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De foto op de voorpagina toont het complex Te Hoogerbrugge in juni 2020. Links de gebouwen 5, 2  en 3, in het midden ge-

bouw 1 en rechts gebouw 4. 
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Deurne, en in Duitsland over het laat-middeleeuwse kleinstedelijk patriciaat. Hij was lid van een aantal landelijke besturen en 

ministeriële commissies.  
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voorwoord 

  

Het jaar 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar. Niet in de laatste plaats door het  

COVID-19 virus waar wij dit jaar mee te maken hebben gekregen. Het eerste deel van 2020  

hebben we in een intelligente lockdown doorgebracht met een stille hoop dat het in de  

zomer voorbij zou zijn. Echter werden we snel ingehaald door het virus en ging in oktober  

de deur opnieuw dicht, een gedeeltelijke lockdown. Hoe de feestdagen 2020 eruit zullen 

 zien, daarover kunnen we nu nog slechts speculeren. 

 

Het begin van Te Hoogerbrugge 

Hoe anders was het vijftig jaar geleden. In 1970 kocht de toenmalige Stichting  

Patrimonium’s Bejaardenhuisvesting, de voorloper van de huidige Stichting  

Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), 2.360 m2 grond van de gemeente Rotterdam om hier  

een servicecentrum voor ouderen te bouwen. In een uitgestrekt en kaal landschap verrees het  

eerste woongebouw van het servicecentrum Te Hoogerbrugge. Nu in 2020 zijn er in vijf  

woongebouwen 340 appartementen beschikbaar voor zelfstandige bewoning voor ouderen. 

 

De bijzondere sfeer van Te Hoogerbrugge 

Te Hoogerbrugge neemt een bijzondere plek in tussen de andere woongebouwen van SOR.  

De kwaliteit van de woongebouwen én de kwaliteit van leven is hoog in Te Hoogerbrugge.  

De woongebouwen hebben een mooi, modern en kwalitatief hoogwaardig uiterlijk. Te  

Hoogerbrugge is door zijn unieke ligging en sfeer een mooie aanvulling op het aanbod van  

seniorenhuisvesting  in de stad Rotterdam. Het is een dynamische woonomgeving.  

Te Hoogerbrugge heeft het allemaal. De rust en charme van een landelijk omgeving met de  

Rotte in de achtertuin, en de hectiek van de stad  binnen metro-afstand, theater, bioscoop en  

sterrenrestaurant. 

In Brasserie Varenhof kun je terecht voor een heerlijke maaltijd, een high tea of gewoon een  

kopje koffie. De aanwezige dag- en nacht alarmopvolging geeft een gevoel van veiligheid  

en geborgenheid. In Te Hoogerbrugge kun je aangenaam van het leven genieten. 

 

Zeer gewaardeerd door de bewoners in Te Hoogerbrugge zijn de gastvrouwen en huismeesters,  

al sinds de start van Te Hoogerbrugge een vast ijkpunt voor de bewoners. Een praatje, een  

vraag, niets blijft onbesproken aan de balie van Te Hoogerbrugge. 

 

Bewonerscommissie 

De Bewonerscommissie van Te Hoogerbrugge speelt een actieve rol binnen de hechte  

woongemeenschap. De commissie zet zich geheel vrijwillig in voor het wel en wee van de  

medebewoners, maar ook als aanspreekpunt naar SOR speelt zij een belangrijke en bemiddelende  

rol. Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest. De Bewonerscommissie heeft voor grote issues 

 gestaan in de afgelopen jaren en is in de communicatie tussen bewoners en SOR van groot belang. 

 

Namens SOR juich ik dan ook het initiatief van de Bewonerscommissie, om dit historisch  

Jubileumboek over Te Hoogerbrugge en Ommoord te realiseren, van harte toe. Het is een gedegen, 

historisch naslagwerk met mooie en bijzondere wetenswaardigheden. Graag bedank ik de  

Bewonerscommissie voor het genomen initiatief. En de heer Ton Spamer voor de wijze waarop  

hij, als historicus, op bekwame wijze het verleden en heden van Te Hoogerbrugge aan het papier  

heeft toevertrouwd. Een boeiend kijkje in vijftig jaar woningbouwcorporatiegeschiedenis.  

Veel lees- en kijkplezier! 

 

Hassan Najja 

Directeur/bestuurder 
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inleiding 

  

Wie van buiten komt en leest dat Te Hoogerbrugge deel uitmaakt  van een grootstedelijke agglomera-

tie, met torenflats en een metrostation om de hoek, met op korte afstand toegang tot een drukke snel-

weg, gelegen in de noordwestelijke uithoek van Ommoord in de noordoosthoek van de gemeente Rot-

terdam, zou huiveringen kunnen krijgen bij de gedachte daar te wonen. En toch, ondanks dat alles ligt 

ons servicecentrum als een kleine oase aan de oever van de elegant slingerende Rotte, met knotwilgen, 

schapen, paarden, ganzen en reigers onder handbereik; vijf gebouwen rond een parkeerhof die  's zo-

mers een bloeiende lindenallee is. Afgezien van wat plaatselijk verkeer is het er stil. Er varen kano's 

op de Rotte en in de zomer wat plezierboten. Kinderen springen van de Varenbrug om hun zwemkunst 

te demonstreren. 's Nachts kwaken de kikkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ommoord heeft een rijke historie die ver teruggaat. Er zijn opmerkelijke archeologische vondsten ge-

daan, tot vlak bij onze voordeur. En het heeft heel lang zijn landelijke karakter bewaard, zó landelijk 

dat men zich kan afvragen wat toch in 1969 de reden kan zijn geweest om hier op een eenzame plek 

op een met gras begroeide veenbodem huisvesting voor bejaarden te plannen! 

U leest het in het navolgend verhaal, het levensverhaal van Te Hoogerbrugge -een bijzonder woon-

complex van SOR, de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam- over de stichting, de gebouwen, de 

bewoners, zijn plaats in en relatie tot Ommoord, de toekomst, en alles daartussen en er omheen. Het 

gaat over geschiedenis, over stedebouwkunde, maar ook over besturen, oliebollenbakken, liftmisère en 

jeu de boules om maar iets te noemen. Een leesboek èn een kijkboek, en hopelijk zegt U zo nu en dan: 

"Oh, jaah..., kijk nou toch!" 

 

Hiervoor heb ik de onmisbare steun gehad van de Bewonerscommissie van Te Hoogerbrugge als op-

drachtgever, van de medewerkers hier in huis, het SOR-bureau, de Historische Commissie "De 

Ommoordse Polder", de door de Koninklijke Bibliotheek gedigitaliseerde kranten, de onoverzienbare 

verzamelingen van het Stadsarchief Rotterdam, vele publicaties en de persoonlijke herinneringen van 

medebewoners. Het was mede aan de Historische Commissie "De Ommoordse Polder" te danken dat 

de locatie van de prehistorische boomstamkano naast ons servicecentrum kon worden vastgesteld. 

 

Ommoord, zomer 2020. 
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het begin 

 

In de Rotterdamse kranten van juni 1970 verscheen een advertentie van Patrimonium's Woningstich-

ting te Delfshaven over een nog te bouwen serviceflat voor bejaarden "in de Noord-Westhoek van de 

polder Ommoord/Varenhof nabij de Rotte". Om de lezer een beetje op weg te helpen bij de vraag waar 

men dit zou moeten zoeken stond er nog vermeld: "De situering van het woongebouw is zodanig dat 

goede aansluiting kan worden gevonden op de woonkernen van Terbregge en Hillegersberg, terwijl 

verder aan de Noordzijde van de Rotte door het recreatieschap "Rottemeren" een recreatiegebied 

wordt aangelegd". 

 
Afb. 1 Het eerste ontwerp 

voor Te Hoogerbrugge uit 

1970 in het Algemeen 

Dagblad van 6 juni 1970. 

 

Dit mag met recht 

een zonderlinge aan-

kondiging worden 

genoemd. Maar wei-

nig Rotterdammers 

zullen de 'polder' Va-

renhof gekend heb-

ben, en wie al wat 

meer wist zal zijn 

wenkbrauwen heb-

ben gefronst bij de 

'woonkernen' waarbij 

goede aansluiting 

kon worden gezocht. 

