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1 HET VERHAAL VAN DE WESTWIJK
Terugkijkend op zijn arbeidsleven noemde architect
Willem van Tijen (1894-1974) de Westwijk, samen met
Babberspolder en de Rotterdamse Zuidwijk, als een
van zijn belangrijkste stedenbouwkundige werken.1
Vlaardingen stond met zijn stedenbouw en architectuur
na 1945 in de nationale en internationale belangstelling.
Architectuurtijdschrift Forum wijdde in 1956 een
themanummer aan de ontwikkelingen.2 Tijdens het tiende
CIAM-congres (een beweging van moderne architecten)
in Dubrovnik in 1956 werd het ontwerp voor de Westwijk
getoond.3 Een jaar later werd het ontwerp als onderdeel
van een tentoonstelling in het Nederlandse Paviljoen
ingezonden voor de Internationale Bauaustelling die
in 1957 in West-Berlijn werd gehouden. De Westwijk
hing naast ontwerpen van onder andere de Afsluitdijk,
de Noordoostpolder, het Amsterdamse Algemeen
Uitbreidingsplan en de Rotterdamse Lijnbaan. Wat was er
zo bijzonder aan deze Vlaardingse wijk? Waarom is deze
naoorlogse wijk anders dan andere?

EEN EIGEN SIGNATUUR
Vlaardingen mocht zich rond 1850 de derde havenstad
van Nederland noemen en was één van de belangrijkste
visserijcentra van het land. De Nieuwe Waterweg, die
Rotterdam verbond met de zee, was net gegraven en
Vlaardingen maakte dankbaar gebruik van haar ligging
aan deze nieuwe economische ader. Begin twintigste eeuw
verloor de visserij haar betekenis. Vlaardingen trok nieuwe
industrieën aan: timmerfabrieken, een kunstmestfabriek,
een zeepfabriek en voeding- en levensmiddelenindustrie.
De stad behield echter haar dorpse karakter; met een
historische binnenstad, oude haringpakhuizen en een
levendig havengebied. Schiedammers en Rotterdammers
woonden of werkten er, maar een voorstad van
Rotterdam was het niet te noemen.4 Vlaardingen had
een eigen signatuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte de gemeente aan een plan om de toekomstige

stadsuitbreidingen te structureren. Het plan ging uit van
het karakter van het oude vissersdorp als ‘een rustige,
middelgrote stad met kalme, geleidelijke ontwikkeling en
halflandelijke bebouwing’.5 Al snel na het einde van de
oorlog bleek dit uitgangspunt niet reëel. Vlaardingen moest
zich herbezinnen op haar toekomst. De stad stond niet
meer op zichzelf maar bevond zich middenin het turbulente
Maas- en Waterweggebied, met een dringende groei- en
transformatieopgave. De Rotterdamse haven breidde sterk
uit. De BPM en Caltex raffinaderijen vestigden zich ten
zuiden van Vlaardingen, aan de overzijde van de rivier. Ten
westen daarvan was het omvangrijke Botlekplan ontworpen.
De ontwikkelingen zouden nieuwe havenarbeiders
trekken, waarvoor grote aantallen woningen nodig waren.
Rotterdam verzocht medewerking van Vlaardingen, dat
door zijn kleine omvang en directe beschikbaarheid van
bouwterreinen, in staat zou zijn soepel en snel te reageren
op ontwikkelingen.6 Vlaardingen twijfelde niet. In plaats van
krampachtig vast te houden aan haar vooroorlogse dorpse
identiteit, besefte het gemeentebestuur dat bloei van de
regio Rotterdam ook de bloei van Vlaardingen betekende.7

EEN GROEISPURT
In november 1947 kreeg het bureau van de Rotterdamse
architect Willem van Tijen de opdracht een ‘Uitbreidingsplan
in Hoofdzaak’ te ontwerpen waarbinnen Vlaardingen
gestructureerd zou kunnen uitgroeien tot een kern van
100.000 inwoners, inclusief een eigen volwaardige industrie.
Zo’n Plan in Hoofdzaak legt, zoals de naam al aangeeft,
enkel hoofdlijnen vast: waar komt de industrie, waar de
woonwijken en waar de belangrijke wegen. Van Tijen was
aanbevolen door J. Steensma, tijdelijk werkzaam bij het
bureau en zelf afkomstig uit Vlaardingen.8 Van Tijen was
niet de minste. Voor en tijdens de oorlog had hij bekendheid
verworven door zijn vernieuwende manier van bouwen
en door zijn medewerking aan invloedrijke studies op het
gebied van de volkswoningbouw en verkavelingsvormen.9

Hij werkte in 1947 voor het zwaar geteisterde Velsen aan
een gelijksoortig Plan in Hoofdzaak. In Rotterdam waren
de stedenbouwkundige plannen voor Zuidwijk in de maak,
waar Van Tijen als hoofdontwerper een belangrijke bijdrage
aan leverde.
Om preciezer te kunnen bepalen welke richting Vlaardingen
in de toekomst in zou moeten slaan maakte Van Tijen
voor zijn plan gebruik van onderzoeken en prognoses van
twee externe instituten. Het Nederlands Instituut van de
Economische Hogeschool te Rotterdam (NEI) onderzocht
de bevolkingsontwikkeling en de daarmee samenhangende
behoefte aan voorzieningen. Het Economisch Technologisch
Instituut voor Zuid-Holland (ETI) maakte een prognose van
de ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid.
Beide instituten voorzagen een groeispurt. Het ETI
verwachte een gestage groei van de havenactiviteiten en
van verschillende industrietakken (hout, metaal, chemie,
voedings- en genotsmiddelen).10 Het NEI berekende dat
Vlaardingen rond 1965 plaats zou moeten bieden aan
65.000 inwoners, 23.000 meer dan in 1947. In het optimale
geval zou Vlaardingen na 1970 zelfs uit kunnen groeien tot
een stad van 130.000 inwoners.11 Hoe groot Vlaardingen
uiteindelijk ook
zou worden,
beide instituten
adviseerden het
Plan in Hoofdzaak
zo vorm te geven
dat Vlaardingen rond
1965 een afgerond
geheel vormde.

AMBITIEUS
In 1950 publiceerden Van Tijen en zijn bureau het boekje
Vlaardingen op en over de scheidingslijn waarin hij het
Plan in Hoofdzaak uitlegde. De ambitie was hoog. Van Tijen
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Van dorp naar stad: Vlaardingen rond 1905...

...in de jaren dertig...

schreef: ‘Wanneer Vlaardingen zich langs de lijnen van
zijn nieuwe plan ontwikkelt met practische verbindingen
langs water, weg en spoor, met goed gelegen industrieën
van allerlei aard, met economisch opgezette, maar
goed doordachte woonwijken, die de bewoners alles
bieden, wat zij in hun naaste omgeving behoeven, met
ruime voorzieningen aan groen en sportvelden en de
mogelijkheden voor het genieten van rivier en polderland;
met een stadskern die tot nieuw leven is geblazen en waar
men ondanks de nabijheid van Rotterdam en Den Haag
een ‘eigen’ stad vindt met alles wat daartoe hoort, dan zal in
Vlaardingen een uiterst belangrijk stuk gemeenschapswerk
verricht zijn en zal het één der mooie en gave steden van
Nederland kunnen worden. De stad zal dan tonen wat
bereikbaar is, wanneer zij haar eigen lot in handen neemt.’12
Maar hoe kon Vlaardingen exponentieel groeien zonder
onleefbaar te worden? Hoe kon het schrikbeeld van de stad
als onmenselijke steenwoestijn afgeweerd worden? Hoe
konden grote steden na de oorlog hun inwoners een gevoel
van geborgenheid geven? De trek naar de stad was enorm
en de nieuwe inwoners waren het wonen in planmatig
opgezette wijken vaak niet gewend. De sociale controle
was niet te vergelijken met een dorp. De verleidingen van
de stad, zoals drankmisbruik of prositutie, waren uiterst
4
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...en de geplande uitbreiding in 1949.

gevaarlijk. Eén van de grondslagen van het Vlaardingse
plan was dat een stad van 60.000 inwoners, om deze
ervaarbaar en leefbaar te houden, opgedeeld moest worden
in duidelijk te onderscheiden woonwijken, die als hechte
gemeenschappen functioneerden.13 De wijk was het gebied
dat door het individu nog als overzichtelijk en begrijpelijk
kon worden ervaren. De wijken zouden op hun beurt weer
opgedeeld zijn in buurten, die vervolgens te verdelen
waren in wooneenheden of ‘stempels’. Dit hiërarchische
ordeningsprincipe kwam uit Amerika en werd in Nederland
geïntroduceerd als de ‘wijkgedachte’ en uitgewerkt door
de ‘Studiegroep Bos’. De voorzieningen van een stad en
de intimiteit van een dorp werden in het concept van de
wijkgedachte verenigd. Gedurende de oorlog werkte de
Studiegroep aan plannen voor de in hun ogen ideale stad.
Ook Van Tijen was lid. Hij experimenteerde voor het eerst
met de wijkgedachte in Zuidwijk. Een jaar later paste hij
de wijkgedachte als sociologisch en stedenbouwkundig
ordeningsprincipe toe op het Plan in Hoofdzaak voor
Vlaardingen.
Het plan voorzag in een geleding van de stad in
woonwijken. De oude stad verdeelde Van Tijen in twee
wijken, die afronding behoefden. Twee kleinere wijken
(Babberspolder en de Indische Buurt voltooiden de stad

De vooroorlogse weg- en waterstructuren en
de oude bebouwing gelegd over de huidige
plattegrond van de Westwijk.

Architect Willem van Tijen
[Schilt 1982]

Het uitbreidingsplan uit 1949 met de direct te realiseren wijken en de ‘terreinen voor latere stadsuitbreiding’: de Westwijk, Broekpolder en
Holy. Door het straffe Vlaardingse bouwtempo kon echter al veel eerder begonnen worden. [Bouw 1951]

binnen een geprojecteerde (maar nooit volledig uitgevoerde)
ringbaan. Buiten de ringbaan zouden drie wijken van elk
zo’n 20.000 inwoners verrijzen (Westwijk, Holy en het nooit
uitgevoerde Broekpolder). Per wijk werd een evenredige
verdeling gemaakt van woningen, groenvoorzieningen,
winkels, scholen en kerken. Industrie bleef geconcentreerd
in een zone langs de Nieuwe Maas.

CHEMIE
De planning was strak. Van Tijen startte direct met
de ontwerpen voor de Indische buurt (samen met
architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld) en voor
Babberspolder. De snelheid van het proces was voor

een groot deel te danken aan de besluitvaardigheid
van wethouder voor Stadsontwikkeling T. de Bruijn en
de bijzondere vertrouwensband tussen hem en Van
Tijen. Een veel aangehaalde anekdote vertelt dat de
wethouder een dag nadat de architect het bebouwingsplan
voor de Babberspolder had ingeleverd al bomen in het
geprojecteerde park liet planten.14 Van Tijen sprak vol
enthousiasme over zijn opdrachtgever. In vaktijdschrift
Bouwkundig Weekblad vertelde hij in 1951 over de vlotte
en openhartige samenwerking tussen alle partijen, die hij
niet op veel andere plaatsen tegenkwam.15 De werkwijze
noemde hij voorbeeldig: ‘Geen schoolmeesterij, geen
bemoeiing ander dan met de eigen taak, geen langdurig

Architect Willem Wissing
[Van Es 2011]

overleg over kleinigheden, steeds bij allen de wens om
op te schieten, om te beslissen om een goed resultaat
te bereiken’. Het was de verwachting dat de bouw van
Babberspolder en de Indische buurt langer zou duren en dat
met de Westwijk pas in de jaren zestig of zeventig gestart
kon worden. Door het straffe Vlaardingse bouwtempo waren
de wijken al zo snel klaar, dat Van Tijen in 1951 de opdracht
kreeg een ontwerp voor de Westwijk te maken.
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Een van de eerste schetsen voor de Westwijk, zonder datum.
[NAi, archief WISS]

EEN VLEKKENPLAN
In de ontwerpen voor de Vlaardingse Indische Buurt
en Babberspolder had Van Tijen de ideeën van de
wijkgedachte in de praktijk gebracht, voor zo ver dat kon.
De wijken waren net iets te klein. De wijkgedachte in zijn
meest ideale vorm behelsde een woonwijk van 20.000
inwoners, opgebouwd uit buurten van zo’n 2000 tot 4000
inwoners, van elkaar gescheiden door hoofdwegen met
brede groenstroken. Met de opdracht voor de Westwijk kon
Van Tijen dit ideaal eindelijk in zijn volledigheid uitvoeren. Er
lag een vrijwel leeg poldergebied ten westen van de stad.
Stedenbouwkundige Willem Wissing (1920-2008) hielp hem.
Hij was in 1947 als student bij het bureau gekomen en had
zich opgewerkt tot steun en toeverlaat van Van Tijen, vooral
wat het stedenbouwkundig ontwerpwerk betrof.16 Ook toen
Wissing in 1955 zijn eigen bureau begon bleef hij betrokken
bij het ontwerpen aan de Westwijk.
Van Tijen en Wissing ontwierpen een Plan in Hoofdzaak,
6
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Het polderland werd opgevat als een schone lei. Op de foto is de oude Zuidbuurtscheweg zichtbaar. Deze
scheve lijn paste niet in de wijk en werd omgelegd. Foto omstreeks 1957. [NAi, archief KOMT]

dat het raamwerk van de wijk vastlegde. De te bebouwen
terreinen waren aangegeven als witte vlekken, in een
later stadium in te vullen met een precieze verkaveling
van woonblokken. Een dergelijk ‘vlekkenplan’ was nieuw.
In Scandinavië werd er mee gewerkt, maar in ons land
was het nog een vrij onbekende ontwerpmethode.17 Het
had tot groot voordeel dat al vroeg de hoofdlijnen in de
polder aangelegd konden worden: de hoofdverkeerswegen,
waterpartijen, groenvoorzieningen, gemalen en rioleringen.
Van de verkaveling van het veenweidelandschap, de
boerenbedrijven of historische verbindingswegen trokken
de ontwerpers zich niets aan. Het polderland werd
opgevat als een schone lei. Enkel de Poeldijckse Wetering
kwam van pas als waterloop. De toelichting bij het plan
is teruggevonden in de bureauarchieven van Wissing.18
De ontwerpers beschrijven in het document hoe de
Westwijk moest gaan functioneren als een hecht en logisch
onderdeel van Vlaardingen. Om dit te verwezenlijken werd
de Westwijk als het ware met de rug naar de gemeente

Maasland gekeerd en met het gezicht naar Vlaardingen.
Goede verbindingen van het moderne hart van de Westwijk
met het historische centrum waren essentieel.
Overeenkomstig de wijkgedachte bood de Westwijk
plaats aan 20.000 inwoners. De wijk viel uiteen in vier
buurten van vrijwel gelijke grootte: Wetering, Lage Weide,
Hoogkamer en Zuidbuurt. De buurten waren gelegen
rondom het wijkcentrum van een grotere schaal, waarin
een park en een aantal grotere voorzieningen, zoals
een ziekenhuis, een bejaardentehuis, een wijkgebouw
en een middelbare school geprojecteerd waren. Elke
buurt bestond uit vier woonvelden, gegroepeerd rondom
een gemeenschappelijke, groene buurtruimte. Via deze
groenzone was het landschap rondom Westwijk verbonden
met het dicht bebouwde wijkcentrum. In het groen zetten
Wissing en Van Tijen alle openbare voorzieningen, zoals
een kerk en drie scholen (gereformeerd, hervormd en
openbaar). De clustering van scholen had tot voordeel

Van Tijen
en Wissing
ontwierpen een
Plan in Hoofdzaak,
dat het raamwerk
van de wijk
vastlegde. De
te bebouwen
terreinen waren
aangegeven als
witte vlekken, in
een later stadium
in te vullen met
een precieze
verkaveling van
woonblokken.
Plan in Hoofdzaak,
versie uit 1952.
[NAi, archief
WISS]

Door het werken met een Plan in Hoofdzaak konden al vroeg de hoofdlijnen
in de polder aangelegd worden: de hoofdverkeerswegen, waterpartijen,
groenvoorzieningen, gemalen en rioleringen. Foto omstreeks 1957. [NAi,
archief KOMT]

dat kinderen de scholen konden bereiken zonder een
hoofdverkeersader te moeten kruisen.

EEN INNOVATIEVE WERKWIJZE
Het was wettelijk verplicht dat het Plan in Hoofdzaak
door Wissing en Van Tijen verder uitgewerkt werd in een
‘Plan in Onderdelen’. Hierin gaf de stedenbouwkundige
de precieze situering en oriëntatie van de gebouwen
aan. Architecten die de gebouwen ontwierpen moesten
zich aan deze ‘onderlegger’ houden. De wet was ooit in
het leven geroepen om prutsende architecten geen kans
te bieden, maar betekende tegelijk een strak keurslijf
voor architecten die meer in hun mars hadden. Als geen
ander wist Van Tijen hoe frustrerend dit kon zijn. In het

De wijk was opgebouwd uit vier buurten. Elke buurt
bestond uit vier woonvelden, gegroepeerd rondom
een gemeenschappelijke, groene buurtruimte. Plan
in Hoofdzaak, 1953. [NAi, archief WISS]

Amsterdamse Geuzenveld had hij, dit keer in de rol van
architect, onenigheid gehad met stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren, die geen wijzigingsvoorstellen op
zijn bouwplannen duldde.19 In Babberspolder wilde Van
Tijen de buurten daarom niet zelf voorverkavelen, maar
deze vrijheid aan de architecten laten. Juridisch was dit
nog niet uitvoerbaar, dus tekende hij volgens de regels een
verkavelingsplan. Toen hij vervolgens gevraagd werd in zijn
eigen plan gebouwen te ontwerpen, veranderde Van Tijen
als architect demonstratief zijn eigen verkavelingsontwerp.
Ook in de Westwijk probeerde Van Tijen het anders te doen.
Hij stelde een experiment voor, waarbij voorafgaand aan
het definitieve plan in onderdelen een aantal architecten

in werkgroepsverband ideeën konden spuien over de
verkaveling van de verschillende woonvelden. Wethouder
De Bruijn ging akkoord, waarna in januari 1955 twee
werkgroepen geformeerd werden. 20 De wethouder werd
voorzitter en de Amsterdamse architect Auke Komter,
gemeentelijk supervisor, fungeerde als adviseur en schakel
tussen de werkgroepen. Er was bewust gekozen voor twee
werkgroepen met een bijzonder eigen karakter. ‘Werkgroep
I’ bestond uit de landelijk opererende, ervaren architecten
onder leiding van Van Tijen: J.H. van den Broek, G. den
Butter, E.F. Groosman en J. Steensma. ‘Werkgroep II’ waren
de jonge Vlaardingse architecten onder leiding van Wissing:
G. Geluk, J. Nuijt, J. van Pelt, P.M. Pol, P.C. Roose en A.D.
de Vos. Elke werkgroep zou in eerste instantie één van de
STEENHUISMEURS
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Van Tijen stelde een experiment voor, waarbij voorafgaand aan het definitieve plan in onderdelen een aantal architecten in
werkgroepsverband ideeën konden spuien over de verkaveling van de verschillende woonvelden. [NAi, archief WISS]

In de Westwijk werd voor het eerst in Vlaardingen de ‘dragline’ gebruikt, een machine die veel grond kon
verzetten. Links: de aanleg van de Floris de Vijfdelaan, 1956. [SAV] Boven: de buurten Wetering en Lage
Weide zijn in aanbouw, van de zuidelijke buurten is enkel het raamwerk van hoofdwegen aangelegd. [NAi,
archief WISS]

vier buurten uitwerken, te beginnen met de noordelijke
buurten Wetering en Lage Weide. De architecten hadden
geen zekerheid dat hun ideeën daadwerkelijk uitgevoerd
zouden worden omdat nog niet zeker was wie er waar
gingen bouwen: particulieren, woningbouwverenigingen
of de gemeente. Ook het eindproduct was onzeker. Zou
er een plan uitspringen, dan werd dit opgenomen in het
definitieve stedenbouwkundige plan. Waren er twee goede
ideeën, dan werden die gecombineerd. Van Tijen en Wissing
besloten aan het einde van het traject, samen met De
Bruijn en Komter, hoe het Plan in Onderdelen er uit kwam
te zien. De architectenhonorering was verre van royaal.21
Toch verleende iedereen zonder mokken zijn medewerking.
Blijkbaar zagen de jonge architecten een kans, en waren
de ervaren architecten nieuwsgierig naar de experimentele
werkvorm. De opgave, het bouwen van een woonwijk
voor 20.000 mensen in verschillende woningtypes, was er
interessant genoeg voor.
8
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In drie of vier vergaderingen moest er naar een resultaat
gewerkt worden. De Bruijn: ‘Het werd een bewondering
afdwingend gesprekcentrum en een sportieve strijd in en
tussen deze groepen. De liefde, waarmede de grote lijnen
en de details werden besproken, mogen voor een verdere
ontwikkeling het beste doen verwachten’.22 Elke architect
bracht allereerst een eigen ontwerp ten tafel. De groep zou
vervolgens met een naamloos resultaat komen, maar uit het
bestuderen van de onafhankelijke verkavelingsvoorstellen
wordt duidelijk dat bijvoorbeeld E.F. Groosman in Wetering
nadrukkelijk zijn sporen naliet, en in Hoogkamer J.
Steensma’s ontwerp als inspiratie diende. Een half jaar later,
midden 1955, leverden de werkgroepen hun eindresultaat
in. Het gemeentebestuur was tevreden en stelde de
ontwerpen vrijwel ongewijzigd vast. In 1956 kon door
(dezelfde) werkgroepen begonnen worden aan de twee
zuidelijke buurten: Hoogkamer en Zuidbuurt. Uiteindelijk
bleek dat iedereen van deze werkvorm profiteerde. Vrijwel

alle bovengenoemde architecten werden gevraagd voor
de uitwerking van bepaalde bouwplannen. De meeste
gebouwen in de Westwijk zijn dan ook aan deze architecten
toe te wijzen.
Het stedenbouwkundig raamwerk (het ‘vlekkenplan’), en
de experimentele invulling ervan door werkgroepen, was
vroeg na de oorlog vooruitstrevend. Vooral hierdoor heeft de
Westwijk zijn bekendheid verworven en zo de weg geëffend
voor de latere stedenbouwkundige ontwerppraktijk.

De wijkgedachte was een
sociaal en stedenbouwkundig
ordeningsprincipe. Een wijk werd
van groot naar klein ingedeeld:
wijk - buurt - wooneenheid /
stempel - woning.

EEN HUMANE WIJKGEDACHTE
Zoals gezegd onderscheidt de Westwijk zich in de
Nederlandse stedenbouwgeschiedenis door de vroege
toepassing van het vlekkenplan en door het bijzondere
ontwerpproces waarin de werkgroepen een prominente
rol speelden. Maar de Westwijk is ook in ruimtelijke opzet
bijzonder. Wat direct opvalt aan vlekkenplan is de losse
manier waarop de woonvelden zijn gerangschikt, vooral
in vergelijking met bijvoorbeeld Pendrecht in Rotterdam
of Kanaleneiland in Utrecht. De lossere plaatsing van
de woonvelden, de hoekverdraaiingen, de variatie in
woonmilieus: Van Tijen en Wissing hadden in de wijze
waarop ze de woongebouwen plaatsten oog voor de
menselijke maat. Het gebruik van gestandaardiseerde
bouwprocessen en kant en klare bouwsystemen,
veel toegepast in de Westwijk, betekende geen
gestandaardiseerde verkaveling.
In de Rotterdamse wijk Pendrecht introduceerde
stedenbouwkundige Lotte Stam Beese de ‘wooneenheid’.
Een wooneenheid was een verzameling van woonblokken
bestemd voor een afspiegeling van de maatschappij.
Grote en kleine gezinnen, bejaarden en alleenstaanden
woonden rondom een gemeenschappelijke tuin waarin de
kleinste kinderen konden spelen, de moeders rustig lezen
en de bejaarden op een bankje van de zon genieten. De
wooneenheid zou functioneren als een stedenbouwkundige
en sociale eenheid die mensen zouden herkennen als hun
directe woonomgeving. De wooneenheid was te ‘stempelen’.
Door de opzet meerdere keren te herhalen vulde een buurt
zich. Op de manier waarop Stam Beese het principe in
Pendrecht toepaste had Van Tijen kritiek. Hij vond het te
tiranniek ten opzichte van de architect, de wooneenheid

Een wooneenheid; grote en kleine gezinnen, bejaarden en alleenstaanden
woonden rondom een gemeenschappelijke tuin. [SAV]

Van Tijen had een socialer idee van de wijkgedachte: wonen
op een kleine of een grote schaal, wonen in een gemeenschap
of in individuele beslotenheid: in één wijk moest beide mogelijk
zijn. Boven: de Buys Ballotlaan, onder: de Sonoystraat.
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vond hij te klein, te vaak herhaald en de woningdifferentiatie
miniem.23 Met andere woorden: alles leek te veel op elkaar.
Zo zouden de stadsmensen in een te eentonige omgeving
opgroeien met alle gevaren van dien.
In de Westwijk pakten Van Tijen en Wissing het anders
aan. Variatie zochten ze in een beperkte herhaling van een
stempel. Hun idee over de woonomgeving was socialer.
Van Tijen meende dat in woningen en woonwijken de vrije
levenskeuze het uitgangspunt moest zijn. Wonen op een
kleine of een grote schaal, wonen in een gemeenschap
of in individuele beslotenheid: in één wijk moest beide

mogelijk zijn. Van Tijen was zeker niet tegen herhaling van
een zelfde element, dat paste hij ook toe in de Westwijk.
Hij vergeleek standaardisatie in de stedenbouw met de
Bruynzeelkeuken van vormgever Piet Zwart.24 De elementen
waren gestandaardiseerd, maar op verschillende manieren
te monteren, zodat de klant altijd enige inspraak hield.
In Babberspolder had hij de proef op de som genomen
door een wooneenheid maximaal drie en vijf keer te
herhalen. In de Westwijk werden stempels gewoonlijk
twee, drie of vier keer herhaald, met een uitschieter naar
zeven keer. De woonblokken in de stempels liggen zijn
niet star gegroepeerd, maar hebben een vrije, ruime

opzet. Daarnaast zochten Van Tijen en Wissing variatie in
bouwhoogte langs de grote straten en aan de randen van
een buurt. De bebouwing kon hier stedelijker van aard zijn,
en dus hoger, zodat de woonwijk de allure kreeg van een
echte stadswijk.
Opvallend is dat in Hoogkamer, de laatst gebouwde buurt
in de Westwijk, Van Tijen en Wissing volledig afstapten
van de wooneenheid. De vier woonvelden zijn niet meer
in kleinere eenheden opgedeeld, maar vormen een eigen
grote eenheid. Zo is het steeds veranderende denken over
de ideale woonomgeving van de mens in één wijk zichtbaar.

Hoogbouw op strategische, meer stedelijke plaatsen zodat de woonwijk de
allure kreeg van een echte stadswijk. Boven: Dirk de Derdelaan, omstreeks
1960. Onder: Frederik de Vijfdelaan, omstreeks 1960. [SAV]
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GROEN VOOR DE STADSBEWONER
In een typische naoorlogse wijk is de ruimte tussen de gebouwen
net zo belangrijk als de gebouwen zelf. Nieuwe ideeën over welke
groenvoorziening de moderne mens in zijn woonomgeving nodig
had vonden na de oorlog ingang. Door heel het land vormden
zich goed geoutilleerde plantsoenendiensten, die werkten volgens
de nieuwste inzichten op het gebied van openbaar groen. De
groenfilosofie die voortkwam uit de wijkgedachte schreef een
integratie van groen voor op alle niveaus van de stad (woning,
wooneenheid, buurt en wijk). De groenvoorzieningen per
schaalniveau moesten afhankelijk zijn van de leeftijdsgroepen:
de manier waarop elke groep recreëerde en de afstand die elke
groep kon en wilde afleggen. Een gemeenschappelijke tuin moest
bijvoorbeeld voorzieningen bieden aan een moeder met jonge
kinderen (zandbak, bankjes), terwijl in het buurtgroen een trapveldje
voor de oudere jeugd nodig was. In een wijkpark zouden alle
leeftijden allerhande vermaak voorgeschoteld krijgen: speelweiden,
plasvijvers, een verkeerstuin, een rommelspeeltuin, sportvelden,
schooltuinen of een rosarium. Naast een recreatieve functie had
het groen ook een verbindende rol in de wijk. Vanuit de woning
of de gemeenschappelijke tuin was de centrale buurtgroenzone
te bereiken, van waaruit een route liep naar het centrum met het
wijkpark, of naar het open veenweidelandschap. Het groen was
hiërarchisch, net als de verkeersstructuur. Er zijn wijkwegen,
buurtwegen en woonstraten. De functie was herkenbaar aan het
straatprofiel: bijvoorbeeld een dubbele bomenrij voor hoofdwegen of
een enkele voor buurtwegen.
We weten dat Van Tijen bekend was met deze ideeën en veel
belang hechtte aan een zorgvuldig vormgegeven groene ruimte
als essentieel onderdeel van een wijk. Zo had hij in de jaren dertig
meegewerkt aan de belangwekkende studie van architectengroep
Opbouw: het Groenplan Rotterdam. Over de groenaanleg in
Vlaardinger-Ambacht schreef hij in tijdschrift Forum (1956, nr 11):
‘Het groen is op alle schalen van de meest intieme in het eigen
tuintje tot directe aansluiting bij de volle grootheid van het ongerepte
Hollandse polderlandschap aanwezig. Wonen en groen zijn niet
meer elkanders vijanden, maar doordringen elkander geheel. De
heerschappij van straatklinker en trottoirtegel is doorbroken. Groen
en bodem zijn wederom van allen. Op mooie dagen wemelt het

Schema voor de recreatievoorzieningen,
overeenkomstig de wijkgedachte. Het
gaf richtlijnen voor drie schaalniveaus:
de wijk, de buurt en de wooneenheid. De
recreatievoorzieningen per
schaalniveau zijn afhankelijk van de
leeftijdsgroepen: de manier waarop
elke groep recreëert en de afstand die
elke groep kan en wil afleggen. [De
Boomkwekerij 1954]

Straatprofielen voor de Westwijk,
Gemeentewerken Vlaardingen,
omstreeks 1955. [NAi, archief WISS]
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tussen en om de woningblokken van spelende kinderen,
van tenten en hutten, van ouderen en gezinnen op het gras.’
Met betrekking tot de Westwijk vonden we vrijwel geen
gedetailleerde uitspraken of ontwerpen van het groen, al
zullen de algemene uitgangspunten dezelfde zijn geweest
als in Vlaardinger-Ambacht.25 De verschillende soorten
groen (openbaar-, gemeenschappelijk- en privégroen)
staan op de stedenbouwkundige plannen van de Westwijk
aangegeven, maar de precieze uitwerking niet. De wijze van
beplanting werd aan de gemeente en de plantsoenendienst
overgelaten.
De gemeentelijke plantsoenendienst stond in deze periode
onder leiding van tuinarchitect D.J. van der Weyden. Hij
liep tegen de pensioengerechtigde leeftijd en was in
het verleden werkzaam geweest op een buitenplaats.26
Zijn bekendste ontwerp in Vlaardingen was dat van het
Oranjepark in 1933. Was de wat oudere Van der Weyden
op de hoogte van de moderne tendensen en het verhitte
debat daarover in de tuin- en landschapsarchitectuur

van na de oorlog? Was de plantsoenendienst voldoende
uitgerust voor de enorme groeispurt waar Vlaardingen voor
stond? Waarschijnlijk niet: het wijkpark gaf Van der Weyden
bijvoorbeeld vorm in een vooroorlogse vormentaal, met
slingerende paden rondom grote grasvelden. Behalve een
mooie wandelroute, bood het wijkpark niet veel vertier. Maar
het concept van vier buurten met elke een open groene
centrale ruimte, voor de ‘actieve recreatie’ die zo nodig
werd geacht voor het welbevinden van de stadsbewoners,
bleef overeind. De vormgeving van het groen is niet zo
rijk als in andere naoorlogse wijken. Natuurlijk zijn er
bijzondere plekken in de wijk, zoals aan de randen of in
sommige gemeenschappelijke tuinen, maar de samenhang
ertussen ontbreekt vaak. Dit zou kunnen komen doordat in
de jaren tachtig grote delen van de wijk zijn opgehoogd. In
de bouwtijd werd vanwege kostenbesparingen alleen de
gronden rondom de woningen opgehoogd en de wegen,
de groenstroken niet. Waarschijnlijk ziet het groen er niet
volwassen uit, omdat alles in de jaren tachtig opnieuw is
aangelegd.

De Westwijk is de wijk van het experiment, in de werkwijze,
de opzet en door de toepassing van nieuwe bouwsystemen.
Met betrekking tot het groen is een kans gemist. Het
blijft onduidelijk waarom Van Tijen het groen uit handen
gaf, of waarom hij geen externe landschapsarchitect
om hulp vroeg. Pas in 1964 werd de jonge tuin- en
landschapsarchitect G.J. Davidse aangetrokken. Hij
was nog niet zo lang daarvoor afgestudeerd aan de
Hogere Opleiding voor Tuinarchitectuur in Boskoop, waar
nieuwe ideeën over stedelijke groenvoorziening werden
onderwezen. In 1967 volgde hij Van der Weyden op als
Hoofd van de Dienst Plantsoenen. De Westwijk was toen al
vrijwel voltooid, alleen voor Hoogkamer kon hij nog enkele
kleine plannen maken.27
De kaart op de pagina hiernaast legt het groenconcept van
de Westwijk uit.

Het Marnixplantsoen net na de
aanleg, omstreeks 1960. [SAV] Het
centrale wijkgroen was bedacht als
groene verbindingsroute tussen
binnenstad en polder. In 1970 werd
op de plek van het hertenkamp een
heemtuin geopend. Recentelijk is
het wijkpark op de schop gegaan.
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Centraal in elke buurt
een zigzaggende
groenzone met een
kerk en/of en scholen.
Het groen verbond het
buitengebied met het
wijkcentrum en het
centrale wijkpark.

Ritmische
randbebouwing,
gecombineerd
met een groen- en
waterstructuur.

Recreatie voor
de allerkleinsten
dicht bij huis in de
gemeenschappelijke
binnentuinen.

De waterstructuur in
de Westwijk vervult
vijf rollen: recreatief,
aantrekkelijk, bluswater,
grondwinning en
waterberging.

Een centraal wijkpark,
te bereiken via het
zigzaggende buurtgroen.

