
Motto:	  Landgoed	  =	  water-‐goed	  	  
	  
Opgave	  
De	  ontwikkelingsmaatschappij	  Lommerrijk	  heeft	  een	  open	  oproep	  uitgeschreven	  om	  "te	  komen	  tot	  
een	  voorstel	  voor	  een	  realistische	  en	  haalbare	  ruimtelijke	  strategie	  voor	  rendabele	  herontwikkeling	  
van	  de	  locatie	  die	  voor	  alle	  partijen	  een	  meerwaarde	  oplevert"	  en	  dus	  op	  voldoende	  draagvlak	  kan	  
rekenen	  bij	  de	  stakeholders.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  in	  zo'n	  vroeg	  mogelijk	  stadium	  de	  
betrokkenen	  (personeel	  Lommerrijk,	  gemeente,	  tennisbaan,	  bezoekers	  tennisbaan,	  recreanten,	  
buurtbewoners	  en	  toekomstige	  gebruikers)	  te	  betrekken.	  Van	  belang	  is	  ook	  om	  de	  opgave	  op	  
verschillende	  schaalniveaus	  te	  bekijken.	  Daarom	  betrekken	  wij	  de	  stadsvisie	  van	  Rotterdam	  en	  
verschillende	  regionale	  plannen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  strategie	  voor	  Lommerrijk.	  	  
	  
Een	  goede	  strategie	  kent	  meerdere	  uitvoerbare	  varianten	  en	  mondt	  uit	  in	  een	  goede	  oplossing.	  Als	  
vervolgens	  goed	  nagedacht	  wordt	  over	  de	  uitvoering	  van	  het	  plan	  zal	  het	  voorstel	  ook	  realistisch	  en	  
rendabel	  zijn.	  Omdat	  de	  eerste	  ronde	  van	  de	  open	  oproep	  zich	  richt	  op	  het	  genereren	  van	  ideeën	  
geven	  wij	  geen	  onderbouwing	  voor	  het	  wel	  of	  niet	  rendabel	  zijn	  van	  onze	  strategie.	  We	  gaan	  
ervanuit	  dat	  deze	  strategie	  overtuigend	  meerwaarde	  oplevert	  en	  daarmee	  haalbaar	  zal	  zijn	  in	  een	  
goede	  uitwerking,	  ook	  omdat	  het	  andere	  investeerders	  kan	  aantrekken,	  zoals	  de	  gemeente.	  	  
	  
Context	  
Lommerrijk	  ligt	  als	  een	  landtong	  in	  de	  achterplas	  van	  de	  Bergse	  Plassen,	  twee	  veenplassen	  ontstaan	  
door	  turfwinning,	  gelegen	  aan	  de	  noordkant	  van	  Rotterdam.	  Samen	  zijn	  ze	  ongeveer	  90	  hectare	  
groot	  en	  via	  de	  Rotte	  staan	  ze	  in	  verbinding	  met	  andere	  recreatieplassen	  als	  de	  Kralingse	  Plas	  en	  het	  
Rotte	  merengebied.	  Op	  de	  landtongen	  en	  eilanden	  in	  de	  plassen	  vind	  je	  veel	  zomerhuisjes	  en	  
recreatievoorzieningen	  als	  het	  bekende	  Plaswijckpark.	  De	  plassen	  zijn	  met	  elkaar	  verbonden	  door	  
een	  kort	  kanaal	  dat	  onder	  de	  Straatweg	  	  -‐	  de	  middeleeuwse	  verbindingsweg	  tussen	  Rotterdam	  en	  
Hillegersberg	  -‐	  doorsteekt.	  De	  plassen	  fungeren	  als	  boezemwater	  voor	  de	  omliggende	  polders,	  een	  
belangrijke	  functie	  -‐	  in	  tijden	  van	  klimaatverandering	  en	  stijgend	  water	  -‐	  waar	  rekening	  mee	  
gehouden	  moet	  worden	  voor	  de	  herontwikkeling	  van	  het	  gebied.	  Het	  recreatief	  gebruik	  van	  dit	  water	  
en	  het	  vergroten	  van	  oeverlengte	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  herontwikkeling	  van	  Lommerrijk.	  	  
	  