Terbregge was in 

1970 een vriendelij-

ke buurtschap met 

een slager, een bak-

ker, een kruidenier, een kapper en een kerk. Maar de kortste route erheen ging over de Linker Rotte-

kade en was 2 km. lang, voor ouderen toch een afstand en zeker 's winters niet bepaald een pretje.  

Maar dan Hillegersberg! Echte kenners zullen verbijsterd naar die tekst hebben getuurd. Het eerste 

winkelcentrum daar, gerekend vanaf het servicecentrum, lag op 4 km. afstand. Het was net als Ter-

bregge ook per bus bereikbaar maar de dichtstbijzijnde halte lag op de President Rooseveltweg, een 

afstand van een kilometer. 

Op weg naar die halte passeerde men echter het Ommoordse winkelcentrum De Binnenhof, op 600 m. 

van Te Hoogerbrugge. Daar werd merkwaardig genoeg met geen woord over gerept...... 

Ommoord was een nieuwe woonwijk waar sinds 1965 gebouwd werd. Natuurlijk was er nog veel niet 

aanwezig, maar vanaf 1970 bijvoorbeeld al wel een huisartsenpraktijk.  Andere voorzieningen stonden 

op stapel. Tegen de tijd dat de eerste bewoners van Te Hoogerbrugge zouden arriveren zou Ommoord 

inmiddels een redelijk functionerende woonwijk zijn, dicht bij de hand en te voet bereikbaar. Daarover 

lezen we in de advertentie geen woord.  

De conclusie moet luiden dat de bestuurders van Patrimonium planologisch, psychologisch en carto-

grafisch geen enkel inzicht hadden in de locatie waar ze wilden gaan bouwen, hoe mooi het ontwerp 

van Te Hoogerbrugge er ook uitzag. Mogelijk was het bestaan van Ommoord in 1970 nog niet bekend 

in Delfshaven, zou men haast denken. 

 

Daarmee rijzen de volgende vragen: wat was Ommoord in 1970, hoe was het onstaan en volgens wel-

ke planologische ideeën - wat was Patrimonium, welke doelstellingen had het in 1970 en waarom wil-

den ze bejaardenhuisvesting bouwen in een lege ruimte bij een nieuwbouwwijk in aanbouw - voor 

welke bewonersgroep werd er gebouwd en waarom juist voor hen - hoe ontwikkelde Te Hoogerbrugge 
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zich als zelfstandige woonlocatie en in relatie tot Ommoord - welke voor- en nadelen zijn in de loop 

der jaren zichtbaar geworden - hoe wordt het door de bewoners beleefd en wat zijn de vooruitzichten? 

Het levert een boeiend verhaal op. 

 

1 ommoord 

 

Door het bombardement van 14 mei 1940 verloren 80.000 Rotterdammers het dak boven het hoofd. 

Op 13 mei was generaal Winkelman, de opperbevelhebber van het Nederlandse leger, door de konin-

gin ook belast met het burgerlijk gezag. Op 24 mei 1940 ondertekende hij het besluit waardoor ontei-

gening van het gebombardeerde gebied mogelijk werd. Men kreeg een vordering op de staat, die met 

een premie uitgekeerd zou worden als en wanneer men feitelijke herbouw zou plegen. In feite gebeur-

de dat pas na de oorlog. Ook Patrimonium was gebouwen kwijtgeraakt en was wel gedwongen om te 

herbouwen. Waarschijnlijk heeft de gemeente daarna Ommoord aangewezen als locatie. 

Al direct na het bombardement werd begonnen met plannen voor de wederopbouw. Het plan dat het 

uiteindelijk haalde was het Basisplan uit 1946 van Cornelis van Traa, stedebouwkundige bij de Dienst 

Stadsontwikkeling en Wederopbouw  

 
Afb. 2 Lotte Stam-Beese 

 

Op dat bureau kwam in 1946 een architecte en stedebouwkundige werken die op-

geleid was aan  het beroemde Bauhaus in Weimar en ervaring had opgedaan in 

het communistische Rusland: Lotte Stam-Beese, in 1903 geboren in Reisicht, dat 

toen in oostelijk Duitsland lag en nu Rokitki heet en in Polen ligt. Ze was een 

overtuigd aanhangster van de idealen van het Nieuwe Bouwen, een verzamel-

naam voor verschillende bouwstijlen en radicale vernieuwingen waaronder de 

scheiding van functies. Onder leiding van Van Traa ging ze zich bezighouden 

met de uitwerking van het Basisplan. Ze werd allereerst bekend door haar ont-

werp voor de wijk Pendrecht zuidelijk van de Maas.  

Lotte Stam koos daarbij voor de ‘wijkgedachte’. Wonen, winkelen, spelen, recreëren, alles zou in de 

wijk gebeuren. Om dat mogelijk te maken kwamen er dus buurtwinkels, wijkwinkels, scholen, alle-

maal gelegen aan open straten met veel groen. Overtuigd van de socialistische idealen die ze in Rus-

land al in praktijk had gebracht ontwierp ze woningen voor kleine en grote gezinnen en voor bejaarden 

die allemaal door elkaar zouden wonen. Ze ging zelfs zo ver dat ze dacht aan een selectie van de toe-

komstige bewoners, zodat die goed bij elkaar zouden passen. De gelijkheidsgedachte werd zichtbaar in 

de flats zelf, die allemaal dezelfde indeling hadden en niet groter waren dan gemiddeld 53 m2. De wijk 

was het normale leefmilieu, waar men alleen uit kwam voor grotere bijeenkomsten of luxere aanko-

pen. 

Haar ideaal was een stad die de bewoners van alles voorziet, op een gemeenschappelijke grond die al-

leen collectief eigenaarschap kent, en in dienst staat van het collectieve. Een stad die is ingericht om 

het verblijven, het spelen en ‘het buitenleven te ontmoeten’ te faciliteren.  

Het zijn niet meer de radicale ideeën die ze in Charkow in Rusland in praktijk bracht: in Pendrecht 

werden de vrouwen niet verbannen uit de keuken om in de fabriek mee te kunnen werken aan de so-

cialistische heilstaat. Maar er was wèl uitgerekend hoeveel tijd men nodig had om van huis in het win-

kelcentrum te komen zonder overbodig omlopen. Er moest tijd overblijven voor zelfontwikkeling en 

ontspanning! 

 

Na Pendrecht kreeg zij de opdracht de woonwijk Ommoord te ontwerpen.  

"Voor haar finale ontwerp voor de woonwijk Ommoord koos Stam-Beese voor een hoogbouw-kern in 

het midden van de wijk met daaromheen, gescheiden door een rondweg, laagbouwbuurten. De ver-

houding hoogbouw versus laagbouw was 64 : 36%. Opvallend is de vorm van een aantal  flats. Deze 

zijn niet opgebouwd uit een rechte lijn, maar hebben een knik. Drie geknikte flats gaan een ruimtelijke 

verbinding aan met vier rechte flats en met een torenflat en vormen zo een ensemble. (Zie afb. 3, TSp.) 

In de ruimte en het gebied hiertussen vormt zich, in de woorden van de ontwerpster ‘een groene bin-
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nenruimte’, die is uitgerust met speelplekken voor kinderen, zitplekken en wandelpaden. Ommoord 

was in 1967 de eerste geplande hoogbouwwijk van ons land".1 

Afb. 3 Het oorspronkelijke ontwerp van Lotte Stam voor de wijk Ommoord uit ca. 1963.  

T = richting Terbregge; THB = Te Hoogerbrugge; PR = Pres. Rooseveltweg.2 (Toevoegingen van TSp.) 

 

Ongetwijfeld hadden deze nieuwe wijken aan de bewoners veel te bieden. De hoge flats garandeerden 

een blijvend uitzicht, wat in de natuurrijke omgeving van de Rotte goed tot zijn recht kwam. Er waren 

brede wegen die de ruimte benadrukten. De President Rooseveltweg is inclusief de rijbanen, fiets- en 

voetpaden bijna 60 m. breed. Ter vergelijking: de breedste boulevard van Parijs, de Avenue des 

Champs Élysées, is op het breedste punt 70 m. breed. 

Door in de hoogte te bouwen bleef er ruimte over voor speelterreinen, groene velden, wijktuinen, 

wijkcentra en winkels, terwijl er voor de visuele afwisseling ook laagbouw was gepland. De grote 

flatgebouwen hadden in de slappe ondergrond dure onderheiing nodig. Dat werd weer goedgemaakt 

door de vele bouwlagen van gestandaardiseerde elementen boven elkaar. 

