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introductie: 
tussen 70 en 80

Oosterflank is bedacht in de seventies en uitgevoerd in 
de eighties. Dit gegeven markeert een paradigmawisse-
ling in de Rotterdamse stedenbouw. Eindelijk mochten de 
stedenbouwers weer steden bouwen, al leken ze vergeten 
hoe. Oosterflank moest samen met Rotterdam-Zuid een 
subcentrum van Rotterdam worden, voortaan IJsseldam 
te noemen, een gedeelde newtown met buurman Capelle 
aan de IJssel. Het liep anders, Rotterdam en Capelle kwa-
men er niet uit, het subcentrum fnuikte en de gemeen-
tegrens markeert halfslachtige improvisaties om er nog 
iets van te maken. Rotterdam probeerde met Oosterflank 
opnieuw stad te maken, wat resulteerde in een wijk met 
stadse dichtheid, zonder stadse voorzieningen en zonder 
stadse bezieling. Capelle speelde op safe met een klassiek 
en groen seventieswijkje, maar benutte de gemeentegrens 
tegelijk om de groene rand vol te rommelen met bedrij-
venterrein. Wat bedoeld was als groene verbinding tussen 
beide gemeenten is verworden tot een doodse loopgraaf 
tussen in zichzelf gekeerde woonwijkjes. Deze hand-
schoen verdient het opgepakt te worden: het Flankpark 
legt nieuwe relaties om Oosterflank mee te krijgen in de 
stad.

Bloemkoolstedenbouw is 
introvert en kleinschalig.

Oosterflank moet 
meedoen in de stad. 

Extravert 
landschap 

legt nieuwe 
groene 

links.
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Bloemkoolstedenbouw: 
introvert en kleinschalig

De seventies suburb verschilt essentieel met de modernistische uitbreidingswijken 
in de doelgroep waarvoor wordt gebouwd. Niet langer wordt er wederopgebouwd 
om de arbeidersklasse te volkshuisvesten. De architect verliest zijn bevoorrechte 
positie en dient voortaan te luisteren naar de wensen van de nieuwe middelklasse. 
Geen flats, maar rijtjeshuizen, geen balkon, maar een eigen tuintje. Parkeren graag 
op eigen terrein en een speelplek voor de kinderen om de hoek. De strenge seriema-
tigheid van de Nieuwe Zakelijkheid wordt teruggedrongen om plaats te maken voor 
informele geborgenheid en variatie. 

Ondanks de ideologische terugkeer naar de menselijke maat kwam de praktijk niet 
los uit de grootschalige en seriematige bouwwereld die na de wederopbouw in le-
ven werd gehouden. Dat er nog steeds met het moderne instrumentarium gebouwd 
werd, leverde de kritiek op van o.a. Wytze Patijn dat hier sprake was van een ‘nieuwe 
eentonigheid’. Daarmee wordt de mythe ontkracht dat deze wijken een breuk met 
het grootschalig modernisme inhouden, en toont dat ze eerder een variatie erop zijn. 
Later zette Carel Weeber deze kritiek kracht bij met de term ‘nieuwe truttigheid’. 
Hiermee doelde hij vooral op het anti-stedelijke karakter van de jaren-70 architec-
tuur. Gezien de historische antecedenten van de bloemkoolwijk is dit geen wonder; 
de Garden City van Ebenezer Howard en zijn opvolgers zijn allen bedacht als alter-
natief voor de stad. 

De anti-stad in de stad, dat is vragen om problemen. Geslaagde voorbeelden van 
hofjes en Siedlungen ten spijt, de schaal waarop de seventies suburb stedelijke 
relaties frustreert maakt het dat deze wijken niet meedoen in de stad, en het omrin-
gende wijken ook nog eens moeilijk maakt om dat wel te doen. Architectonisch en 
bouwkundig is er weinig mis met de bouwblokken. Het probleem is vooral steden-
bouwkundig en landschappelijk. Gezocht en ongelukkig zijn de stedenbouwkundige 
massa’s, goedkoop en seriematig zijn de gebruikte materialen. Het ideaalbeeld van 
de mens die intuïtief de natuur in wandelt en zijn medemens spontaan ontmoet is 
in de rauwe stedelijke context van Rotterdam mislukt. In het vriendelijke en dorpse 
Skandinavië mag dit prima functioneren, de Rotterdamse suburb biedt een grimmi-
gere realiteit van gebruik en beheer: vol geparkeerde straten, verlaten speelplekken, 
winkelwagentjes en aangelijnde vechthonden in het park. 

