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1. INTRODUCTIE

In het jaar 1970 vonden in Rotterdam tegelijkertijd 
verschillende manifestaties plaats met een grote 
invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
Het was het jaar van de C’70 een grote publiekseve-
nement waarmee de stad aan de buitenwereld wilde 
laten zien dat ze naast een werkstad ook een aantrek-
kelijke verblijfsstad was. De binNenstad werd verrijkt 
met paviljoens om vooral een gezellig stadsbeeld over 
het voetlicht te brengen. De miljoenen die het stads-
bestuur aan dit communicatiefestijn besteedde, raak-
ten de verkeerde snaar bij bewoners van oude wijken 
als het Oude Westen, Crooswijk en Feijenoord. Daar 
was al aan het eind van de jaren zestig steeds meer 
verzet ontstaan tegen grootschalige saneringsplannen 
waarvoor duizenden woningen zou moeten wijken. 
De bewoners organiseerden zich in actiecomités en 
eisten een andere planvorming waarin zij zelf een 
stem hadden. Het betekende het begin van wat ‘bou-
wen voor de buurt’ is gaan heten. 
Versterkt door de politieke omslag in 1974 waarbij de 
Partij van de Arbeid de meerderheid in de gemeente-
raad behaalde, werd een beleid van stadsvernieuwing 
ontwikkeld waarin bewoners nauw betrokken raakten 
bij de inrichting van hun woonomgeving. Het eerste 
project dat als gevolg van deze ontwikkeling is gere-
aliseerd, is het Simonsterrein in Feijenoord. Vooruit-
lopend op de formele start van de stadsvernieuwing 
begon een werkgroep met bewoners, ondersteund 

door een extern ontwerper, aan de plannen voor 
sociale woningbouw op deze voormalige havenlocatie.  

Bijna 35 jaar na de oplevering van het Simonsterrein 
komt de woningbouwarchitectuur uit de periode van 
de stadsvernieuwing opnieuw in de belangstelling te 
staan. Stadsvernieuwing heet nu wijkaanpak en een 
deel van de complexen die in de jaren zeventig zijn 
gebouwd, komen in het vizier als ontwikkelingslocatie. 
De oorspronkelijke kwaliteiten en de mogelijkheden 
voor transformatie spelen hierin nog nauwelijks een 
rol. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht vormt 
de woningbouwarchitectuur uit de jaren zeventig een 
wezenlijk onderdeel van de stad. Om de betekenis van 
deze laag voor het huidige en toekomstige stadsbeeld 
van Rotterdam vast te stellen, is AIR in samenwerking 
met Woonstad Rotterdam het project R70 gestart. 
Door middel van een gecombineerd cultuurhistorisch 
en ontwerpend onderzoek wordt gekeken naar de 
oorspronkelijke kwaliteiten en de transformatiemo-
gelijkheden van drie locaties die in de jaren zeventig 
zijn ontworpen, waaronder het Simonsterrein. In dit 
rapport zijn de bevinden van het cultuurhistorisch 
onderzoek bijeengebracht. 

Wijnand Galema
7 oktober 2010

links: bewoners van één van de bejaarden-
woningen op het Simonsterrein kort na 
oplevering (HS).
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boven: kaart van Rotterdam uit 1864 met 
het zogenaamde anonieme plan voor de 
ontwikkeling van Feijenoord (vd Laar).

links: kaart van Feijenoord in 1880 
met het Noordereiland, de Maas-
bruggen en de eerste havenont-
wikkelingen op Feijenoord (GAR). 
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2. SPRINGPLANK NAAR ZUID

De eerste ideeën om het eiland Feijenoord bij de 
stad te betrekken dateren al uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Rotterdam strekte zich tot die 
tijd uit op de noordoever van de Nieuwe Maas, maar 
had dringend behoefte aan uitbreiding van de havens 
en een doorgaande spoorverbinding naar het zuiden. 
Bovendien speelde het probleem van de verzanding 
van de Nieuwe Maas, veroorzaakt door rivierspecie 
die door de sterke stroming in het Zwanengat, de 
smalle kreek die Feijenoord van de rest van IJs-
selmonde scheidde, werd meegevoerd. Een van de 
eerste economische activiteiten op Feijenoord was de 
oprichting in 1825 van de scheepswerf ‘Etablissement 
Feijenoord‘ van zeeofficier en scheepsbouwer G.M. 
Roentgen, in het voormalige pesthuis, net ten zuiden 
van het huidige Simonsterrein.
Roentgen presenteerde in 1834 een plan voor het 
bouwen van een dam en bochtafsnijding van de 
Nieuwe Maas, maar kreeg geen bijval van het stadsbe-
stuur. Hoewel de aanleg van havens op de kleiachtige 
bodem goedkoper was dan de drassige noordoever, 
concentreerden machtige ondernemers en de Kamer 
van Koophandel zich op de aanleg van het Nieuwe 
Werk ten westen van de stadsdriehoek. Hier werden 
traditionele handelskades met gecombineerde woon- 
en pakhuizen gebouwd. Dit zeventiende-eeuwse 
stedenbouwkundige concept klonk ook door in plan-
nen voor Feijenoord, zoals het Coolpolderplan van 
stadsarchitect W.N. Rose uit 1858 en het ‘anonieme’ 
plan uit 1864.
Hoewel de gemeenteraad in 1863 besloot tot de 
ontwikkeling van Feijenoord, liet de uitvoering op zich 
wachten tot 1876. In dat jaar werd de langverwachte 
spoorverbinding aangelegd. Het was koopman en 
raadslid Lodewijk Pincoffs die met steun van bankiers 
de Rotterdamse Handelsvereniging oprichtte en het 
alleenrecht op de ontwikkeling van Feijenoord wist te 
vergaren. De gemeente droeg zorg voor de bouw  
van de Maasbrug, kademuren, wegen, bestratingen en 
rioleringen. Het Rijk betaalde voor de spoorbrug over 
 
 
 
 
 
 

 
de Nieuwe Maas en de Koninginnehaven die toen nog 
Noorderhaven werd genoemd. Pincoffs betaalde mee 
aan de aanleg van Noordereiland, Binnenhaven en 
Entrepothaven. 

Eind jaren zeventig waren de werken gereed, maar de 
Rotterdamse Handelsvereniging raakte in financiële 
moeilijkheden. Al snel kwamen frauduleuze praktijken 
van Pincoffs aan het licht. Hij vluchtte in 1879 naar 
Amerika vluchtte met achterlating van de failliete 
boedel. Na het debacle nam de gemeente de exploi-
tatie van de havens over. Op basis van een ontwerp 
van de toen kersverse stadsarchitect G.J. de Jongh 
werd het Noordereiland en het gebied ten oosten 
van de spoorlijn aangelegd. Daarbij ging de aandacht 
primair uit naar industrieterreinen. Die kregen een 
plek aan de Nassauhaven (1890) en de Persoonshaven 
(1901). De wens om deze industrieën ook per spoor 
te ontsluiten, resulteerde in diagonale doorsnijdingen 
en ruime straatprofielen met in het wegdek verzon-
ken sporen. De Oranjeboomstraat zag De Jongh als 
een boulevard, maar grootstedelijke bebouwing en de 
chique uitstraling bleven uit. 
Met de aanleg van de Rijnhaven (1898) raakte Feijen-
oord pas goed bebouwd. Fabrieken voor levensmid-
delen, waaronder margarinefabriek Van den Berg & 
Jurgens en de Oranjeboom bierbrouwerij, vestigden 
zich rond 1900 op het voormalige eiland. Door de uit-
breiding van haven en industrie nam de overslag van 
goederen fors toe en waren veel arbeiders nodig. De 
woningbouw voor de havenarbeiders vulde de over-
gebleven percelen op Feijenoord. Haven, industrie en 
woningbouw waren in enkele decennia naar de door 
Roentgen opgerichte scheepswerf opgeschoven. De 
als N.V. Maatschappij voor Scheeps en Werktuigbouw 
Feijenoord voortgezette werf was rond 1900 naar het 
noorden uitgebreid. In 1929 fuseerde Feijenoord met 
Wilton met en werden de activiteiten geconcentreerd 
in Schiedam. Het noordelijke deel van het terrein 
werd in gebruik genomen door scheepssloper Simons. 
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boven: luchtfoto van Feijenoord omstreeks 
1930 met de industrie- en havengebieden 
langs de Maas en de Nassauhaven (GAR). 

links: het Basisplan voor de herbouw 
van de binnenstad uit 1946 waarin een 
nieuwe Maasbrug is gedacht tussen 
Mariniersweg en Oranjeboomstraat op 
Feijenoord (vd Laar).
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3. SANERINGSPLANNEN

In 1946 constateerde de Rotterdamse architect 
Herman Kraaijvanger dat de stad zich sinds de zeven-
tiende eeuw van de rivier had afgekeerd. Ook bij de 
ontwikkeling van Feijenoord lag het primaat bij haven-
activiteiten en niet bij woningbouw. Kraaijvanger zag 
in de naoorlogse wederopbouw een kans om hierin 
verandering te brengen. In het Basisplan voor de bin-
nenstad werd getracht het contact tussen de stad en 
rivier te verbeteren door het creëren van het ‘venster 
op de rivier’, maar de mogelijkheden van wonen aan 
het water werden nog nauwelijks ingezien. 
De wederopbouwperiode werd vooral aangegrepen 
om verbeteringen aan te brengen in de verkeers-
structuur van de stad. Een daarvan is de Willemsbrug 
die vanuit de oude stad alleen bereikbaar was via de 
Boompjes. Voor de oorlog bestonden al plannen om 
de brug te vervangen. Stadsarchitect Witteveen tekent 
in 1941 een nieuwe, hoger gelegen brug die op de 
noordoever uitkomt op een verkeersplein ten westen 
van station Blaak. Zijn opvolger Van Traa projecteerde 
de nieuwe oeververbinding ten oosten van de spoor-
brug in het verlengde van de eveneens nieuw gepro-
jecteerde Mariniersweg. Op de zuidoever zou deze 
brug direct aansluiten op de Oranjeboomstraat.  
In de jaren vijftig wijzigden de plannen voor een brug 
in die voor een tunnel. De verkeerskundige dienst 
kreeg in de naoorlogse jaren steeds meer zeggen-
schap. Evenredig aan de groei van het autoverkeer 
namen ook de tunnelplannen steeds grotere vormen 
aan. In 1967 telde de tunnel zes rijbanen en op de 
rechter Maasoever een omvangrijk en ingewikkeld 
knooppunt. Tegelijkertijd werd ook gewerkt aan de 
plannen voor een spoortunnel ter vervanging van de 
Koningshavenbrug, in de volksmond de Hef genaamd, 
die een obstakel vormde voor zowel de scheepvaart 
als de spoorwegen. Het werd duidelijk dat beide 
oeververbindingen vanwege breedte en aanlanding 
een forse aanslag zouden betekenen op de bestaande 
bebouwing van Feijenoord. Nog voor er duidelijk- 
 
 
 
 
 
 
 

 
heid bestond over nieuwe tunnels of bruggen, was al 
besloten tot de sloop van een deel van de Oranje-
boomstraat. De wijk raakte eind jaren zestig in verval 
doordat er niet meer werd geïnvesteerd in woning-
bouw, voorzieningen en openbare ruimte.

