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Lommerrijk 

Het Masterplan onderscheid 3 velden, één ervan 

is Lommerrijk Wonen onder invloed van de Gordel 

van Smaragd, een uitloper van het ´Wereldpark 

op Zuid´, wijkoverstijgende recreatie en mogelijke 

ecologische waarden.

AMConcepts geeft in april 2008 met een steden-

bouwkundige verkenning de eerste aanzet tot 

nieuwbouw op de Smeetsland locatie. In september 

2008 presenteert Akropolis Architekten het defini-

tieve stedenbouwkundige concept.

Planconcept
Het Planconcept laat zich omschrijven als 5 hoven 

aan een ecologische zone, begrensd door Singel, 

Dijk, Vliet en Laan die op hun beurt ieder hun eigen 

sfeer kennen, afhankelijk van de begrenzing.

De Vijver vormt het hart van het plan. 

Water - Bomen - Tuinen - Hoven - Ecozone - Par-

keerhoven - Hagen & Groen - Achterpaden, zijn de 

lagen die uiteindelijk de stedenbouwkundige compo-

sitie bepalen.

Lommerrijk, traditioneel, samenhangend, herken-

baar en onderscheidend. De randen voegen zich 

meer naar haar omgeving, terwijl het binnengebied 

samen met de hoven haar eigen kwaliteit creëert.
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Park Smeetsland
Inleiding

Smeetsland is een uniek stukje Rotterdam, gelegen 

tussen Vreewijk en Lombardijen en neemt een bij-

zondere plaats in tussen de andere stadswijken van 

Rotterdam Zuid. 

Inmiddels is het oude Smeetsland - tot stand 

gekomen na het bombardement op Rotterdam in 

1940 - gesloopt. Het terrein ligt klaar om bebouwd te 

worden.

In 2008 heeft dS+V van de gemeente Rotterdam in 

opdracht van Com.Wonen, de Deelgemeente IJssel-

monde en de Gemeente Rotterdam het Masterplan 

Lombardijen geschreven.

Woonvelden
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Laag voor Laag
Laag voor Laag wordt de locatie verkend en nader 

uitgewerkt. 

Water - Bomen - Tuinen - Hoven - Ecozone - Par-

keerhoven - Hagen & Groen - Achterpaden, hier-

naast is te zien hoe een en ander ook laag voor 

laag vorm krijgt. Uiteindelijk vallen op de rechter 

pagina alle lagen over elkaar en vormen in concept 

het nieuwe stedenbouwkundige model voor Park 

Smeetsland, de nieuwe Lommerrijke wijk op de 

oude Smeetsland locatie.

Vogelvlucht
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Stedenbouwkundig
Plan
BGSV
bureau voor 

STEDENBOUW

BGSV is verantwoordelijk voor het Stedenbouwkun-

dig Plan. 

Ook dit tuindorp dient als architectonisch ensemble 

ontworpen te worden met een sterke samenhang 

tussen de buitenruimte en de architectuur. 

De hiërarchie van het plan is helder. De randen 

sluiten aan op de mooie singels in de omgeving, de 

vijver vormt het lommerrijke hart van de buurt en de 

ontsluiting van de hoven zijn hierop georiënteerd. 

Het parkeren is aan het zicht onttrokken. De par-

keerhoven zijn vanuit de buitenste ring bereikbaar.

Op de volgende bladzijde staat de uiteindelijke 

‘proefverkaveling’, zoals deze in het Stedenbouw-

kundig Plan is opgenomen naast onderdelen als 

Programma - Verkeer - Inrichting openbare ruimte 

- Beeldkwaliteit en Technische aspecten. 

Met de bijlagen: Parkeerkaart + tabel - Grondge-

bruik - Watertoets en Kaart 1:1000.

Stedenbouwkundige
Randvoorwaarden
Smeetsland-noord 
dS+V heeft in opdracht van de Deelgemeente IJs-

selmonde de Stedenbouwkundige Randvoorwaar-

den voor deze locatie geschreven. Zeer recent is de 

definitieve versie afgerond. 

Beleidskaders zijn:

Stadsvisie 2007 - Masterplan Lombardijen 2008 

- Wijkvisie Lombardijen 2004 - Bestemmingsplan 

1986 en het nog op te stellen projectbestemmings-

plan - Welstandcriteria Tuindorpen - Handboek Rot-

terdamse Stijl.