Hoofdroutes met
een monumentale
laanbeplanting.
Gazons scheiden de eengezinswoningen van
elkaar en zorgen voor mooie doorzichten en
een samenhangend beeld.
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WONINGEN BOUWEN
Bij het daadwerkelijke bouwen van de woningen
stonden twee zaken centraal: ten eerste de snelheid
waarmee woningen gebouwd werden en ten tweede een
continuïteit van de bouwstroom. Dat was in de naoorlogse
periode in heel Nederland lastig: er was een tekort
aan bouwmaterialen, bouwbedrijven en vakmensen. Al
snel bleek een vorm van distributie van de beschikbare
bouwcapaciteit onvermijdelijk. Vanuit het Rijk werden
daarom de zogenaamde woningbouwcontingenten
vastgesteld. Gemeenten kregen (en krijgen nog altijd) een
quotum dat bepaalde hoeveel woningen in een bepaalde tijd
mocht worden gebouwd. Dat contingent was vrijwel nooit
toereikend, zeker niet als een gemeente als Vlaardingen
plannen had gemaakt exponentieel te groeien. Er waren
echter een aantal slimmigheden waardoor alsnog buiten het
contingent gebouwd kon worden. Wethouder De Bruijn was
zeer bedreven in het opvoeren van de woningproductie.28
Ten eerste was hij voorstander van woningbouw in
streekverband. Dit had te maken met het toewijzingsbeleid
van de minister waarbij de plaatselijke bouwcapaciteit een
grote rol speelde. Het aantal woningen dat in de gemeente
gebouwd zou kunnen worden, werd dus in belangrijke

Bouwsysteem Tramonta, omstreeks 1958. [SAV]
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mate beïnvloed door het aantal bouwondernemers en
het aantal beschikbare arbeidskrachten. Door zich met
een aantal andere gemeenten te verenigingen in een
streekverband, werd het basiscontingent opgevoerd. De
continuïteit kon gewaarborgd worden doordat flink vooruit
werd gewerkt. Terwijl Wetering bijvoorbeeld in 1956 al
goed tot ontwikkeling kwam, verrezen in Lage Weide
de eerste bouwwerken en werd de Zuidbuurt in ijltempo
bouwrijp gemaakt om op tijd te zijn voor de bouwers die
in Wetering klaar zouden zijn. Zo werd de plaatselijke
bouwcapaciteit op peil gehouden en zo mogelijk nog
vergroot, zoals het snelgroeiende Boele en Van Eesteren
bewees. De 800 gemeentelijke woningwetwoningen in de
als eerste aangelegde buurten Wetering en Lage Weide
werden uitgevoerd door grote bouwondernemingen,
terwijl de particuliere bouw door zowel grote, middelgrote
en kleine bouwers werd gerealiseerd. In Wetering en
Lage Weide waren maar liefst 25 bouwondernemingen
betrokken, de meeste afkomstig uit Vlaardingen, enkelen
uit Rotterdam. De gemeente was hier opdrachtgever,
woningbouwverenigingen kwamen pas bij de bouw van
Zuidbuurt en Hoogkamer in beeld.
Een tweede manier om de bouwproductie op te voeren

was systeembouw. De gemeente Vlaardingen was
niet vies van experiment. Ook niet in de woningbouw.
Meer dan 50% van de woningen in de Westwijk werd in
systeembouw uitgevoerd: een ongewoon hoog percentage
in Nederland.29 Met systeembouw of montagebouw werden
de elementen in fabrieken vervaardigd (overwegend
in beton) en op de bouwplaats in elkaar gezet, naar
een ontwerp van een architect. Een groot voordeel van
systeembouw, naast de snelheid van bouwen, was de
zogenaamde ‘contingententoeslag’, een rijksregeling.
Een montagewoning telde als ¾ woning, wat betekende
dat er meer gebouwd kon worden. Voorbeelden van
bouwsystemen toegepast in de Westwijk zijn het Muwi
Dura-systeem in Lage Weide (175 woningen) en Wetering
(286 woningen), het Tramontasysteem in Lage Weide
(348 woningen), het Panargo - Larsen/Nielsen systeem in
Zuidbuurt (756 woningen) en het Dura Coignet-systeem in
Hoogkamer (512 woningen). Wethouder De Bruin vertelde
in 1979 in het Vlaardings Dagblad: ‘Wij hebben vrijwel alle
toenmalige systemen naar Vlaardingen gehaald. Den Haag
kende ons uitermate goed en de omstandigheden dwongen
ons vaak tot een snel ja of nee. Bij een ‘ja’ had je meestel
mogelijkheden om te bouwen buiten het toegewezen

Bouwsysteem Muwi-Dura aan de Van Wesembekestraat. [SAV]

contingent. Het was namelijk zo dat het departement
afname-garanties gaf aan goedgekeurde systemen. Ja, en
Vlaardingen wilde wel.’30.
Naast de montagebouw werd er uiteraard ook nog op
de conventionele manier gebouwd, maar altijd in een
sobere vormentaal, gebruik makend van baksteen en
beton. Verbijzondering in architectuur werd vooral gezocht
in de gebouwen met een bijzondere functie: scholen en
kerken. Er was veel ruimte in de Westwijk voor aparte
gebouwtypologieën die zorgden voor een afwisselend
straatbeeld: atelierwoningen, gestapelde maisonnettes,
bungalows, herenhuizen en parkflats.
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2 HOE OM TE GAAN MET
DEZE ERFENIS?
Vlaardingen erft met de Westwijk een wijk met een bijzondere geschiedenis. De
uitzonderlijke vertrouwensband tussen wethouder en ontwerpers, gecombineerd met
het straffe bouwtempo maakte een zeer korte bouwtijd mogelijk. De toepassing van een
vlekkenplan als grof raamwerk was innovatief en de experimentele werkwijze met de twee
werkgroepen trok landelijk de aandacht. De ideeën van de wijkgedachte paste Van Tijen
op een humane manier toe, veel minder rigide dan in andere wijken uit die tijd, zoals het
Rotterdamse Pendrecht of het Utrechtse Kanaleneiland. De factor tijd speelt in de Westwijk
een rol: het veranderende denken over de ideale woonomgeving is in één wijk zichtbaar.
Er kleefden uiteraard ook nadelen aan de snelheid van bouwen en de open blik van
gemeente en ontwerpers. Drie punten vallen op. Het werken met jonge, onervaren
architecten (in Werkgroep II) had gevolgen. In Lage Weide kon Wissing de ploeg nog
goed aansturen, maar aan Zuidbuurt werd zo lang gesleuteld dat een gefragmenteerde
buurt het gevolg was. Daarnaast bleef het centrumgebied te lang een blinde vlek op het
netvlies van de ontwerpers. Ondanks opmerkingen van de Provinciaal Planologische
Dienst dat het centrumgebied veel te wijdlopig was, werd het niet echt verkleind. Als
laatste was de gretigheid waarmee de gemeente allerlei bouwsystemen binnenhaalde
bewonderenswaardig, maar sommige bouwsystemen waren deugdelijker dan anderen. In
de jaren tachtig moesten veel woningen in systeembouw noodgedwongen gerenoveerd
worden, zoals het PLN-systeem waarmee in de Zuidbuurt is gebouwd.
Er is de urgentie om de Westwijk opnieuw te bezien en de waarde van deze erfenis te
bepalen. Maar hoe bepaal je die? Het klassieke instrumentarium van de monumentenzorg
- het bestemmen van wijken tot beschermd stadsgezicht of het maken van een lange lijst
van behoudenswaardige objecten - is niet goed toepasbaar in naoorlogse wijken, vanwege
hun omvang, ruimtelijk karakter en de hoge dynamiek. In naoorlogse wijken of complexen is
de architectuur ondergeschikt aan het ruimtelijke concept. De kwaliteiten kunnen te vinden
zijn in een bijzonder gebouw of complex, maar veel eerder in structuren en onbebouwde
ruimten zoals een autoroute, een mooie waterloop of een langgerekte groenzone. Allereerst
volgen hieronder daarom algemene aanbevelingen op de schaal van de gehele wijk. In
de volgende hoofdstukken van deze verkenning zoomen we in op de vier buurten en het
centrumgebied. We leggen per buurt de ruimtelijke logica uit, benoemen de kwaliteiten, en
geven aan waar het beter kan.
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BEHOUD OF VERSTERK HERKENBARE BUURTEN
Houd bij ontwikkelingen altijd de getrapte opzet van de wijk in het
oog. De wijk is opgedeeld in vier buurten en een centrumgebied.
Elke buurt is op zijn beurt weer opgedeeld in vier woonvelden
rondom een centrale groenzone. Elk woonveld heeft een eigen
karakter. Zo heeft vrijwel elke buurt een groen woonveld met
lage eengezinswoningen, een woonveld met wat grootschaligere
stempels, en een bijzondere rand met woningen in een
duurdere klasse. Het is een groot verschil of een ontwikkeling in
bijvoorbeeld Wetering of in Zuidbuurt plaatsvindt, en ook of het
een centrale groenzone betreft, een woonveld of een rand. Elke
plek in de Westwijk heeft eigen kenmerken waar nieuwbouw
zich toe moet verhouden en eigen randvoorwaarden waaraan
nieuwbouw dient te voldoen. Door hierop te letten maak je
herkenbare plekken en buurten met een eigen sfeer.

INVESTEER IN EEN NIEUW PLAN VOOR DE OPENBARE
RUIMTE
De vormgeving van het groen en de openbare ruimte is in
de Westwijk minder rijk dan in andere naoorlogse wijken uit
deze periode. Natuurlijk zijn er bijzondere verblijfsplekken
in de wijk, zoals aan de randen of in sommige
gemeenschappelijke tuinen, maar de samenhang ertussen
ontbreekt vaak. Dit zou kunnen komen doordat in de jaren
tachtig grote delen van de wijk zijn opgehoogd. Het is aan
te bevelen een landschapsarchitect een nieuw plan voor de
openbare ruimte te laten ontwerpen, uiteraard met behoud
van de waardevolle plekken zoals die op de waardekaarten
van de verschillende buurten zijn aangegeven.

HOUD DE CENTRALE GROENZONE IN DE BUURTEN OPEN
Verdichten in de vier centrale groenzones van de buurten is een
ingewikkelde ontwerpopgave, waar niet te makkelijk mee om
moet worden gesprongen. Dit betekent niet dat er niet gebouwd
kan worden. Het is van belang dat de oorspronkelijk bedachte
route van het centrum naar de rand van de wijk zichtbaar blijft.
Bijvoorbeeld: in Wetering is op het meest cruciale punt in de zone
– namelijk op de plek waar deze een knik maakt – recent het
woningbouwcomplex Haemstedehof gebouwd. Door de U-vorm
van het gebouw is de groenstructuur opgeknipt in twee aparte
delen. Het was logischer geweest hier een L-vormig gebouw te
zetten of een wat hogere blokvorm, zodat de eenheid van de
zone zichtbaar en voelbaar was gebleven. In de buurt Lage Weide
is dit wel goed opgelost. De groenzone is verdicht, maar de route
is intact gehouden.

CENTRUMGEBIED
Het centrumgebied van de Westwijk is opgebouwd uit vijf
ruimtelijke ingrediënten. Elk van deze vijf onderdelen heeft
een eigen functie, signatuur en ruimtelijke kenmerken.
Houdt bij toekomstige ingrepen rekening met de specifieke
kenmerken van elk gebied. Nieuwbouw in de groenzone
heeft bijvoorbeeld andere randvoorwaarden nodig dan
nieuwbouw op een van de stedelijke pleinen.

STEENHUISMEURS
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Een toelichting van de waardekaart is telkens te vinden bij de hoofdstukken over de vier buurten
en het centrum.
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3 WETERING
Wetering is de groenste en architectonisch meest interessante
buurt van de Westwijk. Dat heeft een aantal redenen. Het is de
eerste buurt waar werkgroep I met frisse moed aan ontwierp.
Daarnaast experimenteerden de architecten in Wetering nog niet
met innovatieve systeembouw. Architect E.F. Groosman ontwierp
twee stempels met het Muwi-Dura bouwsysteem, maar daar was
al eerder in Vlaardingen ruime ervaring mee opgedaan. Een gevolg
hiervan was dat er meer en kleinschaliger woonmilieus ontworpen
konden worden (systeembouw vereist een bepaald minimum aantal
woningen). Een aanvullende reden voor het afwisselende beeld is
het feit dat er maar liefst acht bouwers aan Wetering bouwden, en
ongeveer zo veel architecten, wat een variatie aan architectuur ten
gevolg had. In vergelijking met andere buurten, zoals Zuidwijk, zijn de
bomen ondanks de natte ondergrond redelijk volgroeid. De opbouw
van de wijk is relatief ongeschonden, al slibt de centrale groenzone
langzaam dicht. Omdat zowel de architectuur, de groenstructuur, als
de stedenbouwkundige onderlegger waardevol zijn, en de gaafheid
groot is (weinig aanpassingen), is het concept van Van Tijen hier het
best afleesbaar. Daarom vraagt deze buurt om een terughoudende en
zorgvuldige houding ten opzichte van inbreiding en vernieuwing.

Variant van J. Steensma. [NAi]
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DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep I, waarin de ‘gerenommeerde’ architecten
zitting hadden, ging als eerste aan de slag met het ontwerp
voor de buurt Wetering, de noordoostelijke kwadrant van
Westwijk. Voor elk van de vier buurten was onderzocht
hoeveel woningen en welke voorzieningen er nodig waren.
In deze ‘survey’, gemaakt in februari 1955, werd voor
Wetering vastgelegd dat er voor 4963 inwoners huizen
gebouwd moesten worden, verdeeld over twee buurten:
I (ten noorden van de Floris de Vijfdelaan) en V (ten
zuiden van de Floris de Vijfdelaan). Buurt I was bedoeld
voor arbeiders- en middenstandswoningen, buurt V voor
middenstanders en welgestelden. De cijfers hieronder zijn
overgenomen uit deze survey, en zijn dus niet de precieze
uitgevoerde aantallen woningen en voorzieningen.
Buurt I
249 woningen in woonveld 1 (oost, 2,930 ha.)
228 woningen in woonveld 2 (zuid, 2,687 ha.)
133 woningen in woonveld 3 (west, 1,562 ha.)
457 woningen in woonveld 4 (noord, 5,375 ha.)
25 buurtwinkels

Variant van E.F. Groosman. [NAi]

25 wijkwinkels
18 bedrijven
5 scholen
1 gymzaal
1 schoolsportveld
Buurt V (3,525 ha.)
156 middenstandswoningen
130 woningen voor welgestelden

HET ONTWERPPROCES
De werkgroep startte op 24 februari 1955 met haar
ontwerpsessies. De cijfers uit de survey, gecombineerd met
het vlekkenplan van Van Tijen, waren de randvoorwaarden
waar de ontwerpers mee werkten. Er werd lustig op los
geëxperimenteerd. Architect J. Steensma koos bijvoorbeeld
voor een eindeloze herhaling van dezelfde noord-zuid
gerichte bouwblokken, wat supervisor A. Komter de kritiek
ontlokte dat het plan een ‘zekere monotonie’ en ‘bedrukte
herhaling’ bezat. Architect E.F. Groosman ordende de
woonblokken op een andere manier: in kleine, herkenbare
groepjes woningen (wooneenheden of stempels) met

Variant van G. Den Butter. [NAi]

afwisseling in hoogte en oriëntatie. Zijn plan vertoont veel
overeenkomsten met het ontwerp zoals het uitgevoerd
is. In het najaar van 1955 gingen architecten Wissing
en Van Tijen aan de slag om de uitbreidingsplannen
in onderdelen voor Wetering (en tegelijkertijd Lage
Weide, zie volgende hoofdstuk) uit te tekenen. Officieel
werden de tekeningen voor Wetering door Van Tijen
gemaakt, maar onderhands besteedde hij ze weer uit aan
Wissing.1 Er werd niet één plan uitgekozen. Elementen uit
verschillende plannen kregen een plaats in het definitieve
ontwerp. Zo is een variant van de stempel die architect
Groosman ontwierp toegepast in woonvelden 1 en 4 en
zijn de middelhoogbouwblokken geflankeerd door stroken
laagbouw, bedacht door architect Den Butter, overgenomen
in woonveld 2.

DE RUIMTELIJKE LOGICA
BUURT I
Het definitieve ontwerp voor Wetering (Buurt I) is nog altijd
goed leesbaar vanaf de plattegrond. Vier woonvelden,
met elk een eigen karakter, zijn gegroepeerd rondom een

De definitieve verkaveling van Werkgroep I. Het
noorden is rechts. [NAi]
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zigzaggende groene zone. Via deze groenzone is het
landschap rondom Westwijk verbonden met het verdichte
wijkcentrum. In het groen zijn alle openbare voorzieningen
gegroepeerd, zoals een kerk en drie scholen (gereformeerd,
hervormd en openbaar). De clustering van scholen had tot
voordeel dat kinderen de scholen konden bereiken zonder
een hoofdverkeersader te moeten kruisen. Aan de Philips
de Goedestraat, in de groenzone, staat de kerk van het
Apostolisch Genootschap (gebouwd in 1962).
Woonvelden 2 en 4 zijn opgebouwd aan de hand van
dezelfde stempel. Deze stempel bestaat uit zeven
bouwblokken, afwisselend hoog en laag en bestemd
voor verschillende woningtypes. Twee bouwblokken
met etagewoningen op vijf bouwlagen en twee met vier
bouwlagen omsluiten een grote gemeenschappelijke tuin.

Groenontwerp van de Plantsoenendienst voor
het plantsoen ten zuiden van de Apostolische
kerk, 1962. [SAV]

Wooneenheid Van der Werffstraat
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Wooneenheid Jan van Arkelstraat

Jan van Arkelstraat, omstreeks 1957.[SAV]

Haaks daarop staan drie bouwblokken met twee bouwlagen
en eigen tuinen. Tussen de achtertuin van het ene blok en
de voorgevel van het andere blok is ruimte gelaten voor
een gazon. Deze stempel of wooneenheid wordt vijf keer
herhaald: twee keer in woonveld 2 en in gespiegelde vorm
drie keer in woonveld 4. De twee stempels (286 woningen
en 40 garages) in woonveld 2 zijn ontworpen door architect
E.F. Groosman en gebouwd in het Muwi-Durasysteem. Met
dit bouwsysteem had Vlaardingen eerder ruime ervaring
opgedaan in de wijk Babberspolder. De ontwerper en het
bouwsysteem van de stempels in woonveld vier zijn ons
onbekend. De architectuur is er diverser: zo hebben de
eengezinswoningen in het westelijke blok een kap, terwijl
in het centrale en oostelijke blok de eengezinswoningen
een mooi uitstekend betonnen raamwerk aan de voorgevel
hebben (sterk aangetast). Zowel woonveld 2 als 4 worden
in het westen beëindigd door een langgerekte flat met

maisonnettewoningen. De ontwerpers noemden dit
‘overgangselementen’ naar respectievelijk de wijk Lage
Weide en naar het winkelplein.2

van eengezinswoningen (met op de hoek garages die
de twee blokken verbinden) en een klein woonblok met
bejaardenwoningen rondom een centraal grasveld.

Woonveld 1 bestaat uit vier cul-de-sacs (doodlopende
straatjes) met laagbouwblokken met tuinen. De straten
komen uit op kleine pleinen met garages en een hoog
compact woongebouw met vier bouwlagen. Deze vier
gebouwen, door de architecten ‘parkflats’ genoemd, staan
deels met de voeten in het water. Ze hebben drie functies:
ze bepalen het beeld bij het binnenrijden van de Westwijk
over de Floris de Vijfdelaan, ze geven de oostrand van de
wijk een mooie afronding en ze vormen de beëindiging van
de vier doodlopende straten.
Woonveld 3 is het domein van de lage eengezinswoning
met tuin. Langs de Dirk de Derdelaan staan vier korte
blokken. Daarachter liggen twee ensembles van een haak

De winkelblokken in de vier buurten werden pas
later gebouwd. Met de bouw van het winkelblok in de
zuidwesthoek van Wetering is in 1960 gestart. Het is zo
dicht mogelijk tegen het wijkwinkelcentrum geprojecteerd,
net als de winkelblokken in de andere drie buurten. Het was
de bedoeling dat zo één groot winkelgebied zou ontstaan.
De woningen boven de winkels zijn maisonnettes. Zowel
voor als naast het gebouw zijn pleinruimtes ontworpen.
BUURT V
Wetering buurt V (ten zuiden van de Floris de Vijfdelaan)
laat een variatie aan woningtypen, bouwhoogten en
architectuur zien, op een relatief kleine oppervlakte.

Woonveld I.1

De ‘parkflats’ vanaf de Floris de Vijfdelaan.

Langs de parkflats fietsen op het Fortunapad.

Blois van Treslongstraat met een
hoge flat als baken.

Woonveld I.2

Van Boisotstraat.

Sonoystraat.

Gemeenschappelijke binnentuin met speeltuin.

Westelijke afsluiting woonveld 2.

STEENHUISMEURS

23

Buurt V is op te delen in drie gebieden: de vijf flats langs
de Floris de Vijfdelaan, de bungalows aan de Karel de
Grotelaan en vijf laagbouwstroken met eengezinswoningen
langs de Jacoba van Beierenstraat. De flats hebben twee
rollen: ze doen mee in het routeontwerp van de Floris de
Vijfdelaan, maar zijn ook een beschermende wand voor
het rustige woonmilieu wat erachter ligt. De bungalows
langs de waterkant waren bestemd voor de Vlaardingse
notabelen, die elk een eigen architect in de hand namen.
De vijf stroken met eengezinswoningen tussen de Karel
de Grotestraat en de Jacoba van Beierenstraat werden ten
tijde van de bouw ‘herenhuizen’ genoemd, wat aangeeft dat
ze ruimer waren, en voor een andere doelgroep bestemd
waren dan de laagbouw in het Muwi-Dura bouwsysteem.3

Vlaardings architect J. Snijders ontwierp de herenhuizen in
1958 (door de gemeente Vlaardingen zijn ze aangemerkt
als beeldbepalende panden).
FLORIS DE VIJFDELAAN
Buurt I en buurt V worden van elkaar gescheiden door de
Floris de Vijfdelaan. De Floris de Vijfdelaan is ontworpen
als royale en afwisselende hoofdroute van en naar het
centrum van Vlaardingen. De weg werd als een van
de eerste elementen van de nieuwe wijk aangelegd in
het lege polderland. De krant De Rotterdam sprak op 5
november 1955 over ‘de toegangsallee’ tot de wijk met
een breedte van maar liefst 46 meter van gevel tot gevel.4
In het routeontwerp stonden ritme en variatie voorop. Bij

het binnenrijden van de wijk vanaf de Billitonlaan kom je
allereerst door een onbebouwde zone met bomen en water
(nu deels volgebouwd met de nieuwbouw aan de Graaf
Arnulfstraat). Het eerste gebouw dat links achter de bomen
opdoemt is een flat evenwijdig aan de straat, rechts staan
vier hoge woongebouwen met hun voeten in het water.
Rijen kastanjebomen aan weerszijden van de weg zorgen
voor het monumentale laaneffect. Rechts is de bebouwing
rustig gehouden: langgerekte blokken staan evenwijdig aan
de weg. Als contrast geven links vier flats haaks op de route
het ritme aan. Na de kruising met de Philips de Goedestraat
buigt de route iets af zodat ruimte gemaakt wordt voor
een plein voor een blok met winkels. De kastanjerij wordt
twee keer zo dik. De route wordt beëindigd door de hoge

Woonveld I.3

Witte van Haemstedestraat.

Afsluitend lang winkelblok aan het
wijkcentrum.

Woonveld I.4

Wooneenheid Van der Werffstraat.
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Woonveld I.4 wordt in het westen beëindigd door een langgerekte flat met maisonettes.

woonflat in Lage Weide (Dirk de Derdelaan), die al bij
het binnenrijden als baken zichtbaar is. De beleving van
de route is tegenwoordig afgezwakt door een wat saaier
straatprofiel. De aaneengesloten heggen langs de flats aan
de zuidzijde van de Floris de Vijfdelaan doen af aan het
ritme van open grasvlakken en hoge flats.

Buurt V, de ‘herenhuizen’ aan de Jacoba van Beierenstraat van architect J. Snijders zijn door de gemeente aangewezen als
beeldbepalende panden. [SAV]
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WAT MAAKT WETERING BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Wetering op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te
vinden in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in
structuren en onbebouwde ruimten zoals een autoroute,
een mooie waterloop of een langgerekte groenzone.
Daarnaast kan kwaliteit zitten in de historische betekenis
van een gebouw of groep gebouwen, bijvoorbeeld door
het gebruik van een bijzonder bouwsysteem of een
zeldzaam woningtype. Samen maken ze Wetering een
herkenbare buurt en een prettige plek om te wonen. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.

OP BUURTNIVEAU
Behoud en versterk de Floris de Vijfdelaan als een
waardevolle hoofdroute door de wijk. In het routeontwerp
van de Floris de Vijfdelaan draait het om contrastwerking
(tussen open en gesloten, hoog en laag, haaks en
evenwijdig) en de ritmiek van de gebouwen. Het profiel is
breed, gevarieerd en groen .
De centrale zigzaggende groenzone is relatief
ongeschonden en nog altijd herkenbaar als aaneengesloten
gebied. Probeer verdere verdichting tegen te gaan .
Behoud en versterk de heldere stedenbouwkundige
opbouw van Wetering (buurt I), die bestaat uit een centrale
(oorspronkelijk aaneengesloten) zigzaggende groenzone
waaromheen vier woonvelden zijn gegroepeerd. Ook
Wetering-Zuid (buurt V) is overzichtelijk: drie verschillende
woonmilieus liggen aan weerszijden van de Karel de
Grotelaan.
Ga bij nieuwe ontwikkelingen uit van de eigen
stedenbouwkundige opbouw en architectonische uitstraling
van elk van de vier woonvelden in buurt I en de drie
woonvelden in buurt V. Dat zorgt voor herkenbare buurten
en een gevarieerd beeld.
Behoud de bijzondere vormgeving van de randen van
de buurt: ze springen in, of juist uit. Aan de noordrand
is het samenspel tussen het ritme van de blokken, het
doorspoelend groen en de drie vijverkommen van waarde
. De vier ‘parkflats’ in het water aan de oostrand bepalen
het beeld bij het binnenrijden van de Westwijk over de Floris
de Vijfdelaan . In het westen is de brede groenzone langs
de Dirk de Derdelaan en Het Paadje een mooie overgang
naar de buurt Lageweide. De groenzone heeft een rustige
maar rijk aandoende inrichting .
OP ENSEMBLENIVEAU
De vijf stempels in woonvelden 2 en 4 bepalen voor
een groot deel de structuur van de buurt en dragen in
belangrijke mate bij aan de hoeveelheid groen. De stempels
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werken alleen als er een duidelijk hoogteverschil is. De
gemeenschappelijke tuinen zijn royale open ruimten. Bomen
staan vrij in een gazon dat loopt tot aan de gevel van de
woonblokken.
De vier ‘parkflats’ in het oosten hebben een karakteristieke
ligging aan/in het water en onderscheiden zich door hun
architectuur (tweedeling, verbinding door transparant
trappenhuis). Ze hebben drie functies: ze bepalen het
beeld bij het binnenrijden van de Westwijk over de Floris
de Vijfdelaan, ze geven de oostrand van de wijk een
mooie afronding en ze vormen de beëindiging van de vier
doodlopende straten 
De twee langgerekte blokken met maisonettewoningen
hebben een belangrijke stedenbouwkundige functie als
eindmarkeringen van de woonvelden .
Het ensemble van bungalows aan de Karel de Grotelaan
is waardevol door de aantrekkelijke groene ligging en
afwijkende architectuur .
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente heeft het complex herenhuizen en
enkele bungalows aan de Karel de Grotelaan en het
kerkgebouw aan de Philips de Goedelaan aangewezen als
beeldbepalende panden. In dit rapport wordt voorgesteld
hieraan toe te voegen de parkflats aan de oostrand van
Wetering  en de twee blokken aan de Jan van Arkelstraat
en de Van Blankenheimstraat .
In de openbare ruimte bepaalt de ontwerpgreep van
het gazon direct tegen de gevel voor een groot deel de
ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke
tuinen van woonvelden 1 en 4).
In de Sonoystraat en Van Wesembeekstraat is de inrichting
van de openbare ruimte tussen de eengezinswoningen
onaangetast: voorgevel – stoep – gazon – heg met
achtertuinen. Dit ziet er verzorgd uit en maakt doorzichten
mogelijk. Dit is op de waardenkaart aangegeven met rode
pijlen .
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WAT KAN ER BETER?
De zigzaggende groenstructuur door de wijk is ontworpen
als een aaneengesloten groene zone. De voorzieningen,
zoals de twee scholen en de kerk, zijn daarin neergezet
als blokvormige, vrijstaande gebouwen. Hierdoor was
het mogelijk rondom de gebouwen het groen door te
zetten, zodat het beeld van één vloeiende zone in stand
bleef. Verdichten in de groenzone is een ingewikkelde
ontwerpopgave, waar niet te makkelijk mee om moet
worden gesprongen. Bijvoorbeeld: op het meest cruciale
punt in de zone – namelijk op de plek waar deze een knik
maakt – is recent het woningbouwcomplex Haemstedehof
gebouwd. Door de U-vorm van het gebouw is de
groenstructuur opgeknipt in twee aparte delen. Het was
logischer geweest hier een L-vormig gebouw te zetten of
een wat hogere blokvorm, zodat de eenheid van de zone
zichtbaar en voelbaar was gebleven. Omdat Wetering de

meest gave buurt van Westwijk is, is het aan te bevelen
verdere ontwikkelingen in de groenzone kritisch te bekijken.
De openbare ruimte is, in vergelijking met andere buurten,
verzorgd met volgroeide bomen, maar oogt op sommige
plekken schraal. Vooral op de plekken rond recent
geprivatiseerde woningen oogt het gefragmenteerd. Dit is
goed zichtbaar wanneer je de uniforme L-vormige heggen
in de Kenau Hasselaarstraat vergelijkt met andere straten
zoals de Ripperdastraat, waar deze weggehaald zijn.
Bij een groot aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
geplaatst. Ook zijn ingrijpende wijzigingen aan gevels
aangebracht, zoals de vervanging van houtwerk door
baksteen of kunststof platen. Gecombineerd met het
verdwijnen van uniforme erfafscheidingen levert dit een
gefragmenteerd beeld op.

NOTEN
1 NAi, Wiss D24, Brief van
Van Tijen aan Wissing, 7
oktober 1955
2 NAi, WISS, werkgroepbijeenkomsten.
3 Stadsarchief Vlaardingen,
Archief Patrimonium, inv nr.
38 Krantenartikel zonder
datum, omstreeks 1958.
4 Stadsarchief Vlaardingen,
Archief Patrimonium, inv nr.
38 Artikel in De Rotterdam, 5
november 1955.
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4 LAGE WEIDE
De buurt Lage Weide oogt rustig en uniform. Het is de enige buurt
in de Westwijk waar dezelfde wooneenheid (stempel) maar liefst
zeven keer herhaald is. Dat het ontwerp wat terughoudender is,
met minder variatie in woningtypes, betekent echter niet dat de
wijk saaier of monotoner is. De stempels ogen niet massaal door
de menging van etagebouw en laagbouw. Er is niet veel aan de
originele opzet gesleuteld. Er zijn nieuwe eengezinswoningen in de
centrale groenzone gebouwd, maar het idee van de doorlopende
zone is intact gebleven. Net als Wetering vraagt deze buurt om een
terughoudende en zorgvuldige houding ten opzichte van inbreiding
en vernieuwing.

DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep II, de jonge Vlaardingse architecten onder leiding van
Willem Wissing, werkte in 1955 aan de buurt Lage Weide. Van
Lage Weide is geen uitgebreide survey gevonden, zoals van de
overige drie buurten. Wel is bekend dat in Lage Weide zo’n 1100
woningen gebouwd moesten worden.

HET ONTWERPPROCES
Op 23 februari 1955 werd de eerste vergadering van Werkgroep II
georganiseerd. Aan de werkgroep namen de volgende architecten
deel: Willem Wissing (leiding van de werkgroep), Gilles Geluk, J.M.
Heikens, J. Nuyt, J. van Pelt, P.M. Pol, J. Roose en Dolf de Vos.
Behalve Wissing waren allen afkomstig uit Vlaardingen. Net als
bij Werkgroep I was wethouder De Bruyn voorzitter en architect
Auke Komter supervisor. De opzet van de werkgroep kwam ook
overeen. Iedereen mocht ideeën aandragen om uiteindelijk tot
een gezamenlijk eindresultaat te komen. Het valt op dat de jonge
Vlaardingse architecten nog erg zoekende waren naar een juiste
vorm voor een wijk voor 5000 mensen. Vooral architecten Nuyt
en Pol worstelden en namen erg veel verschillende woningtypes
met een wisselende oriëntatie en vormen in hun ontwerpen
De bouw van de Tramontawoningen, omstreeks 1959. [SAV]
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op, wat een rommelige indruk gaf. Terwijl in Wetering op
bepaalde plekken bewust gekozen werd voor hoogbouw
(hoger dan vier lagen) om een overgang of een entree te
benadrukken, leken de jonge architecten wat huiveriger
te zijn voor hoogbouw. Te veel ervan zou voor schaduw
zorgen, maar zonder werd de buurt misschien te saai.
Architect Vos zag bijvoorbeeld totaal af van hoogbouw, wat
supervisor Komter erg jammer vond omdat dit het geheel
wat ‘statisch’ zou maken. Andere architecten kozen ervoor
om enkele hoogbouwblokken aan de randen te bouwen,
zodat een afsluitende hoge grens gevormd werd. Komter
kon zich hierin beter vinden en merkte op dat het uitzicht
op hoogbouw mooier is als je over andere woningen
heen kijkt dan wanneer je er direct zicht op hebt.1 De
verkaveling van het woonveldje direct achter de winkelstrip,
waar middenstandswoningen moesten komen, zorgde
voor moeilijkheden. In elk ontwerp werd hier een aparte
verkaveling voor bedacht, maar Komter vond het bij alle

Ontwerpvariant van architect Roose, 1955. [NAi]
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ontwerpen te zwak.2
Na afloop van de werkgroepbijeenkomsten werd door
een kleinere groep toegewerkt naar een eindresultaat. De
groep bestond uit Komter, Wissing en architect-deelnemer
Van Pelt. Het ontwerp van Wissing had de meeste
invloed op het uiteindelijke ontwerp. Ook hij had voor de
werkgroepbijeenkomsten een variant ontworpen, waarin hij
één stempel maar liefst negen keer herhaalde. Bovendien
had hij op meerdere plekken aan de randen waterpartijen
bedacht. In het eindresultaat van Werkgroep II is veel
terug te zien van dit ontwerp, al werd het verlevendigd met
hoogbouw aan de randen en een laagbouwbuurtje dat leek
op het ontwerp van A.D. de Vos.

Sportvelden liggen in de verste hoek, terwijl het winkelblok
in de hoek het dichtst bij het wijkcentrum ligt.

RUIMTELIJKE LOGICA

DE VIER WOONVELDEN
Woonveld 1 was bestemd voor middenstandswoningen.
In elk van de vier vierkanten zijn vier woonblokken als
een molenwiek gerangschikt. Eén van de open hoeken is
dichtgezet met een blokje met garages. De architectuur
is redelijk intact, vooral de woningen in het zuidoostelijke
kwadrant van dit woonveld (tussen de Swammerdamstraat,
Planciusstraat, Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat)
zijn bijzonder. De daken zijn plat of hebben een zeer
lichte helling, al worden er steeds meer dakopbouwen
gerealiseerd. Door de vele voortuinen en de heggen heeft
het woonveld een groen karakter.

Net als bij de buurt Wetering is hier vastgehouden aan
het idee van vier woonvelden, met elk een eigen karakter,
gegroepeerd rondom een zigzaggende groene zone.

Woonveld 2 bestaat uit vier gelijke stempels uitgevoerd
in het bouwsysteem Tramonta, zeer waarschijnlijk

Ontwerpvariant van architect Nuyt, 1955. [NAi]

Ontwerpvariant van architect A.D. de Vos, 1955. [NAi]

Ontwerpvariant van architect Wissing, 1955. [NAi]

ontworpen door architect Romke de Vries. Elke stempel
is opgebouwd uit drie stroken eengezinswoningen van
twee bouwlagen en drie blokken van vier bouwlagen hoog,
op de hoeken met elkaar verbonden door lage garages
en een transformatorhuisje. Door een terugliggende
donkergrijze plint onder de vierlaagsblokken lijkt het alsof
de gebouwen iets zijn opgetild van het maaiveld. De drie
blokken omsluiten grote, maar intieme binnentuinen.
Ze zijn ingericht als grote grasvlaktes, met hier en daar
een boom of plantvak. De gazons van de binnentuinen
omspoelen de eengezinswoningen waardoor het gevoel
van een gebouwde eenheid groot is. De bewoners van
de eengezinswoningen aan de ’s Gravendamsestraat
zagen ooit in die gazons de ideale mogelijkheid om hun
achtertuinen te verlengen en dienden in 1965 een verzoek
daartoe in. De directeur van het Vlaardingse woningbedrijf
was tegen de verlenging van de tuinen: het zou de mooie
doorkijk op het gemeenschappelijke groen verstoren en de

Definitieve verkaveling van Werkgroep II voor Lage Weide, 1955. [NAi]
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Woonveld II.1, Planciusstraat

Woonveld II.3, Einthovenstraat

Woonveld II.2, Tramonta, samenhang bebouwing (bijzonder bouwsysteem, detaillering) en intacte openbare ruimte.

ruimtewerking schaden. Het verzoek van de bewoners werd
afgewezen, waardoor de doorkijkjes nog altijd bestaan.3 Het
Tramontacomplex is zowel in architectuur (geleding, kleur)
als in de inrichting van de openbare ruimte gaaf en bepaald
voor een groot deel de structuur en herkenbaarheid van
Lage Weide.
Woonveld 3 is opgebouwd uit exact dezelfde stempel
als die in woonveld 2. De stempels zijn echter niet in
één bouwsysteem uitgevoerd. Er is door verschillende
architecten en bouwers aan gewerkt. Ook Willem
Wissing ontwierp een wooneenheid, die hij de ACBwoningen noemde. Wissing experimenteerde in zijn
eigen bureau wel vaker met standaardplattegronden en
standaardwoningen. In Lage Weide lag een mooie kans
om de plannen in de praktijk te brengen. De wooneenheid
aan de Einthovenstraat bestaat uit grondgebonden
eengezinswoningen en drie portiekflats (een van 16
woningen, een van 24 woningen en een blok van 32
woningen).4 Door verwantschap in architectuur probeerde
Wissing een visuele eenheid te bewaken. Dat er aan dit
woonveld door verschillende architecten is gewerkt zie
je direct. De samenhang binnen het woonveld is minder
groot, de openbare ruimte minder rijk en er zijn in de,
inmiddels particuliere, eengezinswoningen veel wijzingen
doorgevoerd. De achtertuinen, die in het Tramontacomplex
nog omspoeld zijn door grasvelden, zijn hier wel verlengd.
De meest gave stempel is de meest oostelijke in het
woonveld (ter weerszijden van de F.C. Dondersstraat).
Vooral de drie hoogbouwblokken met maisonnettewoningen,
die door middel van een doorlopende galerij met elkaar
verbonden zijn, zijn door hun samenhang met de openbare
ruimte interessant.
Woonveld 4 bestaat uit drie stempels. Het zijn voornamelijk
grondgebonden eengezinswoningen van twee bouwlagen,
met langs de Dirk de Derdelaan twee woongebouwen
van vijf bouwlagen. Een architectonische en typologische
bijzonderheid in dit woonveld zijn de drie woonblokken
van drie bouwlagen hoog die in de centrale groenzone zijn
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gebouwd. De architect was Dolf de Vos. Tussen die drie blokken
staan twee recenter gebouwde woonblokken van twee bouwlagen.
DE RANDEN
Langs het water van de noordrand staan drie ensembles van hoge
maisonnetteflats, garages en lage eengezinswoningen. Omdat deze
laatste twee evenwijdig aan het water staan blokkeren ze het zicht op
het water.
De oostrand van de wijk wijkt af. Ten tijde van het ontwerp van de
Westwijk werd er vanuit gegaan dat in de toekomst Vlaardingen
nog verder zou moeten uitbreiden. Daarvoor was al in het
Uitbreidingsplan ruimte gereserveerd ten noorden van de aan te
leggen rijksweg, de huidige A20. Deze noordelijk gelegen wijk zou
door een noord-zuidverbinding met de Westwijk worden verbonden.
Van de kaart is af te lezen dat de Dirk de Derdelaan de twee
buurten met elkaar zou verbinden. Aangezien de noordelijke wijk er
uiteindelijk niet is gekomen heeft de Dirk de Derdelaan deze functie
nooit hoeven vervullen. Rond het noordelijk deel van de laan is nog
steeds te zien dat ruimte is vrijgehouden om de weg ooit nog te
kunnen verbreden. Deze ruimte draagt nu als erfenis van de vroegere
ambities veel bij aan het groene, weidse karakter van het gebied.

Noordelijk deel Dirk de Derdelaan: de breedte herinnert aan de
vroegere plannen voor een verbindingsweg.

Luchtfoto van Lage Weide omstreeks 1960. [SAV]
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Winkelcentrum aan de Dirk de Derdelaan. Foto omstreeks 1960. [SAV]

In de westrand van de buurt werden vier vijverkommen
gegraven. Deze waterpartijen komen op meerdere
plekken in Westwijk voor. Het water verhoogde niet alleen
de verblijfskwaliteit: de afgegraven grond werd ingezet
voor de ophoging van wegen in de wijk. Tussen de
vijverkommen waren in de oorspronkelijke plannen vier
langgerekte blokken eengezinswoningen en vier hoge
woontorens geprojecteerd. De typologie van de vier stroken
eengezinswoningen is zeldzaam: op de koppen zijn vijf
garages geïntegreerd in het blok. Uiteindelijk zijn er maar
twee woontorens uitgevoerd, de twee lege plekken zijn in de
jaren tachtig opgevuld met een naar binnen gekeerd, laag
woningcomplex in een witte baksteen.
DE CENTRALE GROENSTROOK
In de centrale groenzone zijn nieuwe grondgebonden
woningen gebouwd. Ze zijn tegen de randen gezet,
waardoor het idee van een doorlopende groenzone intact
is gebleven. Vijf bouwwerken (scholen en een kerk) zijn
hiervoor gesloopt.

