vertrouwen en met name om het 

verlies ervan. Om vertrouwen in de samenleving terug te krij-

gen moeten we er om te beginnen weer naar verlangen.

Wantrouwen maakt dan plaats voor verlangen. Verlangen is 

een erg hoopvol positief begrip.

En verlangen en romantiek zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Er breekt een nieuwe romantische periode aan. Een 

priode die er zich dus uitmuntend voor leent om het nieuwe 

Lommerrijke Zuid vorm te gaan geven. En dan gaat het daarbij 

nu eens niet in eerste instantie om de bouwstijlen, maar meer 

om het landschap, het stedelijk landschap.



Kwaliteit 
van de leefomgeving ontstaat 

door  harmonie tussen 
landschap stedenbouw en  

architectuur

In romantische  plannen is van oudsher een opvallende relatie 

tussen architectuur en natuur, gebouw en landschap. Land-

schap vormt een drager voor stedebouwkundige plannen, die 

op hun beurt weer de architectuur ondersteunen. Een van de 

bekendste voorbeelden hiervan  is het stedenbouwkundige 

principe van de tuinstad als antwoord op de dichtslibbende 

stedelijke centra. Architectuur speelt hierin een ondergeschik-

te rol, de omgeving als geheel vormt het hoofduitgangspunt. 

Dit in tegenstelling tot veel hedendaagse ontwikkelingen, 

waarin een tekort aan natuur en ruimtelijke omgeving wordt 

gecompenseerd met een teveel aan architectuur wat leidt tot 

overdaad en gekunsteldheid. 

Smeetsland - Rotterdam - 2009 
opdrachtgever: COM.wonen en AM Vastgoed 
nieuwbouw: 235 woningen, huur en koop

Bij de nieuwe plannen voor Smeetsland  is bij mij de basis ge-

legd voor het Lommerrijk gedachtengoed. Lommerrijk Wonen 

stond als uitgangspunt in de stedenbouwkundige randvoor-

waarden. Lommerrijk wonen biedt bij uitstek de mogelijkheid 

om een synthese tot stand te brengen tussen stedenbouw - 

landschap - architectuur.

Vanaf dat moment - ik was als architect bij de ontwikkeling van 

het plan betrokken, een plan dat jammer genoeg door de crisis 

voorlopig in de ijskast is gezet - heb ik de lommerrijke gedach-

te omarmd en ben deze gedachte ook gaan zien als middel om 

Rotterdam-Zuid onderscheidend op de kaart te zetten.

Op Zuid zijn al zoveel gebieden dusdanig vorm gegeven dat 

de stap naar lommerrijk eenvoudig is vorm te geven. Andere 

gebieden zullen er wat meer moeite mee hebben, maar als ook 

daar transformaties in gang worden gezet vanuit het lommer-

rijk gedachtengoed, dan zal die stap ook in die gebieden mo-

gelijk blijken, daar ben ik van overtuigd.



Integratie
het romantisch gedachten-

goed is bij uitstek geschikt om 
integratie tot stand te brengen

Stedelijke Ontwikkeling & Integratie.

Hoe breng je die twee portefeuilles onder één noemer.

Romantiek, Urban by Nature, De Stad als Landschap, Park, 

Moestuin.

Een Lommerrijke aanpak zorgt voor gezondere mensen.

Een Lommerrijke aanpak zorgt voor meer participatie.

Gezonde participerende mensen zijn eerder tot integratie be-

reid dan ongezonde op zichzelf teruggetrokken mensen.

Waren de jaren 90 de tijden van de Stadsvernieuwing en Volks-

huisvesting, rond de eeuwwisseling de hoogtijdagen van de 

Vinex, het komend decenium zal in het teken staan van het 

Stedelijk Landschap.

Met het ontwikkelen van het stedelijk landschap door middel 

van participatie worden de twee portefeuilles onder één noe-

mer gebracht.

Daarnaast kan ik mij heel goed nieuwe verdien- en ontwikkel-

modellen voorstellen, die het realiseren van Lommerrijk Zuid 

ook in de praktijk haalbaarder maken.

Door de crisis gedreven zou je haast zeggen ben ik mij de 

laatste jaren ook meer gaan verdiepen in andere wijze van sa-

menleven en samenwerken. Eén van de partijen die mij daarbij 

opviel was Creatief Beheer. Bij Creatief Beheer heeft de tuin-

man min of meer de rol van de opbouwwerker uit de jaren 90 

overgenomen.

De tuinman m/v is de intermediair tussen Overheid en Bewo-

ner.

Enerzijds draagt hij/zij zorg voor Beheer en Onderhoud van 

de fysieke omgeving, anderzijds is hij/zij ook een partner voor 

Zorg en Welzijn. Gezamenlijk met de Overheid en de Bewoners 

wordt zowel vanuit Beheer en Onderhouds overwegingen als 

wel vanuit Zorg en Welzijns gedachten de Uitvoering van de 

openbare ruimte ter hand genomen.

Dit alles vanuit de gedachte dat vanuit gezamenlijk belang veel 

meer productie voor hetzelfde geld kan worden geleverd.