Het uitgangspunt voor Smeetsland-noord is een 

ruim opgezet, groen woonmilieu, bestaande uit 

hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De dak-

vorm van de grondgebonden woningen dient een 

kap te zijn. Overgangen tussen privé en openbaar 

dienen goed ontworpen te worden. Het samenspel 

van de openbare en de privé buitenruimte in de wijk 

moet de lommerrijke sfeer opleveren.

Het referentiebeeld links uit de presentatie van Akropolis Archi-

tekten vormt een onderdeel van de randvoorwaarden.
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Tussentijdse maquette van het plangebied

URBAN DESIGN

BGSV
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Fasering
De Crisis heeft ook de ontwikkeling van dit plan niet 

ongemoeid gelaten. Was het oorspronkelijk nog de 

bedoeling het plan als één ontwikkeling te zien, de 

recente gebeurtenissen op de woningmarkt hebben 

de opdrachtgevers genoopt het plan in 5 fasen te 

knippen, die ieder afzonderlijk in de markt gezet zul-

len gaan worden. De fasering is dusdanig gekozen 

dat in iedere fase telkens een compleet Hof wordt 

gerealiseerd.

Dit boekje toont de eerste van deze vijf fasen en 

daarvan het Voorlopig Ontwerp. Fase 1 kent 68 

woningen, waarvan 29 appartementen. Deze laatste 

zullen in de huursector worden gerealiseerd.

Kleurpalet
De vormgeving is erg samenhangend, het kleurge-

bruik zal de samenhang in feite alleen maar onder-

steunen. Kleurverschillen worden dan ook slechts 

ingezet om of de interne samenhang of de samen-

hang met haar omgeving vorm te geven.

Rondom de Vijver en de Hoven:

Rode baksteen en rode pan.

De Singel, als de ‘overkant’:

Afwisselend rode baksteen, wit gekeimd, rode en 

zwarte pan.

De Dijk, de Vliet en de Laan:

Rode baksteen en zwarte pan.
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De Singel - Variatie in vorm materiaalgebruik en kleur om daarmee aan te sluiten bij de overzijde, de Ogierssingel

De Dijk - Wonen met een meer statige uitstraling verscholen achter een mooie bomenrij

De Vliet - Zij vormt de grens van het tuindorp met de tuinstad van de jaren 70 de Molenvliet scheidt twee werelden

De Laan - Het oude deel toont 2 lagen met kap in rode baksteen en zwarte pannen, die kleurstelling is overgenomen

De Vijver - Wonen aan een besloten binnengebied met veranda’s kappen en metselwerk met raamomlijstingen 

De Vijver - Wonen aan een besloten binnengebied met veranda’s kappen en metselwerk met raamomlijstingen

De Hof - De beslotenheid wordt hier optimaal beleefd collectief wonen aan de voorzijde en privé aan de achterkant 

Afwisseling van Rode baksteen - Wit keimwerk - Blauwe en Rode pan

Rode baksteen en Blauwe pan

Rode baksteen en Blauwe pan

Rode baksteen en Blauwe pan 

Rode baksteen en Rode pan

Rode baksteen en Rode pan

Rode baksteen en Rode pan
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VIJVER
Het gebied rondom de Vijver kent een drietal typen: 

De Vrijstaande Woning - De Grote Tweekapper - De Hoek Tweekapper
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Vrijstaand:
De vrijstaande woningen fungeren in het ‘vijverge-

bied’ als entree naar de achterliggende hoven. Om 

die reden hebben de woningen een duidelijk accent 

naar de hoek gekregen. 

Zij verwijzen naar een ‘verborgen’ plek.

Het is een tweelaagse woning met kap. Metselwerk 

en dakpannen vormen de basis van het ontwerp.

De woning heeft een beukmaat van 5700 mm en 

standaard een uitwendige diepte van 11480 mm.

Een naastgelegen garage, die binnendoor vanuit de 

woning bereikbaar is. Voor de garage zijn 2 opstel-

plaatsen voor de auto. De veranda bevindt zich bij 

het basistype aan de zijkant van de woning. Een 

pergola begeleidt de privézone aan de voorzijde 

en vormt de begrenzing met rododendrons, die als 

groenzone langs de woningen de vijver begeleidt.