De flat aan de Dirk de Derdelaan fungeert als visuele beeinding van de
Floris de Vijfdelaan. Foto omstreeks 1960. [SAV]

HET WINKELCENTRUM
De winkelblokken in de vier buurten werden pas later
gebouwd. Aan het winkelblok in de zuidoosthoek van
Lage Weide (langs de Dirk de Derdelaan) werd al in 1956
ontworpen door architectenbureau Spruijt en Den Butter
uit Schiedam. Uit archiefbronnen blijkt dat het uiteindelijk
uitgevoerde ontwerp op naam staat van Gemeentewerken.
Het volume en de hoogte van het gebouw waren in beide
plannen identiek, alleen de architectuur versimpelde
iets. Het blok werd namelijk rond 1961 gebouwd met het
Panagro, Larsen&Nielsen bouwsysteem, dat gelijktijdig
werd ingezet voor de bouw van 756 woningen in de
Zuidbuurt. Het winkelgebouw is zo dicht mogelijk tegen het
wijkwinkelcentrum geprojecteerd, net als de winkelblokken
in de andere drie buurten. Het was de bedoeling dat zo één
groot winkelgebied zou ontstaan.
HOOGBOUW
De flat aan de Dirk de Derdelaan is dertien bouwlagen
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hoog. Deze flat fungeert als visuele beëindiging van de
Floris de Vijfdelaan en is een van de hoogste bouwwerken
in de Westwijk.

WAT MAAKT LAGE WEIDE BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Lage Weide op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te vinden
in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in structuren
en onbebouwde ruimten zoals een autoroute, een mooie
waterloop of een langgerekte groenzone. Daarnaast kan
kwaliteit zitten in de historische betekenis van een gebouw
of groep gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van een
bijzonder bouwsysteem of een zeldzaam woningtype. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.
OP BUURTNIVEAU
De stedenbouwkundige opbouw van Lage Weide bestaat
uit een centrale zigzaggende groenzone waaromheen
vier woonvelden zijn gegroepeerd. Deze opbouw is intact,
ondanks de verdichting van de centrale groenzone.
In het oosten is de brede groenstrook langs de Dirk de
Derdelaan en het verlengde daarvan (Het Paadje) een
mooie overgang naar de buurt Lage Weide. De breedte
herinnert aan de voorgenomen, maar nooit uitgevoerde,
verbindingsweg met de Broekpolder. De groenzone heeft
een rustige maar rijk aandoende inrichting.
De centrale groenzone is weliswaar verdicht met
nieuwbouw, maar zo dat het nog altijd herkenbaar is als
aaneengesloten groengebied. Ondanks de nieuwbouw
in de centrale groenstrook wordt deze nergens volledig
geblokkeerd of onderbroken. Door de hele zone is een
wandelpad aangelegd, dat van het winkelcomplex aan de
Dirk de Derdelaan tot ongeveer aan het parkeerterrein bij

de Zeemanstraat loopt. Hierdoor is de opzet van deze
groenstrook goed te ervaren. Het wandelpad zou zelfs nog
doorgetrokken kunnen worden de buitenrand. 
Het gebied aan de westrand van de buurt, met de
woningen aan de vijverkommen (Boerhaavestraat) is van
hoge ruimtelijke kwaliteit. 
OP ENSEMBLENIVEAU
Het complex Tramonta heeft een hoge stedenbouwkundige
en architectonische waarde. Door de toepassing van dit
bouwsysteem in vier stempels, zijn zij bepalend voor
de stedenbouwkundige structuur van de buurt. Daarbij
hebben de verschillende complexen een eigen kleur (de
kozijnen, de deuren van het portiek en de garagedeuren).
Hoewel nader onderzoek moet uitwijzen of deze kleuren
origineel zijn, spelen de kleuren een belangrijke rol in de
oriëntatie en herkenbaarheid in de buurt. 
Ook op architectonisch niveau zijn de Tramontacomplexen
van waarde. De architectuur is zorgvuldig (geprofileerd
gevelbeeld, ritmiek in de gevel door middel van de glazen
stijgpunten) en relatief ongeschonden. 
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente heeft het voormalige tankstation (nu
autodealer) aan de Buys-Ballotlaan aangewezen als
beeldbepalend pand. In dit rapport wordt voorgesteld het
gehele Tramontacomplex (door de architectonische en
stedenbouwkundige gaafheid) , de drie woonblokken
aan de Lorentzstraat van Vlaardingse architect Dolf de
Vos uit 1958 (door de bijzondere gebouwtypologie en
architectuur) , de villa op de hoek van de Zeemansstraat
en Lorentzstraat , de eengezinswoningen in de
zuidoosthoek (vanwege architectonische gaafheid,
nr 5) en de stempel in de noordoosthoek (vanwege
architectonische gaafheid)  ook aan te merken als
beeldbepalend. Op de waardekaart staan deze complexen
in lichtrood aangegeven.
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De hoge flat aan de Dirk de Derdelaan is van
stedenbouwkundige waarde. Het gaat hier niet om de
architectuur, maar om de waarde van het gebouw als
oriëntatiepunt, als visuele beëindiging van de Floris de
Vijfdelaan en als stedenbouwkundige wand voor de
achterliggende woningen.
De twee woonflats aan de Boerhaavestraat zijn van waarde
als markering en afsluiting van de westelijke rand van de
buurt.
De inrichting van de openbare ruimte tussen de
eengezinswoningen in woonvelden 2 (Tramonta) en 4 is
onaangetast. Stroken gazon scheiden de achtertuinen
en de stoep. Dit ziet er verzorgd uit en maakt doorzichten

mogelijk. Dit is op de waardekaart aangegeven met rode
pijlen. 
De eengezinswoningen in het zuidoostelijke kwadrant van
woonveld 1 (tussen de Swammerdamstraat, Planciusstraat,
Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat) zijn in architectuur
uitermate gaaf. Vooral het licht hellende dakvlak met de
korte opstaande rand is een bijzonderheid. Dakopbouwen
zijn hier af te raden.

WAT KAN ER BETER?
Bij een groot aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
gezet. Wanneer eengezinswoningen onderdeel uitmaken
van een stempel vervlakt dit de ritmiek in hoogtes.
Gecombineerd met het verdwijnen van uniforme
erfafscheidingen levert dit een gefragmenteerd beeld
op. Voor de toekomst zijn dakopbouwen af te raden in
het gehele Tramontacomplex en in het zuidoostelijke
kwadrant van woonveld 1 (tussen de Swammerdamstraat,
Planciusstraat, Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat).

In de meest oostelijke stempel van woonveld 3 (rondom
de F.C. Dondersstraat) is de samenhang tussen
architectuur en openbare ruimte groot. De hoogbouw
met maisonnettewoningen is daarnaast typologisch,
architectonisch en wat betreft gaafheid van waarde. 

Drie woonblokken aan de Lorentzstraat van Vlaardingse
architect Dolf de Vos uit 1958.

Villa op de hoek van de Zeemansstraat en Lorentzstraat.
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Tramonta-complex.

Hoogbouw langs de westrand van de buurt.

NOTEN
1 NAi, archief KOMT, Vergadering Werkgroep
II, 9 juni 1955
2 NAi, archief KOMT, Vergadering Werkgroep
II, 9 juni 1955.
3 Stadsarchief Vlaardingen, Archief van
het Woningbedrijf, toegangsnummer 143,
Brief van de directeur van het woningbedrijf
aan Burgemeester en Wethouders van
Vlaardingen, 22-7-1965.
4 NAi, Archief WISS, r54-r58, tekeningen
ACB principe voor Lage Weide, Vlaardingen.

Lage Weide in aanbouw, omstreeks 1957. [SAV]
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5 HOOGKAMER
Hoogkamer is vernoemd naar een oude boerderij die
gelegen is ten westen van de wijk. De buurt onderscheidt
zich nadrukkelijk van de andere drie buurten Wetering,
Lage Weide en Zuidbuurt door het grote gebaar dat in het
stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt. Terwijl de overige
drie buurten allemaal vrij strikt volgens de wijkgedachte
ontworpen waren (buurten voor ongeveer 5000 inwoners,
verdeeld in meerdere wooneenheden of stempels) werd
dit idee in Hoogkamer losgelaten. In plaats van vier
woonvelden met een eigen karakter door toepassing van
verschillende stempels, kreeg Hoogkamer vier woonvelden
bestaande uit één ‘reuzenstempel’, die (met hier en
daar kleine wijzigingen) op alle vier de woonvelden werd
herhaald. Hiermee werd zodoende een stedenbouwkundig
niveau, die van de identieke, kleinschalige wooneenheid,
overgeslagen.1 De relatief grote schaal werd ook zichtbaar
door de vele middelhoge en lange bouwblokken, uitgevoerd
in een nieuw prefab woningbouwsysteem: Dura-Coignet.
Toch oogt de wijk niet eentonig. Dat heeft te maken met
een rijke variatie in architectuur en woningtypologieën
(met name in de randen, waar relatief veel woningen
voor de rijkere middenklasse gebouwd werden), en een
ruime opzet van de bouwblokken op de verschillende
woonvelden met beschutte gemeenschappelijke tuinen.
De wat grootschaligere opzet van de buurt lijkt er juist
voor gezorgd te hebben dat de ‘spankracht’ van het
oorspronkelijke ontwerp groot is. Met andere woorden:
ondanks een aantal inbreidingen (Melis Stokelaan),
opgetopte eengezinswoningen en verlengde achtertuinen,
zijn er nog genoeg karakteristieken die de wijk kenmerken,
die gekoesterd en voor de toekomst ingezet kunnen worden
(zie kopje ‘wat maakt Hoogkamer bijzonder?’).

Atelierwoningen in woonveld IV, gebouwd
in 1959.
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DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep I - de ervaren architecten onder leiding van
architect Van Tijen, ging na Wetering aan de slag de buurt
Hoogkamer, de zuidwestelijke kwadrant van de Westwijk.
Voorafgaand aan de ontwerpfase was voor elk van de
vier buurten onderzocht hoeveel woningen en welke
voorzieningen er nodig waren. In deze ‘survey’, gemaakt
in februari 1956, werd voor Hoogkamer vastgelegd dat
er voor 3860 personen in totaal 1103 huizen gebouwd
moesten worden. De cijfers hieronder zijn overgenomen
uit deze survey, en laten de gedroomde aantallen zien. De
werkelijkheid wijkt enigszins af van de cijfers.
263 woningen (34 middenstands- en 229
arbeiderswoningen) in woonveld 1
218 woningen (28 middenstands- en 190
arbeiderswoningen) in woonveld 2
355 woningen (46 middenstands- en 309
arbeiderswoningen) in woonveld 3
202 woningen (26 middenstands- en 176
arbeiderswoningen) in woonveld 4
50 winkels (25 wijk- en 25 buurtwinkels) met ong. 30

Uitsnede van het vlekkenplan van Van Tijen en Wissing voor de buurt
Hoogkamer. Op deze onderlegger maakten de architecten hun ontwerpen,
tekening omstreeks 1954. [NAi]

bovenwoningen
18 bedrijven met ong. 15 bovenwoningen
20 woonwerkwoningen
2 scholen voor voortgezet onderwijs
2 scholen voor lager onderwijs
1 gymzaal
8,4 ha voor vrij spel
0,4 ha (een veld van 50 x 80) voor schoolsport
0,4 ha voor een schooltuin nabij een school
2 ha buurtgroen

HET ONTWERPPROCES
De bijeenkomsten van werkgroep I startten in januari
1956. De uitvoering van de wijk geschiedde pas rond
1960, de aanleg van de groenvoorziening in 1964. De
werkgroep nam in de eerste bijeenkomst de resultaten
door die geboekt waren in de Wetering en Lage Weide
en besprak daarbij ook ‘de diverse problemen rondom
de 4-hoogbouw, de galerijbouw, de bergingen, de hoge
flatbouw en de maisonnettes’. De problemen werden in de
notulen niet gespecificeerd.2 Waarschijnlijk gaat het om
zaken die in veel andere wijken in Nederland ook speelden;

Het tweede voorstel van architect Van den Broek en Bakema, maart 1956.
[NAi]

bij 4-hoogbouw bijvoorbeeld was net geen lift verplicht wat
veel trappenlopen betekent, de locatie van bergingen op de
begane grond resulteerde in ‘dode’ plinten en maisonnettes
bleken relatief duur om te bouwen.
Tijdens de daaropvolgende bijeenkomst op 1 maart
presenteerden de architecten hun eerste plannen voor
Hoogkamer. In het plan van architect Den Butter zou een
flat van 14-hoog als baken vlakbij het station komen. In
tegenstelling tot de andere deelnemers nam hij de route
naar het station (de Dr. Wiardi Beckmansingel, met toen
nog de werknaam ‘Stationssingel’) ook op zijn plan. De
route liet hij begeleiden door aan de ene zijde blokken van
vier hoog en aan de andere zijde ‘parkflatjes’ langs het
water. Architect Groosman had gezocht naar een ‘figuur’
door de wijk, gevormd door flats van vier hoog en zes hoog.
Ontwerper Steensma presenteerde wederom een plan met
een consequente noord-zuidsituering, hetgeen hij ook voor
Weteringen had gedaan. Nadat alle plannen besproken
waren, bracht wethouder De Bruijn een essentieel
punt naar voren: in de plannen moest ruimte zijn voor
voldoende woningwetwoningen. Woningen gerealiseerd in
systeembouw mochten namelijk buiten de jaarlijks aan de

Het tweede voorstel van architect Steensma, maart 1956. [NAi]
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gemeente toegekende contingenten gesteld worden. Hoe
meer systeembouw, hoe sneller en meer er gebouwd kon
worden. Kortom, de aanwezigen werden met huiswerk weer
naar huis gestuurd.3
De tweede bijeenkomst volgde kort op de eerste. Nieuwe
maquettes kwamen op tafel, waarbij Groosman en Den
Butter samen een model hadden gemaakt, met een
duidelijke omranding van de groene middenstrook. Architect
Steensma had de buurt spectaculair vorm gegeven met
twee ellenlange geknikte blokken, die door hun omvang
ruimte lieten voor grote tuinen (Bijlmer avant-la-lettre).
Van Tijen had zelf ook een nieuwe maquette waarop hij
de maten groter had gemaakt, maar nog niet tevreden
was over de verkaveling. Om inspiratie op te doen op het
gebied van de maatvoering van de blokken en het gebruik
van de tuinen, werd begin mei een excursie met een
autobusje georganiseerd naar de wijken Babberspolder
in Vlaardingen, Morgenstond in Den Haag, Kleinpolder,
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam en de Nieuwlandse
polder in Schiedam. De bedoeling was de maquettes
indien nodig aan te passen, mee te nemen en nogmaals
te bespreken.4 Bij dit overleg, begin mei, werd duidelijk dat

Maquette met onbekende maker, waarschijnljik die van Groosman en Den
Butter. [NAi]

40

VLAARDINGEN WESTWIJK

Van Tijen het meeste enthousiast was over de plan van
Groosman en Den Butter, volgens Van den Broek omdat
dit een beproefd ontwerp zou zijn. Hij had ook kritiek op de
vrij stenige inrichting van de centrale groenzone met drie
grote scholen (overigens nog altijd een pijnpunt in de wijk).
Het contrast met het plan van het architectenduo Van den
Broek en Bakema was groot: zij hanteerden in hun ontwerp
een vaste stempel, met een ‘zekere maat’ zoals zij het
zelf noemden, die variabel in te delen was. Van Tijen vond
deze units echter te klein. Hij nodigde aan het einde van de
vergadering architecten Groosman en Den Butter samen
met Steensma en Boon uit hun ontwerp verder uit te werken
tot het eerste conceptontwerp van de werkgroep.5
In juli 1956 was het voorlopige resultaat gereed en konden
de maquette en tekeningen besproken worden. In deze
vergadering zou de werkgroep tot een overeenstemming
moeten komen zodat een definitief uitbreidingsplan
opgesteld kon worden. Van Tijen presenteerde het ontwerp.
Als besparing op kosten van aanleg en onderhoud werd
de wijk slechts daar opgehoogd waar het daadwerkelijk
nodig was. Op een foto net na de bouw van de woningen
(volgende pagina) aan de Melis Stokelaan is dat goed te

Het voorlopige resultaat, zoals gepresenteerd in
juli 1956. [NAi]

zien: de tuinen van de eengezinswoningen hadden een
verloop van ongeveer een meter. Later is blijkbaar de
hele wijk alsnog opgehoogd, want daar is nu niets meer
van te zien. Hier hebben we geen bewijs voor gevonden.
Groosman vroeg zich af of de besparingen niet voor
de woningbouw aangewend konden worden, waarop
wethouder De Bruijn met zijn antwoord (‘tussen gronden woningbouwpolitiek is geen relatie mogelijk’) een
kijkje in de gemeentelijke keuken bood. Naar aanleiding
van het voorliggende plan werd gediscussieerd over
de woningen die ter weerszijden van het scholenterrein
geprojecteerd waren. Wethouder De Bruijn vroeg zich af of
een van de twee clusters tweehoogbouw ook speciaal tot
bejaardenbuurtje bestemd kon worden, in plaats van deze
bejaardenwoningen over de twee groepjes te verdelen. Bij
een clustering zou het volgens De Bruijn mogelijk zijn enige
gemeenschappelijke voorzieningen voor deze doelgroep op
te nemen (een bibliotheekje, biljartkamer, televisie). Bakema
en Groosman vonden dit geen goed idee, waarom is niet
duidelijk. Bakema twijfelde vervolgens nog over de situering
van de blokjes eengezinswoningen langs de twee straten
ter weerszijden van het schoolplein. De straten lopen op
de plannen niet evenwijdig en konden daarom verstorend

Maquette met het definitieve resultaat van Werkgroep I. [NAi]

werken, aldus Bakema. Omdat men niet meteen tot een
sluitende oplossing kwam, beloofde Van Tijen daarom
de situatie ter plekke te gaan bekijken. Uit de huidige
situatie blijkt dat alle blokjes uiteindelijk loodrecht op de
straatrichting zijn geplaatst.
Als laatste discussieerden de werkgroepleden over de
beplanting, overigens een van de weinige keren dat over
dit onderwerp aantekeningen zijn gevonden. Vooral de
brede groenstroken tussen straat en etagebouw (van vier
lagen) waren volgens Bakema kwetsbaar, waarop Van
Tijen reageerde dat ze onmogelijk in plaats daarvan vijftien
meter brede trottoirs aan konden leggen. Hier eindigde
ook meteen de discussie. Volgens van Tijen was het punt
‘groen’ niet noodzakelijk om het uitbreidingsplan te laten
vaststellen. De wijze van beplanting zou te zijner tijd door
de gemeente en de plantsoenendienst grondig bekeken
worden.6 Op deze opmerkingen na was iedereen het
eens over het door Van Tijen in te dienen plan van deze
werkgroep.

DE RUIMTELIJKE LOGICA
De ruimtelijke opbouw van Hoogkamer is hetzelfde als
die van Wetering, Lage Weide en Zuidbuurt: het zijn vier
woonvelden gegroepeerd rondom een zigzaggende groenen voorzieningenstructuur. Eén groot verschil valt direct
op. De woonvelden bestaan niet meer uit een herhaling
van kleinere eenheden (de stempels of wooneenheden),
maar zijn in feite één vergrote stempel. De reden waarom
de werkgroep afgestapt was van de stempel, wordt niet
duidelijk uit de archiefstukken, maar kan wel achterhaald
worden wanneer gekeken wordt naar architect Van Tijen’s
ideeën over een goede leefomgeving op dat moment. Al in
het ontwerp voor de wijk Babberspolder had Van Tijen zich
niet precies aan de hiërarchische opbouw gehouden zoals
de wijkgedachte die voorschreef en ontwierp hij relatief
grote wooneenheden. In de eerste twee buurten van de
Westwijk (Wetering en Lage Weide) zijn wel wooneenheden
toegepast, maar met een beperkte herhaling. Intussen
hadden bewonersonderzoeken aangetoond dat bewoners
de wooneenheid als een toevallige groep woningen

Boven: in Hoogkamer wordt vier keer één grote
stempel gebruikt. Op de foto is de opbouw ervan
goed te zien: dit stempel bestaat uit twee haaks
op elkaar georiënteerde bouwblokken, met aan
de korte zijde een blok met zes bouwlagen of vier
bouwlagen op een plint, en aan de lange zijde een
blok van vier bouwlagen op een plint. Dwars op dit
laatste blok staan strookjes van twee woonlagen of
drie woonlagen zoals op de foto de stempel aan de
Coornhertstraat / Geert Grootelaan (woonveld 3).
Foto omstreeks 1960. [SAV]
Rechts: zicht vanaf de Melis Stokelaan op de
tuinen van de eengezinswoningen. Ze liggen deels
verdiept, wat aangeeft dat aanvankelijk enkel de
grond direct rondom de woningen werd opgehoogd.
Zo kon bespaard worden op kosten van aanleg en
onderhoud. Foto omstreeks 1960. [SAV]
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beschouwden en niet als hun ‘territorium’, waarmee de
vermeende sociologische betekenis die architecten eraan
toeschreven volgens Van Tijen kwam te vervallen.7 Hij zag
de wooneenheid als een te kleine verkavelingseenheid.
Bij een grootschalige herhaling ervan kon een ‘gevaarlijke
starheid’ ontstaan.8 Vermoedelijk is dit de reden dat Van
Tijen in Hoogkamer al vroeg in het ontwerpproces zijn
voorkeur uitsprak voor het plan van Groosman en Den
Butter. Het is opvallend te zien hoe de stedenbouwkundige
opvattingen al binnen enkele jaren veranderden, maar ook
dat het vlekkenplan van Van Tijen blijkbaar flexibel genoeg
was om dit toe te laten.
DE VIER WOONVELDEN
In Hoogkamer is vier keer dezelfde stempel herhaald. Er
zijn twee subvarianten, het verschil wordt bepaald door
de oriëntatie van de eengezinswoningen. De stempels op
woonveld 1 en 3 zijn hetzelfde. Ze zijn ten opzichte van
elkaar gespiegeld geprojecteerd. Deze stempel bestaat uit
twee haaks op elkaar georiënteerde bouwblokken, met aan
de korte zijde een blok met zes bouwlagen (op woonveld
1 bestaande uit maisonnettewoningen) of vier bouwlagen
(woonveld 3) op een plint, en aan de lange zijde een blok
van vier bouwlagen op een plint. Dwars op dit laatste blok
staan zes strookjes van twee woonlagen (woonveld 1) of
drie woonlagen (woonveld 3, 48 atelierwoningen aan de
Coornhertstraat, in 1959 ontworpen door architect A.D.
de Vos), met de achtertuinen tegen elkaar. De voorgevels
zijn naar elkaar gericht, met een vrij brede groenstrook
ertussen. Die groenstroken lopen over in een groter
gemeenschappelijk groen. Een bijzonderheid is dat dit
gemeenschappelijk groen voor de flatbewoners direct te
bereiken was met een achteruitgang. Dit lijkt logisch, maar
werd toch vaak achterwege gelaten, vanwege kosten,
omdat het bouwsysteem dit niet toeliet en vanwege de
sociale veiligheid (vergelijk bijvoorbeeld met de Tramonta
flatwoningen in Lage Weide waar dit niet mogelijk is). Het
resultaat was een prettige ruime woonomgeving met door de haakse plaatsing van de eengezinswoningen ten
opzichte van het langgerekte woonblok - zoveel mogelijk
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privacy en een logische, vloeiende groenstructuur. Het
is een duurzame opzet gebleken: het oogt niet snel
rommeliger door de strakke begrenzing van de voorgevels
van de eengezinswoningen (voortuinen ontbreken) en de
achtertuinen kunnen niet verlengd worden.
De andere stempels op woonveld 2 en 4 zijn eveneens
gespiegeld en gedraaid ten opzichte van elkaar en bestaan
ook uit twee haaks op elkaar georiënteerde bouwblokken,
met aan de korte zijde een blok met vier bouwlagen op een
plint, en aan de lange zijde ook een blok van vier bouwlagen
op een plint. Dwars op dit laatste blok zijn vijf strookjes
van twee woonlagen (eengezinswoningen) gebouwd, die
anders dan in woonveld 1 en 3, allemaal een achtertuin
op het zuiden hebben en hun voordeur op het noorden.
Ook door deze woonvelden loopt veel gemeenschappelijk
groen, maar het oogt krapper door de situering van de
eengezinswoningen. Vooral nu er overal schuttingen zijn
geplaatst en sommige achtertuinen zelfs verlengd zijn wordt
het beeld rommelig.
Alle langgerekte blokken in de stempels (de zeven blokken

aan de Vossiusstraat, Datheenstraat, Coornhertstraat,
Geert Grootelaan, Van Baerlestraat), met uitzondering
van het maisonnettewoonblok in het eerste woonveld, zijn
met het bouwsysteem Dura-Coignet gemaakt. In totaal
zijn dit 512 woningen.9 De blokken zijn te herkennen aan
hun uitzonderlijke lengte, de inpandige balkons, de zware
kolommen op de begane grond en aan de geribbelde
betonplaten naast de garages. Toentertijd was het DuraCoignetsysteem een noviteit. De Rotterdamse aannemer
Dura introduceerde in de jaren vijftig vanuit Frankrijk het
prefab bouwsysteem van betonnen elementen Coignet in
Nederland. Met behulp van architect Groosman werd het
systeem aangepast aan de Nederlandse bouwregelgeving.
Groosman realiseerde in de zestiger jaren, samen met
Dura, in de regio Rotterdam op verschillende locaties deze
woningen.10
Ook in Hoogkamer tekende hij voor de blokken. Omdat het
bouwsysteem nog onbekend was, bezocht een speciale
commissie (waarin onder andere wethouder De Bruijn
en enkele gemeenteraadsleden zitting hadden) in 1961
de fabriek van Dura-Coignet. Hoewel het bezoek te kort

Woonveld III.2

Langgerekt bouwblok in het Dura-Coignet bouwsysteem aan
de Vossiusstraat.

Gemeenschappelijke tuin achter de Vossiussstraat.

Woonveld III.3. Atelierwoningen, architect A.D. de Vos, 1959. [SAV]

Eengezinswoningen met later opgetopte tweede verdieping,
haaks op de Dura-Coignet blokken.
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was ’om bij deze radicale omwenteling in bouwwijze, alle
indrukken goed te kunnen verwerken’, zag de commissie
dat het systeem goede mogelijkheden bood. Wel merkte
de commissie een aantal tekortkomingen op, zoals een
onhandige naar binnen open draaiende doucheceldeur
en een niet geïsoleerd trappenhuis. Daarbij leek de het
commissie goed dat in samenwerking met een architect
een soort bewoningsvoorschrift werd samengesteld, waarin
de aandacht werd gevestigd op bepaalde punten die bij het
wonen in een dergelijke systeemwoning in acht genomen
zouden moeten worden, zoals de spijkerbaarheid van
wanden en vloeren en het regelmatig ventileren.11
RIJKE RANDEN
Grofweg bestaat Hoogkamer uit stempels en randen. Net
als in Wetering en Lage Weide zijn de randen van de buurt
benadrukt door rijen van compacte woonblokjes dwars
op het water. Anders dan in Wetering en Lage Weide
is het water hier minder benut als ontwerpthema, door
bijvoorbeeld de aanleg van vijverkommen of de plaatsing
van een deel van een gebouw in het water. Langs de
randen is het rustig wonen, en daarom verrezen hier

woningen voor de (rijkere) middenklasse. Overigens werd
voor deze doelgroep een grotere variatie aan woningen
aangeboden dan in de andere buurten (het villagebied in
Wetering niet meegerekend). Een verklaring hiervoor is niet
gevonden. Met name de zeven blokjes aan de westrand
zijn typologisch en architectuurhistorisch interessant.
Het zijn combinaties van drie drive-inwoningen. Hier
is geen standaardoplossing gebruikt. Het ontwerp is
volledig toegespitst op deze plek: de woning op de kop is
georiënteerd op de groengordel rond de wijk. Er is veel
aandacht besteed aan de architectuur, de vensters, trap en
inpandige balkons.
Ondanks de discussies die er eerder waren over de
hoge bouwkosten van maisonnettewoningen zijn ze
ook in Hoogkamer weer toegepast. De vier blokjes in
de zuidrand bestaan elk uit acht maisonnettes op een
plint met garages. De vijf blokken in het noorden en de
zeven blokken in het oosten zijn ‘normale’ gestapelde
woningen. De blokken in het oosten maken tevens deel uit
van de stedenbouwkundige compositie van de Dr. Wiardi
Beckmansingel, een belangrijke route richting het station.
Het routeontwerp wordt besproken in het hoofdstuk over de

Zuidbuurt.
In het meest zuidwestelijke gedeelte van Hoogkamer
ligt een veld met vier oost-west georiënteerde stroken
van drie bouwlagen op een plint van garages. De
gemeenschappelijke tuinen tussen de blokken zijn
tegenwoordig afgesloten.
DE CENTRALE GROENSTROOK
In vergelijking met de buurten Wetering en Lage Weide
is de centrale groenzone in Hoogkamer minder goed
uitgewerkt. Hier was nooit een directe route door het
groen mogelijk door het winkelblok in de noordoosthoek,
dat groter is uitgevoerd dan aanvankelijk het idee was.
Daarnaast waren de drie scholen en de kerk forser dan
gepland, waardoor het concept van losse blokken in het
groen al vanaf het begin moeilijk te ontdekken was. Het
sportveld en een deel van de groenzone is opgeofferd aan
nieuwbouwwoningen, die qua architectuur goed in de wijk
passen, maar stedenbouwkundig wat moeizaam ingepast
zijn. De leegstaande kerk wacht op sloop of herbestemming.
De drie villawoningen nabij de kerk (Gansfoortstraat) waren
bestemd voor de arts, notaris en dominee en zijn om die

Rijke randen

Vijf blokken met etagewoningen begrenzen de wijk in
het noorden, Roemer Visscherstraat.
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De zeven blokken etagewoningen langs de oostelijke rand van
Hoogkamer (Coornhertstraat/Datheenstraat) spelen ook een rol
als ritmische begeleiders van de Dr. Wiardi Beckmansingel.

De zuidelijke rand wordt gevormd door vier blokken met
elk acht maisonnettes, Coornhertstraat.

De zeven blokjes aan de westrand bestaan uit drie
drive-inwoningen. De woning op de kop is georiënteerd
op de groengordel rond de wijk, Vossiusstraat/Roemer
Visscherstraat.

reden centraal in de wijk gesitueerd.
HET WINKELCENTRUM
Ten noorden van woonveld 4 is een ruim bemeten
winkelcentrum gebouwd, bestaande uit een oost-west
georiënteerde winkelplint met daar bovenop drie noord-zuid
georiënteerde woongebouwen met maisonnettes. Het idee
van een autovrije winkelzone met etalages lijkt geïnspireerd
op het concept van de Rotterdamse Lijnbaanwinkels.
Zowel architectonisch als typologisch is het een interessant
complex. De gemeente Vlaardingen heeft het complex reeds
aangewezen als beeldbepalend pand.
HOOGBOUW
De twee hoogste gebouwen in Hoogkamer zijn beide
georiënteerd op de Dr. Wiardi Beckmansingel (een flat van
veertien bouwlagen in de zuidoosthoek en een woonblok
van zes bouwlagen op een plint in de noordoosthoek)
waar ze een stedenbouwkundig functie vervullen binnen
de compositie van deze route. Hier wordt uitgebreid op
ingegaan in het hoofdstuk over de Zuidbuurt.

Bebouwing in de groenstrook

Winkelcentrum

Hoogbouw

Kerk aan de Van Maerlantlaan met gazon direct tegen de
rooilijn.

Het winkelcomplex aan de Van Baerlestraat, door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand. [SAV]

De twee hoogste gebouwen in Hoogkamer zijn beide
georiënteerd op de Dr. Wiardi Beckmansingel. Hier de
flat aan de Coornhertstraat.
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WAT MAAKT HOOGKAMER BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Hoogkamer op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. Door bij toekomstige
ontwikkelingen rekening te houden met de bestaande
kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.
OP BUURTNIVEAU
Behoud en versterk de heldere, en nog altijd uiterst
herkenbare, stedenbouwkundige opbouw van Hoogkamer,
die bestaat uit een centrale (oorspronkelijk aaneengesloten)
zigzaggende groenzone waaromheen vier woonvelden zijn
gegroepeerd.
In tegenstelling tot Wetering en Lage Weide, waar elk
van de vier woonvelden een eigen stedenbouwkundige
opbouw heeft, is dat in Hoogkamer niet het geval. De
architectonische uitwerking van de eengezinswoningen
verschilt wel per woonveld. Behoud van deze
architectonische afwisseling zorgt voor herkenbare plekken
en een gevarieerd beeld.
Door de ruime opzet van woonvelden komt ook het
gemeenschappelijke groen ertussen goed tot zijn recht. Hier
krijg je werkelijk het idee van gebouwen op een doorlopend
groen tapijt, iets dat in andere buurten, vooral de Zuidbuurt,
door de krap bemeten opzet minder goed uit de verf komt.
Omdat er direct toegang tot de gemeenschappelijke tuin is
vanuit de etagewoningen wordt het beter gebruikt, vergelijk
bijvoorbeeld met het groen in het Tramontacomplex in Lage
Weide, waar je om moet lopen om het te bereiken.
De Dr. Wiardi Beckmansingel is een waardevolle hoofdroute
tussen de buurten Hoogkamer en Zuidbuurt . De ritmiek
van de woonblokken en de inrichting van het groen aan de
oostrand van Hoogkamer hebben een stedenbouwkundige
rol in de compositie van deze straat. Ingrepen aan deze
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rand hebben directe gevolgen voor de beleving van deze
route. Zie ook de aanbevelingen bij Zuidbuurt.
Behoud de bijzondere vormgeving van de randen van de
buurt. Het gaat hier vooral om het in stand houden van de
ritmiek, niet zozeer de architectuur. Dit geldt niet voor de
westrand, deze bebouwing heeft zowel stedenbouwkundige
als typologische en architectuurhistorische waarde.
OP ENSEMBLENIVEAU
Bepalend voor de uitstraling en ontwerp van de wijk, is het
gebruik van het montagebouwsysteem Dura-Coignet voor
zeven woningblokken. Door hun uitzonderlijk lange vorm
en situering, en hun herkenbare vormgeving, hebben deze
complexen een onmiskenbare structurerende rol in de wijk.
Woonvelden 1 en 3 blinken uit door de samenhang tussen
stedenbouwkundige opzet, architectuur en groen . De
oriëntatie van de eengezinswoningen met de achtertuinen
naar elkaar toe, voorkomt een verrommeld beeld. Zet in op
behoud van deze bijzondere ensembles.
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente Vlaardingen heeft het winkelcentrum aan
de Van Baerlestraat aangewezen als beeldbepalend

Gemeenschappelijke tuin achter het bouwblok aan de Van
Baerlestraat.

ensemble. In dit rapport wordt voorgesteld hieraan toe te
voegen: de atelierwoningen aan de Coornhertstraat van
A.D de Vos  en de woningen aan de Vossiusstraat, een
typologisch en architectuurhistorisch interessant ensemble
. Het zijn combinaties van drie drive-inwoningen. Hier
is geen standaardoplossing gebruikt. Het ontwerp is
volledig toegespitst op deze plek: de woning op de kop is
georiënteerd op de groengordel rond de wijk. Er is veel
aandacht besteed aan de architectuur, de vensters, trap en
inpandige balkons. Zet in op behoud van deze gebouwen.

winkelcentrum) als de uitgang (bij de Geert Grootelaan
richting het lint Zuidbuurt) is onduidelijk. Het parkgebied
aan de westrand van de wijk is vanuit de buurt op één
plek bereikbaar; het punt waar het historische lint van
de Zuidbuurt nu stopt, maar vroeger doorliep tot aan
het centrum van Vlaardingen. In het ontwerp is dit punt
overgenomen, hier eindigde oorspronkelijk de centrale
groenzone. Door de bouw van nieuwe woningen is de
toegang - als overgang van groenzone naar buitengebied minder duidelijk geworden.

In de openbare ruimte bepaalt de ontwerpgreep van
het gazon direct tegen de gevel voor een groot deel de
ruimtelijke kwaliteit (in de woonvelden, maar ook bij de kerk
in de centrale groenzone).

Op een aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
gezet. De optopping met een extra verdieping vervlakt
de oorspronkelijk ontworpen afwisseling tussen laag- en
hoogbouwblokken. De vorm van de dakopbouw is overal
hetzelfde, maar oogt vooral door de schuine dakvlakken als
een wezensvreemd element in de buurt.

WAT KAN ER BETER?
De centrale groenzone is moeilijk als één aaneengesloten,
samenhangende route te beleven. De scholen zijn vrij
fors, zowel nieuw als oud. Het sportveld is bebouwd met
eengezinswoningen en drie villa’s. Ontwikkelingen in de
groenzone zijn mogelijk, mits met een bescheiden footprint,
waar aan de randen duidelijk een doorlopende groenstrook
zichtbaar is.
Zowel de toegang tot de centrale groenzone (vanaf het

Rand langs de Dr. Wiardi Beckmansingel.

Aan de Van Maerlantlaan zijn de achtertuinen verlengd ten
koste van het gemeenschappelijke groen, en afgesloten met
hekjes en schuttingen. Het open karakter van het woonveld
is hierdoor aangetast.

De atelierwoningen aan de Coornhertstraat.

Dakopbouwen in woonvelden 2 en 4.

STEENHUISMEURS

47

NOTEN
1. E. van Es, Willem Wissing. Stedebouwkundige, Rotterdam 2011, p. 14.
2. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van Werkgroep I, 19 januari 1956.
3. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 29 maart 1956 .
4. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 29 maart 1956 .
5. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 7 mei 1956.
6. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 19 juli 1956
7. T. Idsinga en J. Schilt, Architect W. van Tijen. 18941974, Den Haag (1987), p. 356.
8. T. Idsinga en J. Schilt, Architect W. van Tijen. 18941974, Den Haag (1987), p. 356.
9. Stadsarchief Vlaardingen, woningbedrijf 138.
10. Zie website: http://www.rotterdam.nl/tekst:dura .
11. Stadsarchief Vlaardingen, woningbedrijf 138.

48

VLAARDINGEN WESTWIJK

Op de voorgrond de
atelierwoningen aan
de Coornhertstraat,
op de achtergrond
zicht op de
weilanden ten
westen van de
Westwijk, foto
omstreeks 1965.