Kernwaarden	  
De	  kernwaarden	  van	  het	  gebied	  worden	  bepaald	  door	  de	  omgeving	  -‐	  met	  water	  als	  
indentiteitsdrager	  -‐	  en	  niet	  door	  de	  bebouwing.	  De	  bebouwing	  is	  verouderd	  en	  past	  noch	  in	  het	  
straatbeeld	  noch	  in	  de	  omgeving.	  Tegelijkertijd	  belemmert	  het	  gebouw	  het	  zicht	  op	  de	  landtong	  en	  
verbergt	  daarmee	  de	  recreatieve	  en	  natuurlijke	  waarden	  van	  het	  gebied.	  Kenmerkend	  voor	  
Lommerrijk	  zijn	  uiteraard	  de	  bomen	  die	  voor	  de	  nodige	  schaduw	  en	  beschutting	  zorgen.	  Ook	  de	  
ligging	  aan	  de	  Straatweg	  is	  van	  historische	  waarde.	  	  	  

Al	  sinds	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  werden	  de	  Bergse	  Plassen	  gebruikt	  als	  ontspanningsoord	  
voor	  (zondags)recreanten.	  Een	  sfeer	  die	  deze	  plek	  nog	  steeds	  uitademt.	  De	  grillige	  oeverlijnen	  en	  
eilandjes,	  het	  wuivende	  riet	  en	  watergekabbel	  waren	  de	  grote	  trekpleisters.	  Sinds	  het	  begin	  van	  deze	  
eeuw	  is	  de	  ecologische	  waarde	  van	  het	  gebied	  aanzienlijk	  verbeterd	  en	  daarmee	  ook	  de	  
waterkwaliteit.	  	  

De	  	  herontwikkeling	  van	  Lommerrijk	  moet	  ons	  inziens	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  verder	  
verbeteren	  van	  de	  ecologische	  en	  sociaal/culturele	  waarden,	  omdat	  dit	  ook	  bijdraagt	  aan	  een	  
prettiger	  woon-‐	  en	  recreatieklimaat.	  Daarbij	  gaat	  het	  met	  name	  om	  de	  leesbaarheid	  en	  ervaring	  van	  
deze	  waarden	  en	  niet	  om	  de	  conservering	  ervan.	  De	  iepen	  die	  op	  de	  landtong	  staan	  zullen	  geen	  lang	  
leven	  meer	  hebben.	  Om	  het	  karakter	  van	  de	  plek	  te	  bewaken	  moet	  voor	  de	  herontwikkeling	  van	  
Lommerrijk	  een	  plan	  opgesteld	  worden	  voor	  het	  vervangen	  van	  de	  bomen.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  



de	  bomen	  gefaseerd	  vervangen	  worden	  en	  kan	  het	  lommerrijke	  karakter	  van	  de	  plek	  bewaard	  blijven	  
tijdens	  en	  na	  de	  herontwikkeling.	  Geadviseerd	  wordt	  ook	  om	  niet	  alleen	  naar	  de	  	  cultuurhistorische	  
waarde	  van	  Lommerrijk	  te	  kijken,	  maar	  ook	  naar	  die	  van	  de	  omgeving	  (Bergse	  Plassen	  en	  Straatweg).	  
Het	  kan	  lonen	  de	  gemeente	  hierin	  te	  betrekken,	  omdat	  er	  een	  grotere	  meerwaarde	  kan	  worden	  
behaald	  door	  de	  Straatweg	  als	  geheel,	  met	  Lommerrijk	  als	  onderdeel,	  te	  zien	  als	  
ontwikkelingsgebied.	  	  

Strategie	  
De	  herontwikkelingsstrategie	  van	  "Landgoed	  =	  water-‐goed"	  is	  het	  vergroten	  van	  het	  bruikbare	  
oppervlak	  door	  ook	  het	  water	  te	  benutten	  als	  gebruiksruimte.	  Dat	  kan	  door	  een	  structuur	  van	  
houten	  vlonders	  te	  maken	  -‐	  zonder	  daarbij	  de	  zachte	  oevers	  te	  beschadigen	  of	  geweld	  aan	  te	  doen	  -‐	  
en	  deze	  te	  vullen	  met	  diverse	  functies.	  De	  oeverlengte	  wordt	  enorm	  vergroot	  en	  de	  relatie	  tussen	  
land	  en	  water	  wordt	  verbeterd.	  Door	  recreatie-‐exploitanten	  hierin	  een	  plek	  te	  geven	  ontstaat	  er	  
meer	  publieke	  ruimte	  aan	  het	  water	  en	  een	  grotere	  beleefbaarheid	  van	  de	  plassen.	  	  	  	  