 

Lotte Stam heeft zelf verwoord wat zij met Ommoord beoogde: "Ommoord wordt b.v. gebouwd op een 

slechtst mogelijke grondgesteldheid. Om überhaupt te kunnen bouwen moet het hele gebied door 

zandpalen bevestigd en draineerd worden, wat niet alleen een uitermate kostbare geschiedenis bete-

kent maar ook een dwingende beperking bij de aanleg en uitvoering van alle mogelijke details. (...)   

Hierbij komt nog, dat techniek altijd streeft naar perfectie. Maar zijn we altijd gelukkig met een uiter-

ste perfectie, met een zo ver mogelijk doorgevoerde doelmatigheid? Waarom spelen kinderen altijd 

nog het liefst in modder en op rommelplaatsen en vinden volwassenen het fijn om te kamperen en te 

picknicken? Wat in het voordeel van de situering van Ommoord spreekt, is de ligging aan de oude ri-

vier de Rotte en de Rottemeren, die volgens het recreatieplan "Rotte-meren" nog aanzienlijk uitge-

breid en toegankelijker gemaakt worden (...) Nu al geven de hoge flats een schitterend uitzicht op het 

landschap"3 

Terugkijkend constateerde het stadsbestuur in 2020: "Richtinggevende aandachtspunten voor het ont-

werp en de opzet van de wijk Ommoord zijn geweest lucht, licht en ruimte.  Ontwerper, Lotte Stam-

Beese, besteedde destijds extra aandacht aan de buitenruimte, mede ook omdat de buitenruimte als 

een soort tuin/openbaar gebied werd beschouwd voor de bewoners van de hoogbouw. (...)Het gebied 

is opgebouwd uit zes zelfstandig ontsloten buurten die van elkaar worden gescheiden door groenstro-

ken. In deze buurten staan flats in repeterende vaste combinaties zoals deze kenmerkend zijn voor de 

naoorlogse stedenbouw".4 
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De bouw van Ommoord ging voortvarend van start. Op woensdag 29 mei 1965 werd in de Prins 

Alexanderpolder de eerste paal geslagen van het eerste woongebouw van de wijk Ommoord. De nieu-

we wijk voorzag in 10.000 woningen waar ongeveer 35.000 mensen zouden moeten gaan wonen. 

Leeg was het gebied niet. Dwars door het te bebouwen terrein liep de Ommoordseweg, van de Ire-

nebrug in Terbregge tot aan het Oud Verlaat. Er waren boerenbedrijven gevestigd en er stonden wat 

arbeidershuisjes. Dat alles werd onteigend en de bewoners moesten vertrekken. 

 
Afb. 4 Winter 1969. Op de voorgrond Ommoordseweg 222-236. 

Daarachter de Albert Schweitzerflat.5 

 
 

De eerste bewoners van Ommoord waren vooral jonge 

gezinnen uit Rotterdam. De huren waren destijds relatief 

hoog. Het prijsinstrument moest vooral bewoners selec-

teren die de wijk een goed aanzien zouden kunnen ge-

ven. Hierdoor bleef de bevolking lange tijd redelijk con-

stant wat economische positie en sociale status betreft. 

Het was een overwegend witteboordengemeenschap van 

leraren, ambtenaren en kantoorpersoneel met hun gezinnen. Deze ‘gunstige’ bewonerskenmerken ver-

klaren wellicht het relatieve succes van Ommoord in vergelijking tot andere hoogbouwwijken uit die 

tijd.6 
 

 

Afb. 5 Ommoord van west naar oost in 1969. Onderaan de John Mottweg (JM) met daaraan de bouwplaats voor de Niels 

Bohrknikflat (NB). Op het open terrein links daarvan staat nu de Arrheniustoren met daarachter winkelcentrum De Binnen-

hof (B). Links  de bouwplaats voor de Joliotflat (J).  Midden op de foto de Einsteinknikflat (E) met daarachter dwars gezien 

de Albert Schweitzerflat (H) en een kleine bossage. Dat is de hoek in de Ommoordsweg die op afb. 4 te zien is. Nu ligt daar 

metrohalte Romeynshof. Maar een metrolijn en zelfs de busbaan bestonden toen nog niet. De wegen eromheen zijn met de 

wijzers van de klok mee de Pres. Wilsonweg (PW), de Martin Luther Kingweg met de lege vlakte waar de Hesseplaats (HP) 

zal komen te liggen, en de Pres. Rooseveltweg (PR) met de Dr. Marga Klompéschool en enkele bushaltes. Rechts daarvan is 

de Grasbuurt al in aanbouw.7   
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De Drie Gratiën van de receptie: Jeanette - Lenette - Marja 
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In 2018 is door de gemeente Rotterdam voor Ommoord een cultuurhistorische verkenning opgesteld. 

De waardering voor het wederopbouwgebied luidt als volgt: Het betreft een uitgekiende en daardoor 

kwetsbare ruimtelijke compositie van gebouwen (toren-, schijf- en knikflats), van openbaar wijk- en 

buurtgroen (hoven, parken) en gescheiden infrastructuur (metro met haltes, doodlopende buurtwegen 

met parkeerpleinen en doorgaande fietspaden). De plek, omvang, hoogte, oriëntatie en verschijnings-

vorm van de samenstellende onderdelen zijn precies bepaald, werken met elkaar samen, kunnen niet 

los van elkaar worden gezien en resulteren in een parklandschap met stedelijke woonvormen. 

 

Het eerste gebouw van Te Hoogerbrugge zoals dat te zien is op afb. 1 paste goed in de nieuwe 

Ommoordse stijl. Verwonderlijk is dat niet want de architectuur en de bouwdirectie waren volgens de 

advertentie in handen van de Dienst Volkshuisvesting. Als Lotte Stam het gebouw niet zelf heeft ont-

worpen, dan heeft ze in elk geval haar goedkeuring moeten hechten aan wat een van haar medewer-

kers had getekend. In haar ontwerptekening (afb. 3) is inderdaad op onze locatie iets te zien. In een 

volgend hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het gebouwencomplex. 

 

2 Een eerbiedwaardige locatie 

 

Noch de woningcorporatie Patrimonium noch de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting zullen zich in 

1968 gerealiseerd hebben dat de nieuw te bouwen 'serviceflat voor bejaarden' terecht zou komen op 

een opmerkelijke historische plek.  

 

Ommoord had een rijk verleden achter de rug.  

Een paar duizend jaar geleden was wat nu Ommoord heet een moerassig veengebied. De Rotte liep 

daar dwars doorheen en voerde overtollig water af naar de Maas. Rond het jaar 1000 vC. vestigden 

zich hier mensen op de hoge oeverwal.  Daar verbouwden ze graan. Hun vee graasde op de afhellende 

grasstroken. Op de ernaast liggende veengronden werd vooral riet geteeld, belangrijk voor onder ande-

re daken van huizen. Vanaf ongeveer 1000 nC. is men begonnen het veen daarnaast af te graven. Met 

behulp van sloten en sluizen werd het water afgevoerd naar de Rotte. Maar juist door de afwatering 

klonk de grond in, zakte als het ware in, en kwam lager te liggen dan het waterpeil in de Rotte. Vanaf 

dat moment waren er dijken nodig om te voorkomen dat het land overstroomde en molens om het 

overtollige water in de rivier te pompen. Dan onstaan de vele kaarten, schetsen, aquarellen en schilde-

rijen van molens langs de Rotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 6 J. van Gorkom jr., De Spiegelnisse wipwatermolen in 1860. In de verte de kerk van Hillegersberg8 

 

Een prachtig voorbeeld is de kaart van de hele Rotte van de oorsprong tot de uitmonding in de Maas-

van landmeter Jan Janszoon Potter uit 15669. Hij heeft nauwkeurig gemeten en artistiek verbeeld, on-

der andere de molens bij Ommoord, toen nog een rivieroever met boerderijen. (Zie afb. 7 op pag. 11) 
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Het lezen van deze kaart vraagt enige verbeeldingskracht, want -niet ongebruikelijk in die tijd- ligt het 

zuidoosten bovenaan, op afb. 7 dus links. Boven de rivier de Rotte -dus in werkelijkheid zuidelijk er-

van- ziet U links de "Ommoortse Wip", dus een wipwatermolen, en rechts de "Ommoortse watermo-

len". Bij een wipmolen draait het hele bovenhuis om een standerd, bij een bovenkruier draait alleen de 

kap. Beide types waren in gebruik als watermolens. Waar die twee molens precies stonden zal verder-

op worden toegelicht. 