6 ZUIDBUURT
Zuidbuurt is lastig te typeren. Terwijl Hoogkamer de buurt is
van het grote gebaar en de heldere lijnen, en Wetering en Lage
Weide zich onderscheiden door fraaie groene binnenterreinen,
afwisselende bouwhoogtes en een zorgvuldige architectonische
uitwerking, valt Zuidbuurt juist in negatieve zin op. De opzet oogt
krap en de architectuur is sober. Hoe is dit te verklaren? Ten eerste
is er in de wijk in 2002 sloop-nieuwbouw gepleegd, met name in
de centrale groenzone, waardoor de oorspronkelijke opzet vrijwel
onherkenbaar werd. Maar daar zit niet de enige verklaring. Al direct
aan de start van het ontwerpproces in 1956 deelde de wethouder
aan de architectenwerkgroep mee dat het geplande woningaantal
naar boven bijgesteld moest worden. Dit betekende een intensiever
grondgebruik en grotere bouwhoogtes. Ambitieuze plannen voor
bijzondere woningtypen als maisonnettewoningen werden direct
de kop ingedrukt door de gemeentelijke woningdienst: die waren
te duur. De werkgroep sleutelde ook aan de centrale groenzone.
Deze maakte ze breder, en projecteerde er zowel woningbouw
als scholen in. Het deed af aan het idee van een verbindende
groengordel door de buurt. Door de onduidelijke begrenzing van
de groengordel was het in 2002 aanlokkelijk het gebied daarom
in het geheel te bebouwen. Ook bij de daadwerkelijke bouw zijn
verklaringen te vinden voor het sobere karakter van Zuidbuurt.
De individuele bouwprojecten werden grootschaliger, wat minder
variatie in architectuur opleverde. Zo bouwde de gemeente
bijvoorbeeld een complex van maar liefst 756 woningwetwoningen
in één bouwsysteem: het Panagro Larsen-Nielsensysteem (PLN).
En de drie woningbouwverenigingen Patrimoniums Woningen,
Ons Ideaal en Samenwerking (in Lage Weide en Wetering had
de gemeente de bouw van de woningwetwoningen voor haar
rekening genomen, maar in Zuidbuurt en Hoogkamer kwamen ook
de woningbouwverenigingen aan bod) bouwden in de Zuidbuurt
gezamenlijk 600 woningen. Al deze punten gecombineerd hebben
ervoor gezorgd dat de Zuidbuurt compositorisch en architectonisch
de minst gevarieerde buurt van de Westwijk is. Er is in Zuidbuurt
daarom meer ruimte voor vernieuwing, uiteraard rekening houdend
met de indeling in woonvelden.
STEENHUISMEURS
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RANDVOORWAARDEN
Werkgroep II, de werkgroep met de jonge Vlaardingse
architecten, werd na hun werk in Lage Weide in 1956
nogmaals opgeroepen mee te werken aan eenzelfde
opdracht voor de zuidoostelijk gelegen buurt van Westwijk,
Zuidbuurt. Ook hier vormden een survey van Zuidbuurt
en een vlekkenkaart met de indeling van de buurt in vier
woonvelden het uitgangspunt. De aantallen hieronder
waren de gedroomde aantallen, en wijken af van wat er
daadwerkelijk gebouwd is.
Totaal zouden in Zuidbuurt 1091 woningen gebouwd
worden:
297 woningen (38 middenstands- en 259
arbeiderswoningen) in woonveld 1
266 woningen (34 middenstands- en 232

De basis voor de werkgroepbijeenkomsten was de
survey in conbinatie met bovenstaand vlekkenplan, 1952
[NAi]
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arbeiderswoningen) in woonveld 2
46 woningen (46 middenstandswoningen) in woonveld 3
417 woningen (54 middenstands- en 363
arbeiderswoningen) in woonveld 4
50 winkels (25 wijk- en 25 buurtwinkels) met ong. 30
bovenwoningen
18 bedrijven met ong. 15 bovenwoningen
20 beroepswoningen
2 scholen voor voortgezet onderwijs
2 scholen voor lager onderwijs
1 gymzaal
8,4 ha voor vrij spel
0,4 ha (een veld van 50 x 80) voor schoolsport
0,4 ha voor een schooltuin nabij een school
2 ha buurtgroen

Ontwerpvariant van architect Roose, 1956. [NAi]

ONTWERPPROCES
Op 2 februari 1956 kwamen de werkgroep onder leiding van
Wissing, en met aanwezigheid van wethouder De Bruijn
en supervisor Komter, voor een startvergadering bijeen.
De survey en het vlekkenplan werden uitgereikt - ook de
Zuidbuurt zou bestaan uit vier woonvelden rondom een
centrale groenzone - maar met een aantal aantekeningen.
Wissing liet de architecten weten dat het op de survey
aangegeven aantal van 1091 woningen bij voorkeur
verhoogd moest worden, en De Bruijn benadrukte dat zeker
gedacht moest worden aan hoogbouw. Daarnaast was
in de survey uitgegaan van 25 wijkwinkels, maar Wissing
en De Bruijn kondigden aan dat deze vervielen, omdat
in de praktijk was gebleken dat buurtwinkels niet veel
aantrekkingskracht hadden. Verder moest in de Zuidbuurt
een dokterswoning komen en kregen de architecten te
maken met een stationsgebied en een spoorwegovergang

Ontwerpvariant van W. Wissing, 1956. [NAi]

Ontwerpvariant van architecten Heikens en Nuyt, 1956.
[NAi]

waar een inrichting voor bedacht moest worden.
Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 14 maart
presenteerden de architecten hun plannen. De ontwerpen
toonden verschillende composities van woningbouwblokjes
in hoogbouw en laagbouw, maar er was redelijk
consensus over een aantal zaken. De meeste architecten
projecteerden hoogbouw rondom het stationsplein en langs
de stationsweg, respectievelijk als oriëntatiepunt of als
stedenbouwkundige begeleiding. Opvallend was dat een
aantal ontwerpers de centrale groenzone probeerden te
verbreden door er zowel scholen als woningen in te zetten.
Zowel de architecten Wissing, Heikens als De Vos speelden
in hun ontwerp met de afmeting van de groengordel. Dit
vertroebelde de opzet enigszins, wat supervisor Komter
zijn voorkeur deed uitspreken voor een duidelijk begrensde
open gordel door de wijk. Wethouder De Bruijn was bij de
eerste bijeenkomst niet ontevreden over het resultaat en
zag in elk plan iets bruikbaars voor het definitieve plan.
Twee bijeenkomsten later, op 17 mei 1956, was de
werkgroep met een gezamenlijk ontwerp gekomen. Wissing
presenteerde het plan. De werkgroep bleek hoge ambities
en idealen te hebben, wat resulteerde in bebouwing
met drie woonlagen en een vrij in te delen onderbouw,
fraaie maisonnettewoningen en veel eengezinswoningen.
Wethouder De Bruin uitte direct zijn bedenkingen. Zuidbuurt
zou een woonwijk moeten worden met een groot aantal
woningwetwoningen. Dit streven had onmiskenbaar
consequenties voor het ontwerp. Hij vreesde dat de bouw
van maisonnettes in te hoge huren zou resulteren. De Bruijn
herinnert zich de worsteling om de maisonnettetypen in
Wetering in een betaalbare huurprijscategorie in te delen.
Ook over de bouwblokken van drie bouwlagen en een
vrije onderbouw was De Bruijn weinig enthousiast, want:
eveneens te duur. Wissing nam de opmerkingen van De
Bruijn ter harte, maar voorspelde dat het contrastrijke
karakter van het ontwerp waarnaar gestreefd was, danig
afgezwakt zou worden.

Op 30 mei presenteerde Wissing de ‘voorlopige
eindmaquette’. Het ontwerp week op een paar punten
af van die van de overige buurten. De randen van de
Zuidbuurt werden minder benadrukt door hoogbouw en
het groene middenterrein was erg breed waardoor de
woonvelden minder goed geproportioneerd waren. In deze
vergadering werden nieuwe afspraken voor veranderingen
in het ontwerp gemaakt. Boven het winkelblok zouden,
ondanks de weerstand van wethouder De Bruin dubbele
maisonnettes komen (net als in Wetering, maar hier
uiteindelijk niet uitgevoerd), het dubbele blok haaks op
het winkelblok zou nader bekeken worden, langs de
hoofdweg (Dr. Wiardi Beckmansingel) zouden blokken
van 3-hoog met onderbouw komen, enigszins schuin
gesitueerd (in het definitieve plan opgehoogd naar vier
verdiepingen), en kwam er een bedrijfsverzamelgebouw
naast het stationsplein (nooit uitgevoerd). Wissing zou de
maquette aanpassen. Een foto van deze nieuwe maquette
is gevonden, maar van de laatste vergadering op 7 juni zijn
geen bijbehorende archiefstukken gevonden. Uiteindelijk
is een groot deel van dit ontwerp wel uitgevoerd, maar tot
1959 werden er wijzigingen aangebracht. Vooral over de
hoogbouw in de voorzieningenstrook werd gesteggeld, te
zien aan de vele varianten die Wissing in 1959 voor het
gebied maakte.

Definitieve maquette voor de Zuidbuurt, 1956. [NAi]

De voorlopige eindmaquette die Wissing presenteerde tijdens
de werkgroepbijeenkomst van 30 mei 1956. [NAi]
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RUIMTELIJKE LOGICA
De ruimtelijke opbouw van Zuidbuurt is hetzelfde als die
van Wetering, Lage Weide en Hoogkamer: het zijn vier
woonvelden gegroepeerd rondom een zigzaggende groenen voorzieningenstructuur. Precies zoals het vlekkenplan
van Van Tijen voorschreef. Net als in Hoogkamer
experimenteerde de Werkgroep met deze opbouw. Maar
terwijl in Hoogkamer het experiment beperkt bleef tot een
alternatieve invulling van de woonvelden met één grote
stempel, werd in Zuidbuurt gerommeld aan de grootte en
vorm van de woonvelden. Zo lopen woonvelden 3 en 4 op
een vreemde manier in elkaar over en heeft woonveld 2
een extreem smalle vorm. Ook hield de werkgroep zich niet
aan de ‘regels’ van de openbare groenzone. Daar kwamen
naast scholen en kerken ook forse woonblokken in te staan.
Rond 2002 vond er een ingrijpende verandering plaats in
de wijk. Vier flats werden gesloopt (zie de beschrijving bij
de woonvelden 1 en 2) en een aantal scholen in de centrale
groenzone. Een groot aantal eengezinswoningen kwam
ervoor in de plaats. Hoewel het architectenbureau dat
deze ingreep ontwierp in de opzet rekening hield met de
bestaande verkaveling, de architectuur van de omringende
gebouwen als uitgangspunt nam en het idee van een
doorlopende groenzone deels in stand hield (het sportveld
is geheel bebouwd), is de oorspronkelijke verkaveling flink
vervaagd.

PNL-woningen langs de Ary Koplaan, omstreeks
1965. [SAV]
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DE WOONVELDEN
Woonvelden 1 en 2 waren oorspronkelijk opgebouwd uit
17 langgerekte blokken gebouwd in het bouwsysteem
Panagro-Larsen/Nielsen (PNL), gecombineerd met blokjes
eengezinswoningen. In december 1961 werden de eerste
45 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat van een
complex van in totaal 756 PNL-woningen opgeleverd.
Een bijzondere gebeurtenis die minister Aartsen van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid door middel van
de overhandiging van de sleutel aan de familie Van der
Schee luister bijzette. Dit waren de eerste woningen die
de firma Panagro in Vlaardingen realiseerde volgens dit
nieuwe, Deense bouwsysteem. Naast de woonblokken in
Zuidbuurt bouwde Panagro overigens ook 24 winkels in
Lage Weide, een complex met drie woonlagen. In 1960 was
in Maassluis een fabriek gebouwd die de elementen van
dit systeem fabriceerde. Hier werden elementen voor 1000
huizen gemaakt: 756 in Vlaardingen en 252 in Maassluis.
De opdracht van de twee gemeentebesturen was de reden
geweest de fabriek te bouwen. Het eerste blok nam door
kinderziekten 59 dagen in beslag, de tweede al 29, de
volgende 22 dagen.
Twee blokken in woonveld 2 en twee blokken in de centrale
groenzone (ter weerszijden van de Professor Rutgersstraat)

Woonveld IV.1. PNL-woningen langs de Ary
Koplaan. In het midden de nieuwbouw uit 2002.

zijn inmiddels gesloopt en vervangen door laagbouw.
In woonveld 1 zijn de twee meest westelijke PNL-blokken
in een later stadium met elkaar verbonden door een
nieuw bouwdeel (hoek Arij Koplaan en de Dr. Wiardi
Beckmansingel). Aan de noordelijke zijde van de drie
stempels (langs de Samuël Esmeijerstraat) zijn in 2002 drie
blokjes met vier eengezinswoningen gebouwd, waardoor
een min of meer gesloten bouwblok werd gecreëerd.
Woonveld 3 ligt in het noorden. De stempel die hier
drie keer is toegepast, bestaat uit vijf bouwblokken met
eengezinswoningen, in een dubbele L-vorm gegroepeerd
rondom een vierkant plansoen. Twee van de stempels liggen
achter middelhoge portieketageflats van vier bouwlagen op
een plint (langs de Professor Mekelstraat).
In woonveld 4 liggen achter een wand van drie
portieketageflats van vier verdiepingen op een plint, negen
blokjes eengezinswoningen. Gemeenschappelijk groen
loopt om de blokken heen, vergelijkbaar met de stempels in
de buurt Hoogkamer. De groenstroken zijn echter smaller.
Dat gecombineerd met de sobere architectuur levert een
schraler ruimtelijk beeld op.

Hetzelfde blok, nu gezien vanaf de Samuël
Esmeijerstraat.

Rechtsboven: bestaande
en nieuwe toestand na
sloop/nieuwbouw, Van
Schagen Architecten,
2002. Rechtsonder:
de oorspronkelijke 17
blokken gebouwd in het
PNL bouwstysteem.
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RANDEN
In het westen vormt de Dr Wiardi Beckmansingel de
begrenzing van Zuidbuurt. Het is een waardevolle
hoofdroute tussen de buurten Hoogkamer en Zuidbuurt,
die loopt van het stationsplein tot het buurtcentrum. Net
als bij het routeontwerp voor de Floris de Vijfdelaan is ook
hier gekozen voor een ritmische rand aan de ene zijde
(de oostrand van Hoogkamer waar een aantal compacte
blokken in het water staan), met daartegenover een rustige
rand (de drie langgerekte woonblokken aan de Dr Wiardi
Beckmansingel, die iets schuin ten opzichte van de weg
staan). Samen met de bomenrijen ter weerszijden van de
weg, en de wat lossere inrichting van de groenstrook langs
het water (onder andere met treurwilgen) zijn de hoogte en
plaatsing van deze blokken (niet zozeer de architectuur)
belangrijke onderdelen van de stedenbouwkundige
compositie van deze route.
De noordrand van Zuidbuurt bestond tot voor kort uit drie
keer twee compacte blokjes portieketageflats van vier
hoog op een plint. De woonblokken stonden haaks op
de Marnixlaan en fungeerden als stedenbouwkundige
begeleiding van deze route. Eind 2010 is gestart met de
bouw van een nieuw complex, dat weliswaar de driedeling

Westrand, Dr. Wiardi Beckmansingel, omstreeks 1960. [SAV]
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Zicht op de oostrand vanaf de Marnixlaan, omstreeks 1960. [SAV]

De oostrand vanaf de Mr. Verschuurstraat.

van het terrein overneemt, maar evenwijdig in plaats van
haaks gesitueerd is ten opzichte van de weg.
De oostrand (Meester Verschuurstraat) was oorspronkelijk
opgebouwd uit vier stempels bestaande uit twee
middelhoge portieketageflats van vier bouwlagen op een
plint en twee kleine blokken van twee eengezinswoningen.
De eengezinswoningen zijn vervangen door twee blokken
van elk acht eengezinswoningen.
De zuidrand van de wijk is een uitzondering in de Westwijk.
Hier is het stationsplein te vinden, een school en een
gemaal. De gevel van het gebouwtje bij het gemaal is van
een bijzonder beeldhouwwerk voorzien. In de werkgroepen
werd destijds veel overlegd over de stedenbouwkundige
inpassing van het stationsplein, zo blijkt uit de notulen. Wat
er precies bediscussieerd werd is echter niet genoteerd.
Het lijkt erop dat er niet gezocht is naar een monumentale
vormgeving van het plein. Het enige gebouw dat duidelijk
‘meedoet’ in de compositie van het plein is de hoge flat in
Hoogkamer. De uitbouw van de flat op de hoek van de Dr.
Wiardi Beckmansingel en de Arij Koplaan is pas van later
datum.

Het buurtwinkelcentrum van Zuidbuurt, achterzijde.

DE CENTRALE GROENSTROOK
Het was de bedoeling in Zuidbuurt de centrale groenzone
op een zelfde manier vorm te geven als in de overige
buurten; een groene zigzag die liep van het sportterrein
in de ene hoek, naar het winkelcentrum in de schuin
tegenoverliggende hoek, met verspreid een aantal
voorzieningen. Daaromheen lagen de vier woonvelden. Al
vroeg in het ontwerpproces is geëxperimenteerd met de
vorm van de woonvelden. Uiteindelijk is de groenzone een
stuk breder uitgevoerd, met een groot aantal woningen erin.
Aan de noord- en oostkant van de Professor Mekelstraat en
Professor Teldersstraat schermden vijf lange, middelhoge
blokken de achterliggende buurten af van de groenzone.
Aan de westkant was de grens tussen woonveld en
groenzone diffuser. In 2002 hebben twee van de vier flats
en een aantal scholen in de groenzone plaatsgemaakt
voor een groot aantal eengezinswoningen. Het idee van
een doorlopende groenzone werd bewaard door een
smalle strook groen over te houden. Het verschil tussen
woonvelden en groenzone met voorzieningen is echter niet
meer te herkennen. Wat aan voorzieningen resteert zijn de
Maranathakerk aan de Dr. Wiardi Beckmansingel en een
wijkcentrum aan de Professor Teldersstraat.

Versmalde groenstrook.

HET WINKELCENTRUM
De winkelblokken in de vier buurten werden pas later
gebouwd. De tijdens de werkgroepbijeenkomsten geplande
dubbele maisonnettewoningen boven de winkels maakten
in het uiteindelijke ontwerp plaats voor de goedkoper
uit te voeren galerijwoningen. Het winkelgebouw in
Zuidbuurt is zo dicht mogelijk tegen het wijkwinkelcentrum
geprojecteerd, net als de winkelblokken in de andere
drie buurten. Het was de bedoeling dat zo één groot
winkelgebied zou ontstaan.
HOOGBOUW
De enige hoogbouw in Zuidbuurt is de flat die haaks op de
Marnixlaan staat en de toegang tot de wijk markeert.

Het enige hoogbouwaccent in Zuidbuurt markeert de
toegang tot de Westwijk via de Marnixlaan.
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WAT MAAKT ZUIDBUURT BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Zuidbuurt op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te vinden
in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in structuren
en onbebouwde ruimten zoals een autoroute, een mooie
waterloop of een langgerekte groenzone. Daarnaast kan
kwaliteit zitten in de historische betekenis van een gebouw
of groep gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van een
bijzonder bouwsysteem of een zeldzaam woningtype. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.
OP BUURTNIVEAU
Behoud de stedenbouwkundige compositie van de Dr.
Wiardi Beckmansingel. Onderdelen zijn: de bomenrijen ter
weerszijden van de weg, de wat lossere inrichting van de
groenstrook langs het water (oa met treurwilgen) en de
hoogte en plaatsing van de bouwblokken (niet zozeer de
architectuur) langs de route. 
Behoud het enige overgebleven restant van de centrale
zigzaggende groenzone. 
OP ENSEMBLENIVEAU
Aan het begin van de Arij Koplaan een mooi zicht over de
singel. 

particuliere bungalow aan de Professor Rutgersstraat, van
architect Jac. van der Vlis, (1964), waar tegenwoordig een
zorgpunt in is gevestigd en de Maranathakerk aan de Dr
Wiardi Beckmansingel .

WAT KAN BETER?
Met de nieuwbouw langs de Professor Rutgersstraat,
de Bernard IJzerdraatstraat en de Prof. Teldersstraat
is weliswaar qua architectuur niet sterk afgeweken van
de bestaande bouw (geen kappen, vlakke gevels, een
brede daklijst), maar wat betreft de stedenbouwkundige
opzet en inrichting van de openbare ruimte is niet veel
aansluiting met de omgeving gezocht. De oorspronkelijke
stedenbouwkundige opzet is sterk vertroebeld.

Villa aan de Professor Rutgersstraat.

Door de relatief sobere architectuur en de, al vanaf het
begin, wat moeilijke stedenbouwkundige opzet van de
buurt is in Zuidbuurt meer ruimte voor vernieuwing dan in
de andere buurten. Probeer hierbij inspiratie te halen uit
de opzet van Wetering, Lage Weide en Hoogkamer: elk
woonveld een eigen karakter, een duidelijk afgebakende
groenzone, en randen met een afwijkende gebouwtypologie.
De oostzijde van het winkelcentrum is een echte ‘achterkant’
met weinig allure: een verloederde plint, een breed trottoir
zonder functie, parkeerplaatsen, garages en containers. Het
verdient de aanbeveling de openbare ruimte aan te pakken.

Doorkijk vanaf de Arij Koplaan richting het noorden.

Behoud de opzet van de blokjes eengezinswoningen
rondom een gemeenschappelijk gazon. 
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente Vlaardingen heeft in Zuidbuurt geen
beeldbepalende panden aangewezen. We stellen voor om
de volgende panden als beeldbepalend aan te merken: de
Behoud het enige overgebleven restant van de centrale
groenstrook.
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7 CENTRUM
In de Westwijk stond alles in het teken van experiment. De
vernieuwende werkwijze met de twee werkgroepen, de kritische
omgang met het concept van de wijkgedachte, en de verschillende
toegepaste bouwsystemen zijn daar voorbeelden van. Ook de
gebruikelijke ideeën over een goed functionerend centrum in een
moderne wijk werden in de Westwijk niet klakkeloos overgenomen.
Overeenkomstig de wijkgedachte zouden er in elk van de vier
buurten winkels voor de eerste levensbehoeften gevestigd moeten
zijn: een bakker, slager, enzovoort. Voor speciale boodschappen
togen de bewoners naar de grotere winkels in het centrum van de
wijk. In de Westwijk werd lering getrokken uit eerder gerealiseerde
wijken in Vlaardingen en Rotterdam, waar bleek dat de meeste
buurtwinkels te weinig aanloop hadden. Waren deze in de
Westwijk dan wel echt nodig? Zowel supervisor Auke Komter, als
stedenbouwkundige Willem Wissing waren het met elkaar eens: de
winkels konden het beste gecentraliseerd worden. Wissing bedacht
een truc waarbij hij in de punt van elke buurt een complex winkels
projecteerde. Zo sloeg hij twee vliegen in één klap: de winkels
waren voor buurtbewoners toch op loopafstand, terwijl na voltooiing
van alle buurten de vier winkelcomplexen zouden versmelten tot
één harmonisch centrum voor de gehele wijk. Dat kon vervolgens
ingevuld worden met wat hij de ‘schaalbrengende’ voorzieningen
noemde: een park, een middelbare school, een bejaardentehuis,
een wijkcentrum, een markthal en een ziekenhuis.
Op papier was het een mooi idee. Vooral als je bedenkt dat
leegstand van buurtwinkels in naoorlogse wijken tegenwoordig
een groot probleem vormt. De Provinciale Planologische Dienst
(PPD), die alle gemeentelijke plannen beoordeelde, waarschuwde
echter tijdens het tekenen van de plannen al voor de risico’s van
deze aanpak. De PPD vreesde een te grote uitgestrektheid van het
wijkhart. Ze kreeg gelijk. De praktische uitwerking liet te wensen
over. Ondanks, of juist doordat, ontwerpers Van Tijen en Wissing
lange tijd aan de centrumplannen bleven sleutelen resulteerde het in
een gebied met een onduidelijke signatuur, begrenzing en opbouw.
Dat zie je nog altijd. Het is lastig dit gebied als het daadwerkelijke
wijkcentrum te ervaren. De oorspronkelijke samenhang is door
sloop van gebouwen, en een op ondoordachte manier geplaatste
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nieuwbouw, moeilijk zichtbaar. In onderstaande teksten,
eerst over het ontwerpproces en vervolgens over de
ruimtelijke logica, is geprobeerd enkele voor het ontwerp
leidende principes en waardevolle elementen aan te wijzen,
die kunnen helpen toekomstige ingrepen in dit gebied beter
in te passen.

ONTWERPPROCES
In tegenstelling tot de vier buurten werd er geen werkgroep
benoemd voor het centrum van de Westwijk, maar bogen
enkel ontwerpers Van Tijen en Wissing zich over dit gebied.
Het basisidee voor het centrum stond al vroeg op de kaart,
zelfs voordat het idee van de vier grote woonbuurten zich
had uitgekristalliseerd. Eind jaren veertig tekende Wissing
de belangrijkste structurerende elementen die uiteindelijk

Maquette ‘1e ontwerp’, zonder jaar, maar waarschijnlijk 1951. [NAi]

in het uitgevoerde ontwerp zouden terugkomen: de
historische waterloop de Poeldijkse Wetering als centraal
element en een uitgestrekte parkzone, doorsneden
door een hoofdverkeersroute, met losse en alzijdige
bebouwing. Daarin zouden de belangrijke wijkfuncties (een
bejaardentehuis, winkels, politie, brandweer) gevestigd
worden.
Toen het vlekkenplan voor de Westwijk in 1952 vorm kreeg,
kreeg ook het centrum duidelijker gestalte. Zoals in het
vlekkenplan de buurten waren opgebouwd met woonvelden
gesitueerd rondom een groen hart, zo werden op een groter
schaalniveau de vier buurten gepland rondom een wijkhart.
Wissing plande voor alle vier de buurten een winkelblok,
elk gelegen op de binnenste hoek van de buurt. Dwars

door de uitgestrekte groenzone liep een toegangsweg
(de latere Marnixlaan) die zich splitste in twee wegen die
de noordelijke en zuidelijke buurten ontsloten. Door een
extra U-vormige laan langs de westkant van de groene
zone werden alle vier de winkelblokken met één route aan
elkaar verbonden. Die was aan beide zijden omzoomd
door bomenrijen en takte aan op smallere wegen die de
groenzone naar het oosten doorkruisten. In het noordoosten
van de groenzone (ten zuiden van de buurt Wetering)
projecteerde Wissing diverse verzorgende functies:
bejaardenwoningen en een ziekenhuis. Het uitgestrekte
karakter van het centrum kreeg van de Provinciale
Planologische dienst kritiek. Ze berichtte in oktober 1953
dat ze het centrum te wijdlopig vond.1

‘Plan van eerste aanleg’, bureau Van Tijen en Maaskant, met Wissing als ‘samenwerkend architect’, 1952.
[NAi]
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Studie naar de infrastructuur, water en ruimte van het
centrumgebied, W. Wissing, januari 1956. [NAi]

Studie naar het centrumgebied, 1956. [Forum 1956]

‘Voorstel verkeersoplossing centrum’, W. Wissing, augustus 1956. [NAi]

Definitieve maquette na de werkgroepbijeenkomsten, zonder datum, waarschijnlijk 1956. De maquette gefotografeerd vanuit het
noorden: Linksvoor is Wetering, rechtsvoor is Lage Weide. [NAi]
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Een oplossing voor dit probleem werd gezocht in het
concentreren van de winkelvoorzieningen in ‘twee meer
stedelijke pleinen, waarop de twee noordelijke en zuidelijke
buurten samenkomen’. De ruime afmetingen van het
centrum bleven ondanks de opdeling in twee subcentra een
heikel punt. De architecten kregen ook in 1954 weer kritiek,
ditmaal vanuit de Vlaardingse gemeenteraad. Daar was het
gemeenteraadslid De Graaf van mening dat het centrum te
wijdlopig was. Wethouder De Bruijn had een andere mening.
Hij vond dat een wijkcentrum niet per se zo compact
hoefde te zijn: ‘Het centrum van de wijk is bedoeld voor het
onderbrengen van de centrale voorzieningen van de wijk.
Het wijkcentrum hoeft niet zo geconcentreerd te zijn als het
stadscentrum.’2

In 1956 bleef Wissing aan het centrum sleutelen, vooral
wat de wegenstructuur betrof. De hoofdwegenstructuur
kreeg een logischere vorm als één U-vormige verbinding
tussen de vier buurten en de uitvalswegen. Het centrum
werd duidelijk in twee delen gesplitst: de vele extra
verkeersroutes tussen de noordelijke en zuidelijke buurten,
die op eerdere plannen waren ingetekend, werden
geschrapt. Zijn ontwerp uit dat jaar werd in een anonieme
brief (vermoedelijk van Wissing zelf) aan de directeur van
de Dienst Gemeentewerken omschreven als een plan
‘waarover ook de heer Van Tijen zeer enthousiast is’.3 Dit
plan is grotendeels gerealiseerd.
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RUIMTELIJKE LOGICA
Uit het bestuderen van het ontwerpproces komen een vijftal
ingrediënten naar voren die het centrumgebied structureren:
- de historische waterloop de Poeldijkse Wetering als het
centrale structurerende element;
- ter weerszijden van de Poeldijkse Wetering een vrijwel
ononderbroken parkzone met daarin enkele vrijstaande,
en alzijdige, forse gebouwen. De parkzone verbindt
het poldergebied met de route naar de binnenstad van
Vlaardingen (Marnixlaan/Maassluissedijk);
- een eenvoudige, U-vormige hoofdontsluiting van de wijk;
- twee stedelijke pleinen, een noordelijk en een zuidelijk,
met elk een eigen signatuur: verzorgen en winkelen;
- een zorgcluster met (middelbare) scholen en
bejaardencentra (rondom de Claudius Civiluslaan).
DE POELDIJKSE WETERING EN DE PARKZONE
De Poeldijkse Wetering en de parkzone scheiden de twee
noordelijke van de twee zuidelijke buurten. De parkstrook
is bedacht als groene verbindingsroute tussen binnenstad
en polder. De oostelijke parkhelft kenmerkt zich door
een meer stedelijk, aangelegd karakter: hier liggen het
Heempark (voor de jaren zeventig een hertenkamp) en
het in het verlengde daarvan het onlangs heringerichte
Marnixplantsoen. De westelijke parkhelft heeft een
natuurlijker karakter, als logische overgang naar het
poldergebied. Doorsnijdingen van de parkstrook zijn tot
een minimum beperkt (Marnixlaan, en twee fiets- en
wandelpaden) om de ervaring van een aaneengesloten
zone niet te verstoren. Op drie plekken, evenwichtig
verspreid over de parkstrook, is bebouwing gerealiseerd:
het Gemeentelijk Lyceum van architectenbureau Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf uit 1964, de Willibrorduskerk
van architect P.C.J. Blaauwhof uit 1966 (inmiddels gesloopt,
behalve de klokkenstoel) en het Albeda College (ontwerper
en bouwjaar onbekend). Het Albeda Collega is van later
datum, maar al in vroege plannen werd op deze locatie
bebouwing ontworpen. Er zijn bewuste overeenkomsten
in elk gebouw: ze zijn alzijdig ontworpen, fungeren als
accent (door hun bijzondere architectuur of hoogte) en
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hebben een sterke relatie met het water van de Poeldijkse
Wetering. De relatie met het water is het beste uitgewerkt bij
het Gemeentelijk Lyceum aan de Claudius Civilislaan. De
school heeft een bijzonder fraaie situering in de wijk en in
het park. Het bestaat uit een middenpartij met twee vleugels
die zich uitstrekken langs het water. Via de hoofdingang is
het mogelijk meteen door te lopen naar de achterzijde van
de school, waar de aula en muzieklokaal gesitueerd zijn,
met uitzicht over het water. De vorm van de waterpartij werd
aangepast aan de vorm van het gebouw, waardoor het een
duidelijke relatie met de omgeving heeft gekregen.
DE HOOFDROUTE
De hoofdontsluiting van de wijk wordt gevormd door de
Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de Marnixlaan.
In het routeontwerp draait het om contrastwerking (tussen
open en gesloten, hoog en laag, haaks en evenwijdig) en de
ritmiek van de gebouwen. Het profiel is breed en gevarieerd.
De boombeplanting is stevig, stedelijk en vaak meerdere
bomenrijen dik. De Floris de Vijfdelaan laat dit tegenwoordig
nog het beste zien, terwijl bij de Dirk de Derdelaan en de
Marnixlaan dit in de beplanting niet meer tot uiting komt (te
veel onderbroken of toepassing van ‘verkeerde’ boomsoort
zoals berken).

Zicht vanuit het Marnixplantsoen op de bejaardenflat ‘De
Valkenhof’, omstreeks 1965. [SAV]

Gemeentelijk Lyceum van architectenbureau Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf, omstreeks 1965. [SAV]

TWEE STEDELIJKE PLEINEN
Een oplossing voor de bekritiseerde weidsheid van het
centrumgebied werd destijds gezocht in het concentreren
van de winkelvoorzieningen in twee stedelijke winkelpleinen,
in het noorden als ontmoetingspunt tussen de buurten
Wetering en Lage Weide en in het zuiden tussen
Hoogkamer en Zuidbuurt. Het noordelijke plein is door
een aantal factoren nauwelijks als zodanig te herkennen.
Ten eerste bestaat er een relatief grote afstand tussen de
twee winkelblokken. Ten tweede heeft dit gebied al vanaf
de bouw een dubbele signatuur door de aanwezigheid
van zowel winkels als meer verzorgende functies: een
bejaardencomplex (1963, onbekende ontwerper) en een
bejaardenflat (‘De Valkenhof’, architect Auke Komter, 1963).

Bejaardencomplex aan de Jacoba van Beierenstraat,
omstreeks 1965. {SAV]

Het zuidelijke plein heeft een meer besloten karakter dan
het noordelijke omdat een doorgaande weg hier ontbreekt
en de twee winkelblokken dichter bij elkaar zijn geplaatst.
Dat het ontwerp van dit plein, door de omvang en beperkte
afstand tussen de winkelblokken, meer kans van slagen
had blijkt wel uit het feit dat hier zich door de tijd het
‘hoofdcentrum’ van de Westwijk heeft ontwikkeld. Een
toekomstige verdichting van de winkelfunctie is hier goed
denkbaar, terwijl verzorgende functies op het noordelijke
plein een logische plek zouden kunnen krijgen.
Bij beide winkelgebieden ontbreekt het in de openbare
ruimte aan een samenhangend beeld.

ZORGCLUSTER
Ten noordoosten van de parkzone (rondom de Claudius
Civilislaan) ligt een gebied waar in de planfase een
ziekenhuis was geprojecteerd, volgens de ontwerpers
een belangrijk vormgevend element in het plan. Waarom
dit uiteindelijk niet op deze plek is gerealiseerd is niet
bekend. Het gebied is opgevuld met een school (Johannes
Calvijn School, 1964, architect onbekend),en een
bejaardencentrum (De Wetering, Architectenwerkgroep
Boot en Kemper, 1961). Een deel van het gebied is
recent opgevuld met een laagbouwbuurtje, dat qua
stedenbouwkundige inpassing en architectuur en functie
sterk afwijkt van het bestaande.
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WAT MAAKT HET CENTRUM
BIJZONDER?
OP HET NIVEAU VAN HET CENTRUM
Het centrumgebied van de Westwijk is opgebouwd uit vijf
ruimtelijke ingrediënten. Elk van deze vijf onderdelen heeft
een eigen functie, signatuur en ruimtelijke kenmerken.
Houdt bij toekomstige ingrepen rekening met de specifieke
kenmerken van elk gebied. Nieuwbouw in de groenzone
heeft bijvoorbeeld andere randvoorwaarden nodig dan
nieuwbouw op een van de stedelijke pleinen.
Behoud en versterk de historische waterloop de Poeldijkse
Wetering als het centrale structurerende element van de
wijk. 
Behoud en versterk het aaneengesloten karakter van de
parkstrook als verbindend element tussen het poldergebied
en de route naar de binnenstad van Vlaardingen
(Marnixlaan/Maassluissedijk). Beperk doorsnijdingen van
de parkstrook tot een minimum om de ervaring van een
aaneengesloten zone niet te verstoren. 
Behoud en versterk het tweezijdige karakter van de

parkzone. De oostelijke parkhelft kenmerkt zich door
een meer stedelijk, aangelegd karakter: hier liggen het
Heempark (voor de jaren zeventig een hertenkamp) en
het in het verlengde daarvan het onlangs heringerichte
Marnixplantsoen. De westelijke parkhelft heeft een
natuurlijker karakter, als logische overgang naar het
poldergebied. 
Bebouwing in de parkstrook is zorgvuldig vormgegeven
en evenwichtig verdeeld over de parkstrook. In principe is
extra bebouwing niet gewenst, enkel nog ter vervanging van
de gesloopte Sint Willibrorduskerk. Let bij nieuwbouw op
de algemene kenmerken van gebouwen in de parkstrook:
ze zijn alzijdig ontworpen, fungeren als accent (door hun
bijzondere architectuur of hoogte) en hebben een sterke
relatie met het water van de Poeldijkse Wetering. 
Maak de Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de
Marnixlaan herkenbaar als hoofdontsluiting van de wijk door
bijvoorbeeld een uniforme beplanting. 
Bouw voort op het bestaande karakter van de twee
stedelijke pleinen. Het noordelijke plein als combinatie
van verzorgen en winkelen , het zuidelijke plein als
hoofdwinkelcentrum .

OP OBJECTNIVEAU
De gemeente heeft het Gemeentelijk Lyceum (Claudius
Civilisstraat) en het zuidelijke winkelblok aan de Van
Baerlestraat aangewezen als beeldbepalende panden. In
dit rapport wordt voorgesteld hieraan de etagewoningen
langs de Jacoba van Beierenstraat toe te voegen.  Het
complex bestaat bestaan uit twee aan elkaar geschakelde
en verspringende bouwdelen, waarbij het tussendeel is
voorzien van glazen wanden. De asymmetrische balkons
zijn opvallend. Het complex is vanwege zijn architectuur en
stedenbouwkundige situering waardevol.

NOTEN
1 Provinciale Planologische dienst,
brief aan Architectenbureau Van Tijen
en Maaskant, Den Haag 31 oktober
1953, NAi, WISS D27-D34.
2 Verslag over het onderzoek in sectie III van de gemeenteraad van het
ontwerp-plan tot herzieing van het uitbreidingsplan ion hoofdzaak voor de
zog. Westwijk, gehouden op donderdag, 11 november 1954. NAi, WISS
d247.
3 Anoniem, brief aan de Directeur
Gemeentewerken van Vlaardingen,
4-9-1956, NAi, ZWAR 155.
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1 HET VERHAAL VAN DE WESTWIJK
Terugkijkend op zijn arbeidsleven noemde architect
Willem van Tijen (1894-1974) de Westwijk, samen met
Babberspolder en de Rotterdamse Zuidwijk, als een
van zijn belangrijkste stedenbouwkundige werken.1
Vlaardingen stond met zijn stedenbouw en architectuur
na 1945 in de nationale en internationale belangstelling.
Architectuurtijdschrift Forum wijdde in 1956 een
themanummer aan de ontwikkelingen.2 Tijdens het tiende
CIAM-congres (een beweging van moderne architecten)
in Dubrovnik in 1956 werd het ontwerp voor de Westwijk
getoond.3 Een jaar later werd het ontwerp als onderdeel
van een tentoonstelling in het Nederlandse Paviljoen
ingezonden voor de Internationale Bauaustelling die
in 1957 in West-Berlijn werd gehouden. De Westwijk
hing naast ontwerpen van onder andere de Afsluitdijk,
de Noordoostpolder, het Amsterdamse Algemeen
Uitbreidingsplan en de Rotterdamse Lijnbaan. Wat was er
zo bijzonder aan deze Vlaardingse wijk? Waarom is deze
naoorlogse wijk anders dan andere?