En dit alles draagt bij aan een gezonderere, lommerrijkere en 

meer geintegreerde, leefbaardere  samenleving.



Stadsmodel
een dynamisch centrum 
met een creative noord

en een organisch zuid

Een MODEL dat overigens perfect past op de huidige situatie.

Een model ook waar uitstekend de visie voor de stad voor de 

komende decenia in kan worden verwoord en voor een groot 

deel al is verwoord. Het grote verschil met het huidig beleid zit 

in de aanpak van Zuid. Vooropgesteld dat op Zuid de laatste 

decennia prachtige projecten zijn gerealiseerd en zeker ook 

nog vele op stapel staan. Kop van Zuid, Motorstraatgebied, Ka-

tendrecht, Afrikaanderwijk, Entrepôtgebied, Stadstuinen, ook 

de wijken Zuidwijk en Pendrecht hebben een transformatie 

ondergaan en daarnaast getuigen ook de vier VIP locaties dat 

er met veel ambitie aan Zuid wordt gewerkt.

Toch blijft Zuid nog steeds alleen maar in het nieuws te komen 

als weer de slechte lijstjes ter sprake komen.

Een helder model met de daarbij behorende doelstellingen zijn 

de manier om een nieuw imago voor Zuid te creeëren. 

Urban by Nature, groen en miljeu, Lommerrijk Wonen.

De 6e Internationale Architectuurbiennale Rotterdam laat ook 

zien dat natuur en stad prima samen kunnen gaan. 

Als Rotterdam-Noord zich kan manifesteren als Creative City 

met Campus, Universiteit, Medisch Centrum, studenten, welke 

zijn dan nu de thema’s van Zuid?

De thema’s van Zuid worden geformuleerd vanuit de grond-

houding dat in Zuid de problemen opgelost dienen te worden 

en niet vanuit de gedachte dat haar sterke punten nog verder 

moeten worden uitgebouwd.

Zuid zijn in feite al de zuidelijke tuinsteden, maar niemand 

schijnt dit als unique selling point (usp) te zien.

Rotterdam-Zuid als organische stad, als Lommerrijk Zuid in de 

markt zetten en vanuit een ambitieus Urban by Nature tienja-

renplan er voor gaan zorgen dat Zuid het meest aansprekende 

en smaakmakende deel van de stad gaat worden, daar is Zuid 

mee geholpen en dan wordt ook Zuid op een positieve manier 

uitgedragen. een herkenbaar thema is hierbij essentieel.

En ik ben ervan overtuigd dat als dit op een enthousiaste, po-

sitieve, inspirerende, verbindende manier gebeurt veel van de 

problemen die nu steeds de publiciteit over Zuid bepalen voor 

het overgrote deel verdwenen zullen zijn.

Er zijn veel partijen die zullen staan te trappelen om op dit the-

ma hun handen ineen te slaan. En ook bewoners zullen te moti-

veren zijn om hun eigen woonomgeving gezonder te maken.

De organische stad is uiteraard meer dan Lommerrijk, meer dan 

de eetbare stad, meer dan de moestuin, meer dat city farming, 

meer dan groen alleen, maar bij Lommerrijk Zuid hebben de 

mensen wel een rijk beeld voor ogen het is de drager voor  een 

grotere leefbaarheids operatie.



TOT SLOT

Zuid gaat mij erg aan het hart. 

Het heeft naar mijn mening ten onrechte zo’n slecht imago.

Het imago moet hoe dan ook verbeterd.

Lommerrijk Zuid, leefbaar wonen op Zuid, de Stad als 

Landschap, Urban by Nature,  is mijns inziens hèt middel om 

dat doel tot stand te brengen.

WAT MIJ BETREFT IS HET AAN HET NIEUWE COLLEGE OM DIT DE 

KOMENDE JAREN MET VISIE, AMBITIE EN ENTHOUSIASME TOT 

STAND TE BRENEGN.  Ik wil daar graag bij helpen.

Op deze bladzijde de titels van eerdere notities van mijn hand 

over opZUID. Notities die hebben bijgedragen tot mijn huidig 

standpunt: LOMMERRIJK ZUID als middel om zowel ZUID als 

haar IMAGO te verbeteren.

De notities zijn te vinden op: www.toverstralen.nl

opZuid

01.01.2012

DROOMWONENOPZUID
een kwaliteitssprong - ontwikkeling vanuit kracht

Een reactie op de eindvisie team Deetman-Mans

SYNERGIEOPZUID
t u s s e n

Sport - Vrije Tijd - Onderwijs - Wonen - Werken en Zorg

ZUIDMARKT
n i e u w    r e t a i l c o n c e p t

Op het Zuidplein in Rotterdam-Zuid

LOMMERRIJKWONEN
over

Wonen in Park Smeetsland

opZuid

18.01.2012

Notitie t.g.v. gesprek met Marco Pastors op 6 maart 2012

Eigenlijk komt het er in het kort op neer dat van opZuid een ijzersterk merk moet worden gemaakt.

opZUID
eigenlijk komt het er in het 

kort op neer dat van opZUID 
een ijzersterk merk 

moet worden gemaakt.



TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