Onder de rivier, dus aan de noordzijde, zien we van links naar rechts de "Oosteintse wip", de 'Butter-

dorp wip" en daartussen een afwatering met de tekst "De Oosteintse Verlaten". Verlaten waren sluizen 

die er toen uitzagen als de nog bestaande Boterdorpse Verlaat iets ten zuiden van Terbregge. De naam 

Butterdorp Wip voor de molen bij Ommoord kan ontstaan zijn uit het feit dat de rechter Rottekade 

toen de "Butterdorpsche Kaede" heette10. 

Afb. 8 De Ommoordse polder op de kaart van J. Stampioen uit 165411. 
 

Een kleine honderd jaar later laat de kaart van J. Stampioen zien wat het resultaat was van de eerste 

veenafgraving. Tussen Terbregge en Oud Verlaat ligt de "Ommoortsche Polder". De Ommoordse wa-

ter- en wipwatermolen zijn terug te vinden aan het einde van twee kaarsrecht zuid-noord lopende slo-

ten en de ter plaatse bekende lezer kan wel uitrekenen waar precies de watermolens hebben gestaan...   

Overtollig water werd verder afgevoerd door twee weteringen naar o.a. de molens bij Oud Verlaat. Het 

'meer' in het zuidoosten was ook bekend als IJselmeer.  Waar nu de Terbregseweg ligt liep toen min of 

meer de "Om Moortsche Laen" maar de daarvan aftakkende "Ommoortsche Wegh" loopt nu een stuk 

noordelijker. De brug bij Terbregge lag toen iets noordelijker dan de huidige en begon waar nu het ter-

ras van een restaurant ligt. Van alle molens op de kaart is er tegenwoordig niet één meer over. 

Ook de "Bergsche Cooremolen" (hier links van Terbregge), is gesloopt, maar in 1776 wel vervangen 

door de nog bestaande korenmolen: "De Vier Winden". De naam Ommoord is vermoedelijk een ver-

bastering van "ouwemoor" wat oud moeras betekent. Al met al was het gevolg dat het Ommoordse ge-

bied in die tijd maar spaarzaam bevolkt was. 
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De kaart maakt ook duidelijk dat in het dagelijks leven het hele gebied toen niet bij Rotterdam hoorde 

maar bij de ambachtsheerlijkheid Hillegersberg. Een ambacht was een klein bestuursgebied, waar een 

schout  samen met de schepenen het bestuur en de lage rechtspraak uitoefende. De hoge rechtspraak, 

bv. doodstraf, was in handen van de ambachtsheer, in dit geval sinds het midden van de 16e eeuw het 

stadsbestuur van Rotterdam.  

 

Een grote verandering vond plaats toen in de 16e eeuw  de baggerbeugel was uitgevonden Dat was een 

lange stok met daaraan een beugel en een net om het veen tot diep onder de grondwaterspiegel weg te 

schrappen. Het gevolg was dat er grote plassen ontstonden. Ommoord veranderde daardoor uiteinde-

lijk in een meer. 

Het werd temidden van al die plassen te gevaarlijk om er te wonen en het gebied ontvolkte. Drama-

tisch werd het toen in de nacht van Tweede Kerstdag 1833 bij de Nessepolder een dijk doorbrak en de 

Rotte bijna helemaal leeg liep. Duizend hectare liep onder water en pas na acht maanden en enorm 

veel inspanning waren alle dijkgaten gedicht. 

 
Afb. 9 De Prins Alexanderpolder op de 

kaart van W. Hoekwater uit 190112. 
 

Nòg meer turf uit de bodem ha-

len was niet zinvol meer.  

Droogmaken en er landbouw-

grond van maken leek een bete-

re oplossing. Tussen 1865 en 

1874 werd de Prins Alexander-

polder gecrëerd door het droog-

leggen van 14 plassen. Het ge-

heel omvatte ruim 2600 ha. De 

grond bleek niet geschikt voor 

landbouw maar tuinbouw was 

er heel goed mogelijk13. 

 

Nog heel lang hebben aan de Ommoordse kant van de Rotte de watermolens gestaan die op de kaarten 

van 1566 en 1654 voorkomen. (Zie afbb. 7 en 8).  Een polderkaart uit 1770 geeft de exacte plaats aan 

en ze zijn nog aanwezig op de kaart van Hillegersberg uit de Atlas van Jacob Kuyper uit 1866. Het 

blijkt ook uit de officiële opgaven in de Molendatabase en van het Hoogheemraaadschap Schieland en 

de Krimpenerwaard.  
Afb. 10 De locaties van de Ommoordse molens 

in 1770.  Links de gewone watermolen, rechts 

de wipwatermolen.14 
 

De op afb. 10 aangegeven 'gewone' 

watermolen was een achtkante schep-

radmolen, in 1648 gebouwd op de 

fundering van een voorganger15. De 

exacte locatie was de plek waar nu het 

Varenpad op de Linker Rottekade uit-

komt16. De wipwatermolen stond op de 

plaats waar nu het noordelijke uit-

gangspad van de Kinderboerderij op de 

Rottekade uitkomt. De molens zijn afgebroken tijdens de werkzaamheden voor de droogmaking van 

de Prins Alexanderpolder, tussen 1866 en 1874. 

 

De kunst van het fotograferen was in 1866 al zó ver gevorderd dat een foto van de molen aan het Va-

renpad had kunnen bestaan. Die is tot nu toe niet gevonden, maar er is een andere mogelijkheid om te 

achterhalen hoe die eruit gezien kan hebben. David Moens, die veel Rotterdams erfgoed in beeld heeft 

gebracht, schilderde in 1810 een vaartocht op de Rotte. Het is een idyllisch beeld. 
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Afb. 11 David Moens, Vaartocht op de Rotte met in de verte de kerk van Hillegersberg. Schilderij uit 1810.17 

Links de Achtkante Molen aan het toen nog niet bestaande Varenpad, rechts de Breggemolen.  

Links naast de kerk papiermolen De Vriendschap aan de Strekkade.   
 

De pleziervaarders in het rechtse bootje zagen dit exact vanaf deze locatie in het geval dat de linkse 

molen die aan het Varenpad is. En dat moet wel zo zijn, want nergens anders is dit panorama vanaf de 

Rotte met deze twee molens mogelijk. En wie vanuit gebouw 1 van ons servicecentrum naar het wes-

ten kijkt ziet nog steeds de kerktoren van Hillegersberg boven de bomen uitsteken18.   
  

De droogmaking van de Ommoordse polder heeft helaas aan deze molens het leven gekost, maar heeft 

het ook mogelijk gemaakt dat een archeologische vondst kon worden gedaan die heel nauw verbonden 

bleek te zijn met Te Hoogerbrugge. De vindplaats lag letterlijk naast de deur. Het opmerkelijke daarbij 

is dat daarbij dezelfde familie Romeijn betrokken was die een paar honderd jaar lang de molenaars had 

geleverd voor de Ommoordse molens! 

Door de komst van de stoomgemalen werden de molens overbodig en de familie Romeijn stapte over 

naar het boerenleven. In 1919 kocht Jan Romeijn het kadastrale perceel B1704. Op 25 maart meldde 

hij bij Van Nouhuys, de directeur van het Maritiem Museum te Rotterdam, dat hij bij het graven van 

een sloot was gestuit op "bewerkt hout dat mogelijk een vaartuig kon blijken", 9 m. lang en 76 cm. 

breed.  

 
Afb. 12 Jan Romeijn en een buurman bij de blootgelegde bootrest19. 

 

In april 1920 kwam  dr. A.E. van Giffen, op dat moment de 

opkomende archeoloog van Nederland, naar de blootgelegde 

boot kijken die ongeveer anderhalve meter onder het maaiveld 

lag. Van Nouhuys meldde al in juni 1919 dat -mede door zwa-

re regenbuien- de boot al ter plekke uit elkaar begon te vallen. 