EEN EIGEN SIGNATUUR
Vlaardingen mocht zich rond 1850 de derde havenstad
van Nederland noemen en was één van de belangrijkste
visserijcentra van het land. De Nieuwe Waterweg, die
Rotterdam verbond met de zee, was net gegraven en
Vlaardingen maakte dankbaar gebruik van haar ligging
aan deze nieuwe economische ader. Begin twintigste eeuw
verloor de visserij haar betekenis. Vlaardingen trok nieuwe
industrieën aan: timmerfabrieken, een kunstmestfabriek,
een zeepfabriek en voeding- en levensmiddelenindustrie.
De stad behield echter haar dorpse karakter; met een
historische binnenstad, oude haringpakhuizen en een
levendig havengebied. Schiedammers en Rotterdammers
woonden of werkten er, maar een voorstad van
Rotterdam was het niet te noemen.4 Vlaardingen had
een eigen signatuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte de gemeente aan een plan om de toekomstige

stadsuitbreidingen te structureren. Het plan ging uit van
het karakter van het oude vissersdorp als ‘een rustige,
middelgrote stad met kalme, geleidelijke ontwikkeling en
halflandelijke bebouwing’.5 Al snel na het einde van de
oorlog bleek dit uitgangspunt niet reëel. Vlaardingen moest
zich herbezinnen op haar toekomst. De stad stond niet
meer op zichzelf maar bevond zich middenin het turbulente
Maas- en Waterweggebied, met een dringende groei- en
transformatieopgave. De Rotterdamse haven breidde sterk
uit. De BPM en Caltex raffinaderijen vestigden zich ten
zuiden van Vlaardingen, aan de overzijde van de rivier. Ten
westen daarvan was het omvangrijke Botlekplan ontworpen.
De ontwikkelingen zouden nieuwe havenarbeiders
trekken, waarvoor grote aantallen woningen nodig waren.
Rotterdam verzocht medewerking van Vlaardingen, dat
door zijn kleine omvang en directe beschikbaarheid van
bouwterreinen, in staat zou zijn soepel en snel te reageren
op ontwikkelingen.6 Vlaardingen twijfelde niet. In plaats van
krampachtig vast te houden aan haar vooroorlogse dorpse
identiteit, besefte het gemeentebestuur dat bloei van de
regio Rotterdam ook de bloei van Vlaardingen betekende.7

EEN GROEISPURT
In november 1947 kreeg het bureau van de Rotterdamse
architect Willem van Tijen de opdracht een ‘Uitbreidingsplan
in Hoofdzaak’ te ontwerpen waarbinnen Vlaardingen
gestructureerd zou kunnen uitgroeien tot een kern van
100.000 inwoners, inclusief een eigen volwaardige industrie.
Zo’n Plan in Hoofdzaak legt, zoals de naam al aangeeft,
enkel hoofdlijnen vast: waar komt de industrie, waar de
woonwijken en waar de belangrijke wegen. Van Tijen was
aanbevolen door J. Steensma, tijdelijk werkzaam bij het
bureau en zelf afkomstig uit Vlaardingen.8 Van Tijen was
niet de minste. Voor en tijdens de oorlog had hij bekendheid
verworven door zijn vernieuwende manier van bouwen
en door zijn medewerking aan invloedrijke studies op het
gebied van de volkswoningbouw en verkavelingsvormen.9

Hij werkte in 1947 voor het zwaar geteisterde Velsen aan
een gelijksoortig Plan in Hoofdzaak. In Rotterdam waren
de stedenbouwkundige plannen voor Zuidwijk in de maak,
waar Van Tijen als hoofdontwerper een belangrijke bijdrage
aan leverde.
Om preciezer te kunnen bepalen welke richting Vlaardingen
in de toekomst in zou moeten slaan maakte Van Tijen
voor zijn plan gebruik van onderzoeken en prognoses van
twee externe instituten. Het Nederlands Instituut van de
Economische Hogeschool te Rotterdam (NEI) onderzocht
de bevolkingsontwikkeling en de daarmee samenhangende
behoefte aan voorzieningen. Het Economisch Technologisch
Instituut voor Zuid-Holland (ETI) maakte een prognose van
de ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid.
Beide instituten voorzagen een groeispurt. Het ETI
verwachte een gestage groei van de havenactiviteiten en
van verschillende industrietakken (hout, metaal, chemie,
voedings- en genotsmiddelen).10 Het NEI berekende dat
Vlaardingen rond 1965 plaats zou moeten bieden aan
65.000 inwoners, 23.000 meer dan in 1947. In het optimale
geval zou Vlaardingen na 1970 zelfs uit kunnen groeien tot
een stad van 130.000 inwoners.11 Hoe groot Vlaardingen
uiteindelijk ook
zou worden,
beide instituten
adviseerden het
Plan in Hoofdzaak
zo vorm te geven
dat Vlaardingen rond
1965 een afgerond
geheel vormde.

AMBITIEUS
In 1950 publiceerden Van Tijen en zijn bureau het boekje
Vlaardingen op en over de scheidingslijn waarin hij het
Plan in Hoofdzaak uitlegde. De ambitie was hoog. Van Tijen
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Van dorp naar stad: Vlaardingen rond 1905...

...in de jaren dertig...

schreef: ‘Wanneer Vlaardingen zich langs de lijnen van
zijn nieuwe plan ontwikkelt met practische verbindingen
langs water, weg en spoor, met goed gelegen industrieën
van allerlei aard, met economisch opgezette, maar
goed doordachte woonwijken, die de bewoners alles
bieden, wat zij in hun naaste omgeving behoeven, met
ruime voorzieningen aan groen en sportvelden en de
mogelijkheden voor het genieten van rivier en polderland;
met een stadskern die tot nieuw leven is geblazen en waar
men ondanks de nabijheid van Rotterdam en Den Haag
een ‘eigen’ stad vindt met alles wat daartoe hoort, dan zal in
Vlaardingen een uiterst belangrijk stuk gemeenschapswerk
verricht zijn en zal het één der mooie en gave steden van
Nederland kunnen worden. De stad zal dan tonen wat
bereikbaar is, wanneer zij haar eigen lot in handen neemt.’12
Maar hoe kon Vlaardingen exponentieel groeien zonder
onleefbaar te worden? Hoe kon het schrikbeeld van de stad
als onmenselijke steenwoestijn afgeweerd worden? Hoe
konden grote steden na de oorlog hun inwoners een gevoel
van geborgenheid geven? De trek naar de stad was enorm
en de nieuwe inwoners waren het wonen in planmatig
opgezette wijken vaak niet gewend. De sociale controle
was niet te vergelijken met een dorp. De verleidingen van
de stad, zoals drankmisbruik of prositutie, waren uiterst
4
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...en de geplande uitbreiding in 1949.

gevaarlijk. Eén van de grondslagen van het Vlaardingse
plan was dat een stad van 60.000 inwoners, om deze
ervaarbaar en leefbaar te houden, opgedeeld moest worden
in duidelijk te onderscheiden woonwijken, die als hechte
gemeenschappen functioneerden.13 De wijk was het gebied
dat door het individu nog als overzichtelijk en begrijpelijk
kon worden ervaren. De wijken zouden op hun beurt weer
opgedeeld zijn in buurten, die vervolgens te verdelen
waren in wooneenheden of ‘stempels’. Dit hiërarchische
ordeningsprincipe kwam uit Amerika en werd in Nederland
geïntroduceerd als de ‘wijkgedachte’ en uitgewerkt door
de ‘Studiegroep Bos’. De voorzieningen van een stad en
de intimiteit van een dorp werden in het concept van de
wijkgedachte verenigd. Gedurende de oorlog werkte de
Studiegroep aan plannen voor de in hun ogen ideale stad.
Ook Van Tijen was lid. Hij experimenteerde voor het eerst
met de wijkgedachte in Zuidwijk. Een jaar later paste hij
de wijkgedachte als sociologisch en stedenbouwkundig
ordeningsprincipe toe op het Plan in Hoofdzaak voor
Vlaardingen.
Het plan voorzag in een geleding van de stad in
woonwijken. De oude stad verdeelde Van Tijen in twee
wijken, die afronding behoefden. Twee kleinere wijken
(Babberspolder en de Indische Buurt voltooiden de stad

De vooroorlogse weg- en waterstructuren en
de oude bebouwing gelegd over de huidige
plattegrond van de Westwijk.

Architect Willem van Tijen
[Schilt 1982]

Het uitbreidingsplan uit 1949 met de direct te realiseren wijken en de ‘terreinen voor latere stadsuitbreiding’: de Westwijk, Broekpolder en
Holy. Door het straffe Vlaardingse bouwtempo kon echter al veel eerder begonnen worden. [Bouw 1951]

binnen een geprojecteerde (maar nooit volledig uitgevoerde)
ringbaan. Buiten de ringbaan zouden drie wijken van elk
zo’n 20.000 inwoners verrijzen (Westwijk, Holy en het nooit
uitgevoerde Broekpolder). Per wijk werd een evenredige
verdeling gemaakt van woningen, groenvoorzieningen,
winkels, scholen en kerken. Industrie bleef geconcentreerd
in een zone langs de Nieuwe Maas.

CHEMIE
De planning was strak. Van Tijen startte direct met
de ontwerpen voor de Indische buurt (samen met
architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld) en voor
Babberspolder. De snelheid van het proces was voor

een groot deel te danken aan de besluitvaardigheid
van wethouder voor Stadsontwikkeling T. de Bruijn en
de bijzondere vertrouwensband tussen hem en Van
Tijen. Een veel aangehaalde anekdote vertelt dat de
wethouder een dag nadat de architect het bebouwingsplan
voor de Babberspolder had ingeleverd al bomen in het
geprojecteerde park liet planten.14 Van Tijen sprak vol
enthousiasme over zijn opdrachtgever. In vaktijdschrift
Bouwkundig Weekblad vertelde hij in 1951 over de vlotte
en openhartige samenwerking tussen alle partijen, die hij
niet op veel andere plaatsen tegenkwam.15 De werkwijze
noemde hij voorbeeldig: ‘Geen schoolmeesterij, geen
bemoeiing ander dan met de eigen taak, geen langdurig

Architect Willem Wissing
[Van Es 2011]

overleg over kleinigheden, steeds bij allen de wens om
op te schieten, om te beslissen om een goed resultaat
te bereiken’. Het was de verwachting dat de bouw van
Babberspolder en de Indische buurt langer zou duren en dat
met de Westwijk pas in de jaren zestig of zeventig gestart
kon worden. Door het straffe Vlaardingse bouwtempo waren
de wijken al zo snel klaar, dat Van Tijen in 1951 de opdracht
kreeg een ontwerp voor de Westwijk te maken.
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Een van de eerste schetsen voor de Westwijk, zonder datum.
[NAi, archief WISS]

EEN VLEKKENPLAN
In de ontwerpen voor de Vlaardingse Indische Buurt
en Babberspolder had Van Tijen de ideeën van de
wijkgedachte in de praktijk gebracht, voor zo ver dat kon.
De wijken waren net iets te klein. De wijkgedachte in zijn
meest ideale vorm behelsde een woonwijk van 20.000
inwoners, opgebouwd uit buurten van zo’n 2000 tot 4000
inwoners, van elkaar gescheiden door hoofdwegen met
brede groenstroken. Met de opdracht voor de Westwijk kon
Van Tijen dit ideaal eindelijk in zijn volledigheid uitvoeren. Er
lag een vrijwel leeg poldergebied ten westen van de stad.
Stedenbouwkundige Willem Wissing (1920-2008) hielp hem.
Hij was in 1947 als student bij het bureau gekomen en had
zich opgewerkt tot steun en toeverlaat van Van Tijen, vooral
wat het stedenbouwkundig ontwerpwerk betrof.16 Ook toen
Wissing in 1955 zijn eigen bureau begon bleef hij betrokken
bij het ontwerpen aan de Westwijk.
Van Tijen en Wissing ontwierpen een Plan in Hoofdzaak,
6
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Het polderland werd opgevat als een schone lei. Op de foto is de oude Zuidbuurtscheweg zichtbaar. Deze
scheve lijn paste niet in de wijk en werd omgelegd. Foto omstreeks 1957. [NAi, archief KOMT]

dat het raamwerk van de wijk vastlegde. De te bebouwen
terreinen waren aangegeven als witte vlekken, in een
later stadium in te vullen met een precieze verkaveling
van woonblokken. Een dergelijk ‘vlekkenplan’ was nieuw.
In Scandinavië werd er mee gewerkt, maar in ons land
was het nog een vrij onbekende ontwerpmethode.17 Het
had tot groot voordeel dat al vroeg de hoofdlijnen in de
polder aangelegd konden worden: de hoofdverkeerswegen,
waterpartijen, groenvoorzieningen, gemalen en rioleringen.
Van de verkaveling van het veenweidelandschap, de
boerenbedrijven of historische verbindingswegen trokken
de ontwerpers zich niets aan. Het polderland werd
opgevat als een schone lei. Enkel de Poeldijckse Wetering
kwam van pas als waterloop. De toelichting bij het plan
is teruggevonden in de bureauarchieven van Wissing.18
De ontwerpers beschrijven in het document hoe de
Westwijk moest gaan functioneren als een hecht en logisch
onderdeel van Vlaardingen. Om dit te verwezenlijken werd
de Westwijk als het ware met de rug naar de gemeente

Maasland gekeerd en met het gezicht naar Vlaardingen.
Goede verbindingen van het moderne hart van de Westwijk
met het historische centrum waren essentieel.
Overeenkomstig de wijkgedachte bood de Westwijk
plaats aan 20.000 inwoners. De wijk viel uiteen in vier
buurten van vrijwel gelijke grootte: Wetering, Lage Weide,
Hoogkamer en Zuidbuurt. De buurten waren gelegen
rondom het wijkcentrum van een grotere schaal, waarin
een park en een aantal grotere voorzieningen, zoals
een ziekenhuis, een bejaardentehuis, een wijkgebouw
en een middelbare school geprojecteerd waren. Elke
buurt bestond uit vier woonvelden, gegroepeerd rondom
een gemeenschappelijke, groene buurtruimte. Via deze
groenzone was het landschap rondom Westwijk verbonden
met het dicht bebouwde wijkcentrum. In het groen zetten
Wissing en Van Tijen alle openbare voorzieningen, zoals
een kerk en drie scholen (gereformeerd, hervormd en
openbaar). De clustering van scholen had tot voordeel

Van Tijen
en Wissing
ontwierpen een
Plan in Hoofdzaak,
dat het raamwerk
van de wijk
vastlegde. De
te bebouwen
terreinen waren
aangegeven als
witte vlekken, in
een later stadium
in te vullen met
een precieze
verkaveling van
woonblokken.
Plan in Hoofdzaak,
versie uit 1952.
[NAi, archief
WISS]

Door het werken met een Plan in Hoofdzaak konden al vroeg de hoofdlijnen
in de polder aangelegd worden: de hoofdverkeerswegen, waterpartijen,
groenvoorzieningen, gemalen en rioleringen. Foto omstreeks 1957. [NAi,
archief KOMT]

dat kinderen de scholen konden bereiken zonder een
hoofdverkeersader te moeten kruisen.

EEN INNOVATIEVE WERKWIJZE
Het was wettelijk verplicht dat het Plan in Hoofdzaak
door Wissing en Van Tijen verder uitgewerkt werd in een
‘Plan in Onderdelen’. Hierin gaf de stedenbouwkundige
de precieze situering en oriëntatie van de gebouwen
aan. Architecten die de gebouwen ontwierpen moesten
zich aan deze ‘onderlegger’ houden. De wet was ooit in
het leven geroepen om prutsende architecten geen kans
te bieden, maar betekende tegelijk een strak keurslijf
voor architecten die meer in hun mars hadden. Als geen
ander wist Van Tijen hoe frustrerend dit kon zijn. In het

De wijk was opgebouwd uit vier buurten. Elke buurt
bestond uit vier woonvelden, gegroepeerd rondom
een gemeenschappelijke, groene buurtruimte. Plan
in Hoofdzaak, 1953. [NAi, archief WISS]

Amsterdamse Geuzenveld had hij, dit keer in de rol van
architect, onenigheid gehad met stedenbouwkundige
Cornelis van Eesteren, die geen wijzigingsvoorstellen op
zijn bouwplannen duldde.19 In Babberspolder wilde Van
Tijen de buurten daarom niet zelf voorverkavelen, maar
deze vrijheid aan de architecten laten. Juridisch was dit
nog niet uitvoerbaar, dus tekende hij volgens de regels een
verkavelingsplan. Toen hij vervolgens gevraagd werd in zijn
eigen plan gebouwen te ontwerpen, veranderde Van Tijen
als architect demonstratief zijn eigen verkavelingsontwerp.
Ook in de Westwijk probeerde Van Tijen het anders te doen.
Hij stelde een experiment voor, waarbij voorafgaand aan
het definitieve plan in onderdelen een aantal architecten

in werkgroepsverband ideeën konden spuien over de
verkaveling van de verschillende woonvelden. Wethouder
De Bruijn ging akkoord, waarna in januari 1955 twee
werkgroepen geformeerd werden. 20 De wethouder werd
voorzitter en de Amsterdamse architect Auke Komter,
gemeentelijk supervisor, fungeerde als adviseur en schakel
tussen de werkgroepen. Er was bewust gekozen voor twee
werkgroepen met een bijzonder eigen karakter. ‘Werkgroep
I’ bestond uit de landelijk opererende, ervaren architecten
onder leiding van Van Tijen: J.H. van den Broek, G. den
Butter, E.F. Groosman en J. Steensma. ‘Werkgroep II’ waren
de jonge Vlaardingse architecten onder leiding van Wissing:
G. Geluk, J. Nuijt, J. van Pelt, P.M. Pol, P.C. Roose en A.D.
de Vos. Elke werkgroep zou in eerste instantie één van de
STEENHUISMEURS
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Van Tijen stelde een experiment voor, waarbij voorafgaand aan het definitieve plan in onderdelen een aantal architecten in
werkgroepsverband ideeën konden spuien over de verkaveling van de verschillende woonvelden. [NAi, archief WISS]

In de Westwijk werd voor het eerst in Vlaardingen de ‘dragline’ gebruikt, een machine die veel grond kon
verzetten. Links: de aanleg van de Floris de Vijfdelaan, 1956. [SAV] Boven: de buurten Wetering en Lage
Weide zijn in aanbouw, van de zuidelijke buurten is enkel het raamwerk van hoofdwegen aangelegd. [NAi,
archief WISS]

vier buurten uitwerken, te beginnen met de noordelijke
buurten Wetering en Lage Weide. De architecten hadden
geen zekerheid dat hun ideeën daadwerkelijk uitgevoerd
zouden worden omdat nog niet zeker was wie er waar
gingen bouwen: particulieren, woningbouwverenigingen
of de gemeente. Ook het eindproduct was onzeker. Zou
er een plan uitspringen, dan werd dit opgenomen in het
definitieve stedenbouwkundige plan. Waren er twee goede
ideeën, dan werden die gecombineerd. Van Tijen en Wissing
besloten aan het einde van het traject, samen met De
Bruijn en Komter, hoe het Plan in Onderdelen er uit kwam
te zien. De architectenhonorering was verre van royaal.21
Toch verleende iedereen zonder mokken zijn medewerking.
Blijkbaar zagen de jonge architecten een kans, en waren
de ervaren architecten nieuwsgierig naar de experimentele
werkvorm. De opgave, het bouwen van een woonwijk
voor 20.000 mensen in verschillende woningtypes, was er
interessant genoeg voor.
8
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In drie of vier vergaderingen moest er naar een resultaat
gewerkt worden. De Bruijn: ‘Het werd een bewondering
afdwingend gesprekcentrum en een sportieve strijd in en
tussen deze groepen. De liefde, waarmede de grote lijnen
en de details werden besproken, mogen voor een verdere
ontwikkeling het beste doen verwachten’.22 Elke architect
bracht allereerst een eigen ontwerp ten tafel. De groep zou
vervolgens met een naamloos resultaat komen, maar uit het
bestuderen van de onafhankelijke verkavelingsvoorstellen
wordt duidelijk dat bijvoorbeeld E.F. Groosman in Wetering
nadrukkelijk zijn sporen naliet, en in Hoogkamer J.
Steensma’s ontwerp als inspiratie diende. Een half jaar later,
midden 1955, leverden de werkgroepen hun eindresultaat
in. Het gemeentebestuur was tevreden en stelde de
ontwerpen vrijwel ongewijzigd vast. In 1956 kon door
(dezelfde) werkgroepen begonnen worden aan de twee
zuidelijke buurten: Hoogkamer en Zuidbuurt. Uiteindelijk
bleek dat iedereen van deze werkvorm profiteerde. Vrijwel

alle bovengenoemde architecten werden gevraagd voor
de uitwerking van bepaalde bouwplannen. De meeste
gebouwen in de Westwijk zijn dan ook aan deze architecten
toe te wijzen.
Het stedenbouwkundig raamwerk (het ‘vlekkenplan’), en
de experimentele invulling ervan door werkgroepen, was
vroeg na de oorlog vooruitstrevend. Vooral hierdoor heeft de
Westwijk zijn bekendheid verworven en zo de weg geëffend
voor de latere stedenbouwkundige ontwerppraktijk.

De wijkgedachte was een
sociaal en stedenbouwkundig
ordeningsprincipe. Een wijk werd
van groot naar klein ingedeeld:
wijk - buurt - wooneenheid /
stempel - woning.

EEN HUMANE WIJKGEDACHTE
Zoals gezegd onderscheidt de Westwijk zich in de
Nederlandse stedenbouwgeschiedenis door de vroege
toepassing van het vlekkenplan en door het bijzondere
ontwerpproces waarin de werkgroepen een prominente
rol speelden. Maar de Westwijk is ook in ruimtelijke opzet
bijzonder. Wat direct opvalt aan vlekkenplan is de losse
manier waarop de woonvelden zijn gerangschikt, vooral
in vergelijking met bijvoorbeeld Pendrecht in Rotterdam
of Kanaleneiland in Utrecht. De lossere plaatsing van
de woonvelden, de hoekverdraaiingen, de variatie in
woonmilieus: Van Tijen en Wissing hadden in de wijze
waarop ze de woongebouwen plaatsten oog voor de
menselijke maat. Het gebruik van gestandaardiseerde
bouwprocessen en kant en klare bouwsystemen,
veel toegepast in de Westwijk, betekende geen
gestandaardiseerde verkaveling.
In de Rotterdamse wijk Pendrecht introduceerde
stedenbouwkundige Lotte Stam Beese de ‘wooneenheid’.
Een wooneenheid was een verzameling van woonblokken
bestemd voor een afspiegeling van de maatschappij.
Grote en kleine gezinnen, bejaarden en alleenstaanden
woonden rondom een gemeenschappelijke tuin waarin de
kleinste kinderen konden spelen, de moeders rustig lezen
en de bejaarden op een bankje van de zon genieten. De
wooneenheid zou functioneren als een stedenbouwkundige
en sociale eenheid die mensen zouden herkennen als hun
directe woonomgeving. De wooneenheid was te ‘stempelen’.
Door de opzet meerdere keren te herhalen vulde een buurt
zich. Op de manier waarop Stam Beese het principe in
Pendrecht toepaste had Van Tijen kritiek. Hij vond het te
tiranniek ten opzichte van de architect, de wooneenheid

Een wooneenheid; grote en kleine gezinnen, bejaarden en alleenstaanden
woonden rondom een gemeenschappelijke tuin. [SAV]

Van Tijen had een socialer idee van de wijkgedachte: wonen
op een kleine of een grote schaal, wonen in een gemeenschap
of in individuele beslotenheid: in één wijk moest beide mogelijk
zijn. Boven: de Buys Ballotlaan, onder: de Sonoystraat.
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vond hij te klein, te vaak herhaald en de woningdifferentiatie
miniem.23 Met andere woorden: alles leek te veel op elkaar.
Zo zouden de stadsmensen in een te eentonige omgeving
opgroeien met alle gevaren van dien.
In de Westwijk pakten Van Tijen en Wissing het anders
aan. Variatie zochten ze in een beperkte herhaling van een
stempel. Hun idee over de woonomgeving was socialer.
Van Tijen meende dat in woningen en woonwijken de vrije
levenskeuze het uitgangspunt moest zijn. Wonen op een
kleine of een grote schaal, wonen in een gemeenschap
of in individuele beslotenheid: in één wijk moest beide

mogelijk zijn. Van Tijen was zeker niet tegen herhaling van
een zelfde element, dat paste hij ook toe in de Westwijk.
Hij vergeleek standaardisatie in de stedenbouw met de
Bruynzeelkeuken van vormgever Piet Zwart.24 De elementen
waren gestandaardiseerd, maar op verschillende manieren
te monteren, zodat de klant altijd enige inspraak hield.
In Babberspolder had hij de proef op de som genomen
door een wooneenheid maximaal drie en vijf keer te
herhalen. In de Westwijk werden stempels gewoonlijk
twee, drie of vier keer herhaald, met een uitschieter naar
zeven keer. De woonblokken in de stempels liggen zijn
niet star gegroepeerd, maar hebben een vrije, ruime

opzet. Daarnaast zochten Van Tijen en Wissing variatie in
bouwhoogte langs de grote straten en aan de randen van
een buurt. De bebouwing kon hier stedelijker van aard zijn,
en dus hoger, zodat de woonwijk de allure kreeg van een
echte stadswijk.
Opvallend is dat in Hoogkamer, de laatst gebouwde buurt
in de Westwijk, Van Tijen en Wissing volledig afstapten
van de wooneenheid. De vier woonvelden zijn niet meer
in kleinere eenheden opgedeeld, maar vormen een eigen
grote eenheid. Zo is het steeds veranderende denken over
de ideale woonomgeving van de mens in één wijk zichtbaar.

Hoogbouw op strategische, meer stedelijke plaatsen zodat de woonwijk de
allure kreeg van een echte stadswijk. Boven: Dirk de Derdelaan, omstreeks
1960. Onder: Frederik de Vijfdelaan, omstreeks 1960. [SAV]
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GROEN VOOR DE STADSBEWONER
In een typische naoorlogse wijk is de ruimte tussen de gebouwen
net zo belangrijk als de gebouwen zelf. Nieuwe ideeën over welke
groenvoorziening de moderne mens in zijn woonomgeving nodig
had vonden na de oorlog ingang. Door heel het land vormden
zich goed geoutilleerde plantsoenendiensten, die werkten volgens
de nieuwste inzichten op het gebied van openbaar groen. De
groenfilosofie die voortkwam uit de wijkgedachte schreef een
integratie van groen voor op alle niveaus van de stad (woning,
wooneenheid, buurt en wijk). De groenvoorzieningen per
schaalniveau moesten afhankelijk zijn van de leeftijdsgroepen:
de manier waarop elke groep recreëerde en de afstand die elke
groep kon en wilde afleggen. Een gemeenschappelijke tuin moest
bijvoorbeeld voorzieningen bieden aan een moeder met jonge
kinderen (zandbak, bankjes), terwijl in het buurtgroen een trapveldje
voor de oudere jeugd nodig was. In een wijkpark zouden alle
leeftijden allerhande vermaak voorgeschoteld krijgen: speelweiden,
plasvijvers, een verkeerstuin, een rommelspeeltuin, sportvelden,
schooltuinen of een rosarium. Naast een recreatieve functie had
het groen ook een verbindende rol in de wijk. Vanuit de woning
of de gemeenschappelijke tuin was de centrale buurtgroenzone
te bereiken, van waaruit een route liep naar het centrum met het
wijkpark, of naar het open veenweidelandschap. Het groen was
hiërarchisch, net als de verkeersstructuur. Er zijn wijkwegen,
buurtwegen en woonstraten. De functie was herkenbaar aan het
straatprofiel: bijvoorbeeld een dubbele bomenrij voor hoofdwegen of
een enkele voor buurtwegen.
We weten dat Van Tijen bekend was met deze ideeën en veel
belang hechtte aan een zorgvuldig vormgegeven groene ruimte
als essentieel onderdeel van een wijk. Zo had hij in de jaren dertig
meegewerkt aan de belangwekkende studie van architectengroep
Opbouw: het Groenplan Rotterdam. Over de groenaanleg in
Vlaardinger-Ambacht schreef hij in tijdschrift Forum (1956, nr 11):
‘Het groen is op alle schalen van de meest intieme in het eigen
tuintje tot directe aansluiting bij de volle grootheid van het ongerepte
Hollandse polderlandschap aanwezig. Wonen en groen zijn niet
meer elkanders vijanden, maar doordringen elkander geheel. De
heerschappij van straatklinker en trottoirtegel is doorbroken. Groen
en bodem zijn wederom van allen. Op mooie dagen wemelt het

Schema voor de recreatievoorzieningen,
overeenkomstig de wijkgedachte. Het
gaf richtlijnen voor drie schaalniveaus:
de wijk, de buurt en de wooneenheid. De
recreatievoorzieningen per
schaalniveau zijn afhankelijk van de
leeftijdsgroepen: de manier waarop
elke groep recreëert en de afstand die
elke groep kan en wil afleggen. [De
Boomkwekerij 1954]

Straatprofielen voor de Westwijk,
Gemeentewerken Vlaardingen,
omstreeks 1955. [NAi, archief WISS]
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tussen en om de woningblokken van spelende kinderen,
van tenten en hutten, van ouderen en gezinnen op het gras.’
Met betrekking tot de Westwijk vonden we vrijwel geen
gedetailleerde uitspraken of ontwerpen van het groen, al
zullen de algemene uitgangspunten dezelfde zijn geweest
als in Vlaardinger-Ambacht.25 De verschillende soorten
groen (openbaar-, gemeenschappelijk- en privégroen)
staan op de stedenbouwkundige plannen van de Westwijk
aangegeven, maar de precieze uitwerking niet. De wijze van
beplanting werd aan de gemeente en de plantsoenendienst
overgelaten.
De gemeentelijke plantsoenendienst stond in deze periode
onder leiding van tuinarchitect D.J. van der Weyden. Hij
liep tegen de pensioengerechtigde leeftijd en was in
het verleden werkzaam geweest op een buitenplaats.26
Zijn bekendste ontwerp in Vlaardingen was dat van het
Oranjepark in 1933. Was de wat oudere Van der Weyden
op de hoogte van de moderne tendensen en het verhitte
debat daarover in de tuin- en landschapsarchitectuur

van na de oorlog? Was de plantsoenendienst voldoende
uitgerust voor de enorme groeispurt waar Vlaardingen voor
stond? Waarschijnlijk niet: het wijkpark gaf Van der Weyden
bijvoorbeeld vorm in een vooroorlogse vormentaal, met
slingerende paden rondom grote grasvelden. Behalve een
mooie wandelroute, bood het wijkpark niet veel vertier. Maar
het concept van vier buurten met elke een open groene
centrale ruimte, voor de ‘actieve recreatie’ die zo nodig
werd geacht voor het welbevinden van de stadsbewoners,
bleef overeind. De vormgeving van het groen is niet zo
rijk als in andere naoorlogse wijken. Natuurlijk zijn er
bijzondere plekken in de wijk, zoals aan de randen of in
sommige gemeenschappelijke tuinen, maar de samenhang
ertussen ontbreekt vaak. Dit zou kunnen komen doordat in
de jaren tachtig grote delen van de wijk zijn opgehoogd. In
de bouwtijd werd vanwege kostenbesparingen alleen de
gronden rondom de woningen opgehoogd en de wegen,
de groenstroken niet. Waarschijnlijk ziet het groen er niet
volwassen uit, omdat alles in de jaren tachtig opnieuw is
aangelegd.

De Westwijk is de wijk van het experiment, in de werkwijze,
de opzet en door de toepassing van nieuwe bouwsystemen.
Met betrekking tot het groen is een kans gemist. Het
blijft onduidelijk waarom Van Tijen het groen uit handen
gaf, of waarom hij geen externe landschapsarchitect
om hulp vroeg. Pas in 1964 werd de jonge tuin- en
landschapsarchitect G.J. Davidse aangetrokken. Hij
was nog niet zo lang daarvoor afgestudeerd aan de
Hogere Opleiding voor Tuinarchitectuur in Boskoop, waar
nieuwe ideeën over stedelijke groenvoorziening werden
onderwezen. In 1967 volgde hij Van der Weyden op als
Hoofd van de Dienst Plantsoenen. De Westwijk was toen al
vrijwel voltooid, alleen voor Hoogkamer kon hij nog enkele
kleine plannen maken.27
De kaart op de pagina hiernaast legt het groenconcept van
de Westwijk uit.

Het Marnixplantsoen net na de
aanleg, omstreeks 1960. [SAV] Het
centrale wijkgroen was bedacht als
groene verbindingsroute tussen
binnenstad en polder. In 1970 werd
op de plek van het hertenkamp een
heemtuin geopend. Recentelijk is
het wijkpark op de schop gegaan.
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Centraal in elke buurt
een zigzaggende
groenzone met een
kerk en/of en scholen.
Het groen verbond het
buitengebied met het
wijkcentrum en het
centrale wijkpark.

Ritmische
randbebouwing,
gecombineerd
met een groen- en
waterstructuur.

Recreatie voor
de allerkleinsten
dicht bij huis in de
gemeenschappelijke
binnentuinen.

De waterstructuur in
de Westwijk vervult
vijf rollen: recreatief,
aantrekkelijk, bluswater,
grondwinning en
waterberging.

Een centraal wijkpark,
te bereiken via het
zigzaggende buurtgroen.