Ook in andere wijken van Rotterdam speelden plan-
nen voor grootschalige saneringsplannen. De projec-
tie van een vierbaansweg voor autoverkeer en een 
spoorlijn vanuit het oosten naar de binnenstad hield 
het Oude Noorden jarenlang in de greep. Grote delen 
van de wijk zouden moeten wijken voor dit Rot-
tetracé, waarvoor de dienst Stadsontwikkeling sinds 
1949 diverse varianten tekende. In 1969 werd begon-
nen met de onteigening van woningen, terwijl ook 
hier het definitieve tracé nog niet vastlag. In dezelfde 
periode werden plannen gemaakt voor de bouw van 
vier torens in het Oude Westen ten behoeve van de 
Economische Hogeschool. De torens waren haaks op 
de bestaande blokstructuur geprojecteerd en zouden 
sloop van de halve wijk betekenen.
De plannen voor cityvorming bereikten hun hoogte-
punt in 1969 met de presentatie van de saneringsnota. 
Nog eens 4200 woningen zouden gesloopt worden 
bovenop de 2000 woningen die tussen 1961 en 1964 
al tegen de vlakte waren gegaan. Burgemeester Tho-
massen maakte in 1970 in een interview in de Haven-
loods kenbaar dat hij het betreurde dat de Duitsers 
niet iets meer hadden gebombardeerd. 
Of het nu het Oude Westen, Feijenoord, Rubroek of 
Crooswijk was, de remedie tegen de slechte woon-
omstandigheden in de vooroorlogse volkswijken 
bleek identiek. Door sloop van bestaande woningen 
werd ruimte gecreëerd voor het toenemende verkeer, 
stedelijke voorzieningen of grootschalige woningbouw 
en werden de rotte plekken letterlijk weggesneden, 
met ingrijpende gevolgen voor de achtergebleven 
bewoners.
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linksboven: affiche van een wijktentoon-
stelling in en over Feijenoord gehouden 
in 1954. De galgen verwijzen naar de 
vroegere functie van het eiland als galgen-
plaats van de stad.

1) Van Schagen, p.25
2) Boekraad, 1973 (22), p.19
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4. VERZET VAN BEWONERS

De eerste geluiden tegen de grootschalige cityvor-
ming waren eind jaren zestig al hoorbaar. In 1968 
publiceerde socioloog Rob Wentholt de studie De 
binnenstadsbeleving en Rotterdam waarin kritiek werd 
geleverd op het resultaat van ruim twintig jaar weder-
opbouw. Het centrum van de stad bood volgens hem 
nauwelijks aanknopingspunten waarmee de gebruiker 
zich kon identificeren. Om de buitenwereld te laten 
zien dat Rotterdam wel degelijk trots kon zijn op wat 
was bereikt in de voorgaande decennia organiseerde 
de stad de C’70. Een manifestatie, geheel in de geest 
de E’55 en de Floriade, die naast het geijkte beeld als 
werkstad ook de vermaakstad zou communiceren. 
Een grote maquette van de haven, een kabelbaan door 
de binnenstad en de bouw van paviljoens op lege 
plekken in het centrum waren het resultaat. 
De grote sommen die aan het promoten van stad en 
haven werden besteed, waren tegen het zere been 
van de bewoners van de oude wijken. Zij kwamen in 
opstand tegen de gemeentelijke afbraakpolitiek en 
bundelden hun krachten in de vorm van buurtcomités 
en bewonersorganisaties. Het wijkcomité Feijenoord-
Noordereiland wordt in september 1969 opgericht 
met als doel in actie te komen tegen de verloede-
ring van de wijk. Het Oude Westen liep voorop met 
acties tijdens de opening van C’70 en de beroemde 
badscène bij burgemeester Thomassen waarmee de 
kersverse bewonersgroep aandacht vroeg voor de 
verkrotting van hun wijk. In Feijenoord werden de 
Maasbruggen bezet als reactie op de geplande nieuwe 
oeververbinding die sloop van de halve wijk zou 
betekenen.
De acties waren niet zonder resultaat. Een aantal 
politici was wakker geschud en nam maatregelen om 
verdere onrust te voorkomen. Zo wordt het wijkco-
mité Feijenoord-Noordereiland in juli 1970 door de 
gemeente erkend als voorlopig wijkorgaan. Ook wer-
den in verschillende wijken de eerste proefprojecten 
met bewonersparticipatie gestart; een nieuw  
fenomeen dat in eerste instantie op weinig sympathie  
van gemeentelijke diensten kon rekenen. De directeur  
 

van Dienst Volkshuisvesting was van mening dat sane 
ring een verantwoordelijkheid was voor particuliere 
eigenaren en niet voor de gemeente.1 

De saneringsplannen die de gemeente desondanks 
maakt, waren gebaseerd op het strafpuntensysteem; 
een rekenmethode uit de tijd van de hygiënisten 
waarbij de ‘doorspoelbaarheid’ van de woningen als 
uitgangspunt werd genomen. Dat ook op een andere 
manier naar de oude wijken gekeken kon worden, 
werd duidelijk uit de plannen die studenten van de 
Academie van Bouwkunst in Rotterdam voor Feijen-
oord hadden getekend. Zij gingen uit van een alter-
natief brugontwerp dat veel minder ruimte kostte 
en waardoor woningen konden worden gespaard. 
De studenten bepleitten een ander gebruik van de 
oude havengebieden, deze in onderlinge samenhang te 
bekijken en niet op te offeren voor het ‘verkeersmo-
loch’. Zij stelden de rehabilitatie van Feijenoord voor, 
in plaats van kaalslag. Ook voor andere wijken wer-
den alternatieve plannen ontwikkeld door studenten 
bouwkunde en jonge, betrokken architecten die vaak 
zelf bewoner waren van de oude wijken. 
Met de plannen voor de rehabilitatie van Feijenoord 
werd begonnen in 1972 als het besluit over de Wil-
lemstunnel wordt uitgesteld. De dienst Stadsontwik-
keling (SO) kreeg de opdracht een structuurschets 
te ontwikkelen. Hierin wordt het gebied ten noord-
oosten van de Feijenoorddijk voor woningbouw 
bestemd. De structuurschets leidt uiteindelijk tot het 
definitief schrappen van de Willemstunnel. Gekozen 
wordt voor een nieuwe brug op de Basisplanpositie 
en met veel minder consequenties voor de bestaande 
stad. Met de aanpak van Feijenoord kon eindelijk een 
start worden gemaakt. Stadsontwikkeling stelde voor 
zoveel mogelijk oude woningen te laten staan en de 
industrie uit het gebied te laten verdwijnen. “Hiervoor 
moeten maar liefst 25 bedrijven worden uitgekocht, 
waarmee een bedrag van 40 miljoen gulden gemoeid 
is.”2 Alleen de Oranjeboombrouwerij, Van den Bergh & 
Jurgens, Nestlé en Hunter Douglas mochten blijven. 
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5. START PLANVORMING 

De gemeente had op grond van de structuurschets 
haar oog laten vallen op het terrein van de failliete 
scheepssloperij Simons. De gunstige ligging direct aan 
de Nieuwe Maas vormde een prachtige locatie voor 
woningbouw. Op 22 april 1974, een maand voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, kocht de gemeente het 
vijf hectare grote terrein voor een bedrag van tien 
miljoen gulden. De gemeente had de waarde van het 
terrein geschat op vijf miljoen gulden, maar omdat 
er geen onteigeningsgrond was - er lag alleen een 
structuurschets en geen bestemmingsplan - was de 
gemeente genoodzaakt meer te betalen. Bovendien 
was de vraagprijs opgedreven door buurman Hunter 
Douglas, dat naar uitbreiding van het fabriekster-
rein zocht. Simons verkocht het terrein op voor-
waarde dat twee brugkranen nog drie jaar op het 
terrein mochten blijven staan. Ook de kantoorvilla, 
een ontwerp van de Haagse architect Co Brandes, 
zou in afwachting van een koper in functie blijven 
zolang de gemeente geen alternatieve ruimte kon 
aanbieden. “De hoge koopsom voor het terrein, die 
via grondkosten de stichtingskosten en dus de huur 
zou beïnvloeden, vormde de eerste bottleneck voor 
betaalbare huren”, zo zou later blijken.3

Dat de gemeente van plan was op dit terrein wo-
ningwetwoningen te bouwen bleek uit een geheime 
brief aan het ministerie van Volkshuisvesting, bij 
toeval ontdekt door een medewerker van het wijk-
orgaan. Hierin werd een claim gelegd op subsidie uit 
het Bevroren Kinderbijslag Fonds. Het wijkorgaan 
eiste opheldering, maar verantwoordelijk wethouder 
Jettinghof van Volkshuisvesting hield zich voor de 
domme. Achter de schermen werden maatregelen 
genomen over de toekomst van Feijenoord zonder 
dat de wijk daarvan op de hoogte was. Dat was niet 
de werkwijze die het wijkorgaan voor ogen stond. Die 
wilde in de vorm van een projectgroep meebeslissen 
over de toekomst van de wijk, zoals omschreven in 
een concept-taakopdracht, die gemeente en wijkor-
gaan hadden opgesteld. De start van die projectgroep 
werd opgehouden doordat het Overleg Stadsvernieu-
wing Oude Wijken (OSOW), de koepelorganisatie van 
bewonersorganisaties, in onderhandeling was over de  
status en werkwijze van vergelijkbare projectgroepen-
in andere wijken. Het OSOW stelde als voorwaarde,  

 

naast openbaarheid van vergaderingen en stukken, dat 
huiseigenaren niet mochten deelnemen aan project-
groepen. De gemeenteraad adviseerde echter dat 
eigenaren wel aan tafel zouden zitten. Dat vormde 
aanleiding voor het OSOW om het overleg op te 
schorten tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 29 
mei 1974.
 
