
Aesculus is de Latijnse naam voor kastanje. De hui-
dige kastanjebomen zijn het enige nog overgebleven 
restant van het eens zo mooie Lommerrijk.
Vanaf het eind van de 19e eeuw bevindt zich op 
deze locatie een klassieke uitspanning met een 
theeschenkerij, een speeltuin en later ook een grote 
danszaal. De uitspanning lag in een parkachtige 
omgeving met veel bomen. ‘Plaats Lommerrijk’ be-
stond uit een schitterende villa met een groot terras 
aan het water en een klassiek koetshuis. Beiden zijn 
in de jaren ‘70 door brand verwoest. 

Wij stellen voor om met een nieuwe invulling van de 
locatie de sfeer van de oude tijd weer op te roepen. 
Dat doen we vooral door het oorspronkelijke park-
achtige karakter te herstellen, door de plek terug te 
geven aan de buurt en de waterkant haar recrea-
tieve functies van wandelroute en speelplek terug te 
geven. Een plek om lekker aan het water te zonnen 
en wat te drinken op het terras, voor kinderen een 
plek om te spelen. Een kleine steiger waar je met je 
bootje kunt aanleggen hoort daar bij. 
Om recht te kunnen doen aan het verleden en aan 
de kwaliteit van de locatie gaan wij uit van een 
ontspannen aanpak. Dit stelt ons in staat om bij de 
verdere  planvorming rekening te houden met de 
gevoeligheden, wensen en belangen van omwonen-
den, instanties en lokale overheden.

Groen en landschap
De ontstaansgeschiedenis van deze locatie bestaat 
uit een cyclus van ontginningen, veenafgravingen 
en het weer in cultuur brengen van het gebied. Het 
schiereiland waar Lommerrijk deel van uitmaakt is 
een residu van het oorspronkelijke landschap; een 
niet vergraven deel omringd door water wat achter 
bleef na het afgraven van het veen.

In 1880 maakt Vrouw Adriana Romein “van den 
mooien tuin achter het huis van haar man een thee-
tuin met kinderspeelplaats”. Bomen hebben sinds-
dien gezorgd voor een aangenaam (lommerrijk) 
klimaat aan de Bergse Achterplas. Door de tijd heen 
zijn veel bomen echter geleidelijk aan verdwenen. Bij 

de herinrichting zal aan de hand van een kwaliteits-
onderzoek van de bestaande bomen een gedegen 
bomenplan worden ontwikkeld. Doelstelling is een 
groene verbinding te leggen tussen de Straatweg 
en het schiereiland in de plas. Als hoofdsoort zal 
gekozen worden voor de kastanjeboom, waarbij zal 
worden gestreefd naar diversiteit binnen deze soort. 
Diverse cultuurvariëteiten zoals de rode paardenkas-
tanje en de gele, Amerikaanse paardenkastanje zul-
len worden toegevoegd aan het huidige assortiment 
van witte paardenkastanjes.

Spelen en natuurbeleving zullen op en aan de plas 
met elkaar worden gecombineerd. Aan de oostzijde 
van het schiereiland kan een knuppelpad door het 
water in combinatie met een onderwaterbeschoei-
ing zorgen voor een verlandingsgebied. Op deze ma-
nier kan zich een gevarieerde vegetatie voor flora en 
fauna ontwikkelen en ontstaat ook de mogelijkheid 
een klein ommetje te maken (natuurbelevingspad). 
Daarnaast kan er in de buurt van de bij de nieuwe 
uitspanning te maken tuin een traditionele speel-
plaats worden opgezet met schommels en glijbanen.

Als verwijzing naar de oorspronkelijke cultuur van 
een theehuis met theetuin zal op de westzijde van 
het schiereiland bij een nieuw te bouwen koetshuis 
een klassieke tuin worden aangelegd, bijvoorbeeld 
een rozentuin. De oevers aan de westzijde worden 
ook als natuurvriendelijke oevers uitgewerkt, moge-
lijk aangevuld met in het water drijvende vegetaties. 
Hiermee zal de ecologische kwaliteit van de Bergse 
Plas verbeteren.

Samengevat worden de volgende groene elementen 
versterkt of nieuw gerealiseerd:
- Opwaardering en aanvulling van de historische 

boombeplanting (kastanje);
- het terugbrengen van de meer klassieke tuinen 

waaronder een rozentuin;
- het realiseren van een kleinschalige speeltuin;
- het verhogen van de natuurwaarde van het ge-

bied met behulp van natuurvriendelijke oevers, in 
combinatie met een natuurbelevingspad.
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Architectuur
De nieuwe gebouwen in ons plan voegen zich 
naadloos in het nieuwe Lommerrijk. Wij kiezen voor 
een hoge kwaliteit die goed aansluit bij de schaal 
en bouwkarakteristieken van de Straatweg. Door de 
ruimte tussen de nieuwe gebouwen maximaal te 
houden is er ruimte voor een groene aankleding en 
blijft vanaf de Straatweg het zicht op de plas behou-
den. De architectuur van de gebouwen is sterk beel-
dend, divers en gaat uit van een menselijke maat. Elk 
gebouw zal passend binnen het totale ensemble zijn 
eigen identiteit verkrijgen.  Daarbij zal nadrukkelijk 
worden gezocht naar een beeldkwaliteit die past bij 
de omgeving.