Hoofdroutes met
een monumentale
laanbeplanting.
Gazons scheiden de eengezinswoningen van
elkaar en zorgen voor mooie doorzichten en
een samenhangend beeld.
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WONINGEN BOUWEN
Bij het daadwerkelijke bouwen van de woningen
stonden twee zaken centraal: ten eerste de snelheid
waarmee woningen gebouwd werden en ten tweede een
continuïteit van de bouwstroom. Dat was in de naoorlogse
periode in heel Nederland lastig: er was een tekort
aan bouwmaterialen, bouwbedrijven en vakmensen. Al
snel bleek een vorm van distributie van de beschikbare
bouwcapaciteit onvermijdelijk. Vanuit het Rijk werden
daarom de zogenaamde woningbouwcontingenten
vastgesteld. Gemeenten kregen (en krijgen nog altijd) een
quotum dat bepaalde hoeveel woningen in een bepaalde tijd
mocht worden gebouwd. Dat contingent was vrijwel nooit
toereikend, zeker niet als een gemeente als Vlaardingen
plannen had gemaakt exponentieel te groeien. Er waren
echter een aantal slimmigheden waardoor alsnog buiten het
contingent gebouwd kon worden. Wethouder De Bruijn was
zeer bedreven in het opvoeren van de woningproductie.28
Ten eerste was hij voorstander van woningbouw in
streekverband. Dit had te maken met het toewijzingsbeleid
van de minister waarbij de plaatselijke bouwcapaciteit een
grote rol speelde. Het aantal woningen dat in de gemeente
gebouwd zou kunnen worden, werd dus in belangrijke

Bouwsysteem Tramonta, omstreeks 1958. [SAV]
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mate beïnvloed door het aantal bouwondernemers en
het aantal beschikbare arbeidskrachten. Door zich met
een aantal andere gemeenten te verenigingen in een
streekverband, werd het basiscontingent opgevoerd. De
continuïteit kon gewaarborgd worden doordat flink vooruit
werd gewerkt. Terwijl Wetering bijvoorbeeld in 1956 al
goed tot ontwikkeling kwam, verrezen in Lage Weide
de eerste bouwwerken en werd de Zuidbuurt in ijltempo
bouwrijp gemaakt om op tijd te zijn voor de bouwers die
in Wetering klaar zouden zijn. Zo werd de plaatselijke
bouwcapaciteit op peil gehouden en zo mogelijk nog
vergroot, zoals het snelgroeiende Boele en Van Eesteren
bewees. De 800 gemeentelijke woningwetwoningen in de
als eerste aangelegde buurten Wetering en Lage Weide
werden uitgevoerd door grote bouwondernemingen,
terwijl de particuliere bouw door zowel grote, middelgrote
en kleine bouwers werd gerealiseerd. In Wetering en
Lage Weide waren maar liefst 25 bouwondernemingen
betrokken, de meeste afkomstig uit Vlaardingen, enkelen
uit Rotterdam. De gemeente was hier opdrachtgever,
woningbouwverenigingen kwamen pas bij de bouw van
Zuidbuurt en Hoogkamer in beeld.
Een tweede manier om de bouwproductie op te voeren

was systeembouw. De gemeente Vlaardingen was
niet vies van experiment. Ook niet in de woningbouw.
Meer dan 50% van de woningen in de Westwijk werd in
systeembouw uitgevoerd: een ongewoon hoog percentage
in Nederland.29 Met systeembouw of montagebouw werden
de elementen in fabrieken vervaardigd (overwegend
in beton) en op de bouwplaats in elkaar gezet, naar
een ontwerp van een architect. Een groot voordeel van
systeembouw, naast de snelheid van bouwen, was de
zogenaamde ‘contingententoeslag’, een rijksregeling.
Een montagewoning telde als ¾ woning, wat betekende
dat er meer gebouwd kon worden. Voorbeelden van
bouwsystemen toegepast in de Westwijk zijn het Muwi
Dura-systeem in Lage Weide (175 woningen) en Wetering
(286 woningen), het Tramontasysteem in Lage Weide
(348 woningen), het Panargo - Larsen/Nielsen systeem in
Zuidbuurt (756 woningen) en het Dura Coignet-systeem in
Hoogkamer (512 woningen). Wethouder De Bruin vertelde
in 1979 in het Vlaardings Dagblad: ‘Wij hebben vrijwel alle
toenmalige systemen naar Vlaardingen gehaald. Den Haag
kende ons uitermate goed en de omstandigheden dwongen
ons vaak tot een snel ja of nee. Bij een ‘ja’ had je meestel
mogelijkheden om te bouwen buiten het toegewezen

Bouwsysteem Muwi-Dura aan de Van Wesembekestraat. [SAV]

contingent. Het was namelijk zo dat het departement
afname-garanties gaf aan goedgekeurde systemen. Ja, en
Vlaardingen wilde wel.’30.
Naast de montagebouw werd er uiteraard ook nog op
de conventionele manier gebouwd, maar altijd in een
sobere vormentaal, gebruik makend van baksteen en
beton. Verbijzondering in architectuur werd vooral gezocht
in de gebouwen met een bijzondere functie: scholen en
kerken. Er was veel ruimte in de Westwijk voor aparte
gebouwtypologieën die zorgden voor een afwisselend
straatbeeld: atelierwoningen, gestapelde maisonnettes,
bungalows, herenhuizen en parkflats.
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2 HOE OM TE GAAN MET
DEZE ERFENIS?
Vlaardingen erft met de Westwijk een wijk met een bijzondere geschiedenis. De
uitzonderlijke vertrouwensband tussen wethouder en ontwerpers, gecombineerd met
het straffe bouwtempo maakte een zeer korte bouwtijd mogelijk. De toepassing van een
vlekkenplan als grof raamwerk was innovatief en de experimentele werkwijze met de twee
werkgroepen trok landelijk de aandacht. De ideeën van de wijkgedachte paste Van Tijen
op een humane manier toe, veel minder rigide dan in andere wijken uit die tijd, zoals het
Rotterdamse Pendrecht of het Utrechtse Kanaleneiland. De factor tijd speelt in de Westwijk
een rol: het veranderende denken over de ideale woonomgeving is in één wijk zichtbaar.
Er kleefden uiteraard ook nadelen aan de snelheid van bouwen en de open blik van
gemeente en ontwerpers. Drie punten vallen op. Het werken met jonge, onervaren
architecten (in Werkgroep II) had gevolgen. In Lage Weide kon Wissing de ploeg nog
goed aansturen, maar aan Zuidbuurt werd zo lang gesleuteld dat een gefragmenteerde
buurt het gevolg was. Daarnaast bleef het centrumgebied te lang een blinde vlek op het
netvlies van de ontwerpers. Ondanks opmerkingen van de Provinciaal Planologische
Dienst dat het centrumgebied veel te wijdlopig was, werd het niet echt verkleind. Als
laatste was de gretigheid waarmee de gemeente allerlei bouwsystemen binnenhaalde
bewonderenswaardig, maar sommige bouwsystemen waren deugdelijker dan anderen. In
de jaren tachtig moesten veel woningen in systeembouw noodgedwongen gerenoveerd
worden, zoals het PLN-systeem waarmee in de Zuidbuurt is gebouwd.
Er is de urgentie om de Westwijk opnieuw te bezien en de waarde van deze erfenis te
bepalen. Maar hoe bepaal je die? Het klassieke instrumentarium van de monumentenzorg
- het bestemmen van wijken tot beschermd stadsgezicht of het maken van een lange lijst
van behoudenswaardige objecten - is niet goed toepasbaar in naoorlogse wijken, vanwege
hun omvang, ruimtelijk karakter en de hoge dynamiek. In naoorlogse wijken of complexen is
de architectuur ondergeschikt aan het ruimtelijke concept. De kwaliteiten kunnen te vinden
zijn in een bijzonder gebouw of complex, maar veel eerder in structuren en onbebouwde
ruimten zoals een autoroute, een mooie waterloop of een langgerekte groenzone. Allereerst
volgen hieronder daarom algemene aanbevelingen op de schaal van de gehele wijk. In
de volgende hoofdstukken van deze verkenning zoomen we in op de vier buurten en het
centrumgebied. We leggen per buurt de ruimtelijke logica uit, benoemen de kwaliteiten, en
geven aan waar het beter kan.
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BEHOUD OF VERSTERK HERKENBARE BUURTEN
Houd bij ontwikkelingen altijd de getrapte opzet van de wijk in het
oog. De wijk is opgedeeld in vier buurten en een centrumgebied.
Elke buurt is op zijn beurt weer opgedeeld in vier woonvelden
rondom een centrale groenzone. Elk woonveld heeft een eigen
karakter. Zo heeft vrijwel elke buurt een groen woonveld met
lage eengezinswoningen, een woonveld met wat grootschaligere
stempels, en een bijzondere rand met woningen in een
duurdere klasse. Het is een groot verschil of een ontwikkeling in
bijvoorbeeld Wetering of in Zuidbuurt plaatsvindt, en ook of het
een centrale groenzone betreft, een woonveld of een rand. Elke
plek in de Westwijk heeft eigen kenmerken waar nieuwbouw
zich toe moet verhouden en eigen randvoorwaarden waaraan
nieuwbouw dient te voldoen. Door hierop te letten maak je
herkenbare plekken en buurten met een eigen sfeer.

INVESTEER IN EEN NIEUW PLAN VOOR DE OPENBARE
RUIMTE
De vormgeving van het groen en de openbare ruimte is in
de Westwijk minder rijk dan in andere naoorlogse wijken uit
deze periode. Natuurlijk zijn er bijzondere verblijfsplekken
in de wijk, zoals aan de randen of in sommige
gemeenschappelijke tuinen, maar de samenhang ertussen
ontbreekt vaak. Dit zou kunnen komen doordat in de jaren
tachtig grote delen van de wijk zijn opgehoogd. Het is aan
te bevelen een landschapsarchitect een nieuw plan voor de
openbare ruimte te laten ontwerpen, uiteraard met behoud
van de waardevolle plekken zoals die op de waardekaarten
van de verschillende buurten zijn aangegeven.

HOUD DE CENTRALE GROENZONE IN DE BUURTEN OPEN
Verdichten in de vier centrale groenzones van de buurten is een
ingewikkelde ontwerpopgave, waar niet te makkelijk mee om
moet worden gesprongen. Dit betekent niet dat er niet gebouwd
kan worden. Het is van belang dat de oorspronkelijk bedachte
route van het centrum naar de rand van de wijk zichtbaar blijft.
Bijvoorbeeld: in Wetering is op het meest cruciale punt in de zone
– namelijk op de plek waar deze een knik maakt – recent het
woningbouwcomplex Haemstedehof gebouwd. Door de U-vorm
van het gebouw is de groenstructuur opgeknipt in twee aparte
delen. Het was logischer geweest hier een L-vormig gebouw te
zetten of een wat hogere blokvorm, zodat de eenheid van de
zone zichtbaar en voelbaar was gebleven. In de buurt Lage Weide
is dit wel goed opgelost. De groenzone is verdicht, maar de route
is intact gehouden.

CENTRUMGEBIED
Het centrumgebied van de Westwijk is opgebouwd uit vijf
ruimtelijke ingrediënten. Elk van deze vijf onderdelen heeft
een eigen functie, signatuur en ruimtelijke kenmerken.
Houdt bij toekomstige ingrepen rekening met de specifieke
kenmerken van elk gebied. Nieuwbouw in de groenzone
heeft bijvoorbeeld andere randvoorwaarden nodig dan
nieuwbouw op een van de stedelijke pleinen.

STEENHUISMEURS
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Een toelichting van de waardekaart is telkens te vinden bij de hoofdstukken over de vier buurten
en het centrum.
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3 WETERING
Wetering is de groenste en architectonisch meest interessante
buurt van de Westwijk. Dat heeft een aantal redenen. Het is de
eerste buurt waar werkgroep I met frisse moed aan ontwierp.
Daarnaast experimenteerden de architecten in Wetering nog niet
met innovatieve systeembouw. Architect E.F. Groosman ontwierp
twee stempels met het Muwi-Dura bouwsysteem, maar daar was
al eerder in Vlaardingen ruime ervaring mee opgedaan. Een gevolg
hiervan was dat er meer en kleinschaliger woonmilieus ontworpen
konden worden (systeembouw vereist een bepaald minimum aantal
woningen). Een aanvullende reden voor het afwisselende beeld is
het feit dat er maar liefst acht bouwers aan Wetering bouwden, en
ongeveer zo veel architecten, wat een variatie aan architectuur ten
gevolg had. In vergelijking met andere buurten, zoals Zuidwijk, zijn de
bomen ondanks de natte ondergrond redelijk volgroeid. De opbouw
van de wijk is relatief ongeschonden, al slibt de centrale groenzone
langzaam dicht. Omdat zowel de architectuur, de groenstructuur, als
de stedenbouwkundige onderlegger waardevol zijn, en de gaafheid
groot is (weinig aanpassingen), is het concept van Van Tijen hier het
best afleesbaar. Daarom vraagt deze buurt om een terughoudende en
zorgvuldige houding ten opzichte van inbreiding en vernieuwing.

Variant van J. Steensma. [NAi]
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DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep I, waarin de ‘gerenommeerde’ architecten
zitting hadden, ging als eerste aan de slag met het ontwerp
voor de buurt Wetering, de noordoostelijke kwadrant van
Westwijk. Voor elk van de vier buurten was onderzocht
hoeveel woningen en welke voorzieningen er nodig waren.
In deze ‘survey’, gemaakt in februari 1955, werd voor
Wetering vastgelegd dat er voor 4963 inwoners huizen
gebouwd moesten worden, verdeeld over twee buurten:
I (ten noorden van de Floris de Vijfdelaan) en V (ten
zuiden van de Floris de Vijfdelaan). Buurt I was bedoeld
voor arbeiders- en middenstandswoningen, buurt V voor
middenstanders en welgestelden. De cijfers hieronder zijn
overgenomen uit deze survey, en zijn dus niet de precieze
uitgevoerde aantallen woningen en voorzieningen.
Buurt I
249 woningen in woonveld 1 (oost, 2,930 ha.)
228 woningen in woonveld 2 (zuid, 2,687 ha.)
133 woningen in woonveld 3 (west, 1,562 ha.)
457 woningen in woonveld 4 (noord, 5,375 ha.)
25 buurtwinkels

Variant van E.F. Groosman. [NAi]

25 wijkwinkels
18 bedrijven
5 scholen
1 gymzaal
1 schoolsportveld
Buurt V (3,525 ha.)
156 middenstandswoningen
130 woningen voor welgestelden

HET ONTWERPPROCES
De werkgroep startte op 24 februari 1955 met haar
ontwerpsessies. De cijfers uit de survey, gecombineerd met
het vlekkenplan van Van Tijen, waren de randvoorwaarden
waar de ontwerpers mee werkten. Er werd lustig op los
geëxperimenteerd. Architect J. Steensma koos bijvoorbeeld
voor een eindeloze herhaling van dezelfde noord-zuid
gerichte bouwblokken, wat supervisor A. Komter de kritiek
ontlokte dat het plan een ‘zekere monotonie’ en ‘bedrukte
herhaling’ bezat. Architect E.F. Groosman ordende de
woonblokken op een andere manier: in kleine, herkenbare
groepjes woningen (wooneenheden of stempels) met

Variant van G. Den Butter. [NAi]

afwisseling in hoogte en oriëntatie. Zijn plan vertoont veel
overeenkomsten met het ontwerp zoals het uitgevoerd
is. In het najaar van 1955 gingen architecten Wissing
en Van Tijen aan de slag om de uitbreidingsplannen
in onderdelen voor Wetering (en tegelijkertijd Lage
Weide, zie volgende hoofdstuk) uit te tekenen. Officieel
werden de tekeningen voor Wetering door Van Tijen
gemaakt, maar onderhands besteedde hij ze weer uit aan
Wissing.1 Er werd niet één plan uitgekozen. Elementen uit
verschillende plannen kregen een plaats in het definitieve
ontwerp. Zo is een variant van de stempel die architect
Groosman ontwierp toegepast in woonvelden 1 en 4 en
zijn de middelhoogbouwblokken geflankeerd door stroken
laagbouw, bedacht door architect Den Butter, overgenomen
in woonveld 2.

DE RUIMTELIJKE LOGICA
BUURT I
Het definitieve ontwerp voor Wetering (Buurt I) is nog altijd
goed leesbaar vanaf de plattegrond. Vier woonvelden,
met elk een eigen karakter, zijn gegroepeerd rondom een

De definitieve verkaveling van Werkgroep I. Het
noorden is rechts. [NAi]
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zigzaggende groene zone. Via deze groenzone is het
landschap rondom Westwijk verbonden met het verdichte
wijkcentrum. In het groen zijn alle openbare voorzieningen
gegroepeerd, zoals een kerk en drie scholen (gereformeerd,
hervormd en openbaar). De clustering van scholen had tot
voordeel dat kinderen de scholen konden bereiken zonder
een hoofdverkeersader te moeten kruisen. Aan de Philips
de Goedestraat, in de groenzone, staat de kerk van het
Apostolisch Genootschap (gebouwd in 1962).
Woonvelden 2 en 4 zijn opgebouwd aan de hand van
dezelfde stempel. Deze stempel bestaat uit zeven
bouwblokken, afwisselend hoog en laag en bestemd
voor verschillende woningtypes. Twee bouwblokken
met etagewoningen op vijf bouwlagen en twee met vier
bouwlagen omsluiten een grote gemeenschappelijke tuin.

Groenontwerp van de Plantsoenendienst voor
het plantsoen ten zuiden van de Apostolische
kerk, 1962. [SAV]

Wooneenheid Van der Werffstraat
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Wooneenheid Jan van Arkelstraat

Jan van Arkelstraat, omstreeks 1957.[SAV]

Haaks daarop staan drie bouwblokken met twee bouwlagen
en eigen tuinen. Tussen de achtertuin van het ene blok en
de voorgevel van het andere blok is ruimte gelaten voor
een gazon. Deze stempel of wooneenheid wordt vijf keer
herhaald: twee keer in woonveld 2 en in gespiegelde vorm
drie keer in woonveld 4. De twee stempels (286 woningen
en 40 garages) in woonveld 2 zijn ontworpen door architect
E.F. Groosman en gebouwd in het Muwi-Durasysteem. Met
dit bouwsysteem had Vlaardingen eerder ruime ervaring
opgedaan in de wijk Babberspolder. De ontwerper en het
bouwsysteem van de stempels in woonveld vier zijn ons
onbekend. De architectuur is er diverser: zo hebben de
eengezinswoningen in het westelijke blok een kap, terwijl
in het centrale en oostelijke blok de eengezinswoningen
een mooi uitstekend betonnen raamwerk aan de voorgevel
hebben (sterk aangetast). Zowel woonveld 2 als 4 worden
in het westen beëindigd door een langgerekte flat met

maisonnettewoningen. De ontwerpers noemden dit
‘overgangselementen’ naar respectievelijk de wijk Lage
Weide en naar het winkelplein.2

van eengezinswoningen (met op de hoek garages die
de twee blokken verbinden) en een klein woonblok met
bejaardenwoningen rondom een centraal grasveld.

Woonveld 1 bestaat uit vier cul-de-sacs (doodlopende
straatjes) met laagbouwblokken met tuinen. De straten
komen uit op kleine pleinen met garages en een hoog
compact woongebouw met vier bouwlagen. Deze vier
gebouwen, door de architecten ‘parkflats’ genoemd, staan
deels met de voeten in het water. Ze hebben drie functies:
ze bepalen het beeld bij het binnenrijden van de Westwijk
over de Floris de Vijfdelaan, ze geven de oostrand van de
wijk een mooie afronding en ze vormen de beëindiging van
de vier doodlopende straten.
Woonveld 3 is het domein van de lage eengezinswoning
met tuin. Langs de Dirk de Derdelaan staan vier korte
blokken. Daarachter liggen twee ensembles van een haak

De winkelblokken in de vier buurten werden pas
later gebouwd. Met de bouw van het winkelblok in de
zuidwesthoek van Wetering is in 1960 gestart. Het is zo
dicht mogelijk tegen het wijkwinkelcentrum geprojecteerd,
net als de winkelblokken in de andere drie buurten. Het was
de bedoeling dat zo één groot winkelgebied zou ontstaan.
De woningen boven de winkels zijn maisonnettes. Zowel
voor als naast het gebouw zijn pleinruimtes ontworpen.
BUURT V
Wetering buurt V (ten zuiden van de Floris de Vijfdelaan)
laat een variatie aan woningtypen, bouwhoogten en
architectuur zien, op een relatief kleine oppervlakte.

Woonveld I.1

De ‘parkflats’ vanaf de Floris de Vijfdelaan.

Langs de parkflats fietsen op het Fortunapad.

Blois van Treslongstraat met een
hoge flat als baken.

Woonveld I.2

Van Boisotstraat.

Sonoystraat.

Gemeenschappelijke binnentuin met speeltuin.

Westelijke afsluiting woonveld 2.
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Buurt V is op te delen in drie gebieden: de vijf flats langs
de Floris de Vijfdelaan, de bungalows aan de Karel de
Grotelaan en vijf laagbouwstroken met eengezinswoningen
langs de Jacoba van Beierenstraat. De flats hebben twee
rollen: ze doen mee in het routeontwerp van de Floris de
Vijfdelaan, maar zijn ook een beschermende wand voor
het rustige woonmilieu wat erachter ligt. De bungalows
langs de waterkant waren bestemd voor de Vlaardingse
notabelen, die elk een eigen architect in de hand namen.
De vijf stroken met eengezinswoningen tussen de Karel
de Grotestraat en de Jacoba van Beierenstraat werden ten
tijde van de bouw ‘herenhuizen’ genoemd, wat aangeeft dat
ze ruimer waren, en voor een andere doelgroep bestemd
waren dan de laagbouw in het Muwi-Dura bouwsysteem.3

Vlaardings architect J. Snijders ontwierp de herenhuizen in
1958 (door de gemeente Vlaardingen zijn ze aangemerkt
als beeldbepalende panden).
FLORIS DE VIJFDELAAN
Buurt I en buurt V worden van elkaar gescheiden door de
Floris de Vijfdelaan. De Floris de Vijfdelaan is ontworpen
als royale en afwisselende hoofdroute van en naar het
centrum van Vlaardingen. De weg werd als een van
de eerste elementen van de nieuwe wijk aangelegd in
het lege polderland. De krant De Rotterdam sprak op 5
november 1955 over ‘de toegangsallee’ tot de wijk met
een breedte van maar liefst 46 meter van gevel tot gevel.4
In het routeontwerp stonden ritme en variatie voorop. Bij

het binnenrijden van de wijk vanaf de Billitonlaan kom je
allereerst door een onbebouwde zone met bomen en water
(nu deels volgebouwd met de nieuwbouw aan de Graaf
Arnulfstraat). Het eerste gebouw dat links achter de bomen
opdoemt is een flat evenwijdig aan de straat, rechts staan
vier hoge woongebouwen met hun voeten in het water.
Rijen kastanjebomen aan weerszijden van de weg zorgen
voor het monumentale laaneffect. Rechts is de bebouwing
rustig gehouden: langgerekte blokken staan evenwijdig aan
de weg. Als contrast geven links vier flats haaks op de route
het ritme aan. Na de kruising met de Philips de Goedestraat
buigt de route iets af zodat ruimte gemaakt wordt voor
een plein voor een blok met winkels. De kastanjerij wordt
twee keer zo dik. De route wordt beëindigd door de hoge

Woonveld I.3

Witte van Haemstedestraat.

Afsluitend lang winkelblok aan het
wijkcentrum.

Woonveld I.4

Wooneenheid Van der Werffstraat.
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Woonveld I.4 wordt in het westen beëindigd door een langgerekte flat met maisonettes.

woonflat in Lage Weide (Dirk de Derdelaan), die al bij
het binnenrijden als baken zichtbaar is. De beleving van
de route is tegenwoordig afgezwakt door een wat saaier
straatprofiel. De aaneengesloten heggen langs de flats aan
de zuidzijde van de Floris de Vijfdelaan doen af aan het
ritme van open grasvlakken en hoge flats.

Buurt V, de ‘herenhuizen’ aan de Jacoba van Beierenstraat van architect J. Snijders zijn door de gemeente aangewezen als
beeldbepalende panden. [SAV]
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WAT MAAKT WETERING BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Wetering op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te
vinden in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in
structuren en onbebouwde ruimten zoals een autoroute,
een mooie waterloop of een langgerekte groenzone.
Daarnaast kan kwaliteit zitten in de historische betekenis
van een gebouw of groep gebouwen, bijvoorbeeld door
het gebruik van een bijzonder bouwsysteem of een
zeldzaam woningtype. Samen maken ze Wetering een
herkenbare buurt en een prettige plek om te wonen. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.

OP BUURTNIVEAU
Behoud en versterk de Floris de Vijfdelaan als een
waardevolle hoofdroute door de wijk. In het routeontwerp
van de Floris de Vijfdelaan draait het om contrastwerking
(tussen open en gesloten, hoog en laag, haaks en
evenwijdig) en de ritmiek van de gebouwen. Het profiel is
breed, gevarieerd en groen .
De centrale zigzaggende groenzone is relatief
ongeschonden en nog altijd herkenbaar als aaneengesloten
gebied. Probeer verdere verdichting tegen te gaan .
Behoud en versterk de heldere stedenbouwkundige
opbouw van Wetering (buurt I), die bestaat uit een centrale
(oorspronkelijk aaneengesloten) zigzaggende groenzone
waaromheen vier woonvelden zijn gegroepeerd. Ook
Wetering-Zuid (buurt V) is overzichtelijk: drie verschillende
woonmilieus liggen aan weerszijden van de Karel de
Grotelaan.
Ga bij nieuwe ontwikkelingen uit van de eigen
stedenbouwkundige opbouw en architectonische uitstraling
van elk van de vier woonvelden in buurt I en de drie
woonvelden in buurt V. Dat zorgt voor herkenbare buurten
en een gevarieerd beeld.
Behoud de bijzondere vormgeving van de randen van
de buurt: ze springen in, of juist uit. Aan de noordrand
is het samenspel tussen het ritme van de blokken, het
doorspoelend groen en de drie vijverkommen van waarde
. De vier ‘parkflats’ in het water aan de oostrand bepalen
het beeld bij het binnenrijden van de Westwijk over de Floris
de Vijfdelaan . In het westen is de brede groenzone langs
de Dirk de Derdelaan en Het Paadje een mooie overgang
naar de buurt Lageweide. De groenzone heeft een rustige
maar rijk aandoende inrichting .
OP ENSEMBLENIVEAU
De vijf stempels in woonvelden 2 en 4 bepalen voor
een groot deel de structuur van de buurt en dragen in
belangrijke mate bij aan de hoeveelheid groen. De stempels
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werken alleen als er een duidelijk hoogteverschil is. De
gemeenschappelijke tuinen zijn royale open ruimten. Bomen
staan vrij in een gazon dat loopt tot aan de gevel van de
woonblokken.
De vier ‘parkflats’ in het oosten hebben een karakteristieke
ligging aan/in het water en onderscheiden zich door hun
architectuur (tweedeling, verbinding door transparant
trappenhuis). Ze hebben drie functies: ze bepalen het
beeld bij het binnenrijden van de Westwijk over de Floris
de Vijfdelaan, ze geven de oostrand van de wijk een
mooie afronding en ze vormen de beëindiging van de vier
doodlopende straten 
De twee langgerekte blokken met maisonettewoningen
hebben een belangrijke stedenbouwkundige functie als
eindmarkeringen van de woonvelden .
Het ensemble van bungalows aan de Karel de Grotelaan
is waardevol door de aantrekkelijke groene ligging en
afwijkende architectuur .
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente heeft het complex herenhuizen en
enkele bungalows aan de Karel de Grotelaan en het
kerkgebouw aan de Philips de Goedelaan aangewezen als
beeldbepalende panden. In dit rapport wordt voorgesteld
hieraan toe te voegen de parkflats aan de oostrand van
Wetering  en de twee blokken aan de Jan van Arkelstraat
en de Van Blankenheimstraat .
In de openbare ruimte bepaalt de ontwerpgreep van
het gazon direct tegen de gevel voor een groot deel de
ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke
tuinen van woonvelden 1 en 4).
In de Sonoystraat en Van Wesembeekstraat is de inrichting
van de openbare ruimte tussen de eengezinswoningen
onaangetast: voorgevel – stoep – gazon – heg met
achtertuinen. Dit ziet er verzorgd uit en maakt doorzichten
mogelijk. Dit is op de waardenkaart aangegeven met rode
pijlen .
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WAT KAN ER BETER?
De zigzaggende groenstructuur door de wijk is ontworpen
als een aaneengesloten groene zone. De voorzieningen,
zoals de twee scholen en de kerk, zijn daarin neergezet
als blokvormige, vrijstaande gebouwen. Hierdoor was
het mogelijk rondom de gebouwen het groen door te
zetten, zodat het beeld van één vloeiende zone in stand
bleef. Verdichten in de groenzone is een ingewikkelde
ontwerpopgave, waar niet te makkelijk mee om moet
worden gesprongen. Bijvoorbeeld: op het meest cruciale
punt in de zone – namelijk op de plek waar deze een knik
maakt – is recent het woningbouwcomplex Haemstedehof
gebouwd. Door de U-vorm van het gebouw is de
groenstructuur opgeknipt in twee aparte delen. Het was
logischer geweest hier een L-vormig gebouw te zetten of
een wat hogere blokvorm, zodat de eenheid van de zone
zichtbaar en voelbaar was gebleven. Omdat Wetering de

meest gave buurt van Westwijk is, is het aan te bevelen
verdere ontwikkelingen in de groenzone kritisch te bekijken.
De openbare ruimte is, in vergelijking met andere buurten,
verzorgd met volgroeide bomen, maar oogt op sommige
plekken schraal. Vooral op de plekken rond recent
geprivatiseerde woningen oogt het gefragmenteerd. Dit is
goed zichtbaar wanneer je de uniforme L-vormige heggen
in de Kenau Hasselaarstraat vergelijkt met andere straten
zoals de Ripperdastraat, waar deze weggehaald zijn.
Bij een groot aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
geplaatst. Ook zijn ingrijpende wijzigingen aan gevels
aangebracht, zoals de vervanging van houtwerk door
baksteen of kunststof platen. Gecombineerd met het
verdwijnen van uniforme erfafscheidingen levert dit een
gefragmenteerd beeld op.

NOTEN
1 NAi, Wiss D24, Brief van
Van Tijen aan Wissing, 7
oktober 1955
2 NAi, WISS, werkgroepbijeenkomsten.
3 Stadsarchief Vlaardingen,
Archief Patrimonium, inv nr.
38 Krantenartikel zonder
datum, omstreeks 1958.
4 Stadsarchief Vlaardingen,
Archief Patrimonium, inv nr.
38 Artikel in De Rotterdam, 5
november 1955.
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4 LAGE WEIDE
De buurt Lage Weide oogt rustig en uniform. Het is de enige buurt
in de Westwijk waar dezelfde wooneenheid (stempel) maar liefst
zeven keer herhaald is. Dat het ontwerp wat terughoudender is,
met minder variatie in woningtypes, betekent echter niet dat de
wijk saaier of monotoner is. De stempels ogen niet massaal door
de menging van etagebouw en laagbouw. Er is niet veel aan de
originele opzet gesleuteld. Er zijn nieuwe eengezinswoningen in de
centrale groenzone gebouwd, maar het idee van de doorlopende
zone is intact gebleven. Net als Wetering vraagt deze buurt om een
terughoudende en zorgvuldige houding ten opzichte van inbreiding
en vernieuwing.

DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep II, de jonge Vlaardingse architecten onder leiding van
Willem Wissing, werkte in 1955 aan de buurt Lage Weide. Van
Lage Weide is geen uitgebreide survey gevonden, zoals van de
overige drie buurten. Wel is bekend dat in Lage Weide zo’n 1100
woningen gebouwd moesten worden.

HET ONTWERPPROCES
Op 23 februari 1955 werd de eerste vergadering van Werkgroep II
georganiseerd. Aan de werkgroep namen de volgende architecten
deel: Willem Wissing (leiding van de werkgroep), Gilles Geluk, J.M.
Heikens, J. Nuyt, J. van Pelt, P.M. Pol, J. Roose en Dolf de Vos.
Behalve Wissing waren allen afkomstig uit Vlaardingen. Net als
bij Werkgroep I was wethouder De Bruyn voorzitter en architect
Auke Komter supervisor. De opzet van de werkgroep kwam ook
overeen. Iedereen mocht ideeën aandragen om uiteindelijk tot
een gezamenlijk eindresultaat te komen. Het valt op dat de jonge
Vlaardingse architecten nog erg zoekende waren naar een juiste
vorm voor een wijk voor 5000 mensen. Vooral architecten Nuyt
en Pol worstelden en namen erg veel verschillende woningtypes
met een wisselende oriëntatie en vormen in hun ontwerpen
De bouw van de Tramontawoningen, omstreeks 1959. [SAV]
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op, wat een rommelige indruk gaf. Terwijl in Wetering op
bepaalde plekken bewust gekozen werd voor hoogbouw
(hoger dan vier lagen) om een overgang of een entree te
benadrukken, leken de jonge architecten wat huiveriger
te zijn voor hoogbouw. Te veel ervan zou voor schaduw
zorgen, maar zonder werd de buurt misschien te saai.
Architect Vos zag bijvoorbeeld totaal af van hoogbouw, wat
supervisor Komter erg jammer vond omdat dit het geheel
wat ‘statisch’ zou maken. Andere architecten kozen ervoor
om enkele hoogbouwblokken aan de randen te bouwen,
zodat een afsluitende hoge grens gevormd werd. Komter
kon zich hierin beter vinden en merkte op dat het uitzicht
op hoogbouw mooier is als je over andere woningen
heen kijkt dan wanneer je er direct zicht op hebt.1 De
verkaveling van het woonveldje direct achter de winkelstrip,
waar middenstandswoningen moesten komen, zorgde
voor moeilijkheden. In elk ontwerp werd hier een aparte
verkaveling voor bedacht, maar Komter vond het bij alle

Ontwerpvariant van architect Roose, 1955. [NAi]
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ontwerpen te zwak.2
Na afloop van de werkgroepbijeenkomsten werd door
een kleinere groep toegewerkt naar een eindresultaat. De
groep bestond uit Komter, Wissing en architect-deelnemer
Van Pelt. Het ontwerp van Wissing had de meeste
invloed op het uiteindelijke ontwerp. Ook hij had voor de
werkgroepbijeenkomsten een variant ontworpen, waarin hij
één stempel maar liefst negen keer herhaalde. Bovendien
had hij op meerdere plekken aan de randen waterpartijen
bedacht. In het eindresultaat van Werkgroep II is veel
terug te zien van dit ontwerp, al werd het verlevendigd met
hoogbouw aan de randen en een laagbouwbuurtje dat leek
op het ontwerp van A.D. de Vos.

Sportvelden liggen in de verste hoek, terwijl het winkelblok
in de hoek het dichtst bij het wijkcentrum ligt.

RUIMTELIJKE LOGICA

DE VIER WOONVELDEN
Woonveld 1 was bestemd voor middenstandswoningen.
In elk van de vier vierkanten zijn vier woonblokken als
een molenwiek gerangschikt. Eén van de open hoeken is
dichtgezet met een blokje met garages. De architectuur
is redelijk intact, vooral de woningen in het zuidoostelijke
kwadrant van dit woonveld (tussen de Swammerdamstraat,
Planciusstraat, Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat)
zijn bijzonder. De daken zijn plat of hebben een zeer
lichte helling, al worden er steeds meer dakopbouwen
gerealiseerd. Door de vele voortuinen en de heggen heeft
het woonveld een groen karakter.

Net als bij de buurt Wetering is hier vastgehouden aan
het idee van vier woonvelden, met elk een eigen karakter,
gegroepeerd rondom een zigzaggende groene zone.

Woonveld 2 bestaat uit vier gelijke stempels uitgevoerd
in het bouwsysteem Tramonta, zeer waarschijnlijk

Ontwerpvariant van architect Nuyt, 1955. [NAi]

Ontwerpvariant van architect A.D. de Vos, 1955. [NAi]

Ontwerpvariant van architect Wissing, 1955. [NAi]

ontworpen door architect Romke de Vries. Elke stempel
is opgebouwd uit drie stroken eengezinswoningen van
twee bouwlagen en drie blokken van vier bouwlagen hoog,
op de hoeken met elkaar verbonden door lage garages
en een transformatorhuisje. Door een terugliggende
donkergrijze plint onder de vierlaagsblokken lijkt het alsof
de gebouwen iets zijn opgetild van het maaiveld. De drie
blokken omsluiten grote, maar intieme binnentuinen.
Ze zijn ingericht als grote grasvlaktes, met hier en daar
een boom of plantvak. De gazons van de binnentuinen
omspoelen de eengezinswoningen waardoor het gevoel
van een gebouwde eenheid groot is. De bewoners van
de eengezinswoningen aan de ’s Gravendamsestraat
zagen ooit in die gazons de ideale mogelijkheid om hun
achtertuinen te verlengen en dienden in 1965 een verzoek
daartoe in. De directeur van het Vlaardingse woningbedrijf
was tegen de verlenging van de tuinen: het zou de mooie
doorkijk op het gemeenschappelijke groen verstoren en de

Definitieve verkaveling van Werkgroep II voor Lage Weide, 1955. [NAi]
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Woonveld II.1, Planciusstraat

Woonveld II.3, Einthovenstraat

Woonveld II.2, Tramonta, samenhang bebouwing (bijzonder bouwsysteem, detaillering) en intacte openbare ruimte.

ruimtewerking schaden. Het verzoek van de bewoners werd
afgewezen, waardoor de doorkijkjes nog altijd bestaan.3 Het
Tramontacomplex is zowel in architectuur (geleding, kleur)
als in de inrichting van de openbare ruimte gaaf en bepaald
voor een groot deel de structuur en herkenbaarheid van
Lage Weide.
Woonveld 3 is opgebouwd uit exact dezelfde stempel
als die in woonveld 2. De stempels zijn echter niet in
één bouwsysteem uitgevoerd. Er is door verschillende
architecten en bouwers aan gewerkt. Ook Willem
Wissing ontwierp een wooneenheid, die hij de ACBwoningen noemde. Wissing experimenteerde in zijn
eigen bureau wel vaker met standaardplattegronden en
standaardwoningen. In Lage Weide lag een mooie kans
om de plannen in de praktijk te brengen. De wooneenheid
aan de Einthovenstraat bestaat uit grondgebonden
eengezinswoningen en drie portiekflats (een van 16
woningen, een van 24 woningen en een blok van 32
woningen).4 Door verwantschap in architectuur probeerde
Wissing een visuele eenheid te bewaken. Dat er aan dit
woonveld door verschillende architecten is gewerkt zie
je direct. De samenhang binnen het woonveld is minder
groot, de openbare ruimte minder rijk en er zijn in de,
inmiddels particuliere, eengezinswoningen veel wijzingen
doorgevoerd. De achtertuinen, die in het Tramontacomplex
nog omspoeld zijn door grasvelden, zijn hier wel verlengd.
De meest gave stempel is de meest oostelijke in het
woonveld (ter weerszijden van de F.C. Dondersstraat).
Vooral de drie hoogbouwblokken met maisonnettewoningen,
die door middel van een doorlopende galerij met elkaar
verbonden zijn, zijn door hun samenhang met de openbare
ruimte interessant.
Woonveld 4 bestaat uit drie stempels. Het zijn voornamelijk
grondgebonden eengezinswoningen van twee bouwlagen,
met langs de Dirk de Derdelaan twee woongebouwen
van vijf bouwlagen. Een architectonische en typologische
bijzonderheid in dit woonveld zijn de drie woonblokken
van drie bouwlagen hoog die in de centrale groenzone zijn
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gebouwd. De architect was Dolf de Vos. Tussen die drie blokken
staan twee recenter gebouwde woonblokken van twee bouwlagen.
DE RANDEN
Langs het water van de noordrand staan drie ensembles van hoge
maisonnetteflats, garages en lage eengezinswoningen. Omdat deze
laatste twee evenwijdig aan het water staan blokkeren ze het zicht op
het water.
De oostrand van de wijk wijkt af. Ten tijde van het ontwerp van de
Westwijk werd er vanuit gegaan dat in de toekomst Vlaardingen
nog verder zou moeten uitbreiden. Daarvoor was al in het
Uitbreidingsplan ruimte gereserveerd ten noorden van de aan te
leggen rijksweg, de huidige A20. Deze noordelijk gelegen wijk zou
door een noord-zuidverbinding met de Westwijk worden verbonden.
Van de kaart is af te lezen dat de Dirk de Derdelaan de twee
buurten met elkaar zou verbinden. Aangezien de noordelijke wijk er
uiteindelijk niet is gekomen heeft de Dirk de Derdelaan deze functie
nooit hoeven vervullen. Rond het noordelijk deel van de laan is nog
steeds te zien dat ruimte is vrijgehouden om de weg ooit nog te
kunnen verbreden. Deze ruimte draagt nu als erfenis van de vroegere
ambities veel bij aan het groene, weidse karakter van het gebied.

Noordelijk deel Dirk de Derdelaan: de breedte herinnert aan de
vroegere plannen voor een verbindingsweg.

Luchtfoto van Lage Weide omstreeks 1960. [SAV]
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Winkelcentrum aan de Dirk de Derdelaan. Foto omstreeks 1960. [SAV]

In de westrand van de buurt werden vier vijverkommen
gegraven. Deze waterpartijen komen op meerdere
plekken in Westwijk voor. Het water verhoogde niet alleen
de verblijfskwaliteit: de afgegraven grond werd ingezet
voor de ophoging van wegen in de wijk. Tussen de
vijverkommen waren in de oorspronkelijke plannen vier
langgerekte blokken eengezinswoningen en vier hoge
woontorens geprojecteerd. De typologie van de vier stroken
eengezinswoningen is zeldzaam: op de koppen zijn vijf
garages geïntegreerd in het blok. Uiteindelijk zijn er maar
twee woontorens uitgevoerd, de twee lege plekken zijn in de
jaren tachtig opgevuld met een naar binnen gekeerd, laag
woningcomplex in een witte baksteen.
DE CENTRALE GROENSTROOK
In de centrale groenzone zijn nieuwe grondgebonden
woningen gebouwd. Ze zijn tegen de randen gezet,
waardoor het idee van een doorlopende groenzone intact
is gebleven. Vijf bouwwerken (scholen en een kerk) zijn
hiervoor gesloopt.