De verkiezingen werden gewonnen door de Partij 
van de Arbeid, die hiermee een meerderheid in de 
gemeenteraad had verkregen. De aanpak van de 
oude wijken vormde een van de speerpunten van de 
PvdA en de verkiezingsbelofte werd meteen in daden 
omgezet door een wethouder voor Stadsvernieuwing 
te benoemen. Onder bewind van Jan van der Ploeg 
kwam het proces van stadsvernieuwing pas goed op 
gang. Binnen een half jaar had hij 17.000 woningen van 
speculanten opgekocht. Ook werd de discussie over 
de projectgroepen vlot getrokken door alle eisen van 
het OSOW in te willigen. Met de Verordening Orga-
nisatie Stadsvernieuwing werden afspraken gemaakt 
over de participatie van bewoners bij het stadsver-
nieuwingsproces. De organisatie van inspraak werd bij 
de wijkorganen neergelegd. Die konden hulp inroepen 
van een extern deskundige die de bewoners met raad 
en daad ter zijde zou staan. 
De verordening was ook gericht op het in toom 
houden van ambtenaren van gemeentelijke diensten. 
Tussen de diensten Stadsontwikkeling en Volkshuis-
vesting was al voor de verkiezingen een competen-
tiestrijd losgebarsten over wie uiteindelijk de verant-
woordelijkheid zou krijgen als de stadsvernieuwing 
zou doorgaan. De mandatering van de ambtenaren 
werd teruggebracht tot één per wijk, de zogenaamde 
projectcoördinator. Deze legde direct verantwoorde-
lijkheid af aan het bestuur, in de vorm van de raads-
commissie Stadsvernieuwing. 
Met het Simonsterrein wilde Van der Ploeg niet wach-
ten op de vaststelling van de Verordening Organisatie 
Stadsvernieuwing. Hij wilde zich politiek waarmaken 
met het project en bovendien was de deadline voor 
het indienen van definitieve plannen ten behoeve van 
de subsidie uit het kinderbijslagfonds al op 1 janu-
ari 1975. Vooruitlopend op de verordening werd op 
voorstel van Wim van Es, de beoogd projectcoördi-
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nator voor Feijenoord-Noordereiland, een ambtelijke 
werkgroep voor het Simonsterrein ingesteld, waaraan 
het wijkorgaan en de betrokken woningbouwver-
eniging deelnamen. De eerste van tweewekelijkse 
bijeenkomsten vond plaats op 30 augustus 1974. Het 
‘bouwen voor de buurt’ kon beginnen.

6. WERKGROEP SIMONSTERREIN
 
De uitnodiging aan het wijkorgaan om deel te nemen 
aan de werkgroep Simons werd niet meteen positief 
beantwoord. De wenselijkheid van deelname werd 
eerst besproken in de zogenaamde steungroep, de 
belangrijkste groep binnen het wijkorgaan. In een 
algemene wijkvergadering werd een aantal voorwaar-
den gesteld voor deelname aan de werkgroep. De 
volgende eisen op tafel gelegd: 

1. de mogelijkheid tot kostenbewaking en dus 
 openbaarheid van financiële stukken
2. de gemeente stelt budget beschikbaar voor een 
 extern deskundige op ontwerpgebied.
3. zelfstandigheid van de werkgroep met het oog 
 op de toekomstige projectgroep;  
4.  openbaarheid van bijeenkomsten en stukken; 
 budget voor het organiseren van inspraak;
5.  de gemeente dient een advertentie te plaatsen  
 waarin gegadigden voor de nieuwbouw, bestaan- 
 de uit (ex-)bewoners uit Feijenoord-
 Noordereiland, worden opgeroepen zich in te  
 schrijven. 

Tijdens de tweede bijeenkomst van de werkgroep 
werden alle eisen ingewilligd. Het wijkorgaan, de 
latere Bewoners Organisatie Feijenoord-Noorderei-
land (BOF), kon goed beslagen ten ijs de werkgroep 
instappen. Twee leden van het wijkorgaan en tevens 
studenten bouwkunde aan de TH Delft, Jaap Wolff en 
Hans Boeke, hadden voor hun afstuderen ontwerpen 
gemaakt voor woningbouw op het Simonsterrein. 
Deze studie heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
formulering van de doelstellingen van de bewoners. 

Naast de betaalbare huur, vastgesteld op maximaal 
150 gulden op basis van een belastbaar inkomen van 
13.000 gulden, deden die ook uitspraken over de wo
ningtypen en de woonomgeving. Op de begane grond 

wenste men woningen voor bejaarden, invaliden en 
grote gezinnen. Zeventig procent van de woning zou 
moeten bestaan uit vier- en vijfkamerwoningen, omdat 
juist daaraan een tekort was in Feijenoord. Bij de 
woonomgeving stond “plezier van de rivier” voorop, 
gecombineerd met gemeenschappelijk groen. 

De eisen van de bewoners:

1. goede en betaalbare woningen voor bewoners  
 uit de wijk zelf, 150 gulden per maand bij inko- 
 men van13.000 per jaar;
2. optimaal gebruik maken van rijks- en gemeen- 
 telijke subsidie, mag niet ten koste gaan van  
 kwaliteit en bovendien moet de aanneemsom  
 bevroren worden, zodat geen overmatige 
 winsten kunnen worden gemaakt;
3.  wijkorgaan dient een dikke vinger in de pap  
 te krijgen; woningen voor Feijenoorders en op  
 de tweede plaats voor weggesaneerde bewo- 
 ners uit andere wijken;
4.  woningen voor alleenstaanden, kleine en grote 
 gezinnen: dus grote variatie 
5. oude woningen in de wijk betaalbaar renoveren 
6. nieuwe woningen qua hoogte en andere aspec- 
 ten aansluiten bij de bestaande bebouwing 
7. binnenterreinen bestemd voor openbaar groen  
 en speelplaatsen 
8.  woningen moeten uitkijken op de rivier 
9. openbaar verkeer onderdanig aan woon- en  
 leefklimaat in de wijk; geen vrachtverkeer en 
 voldoende parkeerplaatsen 
10. openbaar moet worden verbeterd
11. kleine winkelbedrijven moeten een kans krij- 
 gen in de wijk, grootwinkelbedrijven moeten  
 worden geweerd
12.  onderwijsfaciliteiten: kijken welke nodig zijn 
13.  school in de Zinkerstraat moet buurthuis wor- 
 den 
14.  zo snel mogelijk voorzieningen op gebied van  
 sport en recreatie 
15.  oude haventje opknappen en binnenschepen  
 moeten aan de kade kunnen aanleggen.  
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Over de organisatie van de inspraak konden werk-
groep en wijkorgaan het niet meteen eens worden. 
De gemeente wilde concessies doen in verband met 
de hoge tijdsdruk en stelde vijf inspraakrondes voor: 
voor het programma van eisen, verkaveling met wo-
ningtypes en kostenconsequenties, het definitieve plan, 
de invulling van de woonomgeving en een afsluitende 
evaluatie. Het wijkorgaan eiste een veel uitgebreidere 
inspraak en vetorecht. Het wijkorgaan vreesde  

 

voor inkapseling van hun vertegenwoordigers in de 
werkgroep. Om die reden werd besloten dat alle 
belangrijke beslissingen in de algemene bewonersver-
gaderingen werden genomen en niet door de verte-
genwoordigers in de werkgroep. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de sociale woningbouw in Rotter-
dam was sprake van actieve en directe zeggenschap 
van bewoners in de totstandkoming van hun woning, 
hun woonomgeving en de huurprijs. 
 
 
 

pag. 10: situatie en ligging van het SI-
monsterrein in 1974, het jaar waarin de 
gemeente de grond aankoopt (DSV). 

boven: krantenknipsels uit lokale media 
die regelmatig verslag deden van de ont-
wikkelingen op het Simonsterrein 

3) Verhulst, p.11 13



boven: voorstel principeverkaveling (1975) 
van Stadsontwikkeling met hierop de 
zichtlijnen vanuit de Zinkerblokken (DSV).

onder: idem, maar dan van Jaap Wolff 
en Hans Boeke (TH-Delft) i.s.m. dienst 
Volkshuisvesting (DSV).

4) Verhulst, p.14
5) de plattegrond van VH had een ongunstige 

verhouding ten aanzien van de gehanteerde 
rekenmethode in VE’s van het ministerie van 

Volkshuisvesting
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7. VERKAVELING EN WONING- 
    TYPOLOGIE

Hoewel de gemeente zoveel mogelijk rekening 
probeerde te houden met het programma van eisen 
van de bewoners, was haast geboden met het ont-
werp. In de projectgroep werd eigenlijk al uitgegaan 
van portiekwoningen in drie tot vier lagen. De dienst 
Volkshuisvesting (VH) stuurde hier ook op aan en 
had vrijwel meteen een woningplattegrond en verka-
velingsprincipe klaar. Later bleek dat VH en Volkswo-
ningen in de zomermaanden van 1974 al ‘informeel 
overleg’ hadden gevoerd over de invulling van het 
Simonsterrein en tot een plan wilden komen dat geen 
enkel risico zou lopen in ambtelijke procedures.4 De 
verkaveling van VH ging uit van strokenbouw lood-
recht op de rivier met verspringende blokken in een 
meandervorm. 
Dat VH zich met de verkaveling bemoeide, was tegen 
het zere been van de dienst Stadsontwikkeling (SO). 
Bij de totstandkoming van sociale woningbouw in 
Rotterdam bestond sinds de wederopbouwperiode 
een werkwijze waarbij het stedenbouwkundig plan 
door SO werd gemaakt en het ontwerp voor de 
woningplattegrond door de VH. Kort daarop presen-
teerde SO dan ook een eigen verkavelingsplan dat 
ook uitging van stroken haaks op de rivier, maar met 
meer openheid naar de omliggende bebouwing.  
Het uitzicht op de rivier voor zowel de toekomstig 
bewoners als die van de aangrenzende Zinkerbuurt 
was in beide verkavelingen uitgangspunt. Een derde 
verkavelingsplan van de TH-studenten verschilde 
zo weinig van het VH-model dat deze tot één plan 
werden teruggebracht. In de werkgroep bestond geen 
duidelijke voorkeur voor een van beide verkavelingen. 

De woningplattegrond van VH was gebaseerd op een 
traveebreedte van zes meter, waarbij de keuken aan 
de gevel werd gesitueerd; een beproefde indeling die 
VH in de jaren vijftig en zestig in grote aantallen had 
toegepast. De opgelaaide competentiestrijd noopte 
SO ook met een woningplattegrond te komen. Die 
koos omwille van de betaalbaarheid voor een travee-
breedte van 5,10 meter, waardoor de keuken niet aan 
de gevel maar centraal in de woning werd gepositio-
neerd. Deze plattegrond was gebaseerd op de wonin-
gen aan het Oranjeplein in de Schilderswijk in Den 
Haag, een ontwerp van architect W. van Tijen en zijn 
medewerker Henk van Schagen. 