Meerdere opties ter vergroting van de woning zijn 

mogelijk. De veranda kan bijvoorbeeld uitbouw 

worden en als veranda naar de voorzijde verhuizen. 

Alle opties zullen bij de bouwaanvraag mee worden 

ingediend. 
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Begane Grond 1e Verdieping Zolder Doorsnede

Voorgevel Voorgevel Achtergevel Zijgevel

47.5 10.6 12.6

19

42

Vrij



20 VO - Park Smeetsland 21



22 VO - Park Smeetsland 23

2 Kap Groot
De grote tweekappers vormen de randen van 

het ‘vijvergebied’. Zij staan stevig en op de vijver 

gericht tussen de vrijstaande woningen en de hoek 

tweekappers in. Veranda’s vormen hier de over-

gang van privé naar publiek.

Het is een tweelaagse woning met gedeelde kap, 

waardoor een grote bruikbare zolder ontstaat.

Metselwerk en dakpannen vormen ook hier de 

basis van het ontwerp.

De woning heeft een beukmaat van 5700 mm en 

standaard een uitwendige diepte van 10800 mm.

Een naastgelegen garage, die binnendoor vanuit de 

woning bereikbaar is. Voor de garage zijn 2 opstel-

plaatsen voor de auto. De veranda bevindt zich bij 

dit type altijd aan de voorzijde van de woning. 

Een pergola aan de voorzijde vormt de overbrug-

ging van veranda naar veranda van de buren en 

wordt zo een poort voor de garage.

Meerdere opties ter vergroting van de woning zijn 

mogelijk. Het merendeel daarvan zal zich achter de 

woning afspelen. Alle opties zullen bij de bouwaan-

vraag mee worden ingediend. 
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Begane Grond 1e Verdieping Zolder

Voorgevel Achtergevel Zijgevel Doorsnede

44.6 19.4

9.69.6

14

14

2kg
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2 Kap Hoek
De hoek tweekappers vormen de einden van het 

‘vijvergebied’. Zij besluiten de vijverzone en zijn de 

de hoek om gericht. Veranda’s vormen ook hier aan 

de voorzijde de overgang van privé naar publiek.

Het is een tweelaagse woning met opgedeelde kap, 

waardoor voor de een de zolder identiek is aan de 

vrijstaande woning en de ander een zolder heeft 

onder een langskap.

Metselwerk ‘de hoek om’ en dakpannen vormen ook 

hier de basis van het ontwerp.

De woning heeft een beukmaat van 5700 mm en 

standaard een uitwendige diepte van 10800 mm.

Een naastgelegen garage, die binnendoor vanuit de 

woning bereikbaar is. Voor de garage zijn 2 opstel-

plaatsen voor de auto. De veranda bevindt zich bij 

dit type eveneens aan de voorzijde van de woning. 

Een pergola aan de voorzijde vormt de overbrug-

ging van veranda naar veranda van de buren, maar 

stopt bij de hoek, maar komt weer terug met haag 

als erfgrens aan de zijkant.

Ook hier zullen alle opties bij de bouwaanvraag mee 

worden ingediend. 
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Begane Grond 1e Verdieping Zolder

Voorgevel Achtergevel Zijgevel Doorsnede

44.6 19.4

9.69.6

12

12

2kh
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HOF
Het Hof kent een tweetal typen: 

De Rijwoning Groot - De Rijwoning Midden
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Rij Groot
De grote rijwoningen staan aan de 2 zijkanten van 

het hof. Veranda’s vormen hier de overgang van 

privé naar collectief, zij zijn de buitenkamers aan 

het hof en dragen bij aan het - voor de buitenwereld 

- meer besloten karakter.

Het is een tweelaagse woning met langskap, met 

een grote bruikbare zolder.

Dakpannen vormen hier de basis van het ontwerp, 

met gekeimd en rood metselwerk ondersteuning.

De woning heeft een beukmaat van 5700 mm en 

standaard een uitwendige diepte van 9760 mm.

De veranda bevindt zich bij dit type altijd aan de 

voorzijde van de woning, hekwerk met bloembak 

markeert die plek. Wit gekeimde wanden accentu-

eren de collectiviteit van deze gemeenschappelijke 

tuinkamer.