De flat aan de Dirk de Derdelaan fungeert als visuele beeinding van de
Floris de Vijfdelaan. Foto omstreeks 1960. [SAV]

HET WINKELCENTRUM
De winkelblokken in de vier buurten werden pas later
gebouwd. Aan het winkelblok in de zuidoosthoek van
Lage Weide (langs de Dirk de Derdelaan) werd al in 1956
ontworpen door architectenbureau Spruijt en Den Butter
uit Schiedam. Uit archiefbronnen blijkt dat het uiteindelijk
uitgevoerde ontwerp op naam staat van Gemeentewerken.
Het volume en de hoogte van het gebouw waren in beide
plannen identiek, alleen de architectuur versimpelde
iets. Het blok werd namelijk rond 1961 gebouwd met het
Panagro, Larsen&Nielsen bouwsysteem, dat gelijktijdig
werd ingezet voor de bouw van 756 woningen in de
Zuidbuurt. Het winkelgebouw is zo dicht mogelijk tegen het
wijkwinkelcentrum geprojecteerd, net als de winkelblokken
in de andere drie buurten. Het was de bedoeling dat zo één
groot winkelgebied zou ontstaan.
HOOGBOUW
De flat aan de Dirk de Derdelaan is dertien bouwlagen
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hoog. Deze flat fungeert als visuele beëindiging van de
Floris de Vijfdelaan en is een van de hoogste bouwwerken
in de Westwijk.

WAT MAAKT LAGE WEIDE BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Lage Weide op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te vinden
in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in structuren
en onbebouwde ruimten zoals een autoroute, een mooie
waterloop of een langgerekte groenzone. Daarnaast kan
kwaliteit zitten in de historische betekenis van een gebouw
of groep gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van een
bijzonder bouwsysteem of een zeldzaam woningtype. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.
OP BUURTNIVEAU
De stedenbouwkundige opbouw van Lage Weide bestaat
uit een centrale zigzaggende groenzone waaromheen
vier woonvelden zijn gegroepeerd. Deze opbouw is intact,
ondanks de verdichting van de centrale groenzone.
In het oosten is de brede groenstrook langs de Dirk de
Derdelaan en het verlengde daarvan (Het Paadje) een
mooie overgang naar de buurt Lage Weide. De breedte
herinnert aan de voorgenomen, maar nooit uitgevoerde,
verbindingsweg met de Broekpolder. De groenzone heeft
een rustige maar rijk aandoende inrichting.
De centrale groenzone is weliswaar verdicht met
nieuwbouw, maar zo dat het nog altijd herkenbaar is als
aaneengesloten groengebied. Ondanks de nieuwbouw
in de centrale groenstrook wordt deze nergens volledig
geblokkeerd of onderbroken. Door de hele zone is een
wandelpad aangelegd, dat van het winkelcomplex aan de
Dirk de Derdelaan tot ongeveer aan het parkeerterrein bij

de Zeemanstraat loopt. Hierdoor is de opzet van deze
groenstrook goed te ervaren. Het wandelpad zou zelfs nog
doorgetrokken kunnen worden de buitenrand. 
Het gebied aan de westrand van de buurt, met de
woningen aan de vijverkommen (Boerhaavestraat) is van
hoge ruimtelijke kwaliteit. 
OP ENSEMBLENIVEAU
Het complex Tramonta heeft een hoge stedenbouwkundige
en architectonische waarde. Door de toepassing van dit
bouwsysteem in vier stempels, zijn zij bepalend voor
de stedenbouwkundige structuur van de buurt. Daarbij
hebben de verschillende complexen een eigen kleur (de
kozijnen, de deuren van het portiek en de garagedeuren).
Hoewel nader onderzoek moet uitwijzen of deze kleuren
origineel zijn, spelen de kleuren een belangrijke rol in de
oriëntatie en herkenbaarheid in de buurt. 
Ook op architectonisch niveau zijn de Tramontacomplexen
van waarde. De architectuur is zorgvuldig (geprofileerd
gevelbeeld, ritmiek in de gevel door middel van de glazen
stijgpunten) en relatief ongeschonden. 
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente heeft het voormalige tankstation (nu
autodealer) aan de Buys-Ballotlaan aangewezen als
beeldbepalend pand. In dit rapport wordt voorgesteld het
gehele Tramontacomplex (door de architectonische en
stedenbouwkundige gaafheid) , de drie woonblokken
aan de Lorentzstraat van Vlaardingse architect Dolf de
Vos uit 1958 (door de bijzondere gebouwtypologie en
architectuur) , de villa op de hoek van de Zeemansstraat
en Lorentzstraat , de eengezinswoningen in de
zuidoosthoek (vanwege architectonische gaafheid,
nr 5) en de stempel in de noordoosthoek (vanwege
architectonische gaafheid)  ook aan te merken als
beeldbepalend. Op de waardekaart staan deze complexen
in lichtrood aangegeven.
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De hoge flat aan de Dirk de Derdelaan is van
stedenbouwkundige waarde. Het gaat hier niet om de
architectuur, maar om de waarde van het gebouw als
oriëntatiepunt, als visuele beëindiging van de Floris de
Vijfdelaan en als stedenbouwkundige wand voor de
achterliggende woningen.
De twee woonflats aan de Boerhaavestraat zijn van waarde
als markering en afsluiting van de westelijke rand van de
buurt.
De inrichting van de openbare ruimte tussen de
eengezinswoningen in woonvelden 2 (Tramonta) en 4 is
onaangetast. Stroken gazon scheiden de achtertuinen
en de stoep. Dit ziet er verzorgd uit en maakt doorzichten

mogelijk. Dit is op de waardekaart aangegeven met rode
pijlen. 
De eengezinswoningen in het zuidoostelijke kwadrant van
woonveld 1 (tussen de Swammerdamstraat, Planciusstraat,
Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat) zijn in architectuur
uitermate gaaf. Vooral het licht hellende dakvlak met de
korte opstaande rand is een bijzonderheid. Dakopbouwen
zijn hier af te raden.

WAT KAN ER BETER?
Bij een groot aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
gezet. Wanneer eengezinswoningen onderdeel uitmaken
van een stempel vervlakt dit de ritmiek in hoogtes.
Gecombineerd met het verdwijnen van uniforme
erfafscheidingen levert dit een gefragmenteerd beeld
op. Voor de toekomst zijn dakopbouwen af te raden in
het gehele Tramontacomplex en in het zuidoostelijke
kwadrant van woonveld 1 (tussen de Swammerdamstraat,
Planciusstraat, Buys-Ballotlaan en Leeghwaterstraat).

In de meest oostelijke stempel van woonveld 3 (rondom
de F.C. Dondersstraat) is de samenhang tussen
architectuur en openbare ruimte groot. De hoogbouw
met maisonnettewoningen is daarnaast typologisch,
architectonisch en wat betreft gaafheid van waarde. 

Drie woonblokken aan de Lorentzstraat van Vlaardingse
architect Dolf de Vos uit 1958.

Villa op de hoek van de Zeemansstraat en Lorentzstraat.
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Tramonta-complex.

Hoogbouw langs de westrand van de buurt.

NOTEN
1 NAi, archief KOMT, Vergadering Werkgroep
II, 9 juni 1955
2 NAi, archief KOMT, Vergadering Werkgroep
II, 9 juni 1955.
3 Stadsarchief Vlaardingen, Archief van
het Woningbedrijf, toegangsnummer 143,
Brief van de directeur van het woningbedrijf
aan Burgemeester en Wethouders van
Vlaardingen, 22-7-1965.
4 NAi, Archief WISS, r54-r58, tekeningen
ACB principe voor Lage Weide, Vlaardingen.

Lage Weide in aanbouw, omstreeks 1957. [SAV]
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5 HOOGKAMER
Hoogkamer is vernoemd naar een oude boerderij die
gelegen is ten westen van de wijk. De buurt onderscheidt
zich nadrukkelijk van de andere drie buurten Wetering,
Lage Weide en Zuidbuurt door het grote gebaar dat in het
stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt. Terwijl de overige
drie buurten allemaal vrij strikt volgens de wijkgedachte
ontworpen waren (buurten voor ongeveer 5000 inwoners,
verdeeld in meerdere wooneenheden of stempels) werd
dit idee in Hoogkamer losgelaten. In plaats van vier
woonvelden met een eigen karakter door toepassing van
verschillende stempels, kreeg Hoogkamer vier woonvelden
bestaande uit één ‘reuzenstempel’, die (met hier en
daar kleine wijzigingen) op alle vier de woonvelden werd
herhaald. Hiermee werd zodoende een stedenbouwkundig
niveau, die van de identieke, kleinschalige wooneenheid,
overgeslagen.1 De relatief grote schaal werd ook zichtbaar
door de vele middelhoge en lange bouwblokken, uitgevoerd
in een nieuw prefab woningbouwsysteem: Dura-Coignet.
Toch oogt de wijk niet eentonig. Dat heeft te maken met
een rijke variatie in architectuur en woningtypologieën
(met name in de randen, waar relatief veel woningen
voor de rijkere middenklasse gebouwd werden), en een
ruime opzet van de bouwblokken op de verschillende
woonvelden met beschutte gemeenschappelijke tuinen.
De wat grootschaligere opzet van de buurt lijkt er juist
voor gezorgd te hebben dat de ‘spankracht’ van het
oorspronkelijke ontwerp groot is. Met andere woorden:
ondanks een aantal inbreidingen (Melis Stokelaan),
opgetopte eengezinswoningen en verlengde achtertuinen,
zijn er nog genoeg karakteristieken die de wijk kenmerken,
die gekoesterd en voor de toekomst ingezet kunnen worden
(zie kopje ‘wat maakt Hoogkamer bijzonder?’).

Atelierwoningen in woonveld IV, gebouwd
in 1959.
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DE RANDVOORWAARDEN
Werkgroep I - de ervaren architecten onder leiding van
architect Van Tijen, ging na Wetering aan de slag de buurt
Hoogkamer, de zuidwestelijke kwadrant van de Westwijk.
Voorafgaand aan de ontwerpfase was voor elk van de
vier buurten onderzocht hoeveel woningen en welke
voorzieningen er nodig waren. In deze ‘survey’, gemaakt
in februari 1956, werd voor Hoogkamer vastgelegd dat
er voor 3860 personen in totaal 1103 huizen gebouwd
moesten worden. De cijfers hieronder zijn overgenomen
uit deze survey, en laten de gedroomde aantallen zien. De
werkelijkheid wijkt enigszins af van de cijfers.
263 woningen (34 middenstands- en 229
arbeiderswoningen) in woonveld 1
218 woningen (28 middenstands- en 190
arbeiderswoningen) in woonveld 2
355 woningen (46 middenstands- en 309
arbeiderswoningen) in woonveld 3
202 woningen (26 middenstands- en 176
arbeiderswoningen) in woonveld 4
50 winkels (25 wijk- en 25 buurtwinkels) met ong. 30

Uitsnede van het vlekkenplan van Van Tijen en Wissing voor de buurt
Hoogkamer. Op deze onderlegger maakten de architecten hun ontwerpen,
tekening omstreeks 1954. [NAi]

bovenwoningen
18 bedrijven met ong. 15 bovenwoningen
20 woonwerkwoningen
2 scholen voor voortgezet onderwijs
2 scholen voor lager onderwijs
1 gymzaal
8,4 ha voor vrij spel
0,4 ha (een veld van 50 x 80) voor schoolsport
0,4 ha voor een schooltuin nabij een school
2 ha buurtgroen

HET ONTWERPPROCES
De bijeenkomsten van werkgroep I startten in januari
1956. De uitvoering van de wijk geschiedde pas rond
1960, de aanleg van de groenvoorziening in 1964. De
werkgroep nam in de eerste bijeenkomst de resultaten
door die geboekt waren in de Wetering en Lage Weide
en besprak daarbij ook ‘de diverse problemen rondom
de 4-hoogbouw, de galerijbouw, de bergingen, de hoge
flatbouw en de maisonnettes’. De problemen werden in de
notulen niet gespecificeerd.2 Waarschijnlijk gaat het om
zaken die in veel andere wijken in Nederland ook speelden;

Het tweede voorstel van architect Van den Broek en Bakema, maart 1956.
[NAi]

bij 4-hoogbouw bijvoorbeeld was net geen lift verplicht wat
veel trappenlopen betekent, de locatie van bergingen op de
begane grond resulteerde in ‘dode’ plinten en maisonnettes
bleken relatief duur om te bouwen.
Tijdens de daaropvolgende bijeenkomst op 1 maart
presenteerden de architecten hun eerste plannen voor
Hoogkamer. In het plan van architect Den Butter zou een
flat van 14-hoog als baken vlakbij het station komen. In
tegenstelling tot de andere deelnemers nam hij de route
naar het station (de Dr. Wiardi Beckmansingel, met toen
nog de werknaam ‘Stationssingel’) ook op zijn plan. De
route liet hij begeleiden door aan de ene zijde blokken van
vier hoog en aan de andere zijde ‘parkflatjes’ langs het
water. Architect Groosman had gezocht naar een ‘figuur’
door de wijk, gevormd door flats van vier hoog en zes hoog.
Ontwerper Steensma presenteerde wederom een plan met
een consequente noord-zuidsituering, hetgeen hij ook voor
Weteringen had gedaan. Nadat alle plannen besproken
waren, bracht wethouder De Bruijn een essentieel
punt naar voren: in de plannen moest ruimte zijn voor
voldoende woningwetwoningen. Woningen gerealiseerd in
systeembouw mochten namelijk buiten de jaarlijks aan de

Het tweede voorstel van architect Steensma, maart 1956. [NAi]
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gemeente toegekende contingenten gesteld worden. Hoe
meer systeembouw, hoe sneller en meer er gebouwd kon
worden. Kortom, de aanwezigen werden met huiswerk weer
naar huis gestuurd.3
De tweede bijeenkomst volgde kort op de eerste. Nieuwe
maquettes kwamen op tafel, waarbij Groosman en Den
Butter samen een model hadden gemaakt, met een
duidelijke omranding van de groene middenstrook. Architect
Steensma had de buurt spectaculair vorm gegeven met
twee ellenlange geknikte blokken, die door hun omvang
ruimte lieten voor grote tuinen (Bijlmer avant-la-lettre).
Van Tijen had zelf ook een nieuwe maquette waarop hij
de maten groter had gemaakt, maar nog niet tevreden
was over de verkaveling. Om inspiratie op te doen op het
gebied van de maatvoering van de blokken en het gebruik
van de tuinen, werd begin mei een excursie met een
autobusje georganiseerd naar de wijken Babberspolder
in Vlaardingen, Morgenstond in Den Haag, Kleinpolder,
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam en de Nieuwlandse
polder in Schiedam. De bedoeling was de maquettes
indien nodig aan te passen, mee te nemen en nogmaals
te bespreken.4 Bij dit overleg, begin mei, werd duidelijk dat

Maquette met onbekende maker, waarschijnljik die van Groosman en Den
Butter. [NAi]
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Van Tijen het meeste enthousiast was over de plan van
Groosman en Den Butter, volgens Van den Broek omdat
dit een beproefd ontwerp zou zijn. Hij had ook kritiek op de
vrij stenige inrichting van de centrale groenzone met drie
grote scholen (overigens nog altijd een pijnpunt in de wijk).
Het contrast met het plan van het architectenduo Van den
Broek en Bakema was groot: zij hanteerden in hun ontwerp
een vaste stempel, met een ‘zekere maat’ zoals zij het
zelf noemden, die variabel in te delen was. Van Tijen vond
deze units echter te klein. Hij nodigde aan het einde van de
vergadering architecten Groosman en Den Butter samen
met Steensma en Boon uit hun ontwerp verder uit te werken
tot het eerste conceptontwerp van de werkgroep.5
In juli 1956 was het voorlopige resultaat gereed en konden
de maquette en tekeningen besproken worden. In deze
vergadering zou de werkgroep tot een overeenstemming
moeten komen zodat een definitief uitbreidingsplan
opgesteld kon worden. Van Tijen presenteerde het ontwerp.
Als besparing op kosten van aanleg en onderhoud werd
de wijk slechts daar opgehoogd waar het daadwerkelijk
nodig was. Op een foto net na de bouw van de woningen
(volgende pagina) aan de Melis Stokelaan is dat goed te

Het voorlopige resultaat, zoals gepresenteerd in
juli 1956. [NAi]

zien: de tuinen van de eengezinswoningen hadden een
verloop van ongeveer een meter. Later is blijkbaar de
hele wijk alsnog opgehoogd, want daar is nu niets meer
van te zien. Hier hebben we geen bewijs voor gevonden.
Groosman vroeg zich af of de besparingen niet voor
de woningbouw aangewend konden worden, waarop
wethouder De Bruijn met zijn antwoord (‘tussen gronden woningbouwpolitiek is geen relatie mogelijk’) een
kijkje in de gemeentelijke keuken bood. Naar aanleiding
van het voorliggende plan werd gediscussieerd over
de woningen die ter weerszijden van het scholenterrein
geprojecteerd waren. Wethouder De Bruijn vroeg zich af of
een van de twee clusters tweehoogbouw ook speciaal tot
bejaardenbuurtje bestemd kon worden, in plaats van deze
bejaardenwoningen over de twee groepjes te verdelen. Bij
een clustering zou het volgens De Bruijn mogelijk zijn enige
gemeenschappelijke voorzieningen voor deze doelgroep op
te nemen (een bibliotheekje, biljartkamer, televisie). Bakema
en Groosman vonden dit geen goed idee, waarom is niet
duidelijk. Bakema twijfelde vervolgens nog over de situering
van de blokjes eengezinswoningen langs de twee straten
ter weerszijden van het schoolplein. De straten lopen op
de plannen niet evenwijdig en konden daarom verstorend

Maquette met het definitieve resultaat van Werkgroep I. [NAi]

werken, aldus Bakema. Omdat men niet meteen tot een
sluitende oplossing kwam, beloofde Van Tijen daarom
de situatie ter plekke te gaan bekijken. Uit de huidige
situatie blijkt dat alle blokjes uiteindelijk loodrecht op de
straatrichting zijn geplaatst.
Als laatste discussieerden de werkgroepleden over de
beplanting, overigens een van de weinige keren dat over
dit onderwerp aantekeningen zijn gevonden. Vooral de
brede groenstroken tussen straat en etagebouw (van vier
lagen) waren volgens Bakema kwetsbaar, waarop Van
Tijen reageerde dat ze onmogelijk in plaats daarvan vijftien
meter brede trottoirs aan konden leggen. Hier eindigde
ook meteen de discussie. Volgens van Tijen was het punt
‘groen’ niet noodzakelijk om het uitbreidingsplan te laten
vaststellen. De wijze van beplanting zou te zijner tijd door
de gemeente en de plantsoenendienst grondig bekeken
worden.6 Op deze opmerkingen na was iedereen het
eens over het door Van Tijen in te dienen plan van deze
werkgroep.

DE RUIMTELIJKE LOGICA
De ruimtelijke opbouw van Hoogkamer is hetzelfde als
die van Wetering, Lage Weide en Zuidbuurt: het zijn vier
woonvelden gegroepeerd rondom een zigzaggende groenen voorzieningenstructuur. Eén groot verschil valt direct
op. De woonvelden bestaan niet meer uit een herhaling
van kleinere eenheden (de stempels of wooneenheden),
maar zijn in feite één vergrote stempel. De reden waarom
de werkgroep afgestapt was van de stempel, wordt niet
duidelijk uit de archiefstukken, maar kan wel achterhaald
worden wanneer gekeken wordt naar architect Van Tijen’s
ideeën over een goede leefomgeving op dat moment. Al in
het ontwerp voor de wijk Babberspolder had Van Tijen zich
niet precies aan de hiërarchische opbouw gehouden zoals
de wijkgedachte die voorschreef en ontwierp hij relatief
grote wooneenheden. In de eerste twee buurten van de
Westwijk (Wetering en Lage Weide) zijn wel wooneenheden
toegepast, maar met een beperkte herhaling. Intussen
hadden bewonersonderzoeken aangetoond dat bewoners
de wooneenheid als een toevallige groep woningen

Boven: in Hoogkamer wordt vier keer één grote
stempel gebruikt. Op de foto is de opbouw ervan
goed te zien: dit stempel bestaat uit twee haaks
op elkaar georiënteerde bouwblokken, met aan
de korte zijde een blok met zes bouwlagen of vier
bouwlagen op een plint, en aan de lange zijde een
blok van vier bouwlagen op een plint. Dwars op dit
laatste blok staan strookjes van twee woonlagen of
drie woonlagen zoals op de foto de stempel aan de
Coornhertstraat / Geert Grootelaan (woonveld 3).
Foto omstreeks 1960. [SAV]
Rechts: zicht vanaf de Melis Stokelaan op de
tuinen van de eengezinswoningen. Ze liggen deels
verdiept, wat aangeeft dat aanvankelijk enkel de
grond direct rondom de woningen werd opgehoogd.
Zo kon bespaard worden op kosten van aanleg en
onderhoud. Foto omstreeks 1960. [SAV]
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beschouwden en niet als hun ‘territorium’, waarmee de
vermeende sociologische betekenis die architecten eraan
toeschreven volgens Van Tijen kwam te vervallen.7 Hij zag
de wooneenheid als een te kleine verkavelingseenheid.
Bij een grootschalige herhaling ervan kon een ‘gevaarlijke
starheid’ ontstaan.8 Vermoedelijk is dit de reden dat Van
Tijen in Hoogkamer al vroeg in het ontwerpproces zijn
voorkeur uitsprak voor het plan van Groosman en Den
Butter. Het is opvallend te zien hoe de stedenbouwkundige
opvattingen al binnen enkele jaren veranderden, maar ook
dat het vlekkenplan van Van Tijen blijkbaar flexibel genoeg
was om dit toe te laten.
DE VIER WOONVELDEN
In Hoogkamer is vier keer dezelfde stempel herhaald. Er
zijn twee subvarianten, het verschil wordt bepaald door
de oriëntatie van de eengezinswoningen. De stempels op
woonveld 1 en 3 zijn hetzelfde. Ze zijn ten opzichte van
elkaar gespiegeld geprojecteerd. Deze stempel bestaat uit
twee haaks op elkaar georiënteerde bouwblokken, met aan
de korte zijde een blok met zes bouwlagen (op woonveld
1 bestaande uit maisonnettewoningen) of vier bouwlagen
(woonveld 3) op een plint, en aan de lange zijde een blok
van vier bouwlagen op een plint. Dwars op dit laatste blok
staan zes strookjes van twee woonlagen (woonveld 1) of
drie woonlagen (woonveld 3, 48 atelierwoningen aan de
Coornhertstraat, in 1959 ontworpen door architect A.D.
de Vos), met de achtertuinen tegen elkaar. De voorgevels
zijn naar elkaar gericht, met een vrij brede groenstrook
ertussen. Die groenstroken lopen over in een groter
gemeenschappelijk groen. Een bijzonderheid is dat dit
gemeenschappelijk groen voor de flatbewoners direct te
bereiken was met een achteruitgang. Dit lijkt logisch, maar
werd toch vaak achterwege gelaten, vanwege kosten,
omdat het bouwsysteem dit niet toeliet en vanwege de
sociale veiligheid (vergelijk bijvoorbeeld met de Tramonta
flatwoningen in Lage Weide waar dit niet mogelijk is). Het
resultaat was een prettige ruime woonomgeving met door de haakse plaatsing van de eengezinswoningen ten
opzichte van het langgerekte woonblok - zoveel mogelijk
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privacy en een logische, vloeiende groenstructuur. Het
is een duurzame opzet gebleken: het oogt niet snel
rommeliger door de strakke begrenzing van de voorgevels
van de eengezinswoningen (voortuinen ontbreken) en de
achtertuinen kunnen niet verlengd worden.
De andere stempels op woonveld 2 en 4 zijn eveneens
gespiegeld en gedraaid ten opzichte van elkaar en bestaan
ook uit twee haaks op elkaar georiënteerde bouwblokken,
met aan de korte zijde een blok met vier bouwlagen op een
plint, en aan de lange zijde ook een blok van vier bouwlagen
op een plint. Dwars op dit laatste blok zijn vijf strookjes
van twee woonlagen (eengezinswoningen) gebouwd, die
anders dan in woonveld 1 en 3, allemaal een achtertuin
op het zuiden hebben en hun voordeur op het noorden.
Ook door deze woonvelden loopt veel gemeenschappelijk
groen, maar het oogt krapper door de situering van de
eengezinswoningen. Vooral nu er overal schuttingen zijn
geplaatst en sommige achtertuinen zelfs verlengd zijn wordt
het beeld rommelig.
Alle langgerekte blokken in de stempels (de zeven blokken

aan de Vossiusstraat, Datheenstraat, Coornhertstraat,
Geert Grootelaan, Van Baerlestraat), met uitzondering
van het maisonnettewoonblok in het eerste woonveld, zijn
met het bouwsysteem Dura-Coignet gemaakt. In totaal
zijn dit 512 woningen.9 De blokken zijn te herkennen aan
hun uitzonderlijke lengte, de inpandige balkons, de zware
kolommen op de begane grond en aan de geribbelde
betonplaten naast de garages. Toentertijd was het DuraCoignetsysteem een noviteit. De Rotterdamse aannemer
Dura introduceerde in de jaren vijftig vanuit Frankrijk het
prefab bouwsysteem van betonnen elementen Coignet in
Nederland. Met behulp van architect Groosman werd het
systeem aangepast aan de Nederlandse bouwregelgeving.
Groosman realiseerde in de zestiger jaren, samen met
Dura, in de regio Rotterdam op verschillende locaties deze
woningen.10
Ook in Hoogkamer tekende hij voor de blokken. Omdat het
bouwsysteem nog onbekend was, bezocht een speciale
commissie (waarin onder andere wethouder De Bruijn
en enkele gemeenteraadsleden zitting hadden) in 1961
de fabriek van Dura-Coignet. Hoewel het bezoek te kort

Woonveld III.2

Langgerekt bouwblok in het Dura-Coignet bouwsysteem aan
de Vossiusstraat.

Gemeenschappelijke tuin achter de Vossiussstraat.

Woonveld III.3. Atelierwoningen, architect A.D. de Vos, 1959. [SAV]

Eengezinswoningen met later opgetopte tweede verdieping,
haaks op de Dura-Coignet blokken.
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was ’om bij deze radicale omwenteling in bouwwijze, alle
indrukken goed te kunnen verwerken’, zag de commissie
dat het systeem goede mogelijkheden bood. Wel merkte
de commissie een aantal tekortkomingen op, zoals een
onhandige naar binnen open draaiende doucheceldeur
en een niet geïsoleerd trappenhuis. Daarbij leek de het
commissie goed dat in samenwerking met een architect
een soort bewoningsvoorschrift werd samengesteld, waarin
de aandacht werd gevestigd op bepaalde punten die bij het
wonen in een dergelijke systeemwoning in acht genomen
zouden moeten worden, zoals de spijkerbaarheid van
wanden en vloeren en het regelmatig ventileren.11
RIJKE RANDEN
Grofweg bestaat Hoogkamer uit stempels en randen. Net
als in Wetering en Lage Weide zijn de randen van de buurt
benadrukt door rijen van compacte woonblokjes dwars
op het water. Anders dan in Wetering en Lage Weide
is het water hier minder benut als ontwerpthema, door
bijvoorbeeld de aanleg van vijverkommen of de plaatsing
van een deel van een gebouw in het water. Langs de
randen is het rustig wonen, en daarom verrezen hier

woningen voor de (rijkere) middenklasse. Overigens werd
voor deze doelgroep een grotere variatie aan woningen
aangeboden dan in de andere buurten (het villagebied in
Wetering niet meegerekend). Een verklaring hiervoor is niet
gevonden. Met name de zeven blokjes aan de westrand
zijn typologisch en architectuurhistorisch interessant.
Het zijn combinaties van drie drive-inwoningen. Hier
is geen standaardoplossing gebruikt. Het ontwerp is
volledig toegespitst op deze plek: de woning op de kop is
georiënteerd op de groengordel rond de wijk. Er is veel
aandacht besteed aan de architectuur, de vensters, trap en
inpandige balkons.
Ondanks de discussies die er eerder waren over de
hoge bouwkosten van maisonnettewoningen zijn ze
ook in Hoogkamer weer toegepast. De vier blokjes in
de zuidrand bestaan elk uit acht maisonnettes op een
plint met garages. De vijf blokken in het noorden en de
zeven blokken in het oosten zijn ‘normale’ gestapelde
woningen. De blokken in het oosten maken tevens deel uit
van de stedenbouwkundige compositie van de Dr. Wiardi
Beckmansingel, een belangrijke route richting het station.
Het routeontwerp wordt besproken in het hoofdstuk over de

Zuidbuurt.
In het meest zuidwestelijke gedeelte van Hoogkamer
ligt een veld met vier oost-west georiënteerde stroken
van drie bouwlagen op een plint van garages. De
gemeenschappelijke tuinen tussen de blokken zijn
tegenwoordig afgesloten.
DE CENTRALE GROENSTROOK
In vergelijking met de buurten Wetering en Lage Weide
is de centrale groenzone in Hoogkamer minder goed
uitgewerkt. Hier was nooit een directe route door het
groen mogelijk door het winkelblok in de noordoosthoek,
dat groter is uitgevoerd dan aanvankelijk het idee was.
Daarnaast waren de drie scholen en de kerk forser dan
gepland, waardoor het concept van losse blokken in het
groen al vanaf het begin moeilijk te ontdekken was. Het
sportveld en een deel van de groenzone is opgeofferd aan
nieuwbouwwoningen, die qua architectuur goed in de wijk
passen, maar stedenbouwkundig wat moeizaam ingepast
zijn. De leegstaande kerk wacht op sloop of herbestemming.
De drie villawoningen nabij de kerk (Gansfoortstraat) waren
bestemd voor de arts, notaris en dominee en zijn om die

Rijke randen

Vijf blokken met etagewoningen begrenzen de wijk in
het noorden, Roemer Visscherstraat.
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De zeven blokken etagewoningen langs de oostelijke rand van
Hoogkamer (Coornhertstraat/Datheenstraat) spelen ook een rol
als ritmische begeleiders van de Dr. Wiardi Beckmansingel.

De zuidelijke rand wordt gevormd door vier blokken met
elk acht maisonnettes, Coornhertstraat.

De zeven blokjes aan de westrand bestaan uit drie
drive-inwoningen. De woning op de kop is georiënteerd
op de groengordel rond de wijk, Vossiusstraat/Roemer
Visscherstraat.

reden centraal in de wijk gesitueerd.
HET WINKELCENTRUM
Ten noorden van woonveld 4 is een ruim bemeten
winkelcentrum gebouwd, bestaande uit een oost-west
georiënteerde winkelplint met daar bovenop drie noord-zuid
georiënteerde woongebouwen met maisonnettes. Het idee
van een autovrije winkelzone met etalages lijkt geïnspireerd
op het concept van de Rotterdamse Lijnbaanwinkels.
Zowel architectonisch als typologisch is het een interessant
complex. De gemeente Vlaardingen heeft het complex reeds
aangewezen als beeldbepalend pand.
HOOGBOUW
De twee hoogste gebouwen in Hoogkamer zijn beide
georiënteerd op de Dr. Wiardi Beckmansingel (een flat van
veertien bouwlagen in de zuidoosthoek en een woonblok
van zes bouwlagen op een plint in de noordoosthoek)
waar ze een stedenbouwkundig functie vervullen binnen
de compositie van deze route. Hier wordt uitgebreid op
ingegaan in het hoofdstuk over de Zuidbuurt.

Bebouwing in de groenstrook

Winkelcentrum

Hoogbouw

Kerk aan de Van Maerlantlaan met gazon direct tegen de
rooilijn.

Het winkelcomplex aan de Van Baerlestraat, door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand. [SAV]

De twee hoogste gebouwen in Hoogkamer zijn beide
georiënteerd op de Dr. Wiardi Beckmansingel. Hier de
flat aan de Coornhertstraat.
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WAT MAAKT HOOGKAMER BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Hoogkamer op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. Door bij toekomstige
ontwikkelingen rekening te houden met de bestaande
kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.

De nummers verwijzen naar de waardekaart.
OP BUURTNIVEAU
Behoud en versterk de heldere, en nog altijd uiterst
herkenbare, stedenbouwkundige opbouw van Hoogkamer,
die bestaat uit een centrale (oorspronkelijk aaneengesloten)
zigzaggende groenzone waaromheen vier woonvelden zijn
gegroepeerd.
In tegenstelling tot Wetering en Lage Weide, waar elk
van de vier woonvelden een eigen stedenbouwkundige
opbouw heeft, is dat in Hoogkamer niet het geval. De
architectonische uitwerking van de eengezinswoningen
verschilt wel per woonveld. Behoud van deze
architectonische afwisseling zorgt voor herkenbare plekken
en een gevarieerd beeld.
Door de ruime opzet van woonvelden komt ook het
gemeenschappelijke groen ertussen goed tot zijn recht. Hier
krijg je werkelijk het idee van gebouwen op een doorlopend
groen tapijt, iets dat in andere buurten, vooral de Zuidbuurt,
door de krap bemeten opzet minder goed uit de verf komt.
Omdat er direct toegang tot de gemeenschappelijke tuin is
vanuit de etagewoningen wordt het beter gebruikt, vergelijk
bijvoorbeeld met het groen in het Tramontacomplex in Lage
Weide, waar je om moet lopen om het te bereiken.
De Dr. Wiardi Beckmansingel is een waardevolle hoofdroute
tussen de buurten Hoogkamer en Zuidbuurt . De ritmiek
van de woonblokken en de inrichting van het groen aan de
oostrand van Hoogkamer hebben een stedenbouwkundige
rol in de compositie van deze straat. Ingrepen aan deze
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rand hebben directe gevolgen voor de beleving van deze
route. Zie ook de aanbevelingen bij Zuidbuurt.
Behoud de bijzondere vormgeving van de randen van de
buurt. Het gaat hier vooral om het in stand houden van de
ritmiek, niet zozeer de architectuur. Dit geldt niet voor de
westrand, deze bebouwing heeft zowel stedenbouwkundige
als typologische en architectuurhistorische waarde.
OP ENSEMBLENIVEAU
Bepalend voor de uitstraling en ontwerp van de wijk, is het
gebruik van het montagebouwsysteem Dura-Coignet voor
zeven woningblokken. Door hun uitzonderlijk lange vorm
en situering, en hun herkenbare vormgeving, hebben deze
complexen een onmiskenbare structurerende rol in de wijk.
Woonvelden 1 en 3 blinken uit door de samenhang tussen
stedenbouwkundige opzet, architectuur en groen . De
oriëntatie van de eengezinswoningen met de achtertuinen
naar elkaar toe, voorkomt een verrommeld beeld. Zet in op
behoud van deze bijzondere ensembles.
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente Vlaardingen heeft het winkelcentrum aan
de Van Baerlestraat aangewezen als beeldbepalend

Gemeenschappelijke tuin achter het bouwblok aan de Van
Baerlestraat.

ensemble. In dit rapport wordt voorgesteld hieraan toe te
voegen: de atelierwoningen aan de Coornhertstraat van
A.D de Vos  en de woningen aan de Vossiusstraat, een
typologisch en architectuurhistorisch interessant ensemble
. Het zijn combinaties van drie drive-inwoningen. Hier
is geen standaardoplossing gebruikt. Het ontwerp is
volledig toegespitst op deze plek: de woning op de kop is
georiënteerd op de groengordel rond de wijk. Er is veel
aandacht besteed aan de architectuur, de vensters, trap en
inpandige balkons. Zet in op behoud van deze gebouwen.

winkelcentrum) als de uitgang (bij de Geert Grootelaan
richting het lint Zuidbuurt) is onduidelijk. Het parkgebied
aan de westrand van de wijk is vanuit de buurt op één
plek bereikbaar; het punt waar het historische lint van
de Zuidbuurt nu stopt, maar vroeger doorliep tot aan
het centrum van Vlaardingen. In het ontwerp is dit punt
overgenomen, hier eindigde oorspronkelijk de centrale
groenzone. Door de bouw van nieuwe woningen is de
toegang - als overgang van groenzone naar buitengebied minder duidelijk geworden.

In de openbare ruimte bepaalt de ontwerpgreep van
het gazon direct tegen de gevel voor een groot deel de
ruimtelijke kwaliteit (in de woonvelden, maar ook bij de kerk
in de centrale groenzone).

Op een aantal eengezinswoningen zijn dakopbouwen
gezet. De optopping met een extra verdieping vervlakt
de oorspronkelijk ontworpen afwisseling tussen laag- en
hoogbouwblokken. De vorm van de dakopbouw is overal
hetzelfde, maar oogt vooral door de schuine dakvlakken als
een wezensvreemd element in de buurt.

WAT KAN ER BETER?
De centrale groenzone is moeilijk als één aaneengesloten,
samenhangende route te beleven. De scholen zijn vrij
fors, zowel nieuw als oud. Het sportveld is bebouwd met
eengezinswoningen en drie villa’s. Ontwikkelingen in de
groenzone zijn mogelijk, mits met een bescheiden footprint,
waar aan de randen duidelijk een doorlopende groenstrook
zichtbaar is.
Zowel de toegang tot de centrale groenzone (vanaf het

Rand langs de Dr. Wiardi Beckmansingel.

Aan de Van Maerlantlaan zijn de achtertuinen verlengd ten
koste van het gemeenschappelijke groen, en afgesloten met
hekjes en schuttingen. Het open karakter van het woonveld
is hierdoor aangetast.

De atelierwoningen aan de Coornhertstraat.

Dakopbouwen in woonvelden 2 en 4.
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NOTEN
1. E. van Es, Willem Wissing. Stedebouwkundige, Rotterdam 2011, p. 14.
2. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van Werkgroep I, 19 januari 1956.
3. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 29 maart 1956 .
4. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 29 maart 1956 .
5. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 7 mei 1956.
6. NAi, archief KOMT, inv. nr. d64, verslag van de vergadering van de werkgroep I, 19 juli 1956
7. T. Idsinga en J. Schilt, Architect W. van Tijen. 18941974, Den Haag (1987), p. 356.
8. T. Idsinga en J. Schilt, Architect W. van Tijen. 18941974, Den Haag (1987), p. 356.
9. Stadsarchief Vlaardingen, woningbedrijf 138.
10. Zie website: http://www.rotterdam.nl/tekst:dura .
11. Stadsarchief Vlaardingen, woningbedrijf 138.
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Op de voorgrond de
atelierwoningen aan
de Coornhertstraat,
op de achtergrond
zicht op de
weilanden ten
westen van de
Westwijk, foto
omstreeks 1965.