Opgave:
de landschappelijke 

idealen van ‘70 alsnog 
verwezenlijken in 

het Oosterflank 
van nu.
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Oosterflank moet mee-
doen in de stad

Weinig geld, weinig tijd, weinig aandacht 
Om een beeld te krijgen van het hoe en waarom van de keuzes die tot de huidige 
opzet van de Oosterflank hebben geleid is de toenmalige landschapsarchitect van 
Oosterflank geinterviewd, de heer Jan Rahder van de toenmalige dienst steden-
bouw van Rotterdam. Hij schets een gefragmenteerd en afstandelijk ontwerpproces. 
Oosterflank is gebouwd na de hoogtijdagen van de ontwerpers die eerder op mo-
dernistische wijze aan grote uitbreidingswijken als Ommoord en Pendrecht hebben 
gewerkt. Daarnaast stond Oosterflank niet hoog op de politieke agenda, de stadsver-
nieuwingsoperatie in de binnenstad trok wat dat betreft alle aandacht naar zich toe. 
De wijk werd gebouwd onder het mom ‘Goed en Goedkoop’, waarin middels subsi-
dieregelingen de goedkoopste baksteen voorgeschreven werd. Met de inrichting van 
de buitenruimte was het niet beter gesteld. Goedkoop maar degelijk meubilair en 
verhardingen, veilig maar weinig spannend plantensortiment.

Stedenbouw in vlekken, architectuur in blokken, landschap in leftovers.
Hoewel er in de jaren ‘70 veel aandacht was voor bewonersparticipatie – ook in 
Oosterflank – toont de stedenbouw van Oosterflank een top-down masterplanning 
in een gesegmenteerd ontwerpproces. Tot die tijd was het wijkontwerp een geza-
menlijke onderneming van hechte en multidisciplinaire teams van stedenbouwers, 
architecten en landschapsarchitecten. Dit model wordt verlaten voor een liberale 
aanpak: de stedenbouwkundige structuur wordt slechts op hoofdlijnen uitgezet, 
waarbinnen ‘bebouwingsvlekken’ door  architecten uitgewerkt worden. De snippers 
die overbleven tussen de bebouwing vormden het speelveld van de landschapsarchi-
tect. Deze mocht de omgeving ‘ingroenen’. In het buitenruimteontwerp is dan ook 
weinig samenhang te vinden. Er vond geen afstemming door een supervisor  plaats 
omtrent de aansluiting van verschillende plandelen. Kortom, het nieuwe model is 
stedenbouw in vlekken, architectuur in blokken, landschap in leftovers.  Het is een 
werkwijze die ook nu in minder ambitieuze plannen nog al te zeer gebruikelijk is. 
Belangrijke consequentie is de mismatch tussen grote schaal en kleine schaal. Vroe-
ger werd dat niet zozeer als een probleem gezien, omdat er vooral aandacht uitging 
naar de kleine schaal. Het resultaat is introverte wijken, die op cruciale punten 
slecht gedetailleerd zijn. Denk hier aan ongure overhoekjes, zijgevels die uitkijken 
op voorgevels, gebouwen met te grote footprint, zodat ze belangrijke relaties blok-
keren. 

Stedelijke wand: meer woningen en parkeren, minder park
De veranderingen die plaatsvonden op de overgang van ’70 naar ’80 hadden ook 
hun weerslag op hoe men destijds tegen stedelijkheid aankeken. Zoals gezegd, de 
prototypische jaren 70 wijk heeft een anti-stedelijk karakter. Toen de Oosterflank 
ontworpen en gebouwd werd, was het tij al aan het keren. De stad was niet per se 
meer een verzameling stinkende auto’s, volgepropte straten en armetierige huizen. 
De dynamiek en grootsheid van de stad werden steeds wenselijker. Dit vroeg om 
stedelijke bebouwing, met een hoge dichtheid, veel levendigheid, dit alles begeleidt 
door lange lijnen. 
 