Aangezien de plattegrond van de TH in de werkgroep 
geen kans maakte,5 barste een strijd los tussen VH en 
SO. Het wijkorgaan zag meer in de kleinere, maar effi-
ciënte plattegrond van SO, maar liet zich vooral leiden 
door de kosten. De corporatie pleitte voor de VH-
plattegrond met als argument dat smalle woningen 
uit de tijd waren. Beide kampen hoopten dat op de 
bewonersvergadering van 30 oktober 1975 een keuze 
worden gemaakt, maar de bewoners konden geen 
keuze maken zolang niet duidelijk welk prijskaartje 
aan beide modellen hing. En die konden niet worden 
bepaald, zolang de wethouder nog geen duidelijkheid 
had verschaft over de huren. 
In afwachting van de uitspraak van de wethouder 
werd besloten om beide woningtypen op ware 
grootte na te bouwen in een grote tent, zodat de 
bewoners zich een voorstelling konden maken van de 
verschillen. Het wijkorgaan verleende weliswaar haar 
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medewerking aan dit initiatief, vanwege de publici-
teitswaarde en de mobilisatie van bewoners, maar 
wilde zich niet binden aan de uitkomsten van een 
enquête waarmee de corporatie een voorkeur
trachtte te ontlokken. Ondanks dat de tentoonstel-
ling een enorm succes was, 900 bezoekers, 233  
 
 

ingevulde enquêtes en 250 nieuwe inschrijvingen, 
bleef een duidelijke voorkeur voor een woningtype 
uit. Er was een lichte voorkeur voor het VH-model, 
maar als dat substantieel duurder zou uitpakken, 
kwam de SO-plattegrond weer in beeld als favoriet. 

linksboven: een van de eerste verkave-
lingsstudies van Stadsontwikkeling (1975) 
in strokenbouw, deels voorzien van kap-
pen (DSV).

rechtsboven: studie van Stadsontwikkeling 
i.s.m. kostendeskundige Horstman (1975) 
voor een verdergaande verdichting in de 
vorm van hoge blokken aan de Maas 
(DSV).

rechterpagina: de woningplattegrond van 
Stadsontwikkeling van 5.10 meter breed 

en die van Volkshuisvesting van 6.00 
meter gecombindeerd in een tekening 

(Verhulst).
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8. SUBGROEP ONTWERP EN  
 KOSTEN

Zoals afgesproken liet het wijkorgaan zich bijstaan 
door een extern deskundige. Op advies van de op-
bouwwerker van Feijenoord, Marianne van Es, werd 
hiervoor de stedenbouwkundig ontwerper Henk van 
Schagen aangetrokken. Van Schagen had tijdens en na 
zijn studie bij de architect Wim van Tijen gewerkt. Hij 
had onder andere meegewerkt aan het Oranjeplein 
in Den Haag en had daar ook ervaring opgedaan met 
sociale woningbouw in samenspraak met buurtbewo-
ners en onder grote politieke druk. Van Schagen stond 
vooral ten dienste van de bewoners en het wijkor-
gaan. Hij werkte achter de schermen en was slechts 
incidenteel aanwezig bij de vergaderingen van de 
werkgroep. Om inzicht te verschaffen in de bereke-
ningen van huurprijzen en in de totstandkoming van 
sociale woningbouw gaf hij cursussen aan bewoners. 
Van Schagen had veel kennis van het subsidiesysteem 
van het Rijk dat uitging van de zogenaamde verblijfs-
eenheid (VE). Het systeem was erop gericht om het 
realiseren van meer dan de minimale maat mogelijk te 
maken door extra subsidie.6

Om de impasse rond de verkaveling en het woning-
type te doorbreken werd vervolgens een subgroep  
Ontwerp in het leven geroepen. Hierin namen SO, VH, 
Volkswoningen en Van Schagen deel. VH stelde een 
compromismodel met beide woningtypes voor, maar 
alles viel of stond toch met de berekening van de 
huurprijs van de verschillende types. Hierover konden 
VH en SO het niet eens worden omdat elkaars argu-
menten en rekenwijze over en weer werden betwist. 
Een ander discussiepunt tussen SO en VH bleken de 
hoekwoningen die als gevolg van de u-vormige blok-
ken zouden ontstaan. Van Schagen was van mening dat 
over beide woningplattegronden pas een “zinnige be- 
 

slissing” mogelijk was als ook de kostenconsequenties 
van de bijbehorende hoekoplossingen bekend waren. 
Om hierover duidelijkheid te verschaffen werd op 
initiatief van Van Es ook een onafhankelijk calculator 
aangetrokken ten behoeve van de subgroep Kosten. 
Deze was aangesteld om de kostenconsequenties 
van beide woningtypen te onderzoeken, maar ook de 
huurnota van het wijkorgaan te analyseren. De  
huurnota was bedoeld om in de vingers te krijgen wat 
bewoners wilden en konden betalen voor huisvesting. 
Hiervoor werd onder andere onderzocht wat de 
gezinssamenstelling, het inkomen en het uitgaven-
patroon van de wijkbewoners was. Als de maximale 
huurprijs bekend was en de bouwkosten in beeld 
waren gebracht, kon uiteindelijk ook de grondprijs 
worden berekend. Hoewel de gemeente de grond 
al in eigendom had, was zij met het ministerie van 
Volkshuisvesting in onderhandeling om hiervoor een 
additionele subsidie te verkrijgen.

De instelling van beide subgroepen en extern deskun-
digen leidde niet meteen tot het doorbreken van de 
impasse die in december 1974 was ontstaan. Door 
het aantrekken van een extern calculator voelde VH 
zich beledigd, aangezien kostenberekeningen tot haar 
taak behoorde. Daarnaast werd het vertrouwen in 
de competentie van de architect van VH aangetast 
door de continuering van de betrokkenheid van Van 
Schagen. Het conflict werd tot op niveau van wethou-
der Van der Ploeg uitgevochten, die VH uiteindelijk 
vermaande tot een meer open houding. Het was 
duidelijk dat VH moeite had met de nieuwe, meer so-
ciologische aanpak. Deze stond in schril contrast met 
de kwantitatieve benadering waarmee ze tot dan toe 
de woningnood tegemoet was getreden. 
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boven: beleidsplan voor de stadsvernieu-
wing in Feijenoord-Noordereiland uit 

d1977 (GAR). 

6) Verhulst, p.14
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linkerpagina (boven): bewoners van 
Crooswijk en Feijenoord voeren actie voor 
betaalbare huren tijdens het bezoek van 
staatssecretaris Schaefer op 8 april 1975 
(GAR). 

linkerpagina (linksonder): bewoners van 
Feijenoord slopen een deel van de muur 
van het Simonsterrein (Verhulst).

linkerpagina (rechtsonder): wethouder Van 
der Ploeg van Volkshuisvesting neemt een 
steen in ontvangst (Verhulst). 

boven: staatssecretaris Schaefer tussen 
actievoerende bewoners op het bordes 
van het stadhuis op 8 april 1975 (GAR).
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9. DE STRIJD VOOR BETAALBARE 
 HUREN

Hoewel door alle participanten een betaalbare huur 
als belangrijkste doelstelling werd gezien, vormde de 
vraag wat betaalbaar was en hoe dat te bereiken was 
voortdurend onderwerp van discussie. De bewoners 
eisten dat voor de bouw zou beginnen garanties kon-
den worden gegeven over de hoogte van de huur. De 
werkgroep speelde in dit vraagstuk een ondergeschik-
te rol omdat het een voornamelijk politieke kwestie 
betrof. Van Schagen had samen met het wijkorgaan 
berekend dat de stichtingskosten van de woningen, de 
optelsom van bouwkosten en grondkosten, maximaal 
69.000 gulden per woning mochten zijn. Dit had te 
maken met de bevroren-kinderbijslagregeling, die 
eigenlijk alleen voor belastbaar inkomens tot 14.000 
gulden per jaar toereikend was. Voor inkomens tussen 
14.000 en 18.000 gulden per jaar, zo’n 20 procent van 
de huishoudens in Feijenoord op dat moment, bleek 
die subsidie onvoldoende op te leveren. 
Om ervoor te zorgen dat de grens van 69.000 gulden 
niet zou worden overschreden, werd voorgesteld dat 
de gemeente de grondkosten tot sluitpost zou maken. 
Wethouder Van der Ploeg kon die toezegging niet 
doen vanwege de precedentwerking, maar beloofde 
wel dat de huren gekoppeld werden aan het inkomen. 
Maar zekerheid hierover kon Van der Ploeg niet geven, 
aangezien er in december 1974 een nieuw huur- en 
subsidiebeleid in de Tweede Kamer zou worden 
behandeld. Dit uitstel vormde voor het wijkorgaan 
aanleiding om een uitgebreide nota op te stellen over 
stichtingskosten, subsidieregelingen, inkomens en 
huurprijzen. Hieruit was gebleken dat veel bewoners 
moeite hadden met de 1/6-norm en slechts tien pro-
cent wilden betalen, inclusief service- en stookkosten. 
De bewoners kwamen tot een maximale huur van 
220 gulden. De bevindingen werden aan Van der Ploeg 
gezonden met de eis dat er uiterlijk 15 januari 1975 
duidelijkheid over de huurprijs zou zijn. Toen die er 
niet kwam, besloot het wijkorgaan uit de werkgroep 
te stappen en tot actie over te gaan. Op 25 januari 
togen Feijenoorders naar het Simonsterrein, braken 
het hek open en sloopten demonstratief een deel van 
de bebouwing. Eén gesloopte steen werd met een 

strik erom uit protest aan Van der Ploeg aangeboden. 
Die deelde mee dat hij in een gesprek met staatsse-
cretaris Schaefer van Volkshuisvesting ging proberen 
de grondkosten te verlagen door een extra locatie-
subsidie van het Rijk. Schaefer kon echter niet zo 
ver gaan en ging er vanuit dat de nieuwe individuele 
huursubsidie soelaas zou bieden. Van der Ploeg deelde 
vervolgens mee dat de huur tussen de 225 en 275 
gulden inclusief servicekosten en exclusief stookkos-
ten zou gaan worden. Opnieuw kwamen de bewoners 
in actie. Samen met bewoners van Crooswijk zouden 
ze Schaefer in Den Haag opzoeken met de eis dat 
de huur niet hoger mag worden zijn dan 1/10 van 
het belastbaar inkomen, met een maximum van 220 
gulden, inclusief servicekosten. Het wijkorgaan zette 
haar werk in de werkgroep overigens voort om mee 
te kunnen beslissen over verkaveling en woningtype.
 