6 ZUIDBUURT
Zuidbuurt is lastig te typeren. Terwijl Hoogkamer de buurt is
van het grote gebaar en de heldere lijnen, en Wetering en Lage
Weide zich onderscheiden door fraaie groene binnenterreinen,
afwisselende bouwhoogtes en een zorgvuldige architectonische
uitwerking, valt Zuidbuurt juist in negatieve zin op. De opzet oogt
krap en de architectuur is sober. Hoe is dit te verklaren? Ten eerste
is er in de wijk in 2002 sloop-nieuwbouw gepleegd, met name in
de centrale groenzone, waardoor de oorspronkelijke opzet vrijwel
onherkenbaar werd. Maar daar zit niet de enige verklaring. Al direct
aan de start van het ontwerpproces in 1956 deelde de wethouder
aan de architectenwerkgroep mee dat het geplande woningaantal
naar boven bijgesteld moest worden. Dit betekende een intensiever
grondgebruik en grotere bouwhoogtes. Ambitieuze plannen voor
bijzondere woningtypen als maisonnettewoningen werden direct
de kop ingedrukt door de gemeentelijke woningdienst: die waren
te duur. De werkgroep sleutelde ook aan de centrale groenzone.
Deze maakte ze breder, en projecteerde er zowel woningbouw
als scholen in. Het deed af aan het idee van een verbindende
groengordel door de buurt. Door de onduidelijke begrenzing van
de groengordel was het in 2002 aanlokkelijk het gebied daarom
in het geheel te bebouwen. Ook bij de daadwerkelijke bouw zijn
verklaringen te vinden voor het sobere karakter van Zuidbuurt.
De individuele bouwprojecten werden grootschaliger, wat minder
variatie in architectuur opleverde. Zo bouwde de gemeente
bijvoorbeeld een complex van maar liefst 756 woningwetwoningen
in één bouwsysteem: het Panagro Larsen-Nielsensysteem (PLN).
En de drie woningbouwverenigingen Patrimoniums Woningen,
Ons Ideaal en Samenwerking (in Lage Weide en Wetering had
de gemeente de bouw van de woningwetwoningen voor haar
rekening genomen, maar in Zuidbuurt en Hoogkamer kwamen ook
de woningbouwverenigingen aan bod) bouwden in de Zuidbuurt
gezamenlijk 600 woningen. Al deze punten gecombineerd hebben
ervoor gezorgd dat de Zuidbuurt compositorisch en architectonisch
de minst gevarieerde buurt van de Westwijk is. Er is in Zuidbuurt
daarom meer ruimte voor vernieuwing, uiteraard rekening houdend
met de indeling in woonvelden.
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RANDVOORWAARDEN
Werkgroep II, de werkgroep met de jonge Vlaardingse
architecten, werd na hun werk in Lage Weide in 1956
nogmaals opgeroepen mee te werken aan eenzelfde
opdracht voor de zuidoostelijk gelegen buurt van Westwijk,
Zuidbuurt. Ook hier vormden een survey van Zuidbuurt
en een vlekkenkaart met de indeling van de buurt in vier
woonvelden het uitgangspunt. De aantallen hieronder
waren de gedroomde aantallen, en wijken af van wat er
daadwerkelijk gebouwd is.
Totaal zouden in Zuidbuurt 1091 woningen gebouwd
worden:
297 woningen (38 middenstands- en 259
arbeiderswoningen) in woonveld 1
266 woningen (34 middenstands- en 232

De basis voor de werkgroepbijeenkomsten was de
survey in conbinatie met bovenstaand vlekkenplan, 1952
[NAi]
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arbeiderswoningen) in woonveld 2
46 woningen (46 middenstandswoningen) in woonveld 3
417 woningen (54 middenstands- en 363
arbeiderswoningen) in woonveld 4
50 winkels (25 wijk- en 25 buurtwinkels) met ong. 30
bovenwoningen
18 bedrijven met ong. 15 bovenwoningen
20 beroepswoningen
2 scholen voor voortgezet onderwijs
2 scholen voor lager onderwijs
1 gymzaal
8,4 ha voor vrij spel
0,4 ha (een veld van 50 x 80) voor schoolsport
0,4 ha voor een schooltuin nabij een school
2 ha buurtgroen

Ontwerpvariant van architect Roose, 1956. [NAi]

ONTWERPPROCES
Op 2 februari 1956 kwamen de werkgroep onder leiding van
Wissing, en met aanwezigheid van wethouder De Bruijn
en supervisor Komter, voor een startvergadering bijeen.
De survey en het vlekkenplan werden uitgereikt - ook de
Zuidbuurt zou bestaan uit vier woonvelden rondom een
centrale groenzone - maar met een aantal aantekeningen.
Wissing liet de architecten weten dat het op de survey
aangegeven aantal van 1091 woningen bij voorkeur
verhoogd moest worden, en De Bruijn benadrukte dat zeker
gedacht moest worden aan hoogbouw. Daarnaast was
in de survey uitgegaan van 25 wijkwinkels, maar Wissing
en De Bruijn kondigden aan dat deze vervielen, omdat
in de praktijk was gebleken dat buurtwinkels niet veel
aantrekkingskracht hadden. Verder moest in de Zuidbuurt
een dokterswoning komen en kregen de architecten te
maken met een stationsgebied en een spoorwegovergang

Ontwerpvariant van W. Wissing, 1956. [NAi]

Ontwerpvariant van architecten Heikens en Nuyt, 1956.
[NAi]

waar een inrichting voor bedacht moest worden.
Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 14 maart
presenteerden de architecten hun plannen. De ontwerpen
toonden verschillende composities van woningbouwblokjes
in hoogbouw en laagbouw, maar er was redelijk
consensus over een aantal zaken. De meeste architecten
projecteerden hoogbouw rondom het stationsplein en langs
de stationsweg, respectievelijk als oriëntatiepunt of als
stedenbouwkundige begeleiding. Opvallend was dat een
aantal ontwerpers de centrale groenzone probeerden te
verbreden door er zowel scholen als woningen in te zetten.
Zowel de architecten Wissing, Heikens als De Vos speelden
in hun ontwerp met de afmeting van de groengordel. Dit
vertroebelde de opzet enigszins, wat supervisor Komter
zijn voorkeur deed uitspreken voor een duidelijk begrensde
open gordel door de wijk. Wethouder De Bruijn was bij de
eerste bijeenkomst niet ontevreden over het resultaat en
zag in elk plan iets bruikbaars voor het definitieve plan.
Twee bijeenkomsten later, op 17 mei 1956, was de
werkgroep met een gezamenlijk ontwerp gekomen. Wissing
presenteerde het plan. De werkgroep bleek hoge ambities
en idealen te hebben, wat resulteerde in bebouwing
met drie woonlagen en een vrij in te delen onderbouw,
fraaie maisonnettewoningen en veel eengezinswoningen.
Wethouder De Bruin uitte direct zijn bedenkingen. Zuidbuurt
zou een woonwijk moeten worden met een groot aantal
woningwetwoningen. Dit streven had onmiskenbaar
consequenties voor het ontwerp. Hij vreesde dat de bouw
van maisonnettes in te hoge huren zou resulteren. De Bruijn
herinnert zich de worsteling om de maisonnettetypen in
Wetering in een betaalbare huurprijscategorie in te delen.
Ook over de bouwblokken van drie bouwlagen en een
vrije onderbouw was De Bruijn weinig enthousiast, want:
eveneens te duur. Wissing nam de opmerkingen van De
Bruijn ter harte, maar voorspelde dat het contrastrijke
karakter van het ontwerp waarnaar gestreefd was, danig
afgezwakt zou worden.

Op 30 mei presenteerde Wissing de ‘voorlopige
eindmaquette’. Het ontwerp week op een paar punten
af van die van de overige buurten. De randen van de
Zuidbuurt werden minder benadrukt door hoogbouw en
het groene middenterrein was erg breed waardoor de
woonvelden minder goed geproportioneerd waren. In deze
vergadering werden nieuwe afspraken voor veranderingen
in het ontwerp gemaakt. Boven het winkelblok zouden,
ondanks de weerstand van wethouder De Bruin dubbele
maisonnettes komen (net als in Wetering, maar hier
uiteindelijk niet uitgevoerd), het dubbele blok haaks op
het winkelblok zou nader bekeken worden, langs de
hoofdweg (Dr. Wiardi Beckmansingel) zouden blokken
van 3-hoog met onderbouw komen, enigszins schuin
gesitueerd (in het definitieve plan opgehoogd naar vier
verdiepingen), en kwam er een bedrijfsverzamelgebouw
naast het stationsplein (nooit uitgevoerd). Wissing zou de
maquette aanpassen. Een foto van deze nieuwe maquette
is gevonden, maar van de laatste vergadering op 7 juni zijn
geen bijbehorende archiefstukken gevonden. Uiteindelijk
is een groot deel van dit ontwerp wel uitgevoerd, maar tot
1959 werden er wijzigingen aangebracht. Vooral over de
hoogbouw in de voorzieningenstrook werd gesteggeld, te
zien aan de vele varianten die Wissing in 1959 voor het
gebied maakte.

Definitieve maquette voor de Zuidbuurt, 1956. [NAi]

De voorlopige eindmaquette die Wissing presenteerde tijdens
de werkgroepbijeenkomst van 30 mei 1956. [NAi]
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RUIMTELIJKE LOGICA
De ruimtelijke opbouw van Zuidbuurt is hetzelfde als die
van Wetering, Lage Weide en Hoogkamer: het zijn vier
woonvelden gegroepeerd rondom een zigzaggende groenen voorzieningenstructuur. Precies zoals het vlekkenplan
van Van Tijen voorschreef. Net als in Hoogkamer
experimenteerde de Werkgroep met deze opbouw. Maar
terwijl in Hoogkamer het experiment beperkt bleef tot een
alternatieve invulling van de woonvelden met één grote
stempel, werd in Zuidbuurt gerommeld aan de grootte en
vorm van de woonvelden. Zo lopen woonvelden 3 en 4 op
een vreemde manier in elkaar over en heeft woonveld 2
een extreem smalle vorm. Ook hield de werkgroep zich niet
aan de ‘regels’ van de openbare groenzone. Daar kwamen
naast scholen en kerken ook forse woonblokken in te staan.
Rond 2002 vond er een ingrijpende verandering plaats in
de wijk. Vier flats werden gesloopt (zie de beschrijving bij
de woonvelden 1 en 2) en een aantal scholen in de centrale
groenzone. Een groot aantal eengezinswoningen kwam
ervoor in de plaats. Hoewel het architectenbureau dat
deze ingreep ontwierp in de opzet rekening hield met de
bestaande verkaveling, de architectuur van de omringende
gebouwen als uitgangspunt nam en het idee van een
doorlopende groenzone deels in stand hield (het sportveld
is geheel bebouwd), is de oorspronkelijke verkaveling flink
vervaagd.

PNL-woningen langs de Ary Koplaan, omstreeks
1965. [SAV]
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DE WOONVELDEN
Woonvelden 1 en 2 waren oorspronkelijk opgebouwd uit
17 langgerekte blokken gebouwd in het bouwsysteem
Panagro-Larsen/Nielsen (PNL), gecombineerd met blokjes
eengezinswoningen. In december 1961 werden de eerste
45 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat van een
complex van in totaal 756 PNL-woningen opgeleverd.
Een bijzondere gebeurtenis die minister Aartsen van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid door middel van
de overhandiging van de sleutel aan de familie Van der
Schee luister bijzette. Dit waren de eerste woningen die
de firma Panagro in Vlaardingen realiseerde volgens dit
nieuwe, Deense bouwsysteem. Naast de woonblokken in
Zuidbuurt bouwde Panagro overigens ook 24 winkels in
Lage Weide, een complex met drie woonlagen. In 1960 was
in Maassluis een fabriek gebouwd die de elementen van
dit systeem fabriceerde. Hier werden elementen voor 1000
huizen gemaakt: 756 in Vlaardingen en 252 in Maassluis.
De opdracht van de twee gemeentebesturen was de reden
geweest de fabriek te bouwen. Het eerste blok nam door
kinderziekten 59 dagen in beslag, de tweede al 29, de
volgende 22 dagen.
Twee blokken in woonveld 2 en twee blokken in de centrale
groenzone (ter weerszijden van de Professor Rutgersstraat)

Woonveld IV.1. PNL-woningen langs de Ary
Koplaan. In het midden de nieuwbouw uit 2002.

zijn inmiddels gesloopt en vervangen door laagbouw.
In woonveld 1 zijn de twee meest westelijke PNL-blokken
in een later stadium met elkaar verbonden door een
nieuw bouwdeel (hoek Arij Koplaan en de Dr. Wiardi
Beckmansingel). Aan de noordelijke zijde van de drie
stempels (langs de Samuël Esmeijerstraat) zijn in 2002 drie
blokjes met vier eengezinswoningen gebouwd, waardoor
een min of meer gesloten bouwblok werd gecreëerd.
Woonveld 3 ligt in het noorden. De stempel die hier
drie keer is toegepast, bestaat uit vijf bouwblokken met
eengezinswoningen, in een dubbele L-vorm gegroepeerd
rondom een vierkant plansoen. Twee van de stempels liggen
achter middelhoge portieketageflats van vier bouwlagen op
een plint (langs de Professor Mekelstraat).
In woonveld 4 liggen achter een wand van drie
portieketageflats van vier verdiepingen op een plint, negen
blokjes eengezinswoningen. Gemeenschappelijk groen
loopt om de blokken heen, vergelijkbaar met de stempels in
de buurt Hoogkamer. De groenstroken zijn echter smaller.
Dat gecombineerd met de sobere architectuur levert een
schraler ruimtelijk beeld op.

Hetzelfde blok, nu gezien vanaf de Samuël
Esmeijerstraat.

Rechtsboven: bestaande
en nieuwe toestand na
sloop/nieuwbouw, Van
Schagen Architecten,
2002. Rechtsonder:
de oorspronkelijke 17
blokken gebouwd in het
PNL bouwstysteem.
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RANDEN
In het westen vormt de Dr Wiardi Beckmansingel de
begrenzing van Zuidbuurt. Het is een waardevolle
hoofdroute tussen de buurten Hoogkamer en Zuidbuurt,
die loopt van het stationsplein tot het buurtcentrum. Net
als bij het routeontwerp voor de Floris de Vijfdelaan is ook
hier gekozen voor een ritmische rand aan de ene zijde
(de oostrand van Hoogkamer waar een aantal compacte
blokken in het water staan), met daartegenover een rustige
rand (de drie langgerekte woonblokken aan de Dr Wiardi
Beckmansingel, die iets schuin ten opzichte van de weg
staan). Samen met de bomenrijen ter weerszijden van de
weg, en de wat lossere inrichting van de groenstrook langs
het water (onder andere met treurwilgen) zijn de hoogte en
plaatsing van deze blokken (niet zozeer de architectuur)
belangrijke onderdelen van de stedenbouwkundige
compositie van deze route.
De noordrand van Zuidbuurt bestond tot voor kort uit drie
keer twee compacte blokjes portieketageflats van vier
hoog op een plint. De woonblokken stonden haaks op
de Marnixlaan en fungeerden als stedenbouwkundige
begeleiding van deze route. Eind 2010 is gestart met de
bouw van een nieuw complex, dat weliswaar de driedeling

Westrand, Dr. Wiardi Beckmansingel, omstreeks 1960. [SAV]
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Zicht op de oostrand vanaf de Marnixlaan, omstreeks 1960. [SAV]

De oostrand vanaf de Mr. Verschuurstraat.

van het terrein overneemt, maar evenwijdig in plaats van
haaks gesitueerd is ten opzichte van de weg.
De oostrand (Meester Verschuurstraat) was oorspronkelijk
opgebouwd uit vier stempels bestaande uit twee
middelhoge portieketageflats van vier bouwlagen op een
plint en twee kleine blokken van twee eengezinswoningen.
De eengezinswoningen zijn vervangen door twee blokken
van elk acht eengezinswoningen.
De zuidrand van de wijk is een uitzondering in de Westwijk.
Hier is het stationsplein te vinden, een school en een
gemaal. De gevel van het gebouwtje bij het gemaal is van
een bijzonder beeldhouwwerk voorzien. In de werkgroepen
werd destijds veel overlegd over de stedenbouwkundige
inpassing van het stationsplein, zo blijkt uit de notulen. Wat
er precies bediscussieerd werd is echter niet genoteerd.
Het lijkt erop dat er niet gezocht is naar een monumentale
vormgeving van het plein. Het enige gebouw dat duidelijk
‘meedoet’ in de compositie van het plein is de hoge flat in
Hoogkamer. De uitbouw van de flat op de hoek van de Dr.
Wiardi Beckmansingel en de Arij Koplaan is pas van later
datum.

Het buurtwinkelcentrum van Zuidbuurt, achterzijde.

DE CENTRALE GROENSTROOK
Het was de bedoeling in Zuidbuurt de centrale groenzone
op een zelfde manier vorm te geven als in de overige
buurten; een groene zigzag die liep van het sportterrein
in de ene hoek, naar het winkelcentrum in de schuin
tegenoverliggende hoek, met verspreid een aantal
voorzieningen. Daaromheen lagen de vier woonvelden. Al
vroeg in het ontwerpproces is geëxperimenteerd met de
vorm van de woonvelden. Uiteindelijk is de groenzone een
stuk breder uitgevoerd, met een groot aantal woningen erin.
Aan de noord- en oostkant van de Professor Mekelstraat en
Professor Teldersstraat schermden vijf lange, middelhoge
blokken de achterliggende buurten af van de groenzone.
Aan de westkant was de grens tussen woonveld en
groenzone diffuser. In 2002 hebben twee van de vier flats
en een aantal scholen in de groenzone plaatsgemaakt
voor een groot aantal eengezinswoningen. Het idee van
een doorlopende groenzone werd bewaard door een
smalle strook groen over te houden. Het verschil tussen
woonvelden en groenzone met voorzieningen is echter niet
meer te herkennen. Wat aan voorzieningen resteert zijn de
Maranathakerk aan de Dr. Wiardi Beckmansingel en een
wijkcentrum aan de Professor Teldersstraat.

Versmalde groenstrook.

HET WINKELCENTRUM
De winkelblokken in de vier buurten werden pas later
gebouwd. De tijdens de werkgroepbijeenkomsten geplande
dubbele maisonnettewoningen boven de winkels maakten
in het uiteindelijke ontwerp plaats voor de goedkoper
uit te voeren galerijwoningen. Het winkelgebouw in
Zuidbuurt is zo dicht mogelijk tegen het wijkwinkelcentrum
geprojecteerd, net als de winkelblokken in de andere
drie buurten. Het was de bedoeling dat zo één groot
winkelgebied zou ontstaan.
HOOGBOUW
De enige hoogbouw in Zuidbuurt is de flat die haaks op de
Marnixlaan staat en de toegang tot de wijk markeert.

Het enige hoogbouwaccent in Zuidbuurt markeert de
toegang tot de Westwijk via de Marnixlaan.
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WAT MAAKT ZUIDBUURT BIJZONDER?
Hieronder worden de historische en ruimtelijke kwaliteiten
van Zuidbuurt op drie verschillende schaalniveaus (buurt,
ensemble en detail) opgesomd. De kwaliteiten zijn te vinden
in een bijzonder gebouw of complex, maar ook in structuren
en onbebouwde ruimten zoals een autoroute, een mooie
waterloop of een langgerekte groenzone. Daarnaast kan
kwaliteit zitten in de historische betekenis van een gebouw
of groep gebouwen, bijvoorbeeld door het gebruik van een
bijzonder bouwsysteem of een zeldzaam woningtype. Door
bij toekomstige ontwikkelingen rekening te houden met de
bestaande kwaliteiten, is mogelijk te vernieuwen zonder het
onderscheidende en het eigene van de buurt te verliezen.
OP BUURTNIVEAU
Behoud de stedenbouwkundige compositie van de Dr.
Wiardi Beckmansingel. Onderdelen zijn: de bomenrijen ter
weerszijden van de weg, de wat lossere inrichting van de
groenstrook langs het water (oa met treurwilgen) en de
hoogte en plaatsing van de bouwblokken (niet zozeer de
architectuur) langs de route. 
Behoud het enige overgebleven restant van de centrale
zigzaggende groenzone. 
OP ENSEMBLENIVEAU
Aan het begin van de Arij Koplaan een mooi zicht over de
singel. 

particuliere bungalow aan de Professor Rutgersstraat, van
architect Jac. van der Vlis, (1964), waar tegenwoordig een
zorgpunt in is gevestigd en de Maranathakerk aan de Dr
Wiardi Beckmansingel .

WAT KAN BETER?
Met de nieuwbouw langs de Professor Rutgersstraat,
de Bernard IJzerdraatstraat en de Prof. Teldersstraat
is weliswaar qua architectuur niet sterk afgeweken van
de bestaande bouw (geen kappen, vlakke gevels, een
brede daklijst), maar wat betreft de stedenbouwkundige
opzet en inrichting van de openbare ruimte is niet veel
aansluiting met de omgeving gezocht. De oorspronkelijke
stedenbouwkundige opzet is sterk vertroebeld.

Villa aan de Professor Rutgersstraat.

Door de relatief sobere architectuur en de, al vanaf het
begin, wat moeilijke stedenbouwkundige opzet van de
buurt is in Zuidbuurt meer ruimte voor vernieuwing dan in
de andere buurten. Probeer hierbij inspiratie te halen uit
de opzet van Wetering, Lage Weide en Hoogkamer: elk
woonveld een eigen karakter, een duidelijk afgebakende
groenzone, en randen met een afwijkende gebouwtypologie.
De oostzijde van het winkelcentrum is een echte ‘achterkant’
met weinig allure: een verloederde plint, een breed trottoir
zonder functie, parkeerplaatsen, garages en containers. Het
verdient de aanbeveling de openbare ruimte aan te pakken.

Doorkijk vanaf de Arij Koplaan richting het noorden.

Behoud de opzet van de blokjes eengezinswoningen
rondom een gemeenschappelijk gazon. 
OP OBJECT- EN DETAILNIVEAU
De gemeente Vlaardingen heeft in Zuidbuurt geen
beeldbepalende panden aangewezen. We stellen voor om
de volgende panden als beeldbepalend aan te merken: de
Behoud het enige overgebleven restant van de centrale
groenstrook.
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7 CENTRUM
In de Westwijk stond alles in het teken van experiment. De
vernieuwende werkwijze met de twee werkgroepen, de kritische
omgang met het concept van de wijkgedachte, en de verschillende
toegepaste bouwsystemen zijn daar voorbeelden van. Ook de
gebruikelijke ideeën over een goed functionerend centrum in een
moderne wijk werden in de Westwijk niet klakkeloos overgenomen.
Overeenkomstig de wijkgedachte zouden er in elk van de vier
buurten winkels voor de eerste levensbehoeften gevestigd moeten
zijn: een bakker, slager, enzovoort. Voor speciale boodschappen
togen de bewoners naar de grotere winkels in het centrum van de
wijk. In de Westwijk werd lering getrokken uit eerder gerealiseerde
wijken in Vlaardingen en Rotterdam, waar bleek dat de meeste
buurtwinkels te weinig aanloop hadden. Waren deze in de
Westwijk dan wel echt nodig? Zowel supervisor Auke Komter, als
stedenbouwkundige Willem Wissing waren het met elkaar eens: de
winkels konden het beste gecentraliseerd worden. Wissing bedacht
een truc waarbij hij in de punt van elke buurt een complex winkels
projecteerde. Zo sloeg hij twee vliegen in één klap: de winkels
waren voor buurtbewoners toch op loopafstand, terwijl na voltooiing
van alle buurten de vier winkelcomplexen zouden versmelten tot
één harmonisch centrum voor de gehele wijk. Dat kon vervolgens
ingevuld worden met wat hij de ‘schaalbrengende’ voorzieningen
noemde: een park, een middelbare school, een bejaardentehuis,
een wijkcentrum, een markthal en een ziekenhuis.
Op papier was het een mooi idee. Vooral als je bedenkt dat
leegstand van buurtwinkels in naoorlogse wijken tegenwoordig
een groot probleem vormt. De Provinciale Planologische Dienst
(PPD), die alle gemeentelijke plannen beoordeelde, waarschuwde
echter tijdens het tekenen van de plannen al voor de risico’s van
deze aanpak. De PPD vreesde een te grote uitgestrektheid van het
wijkhart. Ze kreeg gelijk. De praktische uitwerking liet te wensen
over. Ondanks, of juist doordat, ontwerpers Van Tijen en Wissing
lange tijd aan de centrumplannen bleven sleutelen resulteerde het in
een gebied met een onduidelijke signatuur, begrenzing en opbouw.
Dat zie je nog altijd. Het is lastig dit gebied als het daadwerkelijke
wijkcentrum te ervaren. De oorspronkelijke samenhang is door
sloop van gebouwen, en een op ondoordachte manier geplaatste
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nieuwbouw, moeilijk zichtbaar. In onderstaande teksten,
eerst over het ontwerpproces en vervolgens over de
ruimtelijke logica, is geprobeerd enkele voor het ontwerp
leidende principes en waardevolle elementen aan te wijzen,
die kunnen helpen toekomstige ingrepen in dit gebied beter
in te passen.

ONTWERPPROCES
In tegenstelling tot de vier buurten werd er geen werkgroep
benoemd voor het centrum van de Westwijk, maar bogen
enkel ontwerpers Van Tijen en Wissing zich over dit gebied.
Het basisidee voor het centrum stond al vroeg op de kaart,
zelfs voordat het idee van de vier grote woonbuurten zich
had uitgekristalliseerd. Eind jaren veertig tekende Wissing
de belangrijkste structurerende elementen die uiteindelijk

Maquette ‘1e ontwerp’, zonder jaar, maar waarschijnlijk 1951. [NAi]

in het uitgevoerde ontwerp zouden terugkomen: de
historische waterloop de Poeldijkse Wetering als centraal
element en een uitgestrekte parkzone, doorsneden
door een hoofdverkeersroute, met losse en alzijdige
bebouwing. Daarin zouden de belangrijke wijkfuncties (een
bejaardentehuis, winkels, politie, brandweer) gevestigd
worden.
Toen het vlekkenplan voor de Westwijk in 1952 vorm kreeg,
kreeg ook het centrum duidelijker gestalte. Zoals in het
vlekkenplan de buurten waren opgebouwd met woonvelden
gesitueerd rondom een groen hart, zo werden op een groter
schaalniveau de vier buurten gepland rondom een wijkhart.
Wissing plande voor alle vier de buurten een winkelblok,
elk gelegen op de binnenste hoek van de buurt. Dwars

door de uitgestrekte groenzone liep een toegangsweg
(de latere Marnixlaan) die zich splitste in twee wegen die
de noordelijke en zuidelijke buurten ontsloten. Door een
extra U-vormige laan langs de westkant van de groene
zone werden alle vier de winkelblokken met één route aan
elkaar verbonden. Die was aan beide zijden omzoomd
door bomenrijen en takte aan op smallere wegen die de
groenzone naar het oosten doorkruisten. In het noordoosten
van de groenzone (ten zuiden van de buurt Wetering)
projecteerde Wissing diverse verzorgende functies:
bejaardenwoningen en een ziekenhuis. Het uitgestrekte
karakter van het centrum kreeg van de Provinciale
Planologische dienst kritiek. Ze berichtte in oktober 1953
dat ze het centrum te wijdlopig vond.1

‘Plan van eerste aanleg’, bureau Van Tijen en Maaskant, met Wissing als ‘samenwerkend architect’, 1952.
[NAi]
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Studie naar de infrastructuur, water en ruimte van het
centrumgebied, W. Wissing, januari 1956. [NAi]

Studie naar het centrumgebied, 1956. [Forum 1956]

‘Voorstel verkeersoplossing centrum’, W. Wissing, augustus 1956. [NAi]

Definitieve maquette na de werkgroepbijeenkomsten, zonder datum, waarschijnlijk 1956. De maquette gefotografeerd vanuit het
noorden: Linksvoor is Wetering, rechtsvoor is Lage Weide. [NAi]
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Een oplossing voor dit probleem werd gezocht in het
concentreren van de winkelvoorzieningen in ‘twee meer
stedelijke pleinen, waarop de twee noordelijke en zuidelijke
buurten samenkomen’. De ruime afmetingen van het
centrum bleven ondanks de opdeling in twee subcentra een
heikel punt. De architecten kregen ook in 1954 weer kritiek,
ditmaal vanuit de Vlaardingse gemeenteraad. Daar was het
gemeenteraadslid De Graaf van mening dat het centrum te
wijdlopig was. Wethouder De Bruijn had een andere mening.
Hij vond dat een wijkcentrum niet per se zo compact
hoefde te zijn: ‘Het centrum van de wijk is bedoeld voor het
onderbrengen van de centrale voorzieningen van de wijk.
Het wijkcentrum hoeft niet zo geconcentreerd te zijn als het
stadscentrum.’2

In 1956 bleef Wissing aan het centrum sleutelen, vooral
wat de wegenstructuur betrof. De hoofdwegenstructuur
kreeg een logischere vorm als één U-vormige verbinding
tussen de vier buurten en de uitvalswegen. Het centrum
werd duidelijk in twee delen gesplitst: de vele extra
verkeersroutes tussen de noordelijke en zuidelijke buurten,
die op eerdere plannen waren ingetekend, werden
geschrapt. Zijn ontwerp uit dat jaar werd in een anonieme
brief (vermoedelijk van Wissing zelf) aan de directeur van
de Dienst Gemeentewerken omschreven als een plan
‘waarover ook de heer Van Tijen zeer enthousiast is’.3 Dit
plan is grotendeels gerealiseerd.
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RUIMTELIJKE LOGICA
Uit het bestuderen van het ontwerpproces komen een vijftal
ingrediënten naar voren die het centrumgebied structureren:
- de historische waterloop de Poeldijkse Wetering als het
centrale structurerende element;
- ter weerszijden van de Poeldijkse Wetering een vrijwel
ononderbroken parkzone met daarin enkele vrijstaande,
en alzijdige, forse gebouwen. De parkzone verbindt
het poldergebied met de route naar de binnenstad van
Vlaardingen (Marnixlaan/Maassluissedijk);
- een eenvoudige, U-vormige hoofdontsluiting van de wijk;
- twee stedelijke pleinen, een noordelijk en een zuidelijk,
met elk een eigen signatuur: verzorgen en winkelen;
- een zorgcluster met (middelbare) scholen en
bejaardencentra (rondom de Claudius Civiluslaan).
DE POELDIJKSE WETERING EN DE PARKZONE
De Poeldijkse Wetering en de parkzone scheiden de twee
noordelijke van de twee zuidelijke buurten. De parkstrook
is bedacht als groene verbindingsroute tussen binnenstad
en polder. De oostelijke parkhelft kenmerkt zich door
een meer stedelijk, aangelegd karakter: hier liggen het
Heempark (voor de jaren zeventig een hertenkamp) en
het in het verlengde daarvan het onlangs heringerichte
Marnixplantsoen. De westelijke parkhelft heeft een
natuurlijker karakter, als logische overgang naar het
poldergebied. Doorsnijdingen van de parkstrook zijn tot
een minimum beperkt (Marnixlaan, en twee fiets- en
wandelpaden) om de ervaring van een aaneengesloten
zone niet te verstoren. Op drie plekken, evenwichtig
verspreid over de parkstrook, is bebouwing gerealiseerd:
het Gemeentelijk Lyceum van architectenbureau Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf uit 1964, de Willibrorduskerk
van architect P.C.J. Blaauwhof uit 1966 (inmiddels gesloopt,
behalve de klokkenstoel) en het Albeda College (ontwerper
en bouwjaar onbekend). Het Albeda Collega is van later
datum, maar al in vroege plannen werd op deze locatie
bebouwing ontworpen. Er zijn bewuste overeenkomsten
in elk gebouw: ze zijn alzijdig ontworpen, fungeren als
accent (door hun bijzondere architectuur of hoogte) en
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hebben een sterke relatie met het water van de Poeldijkse
Wetering. De relatie met het water is het beste uitgewerkt bij
het Gemeentelijk Lyceum aan de Claudius Civilislaan. De
school heeft een bijzonder fraaie situering in de wijk en in
het park. Het bestaat uit een middenpartij met twee vleugels
die zich uitstrekken langs het water. Via de hoofdingang is
het mogelijk meteen door te lopen naar de achterzijde van
de school, waar de aula en muzieklokaal gesitueerd zijn,
met uitzicht over het water. De vorm van de waterpartij werd
aangepast aan de vorm van het gebouw, waardoor het een
duidelijke relatie met de omgeving heeft gekregen.
DE HOOFDROUTE
De hoofdontsluiting van de wijk wordt gevormd door de
Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de Marnixlaan.
In het routeontwerp draait het om contrastwerking (tussen
open en gesloten, hoog en laag, haaks en evenwijdig) en de
ritmiek van de gebouwen. Het profiel is breed en gevarieerd.
De boombeplanting is stevig, stedelijk en vaak meerdere
bomenrijen dik. De Floris de Vijfdelaan laat dit tegenwoordig
nog het beste zien, terwijl bij de Dirk de Derdelaan en de
Marnixlaan dit in de beplanting niet meer tot uiting komt (te
veel onderbroken of toepassing van ‘verkeerde’ boomsoort
zoals berken).

Zicht vanuit het Marnixplantsoen op de bejaardenflat ‘De
Valkenhof’, omstreeks 1965. [SAV]

Gemeentelijk Lyceum van architectenbureau Maaskant,
Van Dommelen, Kroos en Senf, omstreeks 1965. [SAV]

TWEE STEDELIJKE PLEINEN
Een oplossing voor de bekritiseerde weidsheid van het
centrumgebied werd destijds gezocht in het concentreren
van de winkelvoorzieningen in twee stedelijke winkelpleinen,
in het noorden als ontmoetingspunt tussen de buurten
Wetering en Lage Weide en in het zuiden tussen
Hoogkamer en Zuidbuurt. Het noordelijke plein is door
een aantal factoren nauwelijks als zodanig te herkennen.
Ten eerste bestaat er een relatief grote afstand tussen de
twee winkelblokken. Ten tweede heeft dit gebied al vanaf
de bouw een dubbele signatuur door de aanwezigheid
van zowel winkels als meer verzorgende functies: een
bejaardencomplex (1963, onbekende ontwerper) en een
bejaardenflat (‘De Valkenhof’, architect Auke Komter, 1963).

Bejaardencomplex aan de Jacoba van Beierenstraat,
omstreeks 1965. {SAV]

Het zuidelijke plein heeft een meer besloten karakter dan
het noordelijke omdat een doorgaande weg hier ontbreekt
en de twee winkelblokken dichter bij elkaar zijn geplaatst.
Dat het ontwerp van dit plein, door de omvang en beperkte
afstand tussen de winkelblokken, meer kans van slagen
had blijkt wel uit het feit dat hier zich door de tijd het
‘hoofdcentrum’ van de Westwijk heeft ontwikkeld. Een
toekomstige verdichting van de winkelfunctie is hier goed
denkbaar, terwijl verzorgende functies op het noordelijke
plein een logische plek zouden kunnen krijgen.
Bij beide winkelgebieden ontbreekt het in de openbare
ruimte aan een samenhangend beeld.

ZORGCLUSTER
Ten noordoosten van de parkzone (rondom de Claudius
Civilislaan) ligt een gebied waar in de planfase een
ziekenhuis was geprojecteerd, volgens de ontwerpers
een belangrijk vormgevend element in het plan. Waarom
dit uiteindelijk niet op deze plek is gerealiseerd is niet
bekend. Het gebied is opgevuld met een school (Johannes
Calvijn School, 1964, architect onbekend),en een
bejaardencentrum (De Wetering, Architectenwerkgroep
Boot en Kemper, 1961). Een deel van het gebied is
recent opgevuld met een laagbouwbuurtje, dat qua
stedenbouwkundige inpassing en architectuur en functie
sterk afwijkt van het bestaande.
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WAT MAAKT HET CENTRUM
BIJZONDER?
OP HET NIVEAU VAN HET CENTRUM
Het centrumgebied van de Westwijk is opgebouwd uit vijf
ruimtelijke ingrediënten. Elk van deze vijf onderdelen heeft
een eigen functie, signatuur en ruimtelijke kenmerken.
Houdt bij toekomstige ingrepen rekening met de specifieke
kenmerken van elk gebied. Nieuwbouw in de groenzone
heeft bijvoorbeeld andere randvoorwaarden nodig dan
nieuwbouw op een van de stedelijke pleinen.
Behoud en versterk de historische waterloop de Poeldijkse
Wetering als het centrale structurerende element van de
wijk. 
Behoud en versterk het aaneengesloten karakter van de
parkstrook als verbindend element tussen het poldergebied
en de route naar de binnenstad van Vlaardingen
(Marnixlaan/Maassluissedijk). Beperk doorsnijdingen van
de parkstrook tot een minimum om de ervaring van een
aaneengesloten zone niet te verstoren. 
Behoud en versterk het tweezijdige karakter van de

parkzone. De oostelijke parkhelft kenmerkt zich door
een meer stedelijk, aangelegd karakter: hier liggen het
Heempark (voor de jaren zeventig een hertenkamp) en
het in het verlengde daarvan het onlangs heringerichte
Marnixplantsoen. De westelijke parkhelft heeft een
natuurlijker karakter, als logische overgang naar het
poldergebied. 
Bebouwing in de parkstrook is zorgvuldig vormgegeven
en evenwichtig verdeeld over de parkstrook. In principe is
extra bebouwing niet gewenst, enkel nog ter vervanging van
de gesloopte Sint Willibrorduskerk. Let bij nieuwbouw op
de algemene kenmerken van gebouwen in de parkstrook:
ze zijn alzijdig ontworpen, fungeren als accent (door hun
bijzondere architectuur of hoogte) en hebben een sterke
relatie met het water van de Poeldijkse Wetering. 
Maak de Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de
Marnixlaan herkenbaar als hoofdontsluiting van de wijk door
bijvoorbeeld een uniforme beplanting. 
Bouw voort op het bestaande karakter van de twee
stedelijke pleinen. Het noordelijke plein als combinatie
van verzorgen en winkelen , het zuidelijke plein als
hoofdwinkelcentrum .

OP OBJECTNIVEAU
De gemeente heeft het Gemeentelijk Lyceum (Claudius
Civilisstraat) en het zuidelijke winkelblok aan de Van
Baerlestraat aangewezen als beeldbepalende panden. In
dit rapport wordt voorgesteld hieraan de etagewoningen
langs de Jacoba van Beierenstraat toe te voegen.  Het
complex bestaat bestaan uit twee aan elkaar geschakelde
en verspringende bouwdelen, waarbij het tussendeel is
voorzien van glazen wanden. De asymmetrische balkons
zijn opvallend. Het complex is vanwege zijn architectuur en
stedenbouwkundige situering waardevol.

NOTEN
1 Provinciale Planologische dienst,
brief aan Architectenbureau Van Tijen
en Maaskant, Den Haag 31 oktober
1953, NAi, WISS D27-D34.
2 Verslag over het onderzoek in sectie III van de gemeenteraad van het
ontwerp-plan tot herzieing van het uitbreidingsplan ion hoofdzaak voor de
zog. Westwijk, gehouden op donderdag, 11 november 1954. NAi, WISS
d247.
3 Anoniem, brief aan de Directeur
Gemeentewerken van Vlaardingen,
4-9-1956, NAi, ZWAR 155.
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