Meerdere opties ter vergroting van de woning zijn 

mogelijk. Het merendeel daarvan zal zich achter de 

woning afspelen. Alle opties zullen bij de bouwaan-

vraag mee worden ingediend. 
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Begane Grond 1e Verdieping Zolder

Voorgevel Achtergevel Zijgevel

40.4 8.3 16

12.2

34

Doorsnede

38.6

Rijg
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Rij Midden
De midden rijwoningen staan op de kop van het 

hof. Op de vooruitgeschoven koppen bevinden 

zich steeds 2 woningen zonder veranda. Zij zijn 

ook meer zijdelijngs bij het hof betrokken. Bij de 

tussenwoningen vormen ook hier de veranda’s de 

overgang van privé naar collectief, zij zijn ook hier 

de buitenkamers aan het hof en dragen bij aan het - 

voor de buitenwereld - meer besloten karakter.

In doorsnede vormen de twee typen elkaars spie-

gelbeeld over een doorlopende nok.

Het is een tweelaagse woning met langskap, met 

een bruikbare zolder.

Metselwerk en dakpannen vormen de basis van het 

ontwerp. 

De woning heeft een beukmaat van 5700 mm en 

een uitwendige diepte van 9260 mm.

De veranda bevindt zich bij het tussen type aan de 

voorzijde met hekwerk en bloembak. Wit gekeimde 

wanden accentueren de collectiviteit van de ge-

meenschappelijke tuinkamer.

Alle opties zullen bij de bouwaanvraag mee worden 

ingediend. 
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Begane Grond

1e Verdieping

Zolder

Doorsnede

Voorgevel

Achtergevel

Zijgevel

7.2 14.5

12.2

35.9

21.5

Rijm
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VLIET
De Vliet kent een tweetal typen: 

De Rijwoning Klein en het Appartement
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Rij Klein
De kleine rijwoningen staan langs de Molenvliet 

en vormen de plangrens met de naoorlogse uit-

breidingswijk Lombardijen. De architectuur van de 

vrijstaande woning heeft model gestaan voor de 

architectuur van deze rijwoningen. De wisseling van 

kaphoogte is daar een gevolg van.

Het is een tweelaagse woning met langskap met 

een bruikbare zolder, deze is bereikbaar middels 

een vlizotrap, maar kan desgewenst ook met een 

vaste trap worden uitgerust.

Metselwerk en dakpannen vormen de basis van het 

ontwerp. Raamkaders, bloembakken en raamluiken 

zijn de gevel bepalende elementen.

De woning heeft een beukmaat van 5400 mm of 

wellicht 5100 mm en een uitwendige diepte van 

9260 mm.

Een pergola koppelt de afdakjes boven de voordeu-

ren aan elkaar.

Alle opties bevinden zich aan de achterzijde van 

de woningen en zullen bij de bouwaanvraag mee 

worden ingediend. 
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Begane Grond

1e Verdieping

Zolder

Doorsnede

Voorgevel

Achtergevel

Zijgevel

35

9.4

5.711

20.3

32.7

Begane Grond

Variant

Rijk
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Appartementen
De appartementen staan zowel langs de Molenvliet 

als langs de Meester Arend v/d Woudenslaan. Zij 

vormen mede plangrens met de naoorlogse uitbrei-

dingswijk Lombardijen en zijn de enige huurwonin-

gen in het plan. De doelgroep is de senior.  Het is 

een vierlaags gebouw met langskap waarachter 

een volledige woningplattegrond schuilgaat.

Metselwerk met gedeeltelijk inpandige balkons  en 

een  bescheiden pannendak vormen de basis van 

het ontwerp, daarnaast zijn raamkaders en bloem-

bakken de gevel bepalende elementen.

Het appartement heeft een beukmaat van 7200 mm 

en een uitwendige diepte van 13200 mm, exclusief 

de galerij. De compositie bestaat uit 2 identieke 

blokjes geschakeld aan een lift- trappenhuis.

Totaal 29 appartementen elk met een afmeting van 

84 m2 BVO.

Aan de buitenzijde van de woning zijn geen opties 

zichtbaar!
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BVO Standaard plattegrond

Plattegrond standaard verdieping

Doorsnede

Voorgevel langs de Meester Arend v/d Woudenslaan Voorgevel langs de Molenvliet

84

38.7

14.97.7

6.6

4.8

8

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