In plaats van de Rotterdammers op het ministerie te 
ontvangen besloot Schaefer naar het stadhuis in Rot-
terdam te komen. Op 8 april 1975 togen bewoners 
van Crooswijk en Feijenoord in groten getale getooid 
met spandoeken naar de Coolsingel. Schaefer legde 
het nieuwe huurbeleid uit, dat niet meer uitging van 
objectsubsidie, maar van inkomensafhankelijke subsi-
die. Als iemand meer zou verdienen, dan hij voor een 
vergelijkbare woning minder subsidie krijgen en dus 
meer betalen. Dat vonden de bewoners niet terecht. 
Zij meenden dat huishoudens juist een tweede baan 
of overwerk nodig hadden om wat extra’s te kun-
nen doen. Met het nieuwe systeem werd je hiervoor 
bestraft door te korten op huursubsidie. Bovendien 
waren de bewoners het niet eens met de onevenredi-
ge stijging van de huur bij een inkomen boven 15.000 
gulden. Uiteindelijk leverde het bezoek van Schaefer 
weinig op. Hij was niet gekomen om te onderhande-
len, benadrukte hij tenslotte, en bovendien waren de 
plannen voor het Simonsterrein nog niet ingediend. 
“Na afloop van het gesprek, waarin geen enkele toe-
zegging was gedaan, had Schaefer grote moeite zich 
een weg te banen door de honderden mensen die 
anderhalf uur hadden staan wachten”.7
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10. DEFINITIEVE VERKAVELING

De subgroep Ontwerp ging onder leiding van Van 
Schagen aan het werk met acht verschillende wo-
ningtypen en drie verschillende hoekoplossingen (zie 
afbeelding: bijschrift uit boek). Toen op 15 januari 1975 
het wijkorgaan uit de werkgroep stapte, vanwege de 
onduidelijkheid over de huurprijzen, betekende dat 
eveneens dat Van Schagen niet meer aan de subgroep 
kon deelnemen. De directeur van Volkswoningen 
bleek intussen de fractie van de PvdA in de gemeen-
teraad een plan voor het Simonsterrein te hebben 
gepresenteerd waarmee een extra strook kon wor-
den gebouwd. Dit plan was buiten de werkgroep om 
in samenwerking met VH ontwikkeld, maar zou al snel 
afketsen omdat het te dicht tegen het aangrenzende 
Hunter Douglas zou komen te liggen. Hunter Douglas 
oefende via een familierelatie pressie uit op Volkswo-
ningen om van dit plan af te zien. Van de verschillende 
verkavelingen werd in overleg met de subgroep Kos-
ten gekozen voor een verkaveling van het brede en 
smalle woningtypen met een bufferzone naar Hunter 
Douglas. Het is dan februari 1975.
Intussen had het wijkorgaan niet stilgezeten. Is 
samenwerking met de stedenbouwkundige studie-
groep Feijenoord was een rapport opgesteld over de 
woningdifferentiatie, waaruit bleek dat geen enkel plan 
voldeed aan de vraag. Dit was de belangrijkste motief 
voor het wijkorgaan om weer aan de werkgroep deel 
te nemen. Van Schagen had een variant ontworpen 
dat voldeed aan de gewenste woningdifferentiatie. Dit 
voorstel werd samen met dat van VH op de bewo-
nersvergadering van 11 maart 1975 gepresenteerd, 
waarop de bewoners met grote overtuiging kozen 

voor het ‘plan Van Schagen’. Volkswoningen vond ech-
ter dat ook de mening van niet-aanwezige toekom-
stige bewoners van belang was en stelde een enquête 
voor, maar Van Es vond de groep aanwezige bewoners 
representatief genoeg. 
Toch stelde Volkswoningen een informatieronde en 
enquête voor onder alle toekomstig bewoners. Het 
wijkorgaan had geen bezwaar tegen informatiever-
strekking, maar vond het niet juist twijfel te zaaien 
over het door de bewonersvergadering genomen 
besluit. Ook SO was kennelijk nog niet overtuigd van 
het ‘plan Van Schagen’. Ingefluisterd door de onafhan-
kelijk calculator Horstman kwam ze met een nieuwe 
variant. Hij vond dat er meer kwaliteit in het plan kon 
worden gebracht door aan de Nieuwe Maas tot zeven 
lagen te bouwen voorzien van liften en parkeergara-
ges. Dit plan kon rekenen op veel kritiek. Van Scha-
gen legde uit dat de grotere dichtheid niet tot meer 
subsidie zou leiden en dat de nodige voorzieningen, 
zoals liften en parkeergarages, de huren zouden doen 
stijgen. Bovendien was het onverkoopbaar om in dit 
stadium af te wijken van het programma van eisen dat 
uitging van vier bouwlagen. 

De strijd was gestreden: het door Van Schagen uitge-
werkte plan kon op brede steun van de werkgroep 
rekenen. SO bracht een paar laatste wijzigingen aan 
ten behoeve van de woningdifferentiatie en De Waard, 
de architect van VH, was helemaal overstag. Hij 
vervolmaakte de plattegrond door 15 centimeter in 
lengterichting toe te voegen. Later bedacht hij onder 
andere de aansluiting van de aanrechtkast op de me-

7) Verhulst, p.18
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chanische ventilatie van de aanrechtkast. Hierin kon 
de afvalbak worden geplaatst zonder dat er verve-
lende geurtjes werden verspreid.8 Om in de behoefte 
aan woningen voor grote gezinnen te voldoen, koos 
de werkgroep voor het aanbouwen van een extra 
beuk aan de koppen van de bouwblokken. 
In het voorjaar van 1975 werd het definitieve ont-
werp uitgewerkt en werd een voorbereidingsgroep 
ingesteld van zo’n veertig actieve aspirant-huurders. 
Deze gaf waar nodig verbeterpunten aan, zoals de 
grootte van de balkons. Ook in de werkgroep kon-
den de balkons zoals die door VH waren uitgewerkt 
op weinig bijval rekenen. Bovendien had VH weinig 
gedaan met de kritiek van de buurt, maar was vooral 
al bezig het project tot op bestekniveau uit te wer-
ken in verband met de noodzakelijke aanbesteding 
voor 1 oktober 1975. VH trachtte de kwestie op te 
lossen door balkons op consoles voor de woonka-

mers te plaatsen, maar dat zou het effect van een 
galerij veroorzaken. Van Schagen stelde voor om de 
balkonvloeren mee te storten met de systeemvloe-
ren, zodat consoles niet nodig zijn. Op voorstel van 
Van Es wordt de subgroep Ontwerp nieuw leven in 
geblazen om de balkonkwestie en andere kritiekpun-
ten van de bewoners op te lossen. Hij stelt voor dat 
Van Schagen een belangrijke inbreng in het ontwerp 
krijgt en dat zonodig externe krachten worden 
ingeschakeld om het benodigde teken- en construc-
tiewerk uit te voeren. Hoewel Van Schagen zich niet 
graag in de rol van architect zag, verwerkte hij de 
meeste kritiekpunten in het plan, zoals de aangestor-
te balkons en de lichtkoepels boven het trappenhuis. 
Het plan kon nu bestekklaar gemaakt en aanbesteed 
worden. 

 

onder: uitwerking van de verkaveling met 
het woningtype van 5.10 meter breed 
en een tussenliggende beuk van 3 meter 
(DSV).

rechterpagina (links): studie (1975) naar 
verschillende hoekoplossingen (DSV).

rechterpagina (rechts): de door Henk van 
Schagen uitgewerkte en gerealiseerde 
plattegrond voorzien van ingetekende 
meubels (DSV). 

rechterpagina (onder): de definitieve 
verkaveling met knik in de blokken langs 

de Brautigamstraat (DSV).

8) Interview met Henk van Schagen, 
19 mei 2010
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Intermezzo: villa Simons

Van de oorspronkelijke bebouwing op het Simon-
sterrein is niets meer over. Bij de verkoop aan de 
gemeente werd bedongen dat de zogenaamde villa 
Simons zou blijven staan. De villa Simons was een 
kantoorgebouw en dienstwoning die pas in 1950 in 
de zuidwesthoek van het terrein is gebouwd, naar 
ontwerp van de Haagse architect Co Brandes (1884-
1955). De bouwstijl vertoont grote overeenkomsten 
met ander werk van Brandes, die als de belangrijkste 
architect van de Nieuwe Haagse School wordt gezien. 
De villawijk Marlot in Den Haag is één van zijn be-
kendste projecten. 

Villa Simons is in baksteen uitgevoerd met een sterke 
horizontale belijning door de één centimeter terug-
gemetselde laag van lichtkleurige steen tussen plint 
en bovenliggend muurwerk. De grote samengestelde 
vensterpartijen in bronskleurig geverfd staal ver-
sterken de horizontaliteit. Formaat en uitstraling 
verleenden het gebouw het karakter van een villa. 
De Nieuwe Haagse School was rond jaren 1950 al 
over haar hoogtepunt, maar Brandes bleef consistent 
in deze stijl ontwerpen. Villa Simons, één van zijn 
laatste ontwerpen, bewijst dat.  Vermoedelijk is de 
kantoorvilla tussen 1950 en 1970 uitgebreid, want op 

26



de tekeningen voor het Simonsterrein is een l-vorm 
zichtbaar, terwijl het oorspronkelijke ontwerp een 
rechthoekige plattegrond heeft. Als het gebouw in 
1974 door gemeente wordt opgekocht, bleef het 
nog korte tijd in dienst bij het bedrijf Simons. In de 
plannen voor het Simonsterrein was bedacht om de 
villa te behouden en een buurtvoorziening erin onder 
te brengen. Aanvankelijk blijft het gebouw buiten de 
planvorming, maar in het najaar van 1977 wordt in de 
werkgroep gesproken over de toekomst van de ‘ruïne 
kantoorpand Simons’.9 De werkgroep stelt voor om 
de villa te slopen en er woningen te bouwen, maar 
dat plan valt niet in goede aarde bij de bewoners. 
Bouw van woningen zou ten koste gaan van groen en 
parkeerplekken en bovendien was het stedenbouw-
kundig lastig om woningen te realiseren vanwege 
stank- en visuele overlast van Hunter Douglas. De 
beloofde buurtvoorziening bleek niet haalbaar. Uitein-

delijk werd in 1980 een gebouw met kleine woon-
eenheden voor jongeren gerealiseerd dat precies op 
de fundamenten van de villa Simons is gebouwd. De 
woningen zijn gebouwd in opdracht van Volkswonin-
gen en ontworpen door de Architektenwerkgroep uit 
Rotterdam. Over dit bureau, dat voluit architekten-
werkgroep stedebouw, interieur, tuin, landschap, archi-
tectuur heet, is geen verdere informatie te vinden.  
Het 17 woningen tellende complex bestaat uit stu-
dio’s en tweekamerappartementen, worden ontsloten 
via galerijen en delen gemeenschappelijke voorzie-
ningen als fietsenstalling en wasserette. In het eerste 
ontwerp is een crèche op de begane grond getekend, 
waarmee nog iets van de beloofde buurtvoorziening 
terecht kwam, maar in het definitieve ontwerp is die 
geschrapt. De omgeving rond de jongerenwoningen 
werd ingericht volgens een ontwerp van bureau Bak-
ker & Bleeker. 

linkerpagina: ontwerp van Co Brandes 
voor de kantoorvilla van de firma Simons. 
Het gebouw in eind jaren zeventig ge-
sloopt om plaats te maken voor jongeren-
woningen (WG).

onder: het ontwerp van Bakker & Bleeker  
(1981) voor de inrichting van de bui-
tenruimte rondom de jongerenwoningen 
(DSV).

pagina 26 (boven): het slaan van de eer-
ste paal op 21 februari 1976 (HS).

idem (onder): affiche ter gelegenheid van 
het slaan van de eerste paal (GAR).