De	  lage	  waardering	  van	  de	  bebouwing	  rechtvaardigt	  de	  sloop	  ervan	  en	  op	  deze	  plek	  kan	  een	  nieuw	  
gebouw	  ontwikkeld	  worden.	  Omdat	  de	  recreatieve	  waarde	  van	  de	  horeca	  aan	  het	  eind	  van	  de	  
landtoch	  groter	  is,	  stellen	  we	  voor	  de	  tennisbaan	  te	  verplaatsen	  naar	  de	  Straatweg.	  Daarmee	  worden	  
meerdere	  dilemma’s	  opgelost.	  De	  horeca	  wordt	  aantrekkelijker	  en	  het	  zicht	  op	  de	  plas	  vanaf	  de	  
Straatweg	  beter	  omdat	  tennisbanen	  geen	  massief	  bouwvolume	  zijn,	  maar	  afgescheiden	  worden	  met	  
transparante	  hekwerken.	  	  	  

Functies	  
Wonen	  wordt	  de	  hoofdfunctie	  voor	  de	  toekomst	  van	  Lommerrijk	  dat	  gecombineerd	  kan	  worden	  met	  
een	  mix	  van	  recreatieve	  functies	  waaronder	  horeca,	  kanoverhuur,	  een	  drijvend	  zwembad	  wat	  in	  de	  
winter	  gebruikt	  kan	  worden	  als	  ijsbaan	  en	  een	  plek	  om	  te	  vissen	  en	  te	  zonnen.	  Aan	  de	  vlonders	  is	  
ruimte	  voor	  drijvende	  woningen	  -‐	  waar	  je	  met	  je	  bootje	  kunt	  aanmeren	  -‐	  voor	  een	  hoger	  segment	  in	  
de	  woningmarkt.	  Ter	  plaatse	  van	  het	  huidige	  parkeerterrein	  is	  ruimte	  voor	  een	  -‐	  niet	  te	  groot	  -‐	  
appartementenblok	  met	  daaronder	  parkeergelegenheid,	  gecombineerd	  met	  tennisbanen.	  	  
	  
Deze	  strategie	  sluit	  aan	  bij	  de	  missie	  van	  Rotterdam	  "Bouwen	  aan	  een	  sterke	  economie	  en	  een	  
aantrekkelijke	  woonstad"	  met	  als	  een	  van	  de	  VIP	  gebieden	  "Groot	  Hillegersberg",	  	  waar	  wonen	  in	  een	  
groenstedelijk	  gebied	  het	  karakter	  voor	  de	  toekomst	  moet	  bepalen.	  In	  de	  visie	  op	  waterwonen	  in	  
Rotterdam	  wordt	  onder	  andere	  gesteld	  dat	  een	  woning	  op	  of	  aan	  het	  water	  en	  dichtbij	  het	  centrum	  
5	  tot	  10%	  meer	  opbrengt,	  onder	  die	  voorwaarde	  dat	  je	  een	  bootje	  aan	  kunt	  meren	  en	  dat	  het	  water	  
aangesloten	  is	  op	  een	  groter	  waternetwerk.	  	  
	  
Lommerrijk	  is	  uitermate	  geschikt	  om	  in	  deze	  lijn	  te	  ontwikkelen	  door	  de	  ligging	  in	  de	  Bergse	  
Achterplas.	  Lommerrijk	  vraagt	  ook	  om	  recreatieve	  en	  voor	  het	  publiek	  toegankelijke	  functies,	  dat	  is	  
immers	  altijd	  al	  zo	  geweest	  of	  gedoogd	  en	  de	  landtong	  in	  het	  water	  zou	  veel	  beter	  benut	  kunnen	  
worden.	  Dit	  komt	  ook	  tegemoet	  aan	  de	  wens	  van	  de	  omwonenden	  en	  zo	  wordt	  Lommerrijk	  een	  plek	  
voor	  iedereen.	  Door	  een	  slimme	  verdeling	  van	  functies	  en	  bouwvolumes	  kan	  Lommerrijk	  het	  
karakter	  van	  een	  landgoed	  in	  het	  water	  hebben,	  waar	  privaat	  en	  publiek	  gebruik	  in	  harmonie	  zijn:	  
Landgoed	  =	  water-‐goed.	  	  
	  
We	  zijn	  ons	  ervan	  bewust	  dat	  bewoners	  hebben	  aangegeven	  dat	  ze	  niet	  willen	  dat	  op	  het	  water	  
wordt	  gebouwd.	  We	  denken	  echter	  dat	  als	  de	  dialoog	  met	  de	  bewoners	  goed	  aangegaan	  wordt	  zij	  
zullen	  inzien	  wat	  het	  voor	  hen	  oplevert,	  namelijk	  meer	  ruimte	  voor	  recreatie	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  
de	  bebouwing	  lager	  te	  houden	  en	  meer	  te	  spreiden.	  

	  