Extravert landschap legt 
nieuwe groene links

In de typische opzet van de seventies suburb wordt de woonwijk omzoomd door 
groen. In Oosterflank is de opzet in de loop der tijd veranderd en wilde men een 
stedelijke wand maken: dit is ten koste gegaan van het groen dat aan de rand van de 
wijk behoorde te liggen. Winkels en voorzieningen die zich hier hadden moeten ves-
tigen bleven echter uit. Het gevolg is dat er meer ruimte in beslag is genomen door 
woningen en de bijhorende parkeerplaatsen. Voor groen was er geen plek meer. De 
noord- en westflank zijn volgebouwd, de oostflank is een redelijk geslaagde groen-
structuur, maar de zuidflank is als groengebied ten prooi gevallen aan het grenscon-
flict tussen Rotterdam en Capelle. Het Weedablok is over het park heengebouwd en 
midden in de strook is een school gebouwd en uitgebreid. De bebouwingsrand van 
Capelle wordt gedomineerd door een bedrijventerrein. 
De stedelijke ambities hebben niet tot een stedelijk klimaat geleid, maar tot een 
suburb met een hoge dichtheid. Wat hiervan de kwaliteit is, is niet gelijk duidelijk. 
Met name de stedelijke wand langs de Kobelaan ontneemt het zicht op het ware 
identiteit van Oosterflank. In sociaal opzicht is de wijk nu gemiddeld te noemen, 
bijna alle gegevens komen overeen met het Rotterdamse gemiddelde. Er bestaat 
echter een groot risico van afglijden omdat er weinig mensen een positieve reden 
hebben om naar Oosterflank te verhuizen en de binding met de wijk afneemt. Nu 
bestaat er nog de mogelijkheid om de achteruitgang voor te zijn door de wijk aan te 
pakken voor dat er problemen ontstaan. Oosterflank moet aanhechten aan de stad 
om als stedelijk gebied te kunnen functioneren.
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Het Weedablok blokkeert de groene verbinding tussen Kralingsebos en Schollenbos. Het Flankpark herstelt de verbinding.

Oosterflank



9

LOLA landscape architects | Stereo Architects

Tactische doorbraken, 
slimme verbindingen, 
seventies sampling

Op de zuidelijke flank van Oosterflank botst de groene rand van de seventies wijk op 
de stedelijke wand. Hier loopt de Nieuwekerkse Tocht, dat een onderdeel is van een 
structuur op de schaal van de stad en de Kralingse Plas via het Prinsenpark met het 
Schollebos verbindt. Echter, het plan Weeda blokkeert de Nieuwekerkse Tocht. Door 
middel van poorten die met hun voeten in het water staan is gepoogd om alsnog 
de verbinding te leggen. De poorten zijn op deze plek extra hoog uitgevoerd maar 
het blijft bij een gebaar: de verbindingen functioneren niet. Stevige kademuren en 
duikers blokkeren de natuurverbinding, de route voor passanten is krap en onover-
zichtelijk en leidt langs blinde muren, bergingen en schuttingen.

Onze benadering is bescheiden, doelgericht en pragmatisch. De bebouwing in de 
wijk is nog lang niet versleten. De urgentie ligt in de buitenruimte: een aantrek-
kelijke en ecologisch dynamische buitenruimte, die slimme verbindingen legt en 
investeert op de juiste plekken. Daarvoor worden drie stappen gezet: 

1) Tactische doorbraken: alleen het hoognodige slopen, en 
beter terugbouwen;  

2) Slimme verbindingen: pragmatisch de relaties leggen op de 
juiste plekken in het plan; 

3) Seventies sampling in extravert ontwerp: een introverte 
wijk heeft een ‘outgoing’ openbare ruimte nodig.

De opgave: tweede op-
levering van de buiten-
ruimte

Wij zien als opgave de landschappelijke idealen van de jaren ’70 alsnog verwe-
zenlijken in het Oosterflank van nu. In de jaren ‘70 was de relatie tussen mens en 
omgeving heel belangrijk. In Oosterflank is het niet goed gelukt om die verbinding 
vorm te geven, omdat er weinig tijd en geld voor was en omdat de rol van de land-
schapsarchitect in het proces beperkt was. Bij de aanstaande herstructurering van 
Oosterflank ontstaat de kans om alsnog de idealen van toen te realiseren. Voor het 
ontwerponderzoek concentreren wij ons op een groenstrook aan de rand van de 
wijk, omdat hier de beste mogelijkheden liggen om met een nieuw buitenruimte 
ontwerp de wijk een impuls te geven.