Berging bleek nauwelijks mogelijk. Wat men heeft kunnen 

conserveren heeft dat proces niet overleefd en het huidige Ma-

ritiem Museum in Rotterdam heeft slechts een klein verdroogd 

brok hout overgehouden. De boot, inmiddels officieel geklas-

seerd als een 'boomstamkano', is uiteindelijk gedateerd op 

"Vroege- tot Midden- IJzertijd" wat voor het Rotterdamse ge-

bied overeenkomt met ongeveer 500-200 vC20. 

 

Het perceel waar de kano gevonden werd bevond zich in de 

onmiddellijke omgeving van de plek waar later het complex 

van Te Hoogerbrugge zou komen te liggen. Dit is gerecon-

strueerd in afb. 13. 
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Afb.13 Als de opgraving nu plaatsgevonden zou hebben zou de kano op deze locatie zijn gevonden. (Reconstructie TSp.) 

Links gebouw 5 en achter de bomen gebouw 4. 
 

Te Hoogerbrugge, het Varenpad, de Achtkante Molen, de Rotte, ze horen onverbrekelijk bij elkaar. 

 

3 de komst van te hoogerbrugge 

  

Op 18 maart 1969 verkocht de gemeente Rotterdam aan Stichting Patrimoniums Bejaardenhuisvesting 

te Delfshaven enkele percelen grond die tesamen een oppervlakte hadden van 2360 m2. De koopprijs 

was ƒ 979.000,-, wat overeenkomt met € 444.250,- Wie en wat was Patrimonium? 

 

In de Staatscourant van 1915, nr. 23 stond te lezen dat toegelaten was "als stichting of vereeniging uit-

sluitend tot verbetering der volkshuisvesting o.a. Patrimonium's Woningstichting te Delfshaven (Rot-

terdam)". De stichting ging voortvarend te werk, want nog in dezelfde maand schreef ze een lening uit 

van ƒ 8000,- om 60 woningen "voor den werkman en de kleinen burgerstand" te kunnen bouwen in de 

polder Spangen. Het geld kwam boven op een voorschot dat al door het rijk was verleend. De huren 

van de woningen zouden variëren van ƒ 2,75 tot ƒ 3,25 per week21. 

Sociale woningbouw had bij Patrimonium altijd hoog in het vaandel gestaan. En er werd ook goed 

over nagedacht, want ruim een jaar voordat Patrimonium de grond in Ommoord kocht had er al een 

advertentie in de kranten gestaan waarin een flatgebouw in Ommoord werd aangeprezen dat onderdak 

zou gaan bieden aan alleenstaanden en bejaarden. Van 'sociale' woningbouw was in dit geval echter 

nauwelijks sprake. De omschrijving 'werkman' en 'kleine burgerstand' was hier echt niet meer van toe-

passing, want het waren woningen in de vrije sector. De huurprijs zou ƒ 230,- per maand gaan bedra-

gen en men was verplicht ƒ 4000,- bij te dragen in de stichtingskosten. Dat was als het ware een ver-

plichte lening door de huurder aan Patrimonium die na 10 jaar kon worden afgelost. Men kon de deel-

neming overdragen aan de opvolgende huurder. Wie kon in 1968 een dergelijke bedrag op tafel leg-

gen? Hiermee werd eigenlijk een selectiemiddel toegepast dat ook gebruikt werd voor de woningtoe-

wijzing in de hele nieuwe wijk Ommoord, zoals hiervoor besproken. (pag. 8). 
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Afb. 14 De standaardplattegrond van 1968 waarin wijzigingen mogelijk waren. 

(Vrije Volk, 16-1-1968) 
 

Men kreeg daarvoor een "ruime tweekamerwoning, met hal, keu-

ken, groot balkon, badgelegenheid, etc.,". En daarmee was het 

nog niet op, want het flatgebouw zou ook worden voorzien van 

een plate-servicerestaurant, een toko met een uitgebreid levens-

middelenpakket, een wasserette, informatiecentrum, een beperkt 

aantal garages en een groot aantal parkeerplaatsen, dat alles gele-

gen aan een 'binnenstraat'.....(?) Op elke van de twaalf etages zou 

een logeerkamer aanwezig zijn.  

De flat zou gerealiseerd worden "aan de rand van het groene re-

creatiegebied van de polder Ommoord". Over het feit dat daar in 

hoog tempo landelijke boerderijen werden gesloopt om plaats te 

maken voor hoogbouw voor 30.000 inwoners werd met geen 

woord gerept. Een plattegrond was bijgevoegd, met de medede-

ling dat daarover met de toekomstige bewoners overlegd zou 

kunnen worden. Het zou daarbij gaan over de vraag of de keuken 

al dan niet 'open' zou moeten zijn naar de kamer toe en waar de 

scheidingswand tussen woon- en slaapkamer zou moeten komen. 

Gezien de plattegrond is deze welwillendheid nogal dubieus, 

want de 'open' keuken zou of in de badkamer uitkomen of een to-

tale omwerking van de plattegrond vereisen.  

 

De architectuur zou verzorgd worden door de gemeentelijk Dienst Volkshuisvesting die ook de bouw-

directie voor haar rekening zou nemen. In de praktijk betekende dat, dat architect en stedebouwkundi-

ge Lotte Stam-Beese voor het ontwerp van het flatgebouw de verantwoordelijkheid droeg, als ze het al 

niet zelf had ontworpen. Niet voor niets had de gemeente nieuwbouwwijk Ommoord aangewezen als 

locatie. Patrimonium hoopte dat men in het voorjaar met de bouw zou beginnen. Dat was duidelijk wat 

te optimistisch gedacht, want de grond werd immers pas in maart 1969 van de gemeente aangekocht.  

In juni 1970 verscheen de advertentie die in afb. 1 is weergegeven, waarin de buitenkant van het ge-

bouw zichtbaar was en het tevens een naam had gekregen: Te Hoogerbrugge. Volgens diverse kranten 

gingen de eerste bewoners er in januari 1971 wonen.22 Onderstaande foto uit dat jaar toont wat er toen 

stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Afb. 15 Gebouw 1 van Te Hoogerbrugge in 197123. 
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Afb. 15 toont de westelijke of achtergevel. Wie daar woonde keek uit naar Hillegersberg. De aanbouw 

is het 'plate service-restaurant'. Daarboven lag een recreatieruimte. Alhoewel de advertentie uit 1968 

sprak van twaalf etages zien we hier  slechts acht woonlagen. Dat dit het gevolg van een bezuiniging 

was, is niet erg aannemelijk want hoe meer etages een torenflat telde, des te rendabeler dat voor de ei-

genaar/verhuurder was. 

 
 Afb. 16 De biljartruimte in de advertentie van 1970. 

 

In de inmiddels verhoogde huurprijs van ƒ 360,- waren volgens 

een advertentie uit 1970 de servicekosten en de kosten voor 'bij-

komende voorzieningen' zoals de centrale verwarming en een 

vuilstortkoker inbegrepen. Bovendien werd indien gewenst huis-

houdelijke hulp van 2½ uur per week gegarandeerd à ƒ 5,- per uur 

inclusief sociale lasten. Ook was er een huismeester aanwezig24. 

Vrije tijd kon men doorbrengen in een conversatie- en recreatie-

ruimte met biljarts.  

Tevens wordt uit deze advertentie duidelijk dat er een naam voor 

het nieuwe servicecentrum was bedacht: Te Hoogerbrugge. Al-

hoewel juist dat voorzetsel 'te' het vermoeden wekte dat het vlak 

bij een hoge brug was gelegen, was niets minder waar. De naam 

herinnert aan een geslacht van poldersbestuurders Hoogerbrugge, dat in voorbije eeuwen hier had ge-

woond en gewerkt. Het voorzetsel 'te' wekt de indruk dat het een oorpsronkelijke plaatsaanduiding 

was: bij de hoge brug, maar dat is hier niet het geval, althans niet op deze locatie. 

 
Afb. 17 Waarschijnlijk gaf deze schets de recreatieruimte weer. 
 