Het plan bestaat uit een ensemble met de volgende 
gebouwen: 
- Het Theehuis, een bescheiden horecapaviljoen 

met een terras aan het water;
- de Villa, 22 royale (zorg)appartementen met een 

eigen ondergrondse parkeervoorziening;
- het Koetshuis, een vrijstaande klassieke villa met 

een tuin aan het water;
- de Waterparels, vijf woningen op het water.

Om de parkeerdruk op de Straatweg te beperken zal 
het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein wor-
den opgelost. De appartementen krijgen een eigen 
parkeervoorziening onder het gebouw en ook het 
Koetshuis en de woningen aan het water kunnen 
op eigen terrein parkeren. De parkeerplaatsen voor 
de tennisvereniging komen uiteraard terug in het 
nieuwe plan. Het dubbelgebruik van de parkeervoor-
zieningen bij het Theehuis en de tennisvereniging 
zullen nader worden onderzocht.

Het nieuwe Lommerrijk zal worden gebruikt door 
bezoekers van Het Theehuis en de speeltuin, gebrui-
kers van de tennisbaan en de bewoners van de wijk 
Hillegersberg-Schiebroek. Hierbij zal het gewenste 
openbare karakter van de locatie daadwerkelijk terug 
keren, waarbij een ieder zal genieten van deze lom-
merrijke landtong.

Financiële onderbouwing
Met een ontspannen programma is het mogelijk 
consensus te bereiken met alle direct betrokken 
partijen. Uiteraard zullen de directe buren als eerste 
betrokken worden in de verdere uitwerking van dit 
programma, maar ook onder andere de Vereniging 

tot behoud van Kern en Plassen Hillegersberg en 
de recent gekozen gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek zullen hierin gekend worden.

Deze markante locatie kent de hoogste vierkante 
meterprijzen van Rotterdam. Het luxueuze apparte-
menten gebouw De Villa zal samen met de vijf  
Waterparels, Het Koetshuis en Het Theehuis voldoen-
de opbrengsten creëren om een grondwaarde van 
minimaal zes miljoen euro te kunnen verantwoor-
den. Hierbij is rekening gehouden met het realiseren 
van een parkeerkelder en het toevoegen van diverse 
groene elementen zoals hierboven omschreven.

Leergeld is betaald uit de naburig gelegen ontwik-
keling van de voormalige locatie van de panden 
van Engelen Heere. In een nadere uitwerking zal 
kritisch gekeken moeten worden naar het mogelijke 
optimum van de verschillende vrij op naam prijzen. 
Vooralsnog is hier conservatief, naar de maatstaven 
van deze tijd, ingestoken. Maar bij een juiste kwalita-
tief hoogwaardige uitwerking, met architectuur met 
oog voor detail, maar ook goede plattegronden ge-
richt op de kwaliteiten van de plas, is het realiseren 
van een hogere grondwaarde dan eerder hierboven 
genoemd zeker mogelijk.  

De (zorg)appartementen hebben reeds een moge-
lijke eigenaar gevonden, dit geeft zekerheid omtrent 
de afname, maar verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen of een mogelijke vrije verkoop van de 
appartementen in een hogere grondwaarde kan 
resulteren. 
Leuk om te vermelden is het feit dat inmiddels een 
tweetal horeca exploitanten zich gemeld hebben om 
op deze fantastische locatie een meerjarig huurover-
eenkomst aan te gaan, waarbij ook de bijbehorende 
garantstellingen niet achterwegen zijn gebleven. 
Om een tipje van de sluier op te lichten is de net 
geopende Wijnbar Abrazo (de voormalige Hill Inn 
op de hoek van de Bergse Dorpsstraat en de Weis-
senbruchlaan) een mooi voorbeeld hoe deze plek 
ingericht zou kunnen worden. 

Tot slot zou de gevoeligheid van de “verdwenen”  
steigers nader onderzocht moeten worden. Een 
gesprek met onder andere de overburen en het 
Waterschap zal hierin een belangrijke rol spelen. De 
opbrengsten van deze steigers zijn vooralsnog niet 
meegenomen in onze exploitatie.
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