0) uitgangssituatie Weedablok 1) tactisch doorbreken

2) slimme verbindingen 3) seventies sampling in extravert ontwerp
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Nieuw landschap verbindt 
oude parken
Het belang van het nieuwe Flankpark is het verbinden van de schalen. De kleine 
schaal van de interne groene verbindingen in de wijk krijgen extra betekenis als het 
Flankpark zelf belangrijker wordt voor de stad Rotterdam. De aanloop zal aanmer-
kelijk groter zijn als het park de essentiële verbinding vormt tussen het Kralingse 
Bos en het Schollenbos (en daarmee met zowel de IJssel als de Rotte).  Een goede re-
latie met de Prinsenlaan is daarvoor belangrijker dan direct langs de Nieuwekerkse-

tocht: ten eerste wordt een directe verbinding langs het water geblokkeerd door een 
metrolijn; ten tweede kan hierdoor de entree naar de wijk eindelijk betekenis krijgen 
als beëindiging van de Prinsenlaan. Deze laan komt perfect uit bij het Kralingse bos. 

Het plein heeft op dit moment nauwelijks de uitstraling die hoort bij de entree van 
een wijk, het wordt volledig in beslag genomen door een parkeerplats. Een belangrij-
ke ingreep is om het parkeren te verleggen zodat er daadwerkelijk een plein ontstaat 
en er ruimte vrijkomt voor een royale langzaam verkeersroute die de Prinsenlan 
met het Flankpark verbindt.  Het nieuwe woonblok krijgt een signaalfunctie die de 
entree naar de wijk markeert en de ommekeer van Oosterflank aangeeft. Het plein 
introduceert een nieuwe meso-schaal in de wijk die de grote en de kleine schaal aan 
elkaar koppelt. 
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Tuinenrijk mengt school-, 
volks- en achtertuinen

Momenteel blokkeert de school de interne relaties binnen de zuidelijke groenstrook 
van Oosterflank. Het park zelf lijkt onderbenut te worden en ontbeert ‘parklife’, an-
ders dan mensen die er hun hond uitlaten of het park passeren op weg naar elders. 
De school zelf heeft ruimtegebrek en kan bepaalde buitenruimtefunties mischien 
delen met de wijk. Zo zou een nieuwe schooltuin langs de bestaande achtertuinen 
aan het park gelegd kunnen worden en verder uitgebreid met diegenen in de wijk 
die er wel een tuin op na zouden willen houden, maar dat niet kunnen op drie-hoog-
achter. 
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Oude dijk wordt nieuwe 
route

In het Flankpark ligt nog een oud restant van een dijk, dat nu omgeven word door 
smalle parkstroken. Het is een kans om zowel een nieuwe verbinding te leggen als 
een ecologisch rijke situatie te creëren. Nu is er veel meer kennis en ervaring in 
toepassen van duurzaamheid en ecologie in de wijk. Het watersysteem is nu vooral 
vanuit technisch oogpunt ontworpen en kan ecologisch veel beter. Over de dijk kan 
een nieuwe en aantrekkelijke fietsroute gemaakt worden. Dit maakt ruimte voor een 
aantrekkelijke rietzone, die kan dienen als waterzuivering langs Nieuwekerkse tocht, 
met groene oevers en ecologische verbinding met de wijk. 
Flankpark is een kwaliteitsimpuls voor Oosterflank. 
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De wijk krijgt een herkenbare entree. De 
groene rand wordt betrokken bij de wijk. 
Beide takken aan op de groenstructuur, 
die het verbindt met de rest van de stad. 
De identiteit van Oosterflank wordt hel-

der en krijgt een openbare ruimte die 
daar bij past. De suburb ging ver-

scholen achter een façade van ste-
delijkheid. Nu wordt de wand 

opengebroken en wordt er 
een groene verbinding 

gelegd tussen Ooster-
flank en de stad.

De idealen van toen in de 
wijk van de toekomst
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