9) archief Bewonersorganisatie Feijenoord-
Noordereiland, Gemeentearchief Rotterdam
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11. BOUWFASE

Voordat de bouw kon beginnen, zocht de gemeente 
nog naar een oplossing voor de kranen die volgens 
het contract met Simons op het terrein mochten 
blijven staan tot 1 april 1977. De mogelijkheid be-
stond om de kranen te kopen, maar de vraagprijs 
van 500.000 gulden werd te hoog geacht. SO stelde 
voor om ze te verplaatsen naar de bufferzone en het 
laatste blok van het Simonsterrein later af te bouwen, 
maar dat mocht geen effect hebben op de huurprij-
zen. Uiteindelijk werd in overleg met Simons 200.000 
gulden geboden om de termijn van drie jaar met één 
jaar te verkorten. De kranen werden begin maart 
1976 verwijderd. 
De aanbesteding van het project was openbaar op 
basis van een selectie van vier aannemers. ERA bleek 
de laagste inschrijver met een bedrag dat 1,5 miljoen 
lager uitviel dan de één na laatste, maar ook lager 
dan de calculatie van VH. Er was in elk geval geen 
belemmering meer om met de bouw te beginnen. De 
werkgroep kon worden opgeheven, maar het wijk-
orgaan wilde nog wel dat toekomstig bewoners het 
bouwproces konden volgen en controleren. Hiervoor 
werd een contract opgesteld waarin werd bepaald 
dat het wijkorgaan en een bewonersdelegatie in het 
bouwteam zitting hadden. Alleen Volkswoningen als 
formele opdrachtgever en de bewonersdelegatie heb-
ben stemrecht. Belangrijke wijzigingen in het bestek 
zouden eerst worden teruggekoppeld in de bewo-
nersvergadering. Bij een eventueel conflict zou de 
wethouder beslissen. Hiermee zou het Simonsterrein 
ook tijdens de bouw een politiek project blijven. 
Op zaterdag 21 februari 1976 werd in aanwezigheid 
van burgemeester Van der Louw de eerste paal gesla-
gen door één van de toekomstig bewoners. ’s Avonds 
was er een feest in de Dillenburgschool aan de Zin-
kerstraat met een optreden van trio The Selfmakers. 
Een half jaar later, op 31 augustus 1976, vond tijdens 
een rumoerige bewonersvergadering de loting voor 
de woningen plaats. Het was spannend omdat vrijwel 
iedereen het liefst pal aan de Nieuwe Maas wilde 
wonen. In de voorafgaande jaren was er al geregeld 
tumult ontstaan en deden er allerlei geruchten de 
ronde over het toewijzingsbeleid. Bijna elke bewo-
nersvergadering begon met de zogenaamde Hoekse 
en Kabeljauwse twisten, zoals de voorzitter van het 
wijkorgaan het omschreef.10 Bewoners van 

de Feijenoorddijk meenden dat ze recht had 
den op uitzicht op de rivier, omdat ze dat vanuit hun 
oude woning ook al hadden. Dat leverde natuurlijk 
scheve gezichten op bij andere bewoners. Op basis 
van opnieuw een enquête werd bekeken wie werke-
lijk aan de Maas wilde wonen en of er wellicht voor-
keur bestond voor buren of buurtbewoners met wie 
men graag in hetzelfde trappenhuis wilde wonen. Voor 
de woningen aan de rivier kregen bejaarden, zieken 
en anderen die aan huis gebonden zijn prioriteit. De 
enquête kon een loting echter niet voorkomen. 

De betrokkenheid van bewoners bij de bouw was 
zeer groot. Iedereen wilde komen kijken hoe het met 
zijn woning ging. Desondanks liep de aannemer voor 
op schema, waardoor de huurprijs uiteindelijk iets 
lager werd. Een bijkomend voordeel was dat er geen 
hek om het bouwterrein nodig is. De buurt hield zelf 
een oogje in het zeil en was inmiddels zo alert ge-
worden op allerlei wijzigingen dat niets aan het toeval 
werd overgelaten. Zo vond met de boiler lelijk en 
werd op het laatste moment de warmwatervoorzie-
ning via de cv-ketel georganiseerd. Dit leverde meteen 
een besparing op van 30 gulden per maand, bij een 
gebruik van 100 liter water per dag. 
Desondanks namen veel bewoners een afwachtende 
houding aan. Dit had te maken met het feit dat het 
Simonsterrein de eerste positieve daad was die in 
Feijenoord sinds lange tijd plaatsvond. Onder het 
motto “eerst zien, dan geloven” bleven er reserves. 
Voor sommigen vormde de ligging naast Hunter-
Douglas een probleem en er bleef een hardnekkig 
gerucht bestaan dat het terrein toch voor de fabriek 
bestemd zou worden. Het feit dat er zo lang onzeker-
heid was over de huurprijs deed de animo voor de 
nieuwbouw ook niet veel goeds. Bij de inschrijving 
liep het dan ook niet storm. Na zeven maanden werd 
de inschrijving in april 1975 gesloten en waren er op 
de kop af 490 inschrijvingen. De huurprijzen uiteinde-
lijk vastgesteld op maximaal 217,95 gulden voor een 
gezinswoning en 148,60 voor een bejaardenwoning en 
kwam daarmee onder het door de bewoners gestelde 
normbedrag. Uiteindelijk had staatssecretaris Schaefer 
nog een extra subsidie toegekend. De eerste bewo-
ners konden in 1977 hun nieuwe woning betrekken. 
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12. ARCHITECTUUR

Met alle aandacht voor de huurprijzen, de verkave-
ling en de woningplattegrond is er in het totstandko-
mingsproces relatief weinig aandacht voor de vorm-
geving. De eisen van de bewoners op dat punt zijn 
relatief eenvoudig: de woningen moeten in hoogte en 
‘andere aspecten’ aansluiten bij de omgeving, zonder 
dat die duidelijk worden omschreven. De bestaande 
bebouwing aan de Feijenoorddijk is tot stand geko-
men rond de vorige eeuwwisseling. Het zijn relatief 
smalle panden van drie tot vier bouwlagen met kap, 
opgetrokken uit rode baksteen met eenvoudige klas-

sieke decoraties in de vorm van raamomlijstingen en 
dakgoten. De panden zijn in reeksen van kleine 
aantallen ontwikkeld en onderling verdeeld in meer-
dere woningen met alkoven van het type twee-over-
ééntrap of meer. 
De aansluiting met de omringende bebouwing is 
vooral gezocht in bouwhoogte en baksteenkleur. De 
woningen op het Simonsterrein hebben geen kap 
en de gevelindeling is horizontaal geleed met grote 
vensterpartijen, betonnen vloerbanden en brede bal-
kons. Deze zijn overigens wel onderwerp van studie 

pagina’s 28-29: het Simonsterrein vlak na 
oplevering (GAR). 

boven: het Simonsterrein met de oorspron-
kelijke kleuren vlak na oplevering (HS). 

10) Verhulst, p.32
11) Huizen op Simons (deelstudie “Enkele schetsen voor balkons/gevels 
Simonsterrein”), ongedateerd, archief bewonersorganisatie Feijenoord-

Noordereiland, Gemeentearchief Rotterdam.
12) interview Van Schagen

13) Verhulst, p.35
14) idem
15) idem
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geweest. Henk van Schagen heeft een voorstel gedaan 
om de balkons aan de woonkamer uit te voeren als 
erkers met openslaande ramen. Hij had geconstateerd 
dat een groot deel van de voorbalkons op het oosten 
of noorden zou komen te liggen en in combinatie met 
de winderige ligging aan de Maas nauwelijks te gebrui-
ken zou zijn. Het dichtgebouwde balkon zou boven-
dien een grotere woonkamer opleveren en een beter 
uitzicht op de rivier. Van Schagen wilde in elk geval het 
standaard Rotterdams balkon, een ‘zaadbakje’, voor-
komen. Een andere mogelijkheid hiervoor was het 
vergroten van het achterbalkon tot anderhalve meter 
diepte en deze samen te voegen tot gemeenschappe-
lijke balkons aan de binnenhoven. 
In de studie komt ook de afstand tussen de voorbij-
gangers en de buitenruimte van de woningen op de 
begane grond aan de orde. Om enige afscherming 
mogelijk te maken stelde Van Schagen om bloembak-
ken, palen of muurtjes te plaatsen, zodat de suggestie 
van een veranda zou ontstaan.11 Het bleek niet moge-
lijk om de erkers uit te voeren, maar de vorm 
komt terug in de afgeschuinde hoeken van de voor-
balkons. De woningen op de begane grond hebben 
aan de voorzijde gemetselde muurtjes en zijn voor-
zien van balkonpalen waarmee het veranda-idee tot 
uitdrukking is gekomen. De balkonpalen, uitgevoerd in 
vierkante stalen buizen, zijn tot de bovenste verdie-
ping doorgezet. In de oorspronkelijke kleurstelling 
waren deze buizen in een oranjerode kleur geverfd, 
die Van Schagen koos om aan te sluiten bij de kleur 
van havenkranen.12 In combinatie met de hijsbalken 
bovenaan de gevels roepen de blokken hierdoor eer-
der associaties op met pakhuizen dan met de Feijen-
oordse woningbouw. 

Los van enkele referenties aan de bestaande bebou-
wing van Feijenoord en de Rotterdamse haven is de 
architectuur van het Simonsterrein in feite neutraal. 
Van Schagen vond het niet nodig om een persoonlijke 
architectuuropvatting op te leggen aan bewoners. 
“Vormgeving is voor mij puur ondergeschikt aan de 
maatschappelijke functie, zoals ik die als bouwkundig  
 
 
 
 
 
 
 

ontwerper binnen de bewonersorganisatie uitoefen.”13 
Deze positie stelde hem in staat buiten platgetreden 
paden te denken en er voor de bewoners het beste 
uit te halen. Dat vond hij belangrijker dan het achter-
laten van een persoonlijk architectonisch handschrift. 
In een interview met Wonen/TABK over de positie van 
architecten in de jaren zeventig merkt Van Schagen op 
dat een architect die in dienst van de opdrachtgever 
werkt, zó in conflict raakt met de gevestigde orde 
dat hij “een volstrekt onbenullige en onbelangrijke 
rol speelt”.  “Veel architecten zoeken het dan ook 
uitsluitend in de vorm zonder duurder te bouwen, 
zonder van de voorschriften af te wijken, zonder de 
opdrachtgever te kwetsen, zij zoeken als bezetenen 
naar nieuwe materialen, straatklinkers, betonsteen, 
zwartgebeitst vurehout en loze vormen (op z’n kant 
gezette kubussen, driehoekige raampjes, doorschie-
tende stukjes dak van vier panden groot)”.14 Ondanks 
de neutrale vormgeving neemt Van Schagen met het 
Simonsterrein wel degelijk stelling tegen de architec-
tuur van de stadsvernieuwing. De politiek wilde de 
stadsvernieuwing een gezicht geven door zich met 
progressieve architectuur af te zetten tegen de peri-
ode ervoor, aldus van Van Schagen. “Daarom bieden 
sommige architecten een vormentaal aan die herken-
baar is als progressief, dat wil zeggen experimenteel, 
kleinschalig, kortom truttig”.15 