Als men overigens de huurprijs van ƒ 360,- tesamen met de inleg van ƒ 4000,- 

vergelijkt met de huur van ƒ 392,85 voor een hele woning in de wijk Heydnahof 

vlak naast Te Hoogerbrugge zes jaar later, dan blijkt dat men voor de bewoning 

van het servicecentrum duidelijk sociale selectie toepaste25. Het blijft een mysterie 

of de gemeente dat wilde, overeenkomstig het beleid voor heel Ommoord, of dat 

het een initiatief van Patrimonium was. Hoe dan ook, de intekening was kennelijk 

voorspoedig verlopen, want in december 1971 werd al aangekondigd dat een 

tweede gebouw beschikbaar kwam. 

  
                           Afb. 18 Detail van de advertentie in    

                   NRC-Handelsblad van 4 december 1971 

  

Dat het galerijflats waren geworden is niet 

zo opmerkelijk, want heel Ommoord staat 

er vol mee. Maar dat Ommoord nog steeds 

een 'polder' wordt genoemd in plaats van 

een wijk en dat gezwegen wordt over de 

voorzieningen die daar inmiddels waren is 

curieus. De RET had al op 7 juni 1971 be-

kend gemaakt dat er bushaltes zouden ko-

men op de kruisingen John Mottweg-

Debeijeweg en Lorentzweg-Debeijeweg. Een gezondheidscentrum was in aanbouw en zou in 1972 

geopend worden.  Zaken in Winkelcentrum Binnenhof adverteerden al in juni 1970. Dat verwacht je 

toch allemaal niet in de noordwesthoek van een polder.... Wel aanlokkelijk was natuurlijk de moge-

lijkheid om behalve van een restaurant ook gebruik te kunnen maken van warme maaltijden tegen een 

matige prijs. 

Verder waren alle voorzieningen inbegrepen die ook al voor gebouw 1 golden. Wel moest men daar-

voor dan wel naar dat 'centrale gebouw'. De huurprijs was in oktober 1973 inmiddels ƒ 465,-26 en de 

financiële deelneming van ƒ 4000,- voor de duur van de bewoning was nog steeds verplicht.  
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Een persfoto uit 1974 maakt duidelijk hoe dit tweede gebouw van het servicecentrum er uitzag. 

Afb. 19 De fundering van de Joliotflat aan de Pres. Wilsonweg zijn gelegd. Het is 1974. Links van de John Mottweg  

zien we gebouw 2 met zijn zes bouwlagen. Gebouw 1 steekt er boven uit. Rechts daarvan de boerderij van de  

familie Romeijn en de huizen aan de Rechter Rottekade.27 
 

De gemeente Rotterdam was al in april 1971 zo vriendelijk geweest om een voorlopig fietspad aan te 

leggen tussen de John Mottweg en de Linker Rottekade, het Varenpad. Ommoord zou hierdoor een 

'betere verbinding' krijgen met Hillegersberg en het recreatiegebied Rottemeren.  

 
Afb. 20 Het begin van het Varen-

pad, gezien vanaf de Bergse Linker 

Rottekade in 1972. Het komt uit op 

de John Mottweg.28 

 

Rechts op afb. 20 zien we de 

noordzijde van gebouw 2 van 

Te Hoogerbrugge. Of Om- 

moord door het Varenpad een 

betere verbinding kreeg met 

Hillegersberg dan over de 

Pres. Rooseveltweg en de 

Terbregseweg mag betwijfeld 

worden, maar langs de Rotte 

was het zeker leuker. 

De foto toont in elk geval hoe 

moeilijk het voor de toenma-

lige bewoners van Ommoord 

geweest moet zijn om in deze 

woestenij een weg te vinden. In het midden van de foto steekt de Arrheniustoren boven de Niels 

Bohrflat uit. Daar lag ook het winkelcentrum De Binnenhof. Ergens in het midden van de John Mott-
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weg lag de dichtstbijzijnde bushalte. Wie ter kerke wilde moest naar de hulpkerk op de Stresemann-

plaats, vanaf Te Hoogerbrugge ruim een kilometer lopen over niet altijd gebaande paden. 

Afb. 21 Ommoord en Te Hoogerbrugge in 1978.29 
 

Vier jaar later ziet het er aanmerkelijk beter uit. Vanuit de gebouwen 1 en 2 komt men direct op een 

driesprong. Naar links gaat het Varenpad naar de Rotte. Naar rechts loopt de John Mottweg en naar 

boven de Pres. Wilsonweg, beide nog boomloos. Rechtsonder het Terbregse Veld. Varen- en Rozen-

buurt zijn nog niet te bekennen. Ook de hele Klaverbuurt is nog spoorloos, net als de wijk Zevenkamp. 

Een boerderij uit 1876 ligt fraai in het Ommoordse Veld aan de Rotte en zal in 1977 als kinderboerde-

rij De Blijde Wei een nieuw leven starten. Zonder de huidige beplanting waardoor Ommoord de 

groenste wijk van Rotterdam wordt genoemd ziet het er nog wel erg kaal uit.  

 

Desondanks was het leven in Te Hoogerbrugge niet saai. In juni 1972 vond er een expositie van mo-

derne kunst plaats. De opening werd verricht door Dolf Welling, een toen bekende kunstcriticus die 

voor diverse musea catalogi had geschreven en meewerkte aan radioprogramma's. Te zien waren o.a. 

aquarellen, bronzen beeldjes en keramiek. Het feit dat de advertentie in de kranten verscheen toont aan 

dat het uitdrukkelijk de bedoeling was dat er ook mensen van buiten zouden komen kijken. Het was 

duidelijk een poging om een relatie tot stand te brengen tussen Te Hoogerbrugge en Ommoord30. 

 

Een andere belangrijke gebeurtenis was de deelraadverkiezing van 13 november 1974. Rotterdam cre-

eerde in 1974 zijn vierde deelgemeente. Sinds 1973 bestonden al Hoek van Holland, Charlois en 

Hoogvliet. Nu kwam er een nieuwe bij: Oost. Daaronder vielen Kralingseveer, Alexanderpolder en 

Ommoord. Voor de eerste deelraadverkiezing waren in Ommoord in totaal 19 stembureaus ingericht. 

Merkwaardigerwijze was er voor de hele noordwesthoek maar één: Varenhof 101. Dat men voor de 

bejaarden een stembureau onder het eigen dak inrichtte was natuurlijk erg comfortabel. Maar het aan-

tal kiesgerechtigen in dit bureau bedroeg 871....31 Dat was bijna drie maal zoveel als er in het service-

centrum woonden, terwijl de Varenbuurt en de Klaverbuurt nog niet eens bestonden. Daar alle andere 

stembureaus verder weg lagen dan winkelcentrum Het Binnenhof kan het alleen betekenen dat ieder-

een uit de hele hoek John Mottweg-Pres. Wilsonweg die wilde stemmen naar de Varenhof moest lo-

pen. Men zou bijna denken aan een steelse poging tot verplichte sociale integratie! 
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De uitslag was wel min of meer sensationeel. In de hele deelgemeente Oost haalden CDA en VVD 

samen 48%, in de wijk Ommoord 46%. In stembureau Varenhof was dat echter 61,1%.... Daar de op-

komst in Varenhof 46,8% was, dus 407 personen, en er in Te Hoogerbrugge al bijna 300 kiesgerech-

tigden woonden, mag aangenomen worden dat de senioren van Varenhof een duidelijk stempel op de 

verkiezingsuitslag hebben gezet. Dit temeer omdat het weer niet meewerkte: een frisse dag met een 

gevoelstemperatuur van 3,7 °C32.  

 

In 1975 bereidde Patrimonium plannen voor om Te Hoogerbrugge opnieuw uit te breiden. Maar heel 

snel verliepen de procedures niet. In december 1976 werd opnieuw aangekondigd dat in Ommoord het 

laatste flatgebouw tot stand zou komen33. Maar pas eind oktober 1977 kon men in de krant lezen dat er 

voor een periode van veertien dagen een bouwplan ter visie was gelegd van de Stichting Patrimoniums 

Bejaardenhuisvestingvoor het stichten van het woongebouw III aan het Varenhof34. Dat had nogal wat 

voeten in aarde gehad, want de gemeente wilde eigenlijk geen hoogbouw meer in Ommoord. Maar de 

goede contacten tussen de directeur van Patrimonium en de wethouder van Stadsvernieuwing zorgden 

ervoor dat alle problemen werden opgelost. Althans, dat leek zo. In april 1978 werd er nog steeds ge-

sproken over 'bouwplannen'35. 