Het gevolg van de neutrale architectuur van het 
Simonsterrein is dat in de vakwereld nauwelijks aan-
dacht is besteed aan de vormgeving. Het plan onder-
vond destijds wel enige kritiek in de welstand. Het 
commentaar spitste zich toe op de venterbreedte van 
de woonkamer. Aan één zijde van het balkon is een 
zijraam gemaakt, bedoeld om vanuit de woonkamer te 
kunnen zien wat zich bij de voordeur afspeelt. Enkele 
leden van de welstand vonden dit ‘halve melkmeisje’ 
geen gelukkige oplossing.16 De voorzitter van de 
commissie, de architect Hugh Maaskant, benadrukte 
vooral de kwaliteiten van het totale plan en pareerde 
de kritiek met de woorden: “dit plan gaat ongewijzigd 
door”.17
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Intermezzo: Lillington Gardens Estate

Van Schagen vond inspiratie voor het Simonsterrein 
 in sociale woningbouw van architect Van Tijen en in 
de Lillington Gardens Estate van de architecten Dar-
bourne en Darke, dat begin jaren zeventig in het Lon-
dense wijk Pimlico werd opgeleverd. Dit project brak 
met de gangbare en gestandaardiseerde hoogbouw-
flats die op dat moment de Engelse woningbouw 
beheersten. De woningen in Lillington Gardens zijn 
in hoge dichtheid rond groen ingerichte binnenhoven 
gesitueerd. De woningen op de begane grond gren-
zen hier met hun tuinen aan. De architecten kozen 
hier voor het gebruik van baksteen om aansluiting te 

zoeken bij de bebouwing in de omgeving.
De overeenkomst tussen het Simonsterrein en de Lil-
lington Gardens Estate ligt vooral op het vlak van de 
architectuur: het breken met de grootschalige wo-
ningbouwprojecten van eind jaren zestig, het zoeken 
naar aansluiting bij de omgeving en de verkaveling 
rond groene binnenhoven. Lillington Gardens Estate 
is het resultaat van een prijsvraag die al in 1961 werd 
gehouden, zonder betrokkenheid van bewoners. Parti-
cipatie en gemeenschapsgevoel is hier pas in de jaren 
negentig goed op gang gekomen door een proces van 
herinrichting van de groene binnenhoven.
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13. WOONOMGEVING

Vanaf het begin in de planvorming van het Simonster-
rein zijn er door het wijkorgaan eisen gesteld aan 
de woonomgeving. Deze hebben op de eerste plaats 
geleid tot de verkaveling van halfopen bouwblokken 
en de oriëntatie loodrecht op de rivier. De bin-
nenhoven van de bouwblokken werden gedacht als 
gemeenschappelijke tuin, maar ook bedoeld om toe-
gankelijk en bruikbaar te zijn voor bewoners van de 
Zinkerbuurt. De tuinen fungeren oorspronkelijk dus 
als groen- en speelvoorziening voor een groter gebied 
dan het Simonsterrein zelf. 
Openheid en toegankelijkheid hebben ertoe geleid 
dat de bouwblokken zich openen naar de Zinker-
buurt, zodat het groen ook zichtbaar is vanuit de 
woningen aan de Feijenoorddijk. Een uitzondering zijn 
de twee blokken die in de zichtlijn liggen vanuit de 
Nijverheidsstraat en de Piekstraat. Hier zijn de blok-
ken juist gesloten en wordt de suggestie van een ge-
sloten bouwblok gewekt, om het aanzicht vanuit deze 
straten niet te laten verdwijnen in de binnenhoven. 
De openheid van het gebied wordt benadrukt door 
de looproute dwars door de binnenhoven. Hierdoor 
is een interne route naar het haventje, een reminis-
centie van de oude sleephelling, gecreëerd. 
Een eis van de bewoners, waaronder een groot aantal 
schippers, was dat de kade langs de Nieuwe Maas 
zou dienst doen als schipperspad, zodat binnenvaart-
schepen hier konden afmeren. Dit schipperspad, dat 
doodloopt op het terrein van Hunter Douglas, was 
ook bedoeld als wandelboulevard. Ter hoogte van het 
haventje werd een brug aangelegd die beide delen van 
het pad verbindt. 
De inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, ver-
deeld in verkeersstraten en binnenhoven, zijn gemaakt 
door de dienst Stadsontwikkeling (SO), onder leiding 
van landschapsarchitect Jan Rahder. Bij het ontwerpen 
van de woonomgeving is het karakter van een woon-
erf als uitgangspunt genomen. Een probleem hierbij 
was dat de typologie van het woonerf nog nauwelijks 
bestond en ook de juridische status in 1977 nog niet 
vastlag. De ontwerper heeft daarom naar eigen inzicht 
een plan ontworpen dat elementen van het woonerf 
bevat, zoals het ontbreken van een scheiding tussen 
rijbaan en voetpad, verspringing van het straatprofiel  
- die overigens samenvalt met de knikken in de bouw-
blokken - en ruimte voor afzonderlijke 

plantvakken.  Vanuit de bewoners werd de eis gesteld 
dat niet voor de voorkamers op de begane grond 
geparkeerd zou worden om een aantrekkelijk straat-
beeld te creëren. Om toch aan het aantal parkeer-
plaatsen te voldoen, werd een parkeerplein aangelegd 
nabij de kantoorvilla van Simons. Dit kon niet voorko-
men de inrichting wordt gedomineerd door parkeer-
vakken, zij het dat op een paar plekken groenstroken 
zijn gemaakt. Door middel van kleine bomen tussen 
de vakken is getracht het aanzien van de parkeervak-
ken te verzachten. 

De functionele aanpak van de inrichting van de 
verkeersstraten staat in contrast met de bijna ro-
mantische benadering van de binnenhoven. SO heeft 
hier gekozen voor slingerende paden die rond amorfe 
gazons, heestervakken, borders of speelplekken zijn 
gelegd. In de wijk Ommoord had Jan Rahder al geëx-
perimenteerd met nieuwe inrichtingsmodellen voor 
gemeenschappelijke tuinen.18 Het informele karakter 
van de binnenhoven wordt versterkt door het kunst-
matig reliëf dat hier en daar is aangelegd. De tuinen 
van de woningen op de begane grond zijn ingebed in 
beplanting, waardoor zoveel mogelijk natuurlijke be-
grenzingen zijn gemaakt tussen privé en collectief. De 
binnenhoven zijn bereikbaar vanuit de trappenhuizen 
die door middel van smalle paden met de slingerende 
hoofdstructuur zijn verbonden. 
In het type beplanting is een onderscheid aangebracht 
tussen heesterbeplanting en zogenaamd bosplantsoen. 
De laatste is vooral toegepast in de bufferzone, waar 
een dwaalzone tussen het hoogopgaande en hechte 
plantsoen is voorgesteld. Bomen staan in kleine groe-
pen of als ‘stand-alones’ aan de randen van gazons of 
heestervakken. 
SO was ook verantwoordelijk voor de keuze van de 
bestrating. De slingerende paden zijn uitgevoerd in 
asfalt met een strooilaag van parelgrint. De looproute 
die de binnenhoven met elkaar verbindt, is uitgevoerd 
in een streepjespatroon van granietkeien, gebakken 
klinkers en betontegels. Dit horizontale patroon is als 
een tapijt uitgerold en aan de randen ‘bijgeknipt’ in 
aansluiting op de amorfe vormen van de binnenhoven 
en kruist de verkeersstraten ter hoogte van de knik-
ken en verspringingen in de bouwblokken. De rijbaan 
voor auto’s bestaat op deze plekken uit betontegels, 
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pagina 32: binnenhof van de Lillington 
Estate Gardens in Londen (NB).

18) Zie Zweerink, KIm, Koos Hage, Van Pendrecht 
tot Ommoord, Rotterdam 2004

boven en doorlopend op de volgende 
pagina: drieluik van de inrichtingsplannen 
van Stadsontwikkeling voor de binnenho-

ven van het Simonsterrein (DSV).

onder: de binnenhoven van het Simonster-
rein in 2010 (WG).

16) Een `melkmeisje` of `schouderkozijn` is een 
bouwkundige benaming voor een kozijntype 
waarbij een deurkozijn aan weerszijden geflan-
keerd wordt door een raamopening of zijlicht. 
Onder deze zijlichten bevindt zich een borstwe-
ring zodat het beeld ontstaat van een melkmeisje 
dat twee emmers draagt.
17) Interview Van Schagen
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rechtsboven: perspectieftekening vam 
Stadsontwikkeling van het straatprofiel en 

de gevels (DSV).

onder: het streepjespatroon van graniet-
keien, gebakken klinkers en betontegels in 

de straat en op de kade (WG). 
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zodat de automobilist duidelijk wordt gemaakt dat 
hier een voetpad wordt gekruist. Langs de looproute 
bevinden zich een aantal tuinen van hoekwoningen, 
die in tegenstelling tot de tuinen aan de binnenhoven, 
slechts gedeeltelijk worden ingebed door heesters. 
De toepassing van gebakken klinkers en granietkeien 
keert terug in de bestrating van de verkeerstraten. 
De ingangsportieken zijn gemarkeerd met ‘lopers’ van 
gebakken klinkers. De granietkeien zijn gebruikt in 
de gemetselde keermuurtjes bij zitplekken langs het 
schipperspad. Het door elkaar gebruiken van verschil-
lende bestratingsmaterialen is een kenmerk in de 
inrichting van latere woonerven. 
Zoals gebruikelijk in Rotterdam, is de beplanting door 
de afdeling Plantsoenen van Gemeentewerken (GW) 
geselecteerd en geplant. In de keuze voor de booms-
oorten sluit GW aan bij het onderscheid tussen 
de verkeersstraten en de binnenhoven. De lineaire 
bomenrijen in de verkeersstraten zijn uitgevoerd in 
reeksen die samenvallen met de lengte van de bouw-
blokken, maar verschillen per straat. De straten zijn 
op deze manier herkenbaar aan de onderscheidende 
boomsoorten. Langs het schipperspad is eveneens 
lineaire beplanting geplant van iepen en lindes. 
De bomen in de binnenhoven kennen een grote vari-
atie van meestal inheemse soorten als suikeresdoorn, 
acacia en berk gecombineerd met meidoorn, prunus 
en Gelderse roos. In de plantvakken en borders past 
GW in totaal twaalf verschillende heestermengsels 
toe. Het mengen van heesters is in de jaren zestig nog 
taboe, maar in het Simonsterrein wordt hiermee op 
grote schaal geëxperimenteerd. De oorspronkelijke 
beplantingsplannen zijn bewaard gebleven en kunnen 
als leidraad dienen voor toekomstige inrichtingsplan-
nen.  

Opvallend is dat de bewoners niet zo uitgebreid bij 
de inrichtingsplannen betrokken zijn geweest als bij 
de woningen zelf. De uitvoering werd echter wel 
goed in de gaten gehouden en waar nodig bijge-
stuurd. Als in het najaar van 1977 de aanleg van de 
binnenhoven in volle gang is, constateert de project-
groep een aantal afwijkingen ten opzichte van de 
goedgekeurde ontwerpen. Ook is men bezorgd over 
de slechte kwaliteit van de tuingrond in een deel van 
de binnenterreinen. Gedupeerde bewoners zouden 
op z’n minst een vergoeding moeten krijgen door 
bijvoorbeeld hun tuinen te laten beplanten door 
Gemeentewerken. Waar de bewoners zich vooral 
druk over maken is de beperkte parkeerruimte. In 
1980 is inmiddels een huurdersvereniging opgericht 
die het parkeerprobleem aan de orde stelt. Aan de 
verkeersdienst wordt dan gevraagd of er toch nog 
ergens mogelijkheden zijn extra parkeervakken aan 
te leggen en dat is uiteindelijk ten koste gegaan van 
het uitzicht van bewoners op de begane grond. 
De inrichting van de binnenhoven is in tegenstelling 
tot de architectuur niet neutraal. Indeling, bestrating 
en beplanting zorgen voor een informeel karakter 
waarin verschillende soorten ruimtes en gebruik 
worden vermengd. Nieuwe inzichten op het gebied 
van landschapsontwerp worden nog geïncorporeerd, 
terwijl het fenomeen gemeenschappelijke tuin zoals 
die in de naoorlogse stedenbouw is ontwikkeld, op 
zijn retour is. Tegelijkertijd komt het woonerf op 
waarvan elementen in het ontwerp van de openbare 
ruimte herkenbaar zijn. Daarmee is het Simonster-
rein een voor Rotterdam unieke mengvorm: een van 
de laatste gemeenschappelijke tuinen is gecombi-
neerd met één van de eerste woonerven. 

linkerpagina (boven): beplantingsplan 
van Gemeentewerken voor de binnenhof 
tussen Heijkoopstraat en Spiekmanstraat 
(DSV).

linkerpagina (onder): contrast tussen de 
beplanting tussen woonerven en binnen-
hoven. (WG).
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14. PERCEPTIE

Het Simonsterrein heeft van meet af aan een voor-
trekkersrol gespeeld voor de stadsvernieuwing van 
Rotterdam. Doordat de planvorming nog net voor de 
Verordening Stadsvernieuwing van start ging, maar 
feitelijk wel op dezelfde leest was geschoeid, werden 
de ontwikkeling op het Simonsterrein nauwlettend 
gevolgd door bewoners van wijken waar de stads-
vernieuwing nog moest beginnen. Maar niet alleen in 
Rotterdam trok het project aandacht. In 1976 ver-
schijnt de publicatie Bouwen voor de buurt waarmee 
de Stichting Wonen uitgebreid inging op vijf pioniers-
projecten van stadsvernieuwing in oude wijken. Het 
Simonsterrein was op dat moment nog in aanbouw 
- het uiteindelijke resultaat blijft buiten beschouwing 
- maar het project wordt als voorbeeld gezien van 
de democratiseringsgolf in de woningbouw van begin 
jaren zeventig.
In 1983 verschijnt een onderzoek naar de resultaten 
van het bouwen voor de buurt in Feijenoord-Noor-
dereiland, dat in opdracht van dienst Stadsontwikke-
ling is uitgevoerd. Hierin wordt nauwelijks ingegaan op 
de kwaliteit van afzonderlijke projecten, maar vooral 
naar het totaal gekeken. Geconcludeerd wordt dat de 
doelstellingen uit 1976 voor wat betreft het verbete-
ren van de woningen grotendeels zijn gehaald, maar 
dat op het gebied van de voorzieningen niet alles is 
bereikt. Het zijn vooral winkels, in het bijzonder een 
goedkope supermarkt, die door de bewoners node 
worden gemist. Ook de onderwijsmogelijkheden 
schieten tekort en er is meer aandacht nodig voor 
het op een veilige manier laten buitenspelen van
 kleine kinderen. De grote stadsvernieuwingsprojec-
ten in Feijenoord en de bouw van de spoortunnel 

moeten dan eigenlijk nog beginnen. 
In het boek Paternalism, conflict and coproduction, 
learning from citizen action and citizen participation in 
Western Europe (1983) van de Amerikaanse socioloog 
en planoloog Lawrence Susskind, wordt het Simon-
sterrein genoemd als voorbeeld van burgerparticipa-
tie. Susskind is van mening dat de betrokkenheid van 
leken de kwaliteit van het eindresultaat naar beneden 
haalt, maar volgens projectleider Wim van Es is daar 
in geval van het Simonsterrein geen sprake van. Hij 
benadrukt in het boek dat de kwaliteit juist hoger 
is geworden door de betrokkenheid van bewoners, 
mede door het extra geld dat dankzij bewonersacties 
is losgepeuterd. 
Volgens Van Es is er wel kritiek geweest op de archi-
tectonische kwaliteit, maar volgens hem heeft de kwa-
liteitsvraag te maken met waarden. Wie vasthoudt aan 
het idee dat een professionele beoordeling altijd be-
ter is dan een bewonersoordeel, dan zou participatie 
tot een lager resultaat leiden, maar als men vindt dat 
het incorporeren van ideeën van burgers op zichzelf 
goed is, dan zullen stedelijke vernieuwingsprojecten 
in coproductie per definitie van hogere kwaliteit zijn, 
dan die door professionals bedacht.19 Hiermee maakt 
Van Es duidelijk dat de grootste verworvenheden van 
het Simonsterrein ook niet op het vlak van architec-
tuur liggen, maar op het proces van democratisering, 
op de opkomst van bewonersparticipatie, op de strijd 
voor een betere woonomgeving en betaalbare huren. 

linkerpagina (boven): de Feijenoordkade 
vlak na oplevering (HS)

linkerpagina (linksonder): omslag van de 
publicatie Bouwen voor de buurt, waarin 
het Simonsterrein wordt vergeleken met 
vier stadsvernieuwinggsprojecten in Am-
sterdam en Den Haag. 

linkerpagina (rechtsonder): schematische 
weergave van de werkwijze van de werk-
groep Simonsterrein uit de publlicatie van 
Susskind. 

19) Susskind, p.312
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15. CULTUURHISTORISCHE  
 BETEKENIS

Monument van aktivistiese stedebouw
Het Simonsterrein is bovenal een monument van 
‘aktivistiese stedebouw’. Het markeert een keerpunt 
in de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam waarop 
bewoners van oude wijken in actie komen tegen 
grootschalige saneringsplannen en zeggenschap willen 
over hun woonomgeving. Deze democratisering van 
de sociale woningbouw valt samen met culturele en 
politieke veranderingen. Het Simonsterrein is het 
eerste project in Rotterdam dat met bewonersparti-
cipatie tot stand is gekomen. Het is de proeftuin voor 
de stadsvernieuwing met een pioniersrol voor andere 
wijken. 

Pionier voor woningbouw op rivierlocaties 
Het Simonsterrein is de eerste locatie voor sociale 
woningbouw aan de rivier. Het was de dienst Stads-
ontwikkeling die het initiatief nam voor de koop van 
het Simonsterrein en dit tot woningbouw te bestem-
men. Tot die tijd werden de oude arbeiderswijken 
van de rivier gescheiden door haven- en industriege-
bieden. In de jaren tachtig werden meerdere locaties 
met een voormalige havenfunctie voor woningbouw 
bestemd. Het Simonsterrein loopt vooruit op deze 
ontwikkeling.

 

Innovatie van woningplattegronden
In de woningplattegronden van het Simonsterrein 
tekent zich een typologische vernieuwing af De 
woningen hebben flexibele gebruiksmogelijkheden, 
brede woonkamers en centraal geplaatste keukens. 
Een verbetering van het woonklimaat die gezien het 
minimale budget en ambtelijke tegenwerking een hele 
prestatie is. In de stadsvernieuwing is door verschil-
lende architecten op dit type voortgeborduurd.

Omslagpunt in openbare ruimte
Daarnaast vormt het inrichtingsplan van het Simon-
sterrein een omslagpunt in de openbare ruimte waar-
in gemeenschappelijke tuinen en woonerven worden 
gecombineerd. Ook in dit opzicht kan het Simonster-
rein als proeftuin worden gezien. Het oorspronkelijke 
landschapsontwerp met de karakteristieke materiaal-
keuze en beplanting zijn nog grotendeels aanwezig. 
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16. AANBEVELINGEN

Verbeter de relatie met de omgeving
De koppeling van het Simonsterrein aan het be-
staande Feijenoord vraagt opnieuw aandacht. Door 
de sloop van de Zinkerblokken en de transformatie 
van de Dillenburgblokken is een ruimtelijk en sociaal 
contrast ontstaan. De aansluiting met de omgeving 
werd destijds gezocht in bouwhoogte, materiaalge-
bruik, zichtlijnen naar de rivier en het gebruik van de 
openbare ruimte. De herbouw van de Zinkerblokken 
biedt mogelijkheden om de aansluiting van het Simon-
sterrein en de omliggende buurten te verbeteren en 
het voorzieningenniveau op peil te krijgen. 

Transformeer met respect voor neutrale architectuur
De vormgeving van het Simonsterrein is doelbewust 
ondergeschikt aan andere eigenschappen, zoals het 
uitzicht op de rivier, de flexibele plattegrond en de 
betaalbare huur. Ondanks de neutrale vormgeving 
vormt het Simonsterrein een historische laag die 
onlosmakelijk is verbonden met de periode van de 
stadsvernieuwing. Herkenbaarheid van deze periode is 
van belang voor de leesbaarheid van de geschiedenis 
van de wijk. Bij eventuele aanpassingen van de archi-
tectuur vergt dit aspect bijzondere aandacht. 
 

Koester de karakteristieke openbare ruimte
De inrichting, materialisering en beplanting van het 
Simonsterrein markeren een omslag in het ontwerp 
van de openbare ruimte in de jaren zeventig. De ge-
meenschappelijke tuin is op zijn retour en het woon-
erf doet zijn intrede. In Rotterdam zijn voorbeelden 
van deze ontwikkeling in de bestaande stad schaars. 
Het veranderend gebruik en de eisen met betrekking 
tot onderhoud en veiligheid vragen om herinrichting. 
Hierin kan het oorspronkelijke ontwerp en de nog 
aanwezige elementen een aanknopingspunt zijn. 

Initieer nieuwe vormen van bewonersparticipatie
Het Simonsterrein is het eerste woningbouwproject 
in Rotterdam dat met bewonersparticipatie tot stand 
is gekomen. Deze sociologische betekenis kan een 
aanknopingspunt vormen voor een nieuw project op 
het gebied van participatie. De urgentie van destijds 
ontbreekt en dat betekent dat een nieuwe gemeen-
schappelijke drijfveer moet worden aangeboord. De 
openbare ruimte van het Simonsterrein biedt boven-
dien kansen voor het aanwakkeren van een nieuw 
‘community-gevoel’. 
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rechterpagina: vervolg van de afbeelding 
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