 

Toen waren echter het servicecentrum en de omgeving inmiddels opgeschrikt door een beroving en 

mishandeling in gebouw 2. 

Afb. 22 De sprekende krantenkop....36. 

 

Afb. 23 ....en het verdrietige beeld37 

 

Een inbreker verschafte zich op 18 januari 

1978 eerst toegang tot de woning van een in-

valide vrouw. Ze werd zwaar mishandeld en 

moest in het Dijkzigt-Ziekenhuis geopereerd 

worden. Daarna brak hij in bij een bewoon-

ster die toevallig afwezig was. Hij haalde al-

les overhoop, richtte een enorme ravage aan en nam kostbare voorwerpen mee. De overvaller had vrij-

gemakkelijk binnen kunnen komen door op de onderste etage een raam in te slaan. 

 

Kort daarna werd een van de twee huismeesters gepensioneerd. Van de nieuwe huismeester werd nog-

al wat gevraagd: hij werd geacht gebruik te maken van de dienstwoning en moest bereid zijn om 

avond- en nachtwachtdiensten te verrichten. Ook het assisteren in de keuken en het restaurant waren in 

de functie inbegrepen. Het was niet alleen een technische maar ook een zorgverlenende functie38. 
 

Afb. 24 Te Hoogerbrugge vanuit het noordoosten op een foto 

uit 1998.39 

 

In 1981 was gebouw 3 eindelijk klaar voor bewo-

ning. Het totale aantal appartementen was daar-

door toegenomen tot 350, zo blijkt uit de adver-

tentie voor de huismeester. Het totale aantal be-

woners moet daardoor tot rond de 500 zijn geste-

gen.  

Gebouw 3 was inderdaad een torenflat. Met 11 

woonetages op een onderbouw was het ca. 30 m. 

hoog. Doordat het op de lege hoek tussen gebouw 

1 en 2 was gesitueerd, was het voor de bewoners 

gemakkelijk om de voorzieningen in het centrale gebouw te benutten. Men hoefde er niet voor naar 
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buiten. Op afb. 24 zien we van links naar rechts gebouw 4 met 3, daarachter  gebouw 2 met 6, gebouw 

3 met 11 en gebouw 1 met 8 bouwlagen, alles gerekend zonder de onderbouw. 

Een decennium lang blijft het dan rustig op ons terrein, totdat in 1990 een nieuwe loot aan de stam in 

de planning stond. Maar toen was er inmiddels een nieuwe bouwheer op het toneel verschenen. 

 

 

4 Een roerig intermezzo 

 

 

                                              Van                                              via              naar     

 
Afbb. 25, 26 en 27 Patrimoniums geschiedenis in logo's. 

 

Op 3 december 1977 werd in de kranten een huismeester gevraagd voor Te Hoogerbrugge. Inlichtin-

gen werden verschaft door een medewerker, bereikbaar onder 010 - 202939. Sollicitaties konden wor-

den gestuurd naar Patrimoniums Woningstichting, Koningslaan 119 in Alexanderpolder. Kennelijk 

was de oogst aan goede sollicitanten gering, want twee maanden later verscheen in dezelfde kranten40 

exact dezelfde advertentie. Inlichtingen werden nog steeds verschaft door dezelfde medewerker met  

telefoonnummer 010 - 202939. Sollicitaties moesten nu echter naar een ander adres worden gestuurd, 

namelijk Stichting Woonhuizen voor Ouderen, Meidoornsingel 181 in Schiebroek. Zelfs het logo in de 

advertentie was veranderd. Het dak van een huis was vervangen door twee anonieme gezichten boven 

een witte letter B in een zwart vlak. 

Op het eerste gezicht lijkt dit alleen te verklaren door aan te nemen dat een Schiebroekse stichting Te 

Hoogerbrugge had overgenomen met medewerker en telefoonnumer en al. Wat was dat eigenlijk voor 

een stichting? 

De Stichting Woonhuizen voor Ouderen was rond 1960 ontstaan uit de gereformeerde kerken van 

Schiebroek, Hillegersberg en Terbregge. In januari 1961 werd op de hoek Meidoornsingel-Wilgenlei 

begonnen met de bouw van een groot bejaardencentrum, genaamd Borghave. Het logo was sinds 1972 

in gebruik, met de -b- van Borghave. De stichting werd uitgebreid met  het bejaardenverzorgingscen-

trum "De Borgsate" op hetzelfde adres. En dan blijkt plotseling in december 1977 dat ook Te Hooger-

brugge eronder valt. Wat was er gebeurd? In werkelijkheid had Patrimonium de stichting te Schie-

broek overgenomen. Vandaar dat Patrimonium de inlichtingen verschafte die een sollicitant zou willen 

hebben.  

 

Vanaf eind jaren zeventig kwam Patrimonium nogal eens in het nieuws en niet altijd in positieve zin. 

Aan de basis daarvan lag het begrip 'stadsvernieuwing'. Doel daarvan was, mensen die in krotwonin-

gen woonden uit die ellende te bevrijden en ze behoorlijke en betaalbare woonruimte te verschaffen. 

Dit doel werd enthousiast gepropageerd door de directeur van Patrimonium en de wethouder van 

Stadsvernieuwing. Op zich stak daar niets kwaads in. Al vanaf de stichting in 1915 had Patrimonium 

zich ingezet voor sociale wooningbouw. Het opknappen van krotten paste daar helemaal in. Alleen 

overschatte Patrimonium zichzelf bij het aankopen van grote hoeveelheden krotwoningen en de be-

taalbaarheid van het renoveren daarvan. Zo werden 4000 woningen van de krottenkoning Fennis over-

genomen. De renovatie kostte in plaats van de begrote ƒ 9000,-  per woning ƒ 14.000,- In 1977 werden 

2600 woningen in Crooswijk en 1300 in het Oude Noorden aangekocht. Het opknappen wilde men 

samen met de bewoners doen. Die mochten wensen aandragen. In de Agniesebuurt weigerden bewo-

ners een deel van de huur te betalen wegens te hoge woonlasten. Patrimonium steunde hen in de strijd, 

wat de woningstichting alleen daar al twee miljoen gulden kostte. 

 

Om op de een of andere manier aan geld te komen was een nieuwe stichting opgericht, Patrimonium 

Ontwikkeling BV. Die bouwde in Bergschenhoek een villadorp om met de winst de verliezen op de 

daar ook gebouwde veel te dure woningwetwoningen te kunnen bekostigen. Ook dit project leverde 

nieuwe verliezen op. De oorspronkelijke moedermaatschappij, Patrimoniums Woningstichting, kwam 

in 1980 met een opmerkelijk plan. Op een zeer gewilde en dure locatie in het hart van de stad zouden 

appartementen worden gebouwd die men kon kopen. Daarbij werd een garantie gegeven die voor de 

kopers erg aantrekkelijk was. De royaal opgezette flats zouden worden verkocht in "maatschappelijk 
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gebonden eigendom". Dat hield in dat de woning te allen tijde door Patrimonium werd teruggekocht 

tegen een verantwoorde prijs, gebaseerd op het bedrag van de aankoop, met correcties voor de ontsta-

ne prijsstijgingen, opgetreden veroudering en veranderingen, aldus de advertentie. 

Afb. 28 Advertentie voor een koopbare woningwetwoning op een van de duurste plekken van de stad in 1980.41 

 

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) biedt consumenten de mogelijkheid om een sociale 

huurwoning te kopen. De koper wordt eigenaar van het huis, maar de woningcorporatie blijft groten-

deels verantwoordelijk voor het onderhoud. De regeling is bedoeld om doorstroming op de huizen-

markt te bevorderen. De goede intentie van Patrimonium kan niet betwist worden, maar bij stijgende 

huizenprijzen wordt de woning meer waard en moet de corporatie meer terugbetalen dan bij de ver-

koop werd ontvangen. Van 1995 tot 2008 gingen de huizenprijzen omhoog, waarbij stijgingen van 8% 

tot 12% per jaar geen uitzondering waren.42 Ook hier werd een onverantwoord risico genomen.  

 

In maart 1982 maakte de directeur van Patrimonium bij de gemeente de wens kenbaar om een 'voor-

trekkersrol' te mogen vervullen in de nieuwe stadsvernieuwingswijken Provenierswijk, Middelland en 

het grote Nieuwe Westen. Maar de gemeente aarzelde nu toch om hiermee in te stemmen. Patrimoni-

um had al zoveel hooi op zijn vork genomen en om alles te kunnen bekostigen geld geleend op de fi-

nanciële markt terwijl de rente zeer hoog was. De gemeentelijke bezwaren werden weggewuifd met de 

stelling dat het geld in 25 jaar zou worden terugverdiend. "Dan zijn we weer gezond", aldus de direc-

teur, maar deze uitspraak bewijst wel dat de situatie op dat moment slecht was. Bar slecht. In 1984 

was de totale schuld opgelopen tot ca. ƒ 60.000.000,- 43 De perikelen waarin de directeur van Patrimo-

niums Woningstichting inmiddels persoonlijk terecht was gekomen zijn een verhaal apart en zullen 

hier verder buiten beschouwing worden gelaten. 

 

In april 1984 zette de raadsfractie van de Partij van de Arbeid vraagtekens bij de ƒ 4000,- die de be-

woners van Te Hoogerbrugge als waarborgsom moesten storten om er te kunnen wonen. Ook werd 

vermoed dat er met geld was geschoven tussen de verschillende maatschappijen waarin Patrimonium 

intussen was opgedeeld. De gemeente greep in en adviseerde twee maanden later staatssecretaris 

Brokx van Volkshuisvesting om Patrimonium te verplichten om haar bejaardenoorden en serviceflats 

af te stoten. Die moesten worden ondergebracht in een nieuwe stichting die niets meer met Patrimoni-

um te maken mocht hebben.  
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Afb. 29 Te Hoogerbrugge 

en Ommoord in 1983. 

 

Om een en ander voor 

te zijn riep Patrimoni-

um in oktober 1984 

weer een nieuwe 

stichting in het leven, 

Stichting Patrimonium 

Bejaardenhuisvesting. 

Daarin zouden 3000 

huurhuizen worden 

ondergebracht. Ook 

zouden 550 woningen 

worden verkocht. 

Daarmee zou de 

schuld met bijna de 

helft verminderd kun-

nen worden. Voor de 

overige ƒ 30.000.000,- zouden de gemeente en het rijk moeten inspringen.... 44 

 

Het heeft niet mogen baten In juni 1986 ging de gemeenteraad akkoord met de overdracht van 1017 

bejaardenwoningen door Patrimoniums Woningstichting aan de nieuw in het leven geroepen Stichting 

Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Patrimonium wilde er aanvankelijk een bedrag van 51 miljoen 

voor hebben. SOR bood een paar miljoen minder en eind 1985 werd een akkoord gesloten. Een merk-

waardige situatie, want in feite was SOR als organisatie identiek aan de Stichting Patrimonium Be-

jaardenhuisvesting. Alleen kon het een eigen beleid gaan voeren zonder enige inmenging van de oor-

spronkelijke moedermaatschappij of bestuurderen. 

Het geld voor deze aankoop werd geleend op de kapitaalmarkt. Dat hoeft niet te verbazen, want de be-

jaardenwoningen en serviceflats behoorden niet tot het contingent krotwoningen waaraan Patrimonium 

ten onder ging. Ze hadden hun eigen intrinsieke waarde en leverden financieel geen risiko op.  

Officieel gesticht in 1986 liet SOR in 1989 weten dat het haar naar den vleze ging en dat men de toe-

komst met groot vertrouwen tegemoet zag,  

Afb. 30 SOR -met nieuw logo- beheert in 1989 2500 woningen.45 

 

De stichting noemt zichzelf een jonge, groeiende organisatie! De 1017 woningen waarmee het begon 

blijken in drie jaar tijd meer dan verdubbeld te zijn en men is voornemens nog woningen over te ne-

men en nieuwe te bouwen. Dat scheen goed te lukken, want uit een advertentie uit 1991 blijkt dat SOR 

toen al over 2070 zelfstandige woningen en 2300 verzorgingsbedden beschikte, een totaal van bijna 

4400. En zo komen we vanzelf terecht bij de volgende uitbreiding van Te Hoogerbrugge. 
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5 eindeloos bouwen 

 

Al in 1990 werd er voor het Ommoordse servicecentrum een vierde gebouw gepland, maar ook nu 

ging het niet zo snel als gehoopt. In een advertentie voor een huismeester uit september 1993 lezen we 

dat het centrum 415 appartement telt "waarvan er thans 69 in aanbouw zijn".    

 

Gebouw 4 was in 1994 voltooid en bestond uit een vierkant flatgebouw met 3 woningen op de begane  

grond en 8 etages met 6 woningen alsmede een lang gebouw van 3 etages met 6 woningen, in totaal 69  

wooneenheden. Het geheel was zo geprojecteerd dat de 'binnenhof' geheel omsloten werd.  

 
                Afb. 31. Gebouw 4 vanaf de noordzijde 

 

Het merkwaardige aan het lange gebouw 

is, dat de appartementen op het noorden 

weliswaar op de Rotte uitkijken maar 

slechts in hoog zomer 's morgens wat 

zon binnen krijgen. Doordat het in de 

schaduw van gebouw 1 ligt krijgen de 

bewoners ook 's avonds geen zon te zien. 

Het bleek niet te achterhalen of dit wel-

licht een speciale bedoeling had voor 

mensen met een allergie voor zonlicht. 

Vanuit deze lage aanbouw is later een 

overdekte passage gebouwd die tot dicht 

bij gebouw 1 komt.  
 

Het bleef een paar jaar rustig, totdat SOR het plan ontwierp om het lange gebouw 2 uit 1972 te slopen. 

Het was bijna 30 jaar oud en voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Het asbest was hier nog rijke-

lijk toegepast en het verbod kwam er pas in 1993. 

Op afb. 32 is links gebouw 3 uit 1981 te zien, achter de rechtse boom een hoekje van gebouw 1 uit 

1971 en geheel rechts de laagbouw van gebouw 4, inmiddels 6 jaar oud maar mogelijk niet asbestvrij. 

SOR had nog heel wat voor de boeg! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                             Afb. 32 De Afbraak van gebouw 246 en....      Afb.33 .... het resultaat. 

 

 

Door de sloop van gebouw 2 gingen 78 woonruimtes verloren. Dat werd goed gemaakt door de 

nieuwbouw. Die bestond uit twee torenflats met elk 38 appartementen. De gebouwen werden met el-

kaar en met gebouw 1 verbonden door overdekte galerijen, zodat de centrale voorzieningen daar 
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droogvoets bereikt konden worden. Wel onstond er nu een wat vreemde nummering. Omdat de ge-

bouwen 1, 3 en 4 hun nummer behielden bleef de westelijke woontoren van de nieuwbouw gewoon 2 

heten en werd de oostelijke toren voortaan noodgedwongen aangeduid met -5-. 

 
Afb. 34 Ontwerpteke-

ning van de gebouwen 

5 en 2  (v.l.n.r.) vanaf 

de John Mottweg uit 

het noordoosten. 
 

Inmiddels was ook 

gebouw 3 niet aan 

de aandacht van 

SOR ontsnapt. In 

de loop van 2002 

was het inwendige 

totaal gerenoveerd. 

Kleine apparte-

menten waren sa-

mengevoegd waar 

door het uiteinde-

lijk 67 3-kamer- en 

12 4-kamer appar-

tementen telde.  

 
 

Afb. 35 De gebouwen 5, 2 en 3 (v.r.n.l.) vanuit 

het zuidoosten vanaf de John Mottweg. 
 

Langs het gehele zuidfront van de ge-

bouwen 5, 2 en 3 ligt een singel. Door 

de fraaie begroeiing, de eenden en 

ganzen, en niet te vergeten de huisrei-

ger maakt het anno 2020 niet alleen 

een landelijke maar ook een luxueuze 

indruk. De foto van afb. 35 is genomen 

vanaf de John Mottweg, waar op dat 

punt slechts het weinige verkeer voor 

de Klaverbuurt rijdt. Wie hier woont 

heeft niet het idee dat dit de rand van 

een wereldstad is. 

 

De ombouw van gebouw 3 en de sloop van gebouw 2 hadden in 2002 plaatsgevonden en in 2004 wa-

ren alle perikelen van de nieuwbouw en de vele individuele verhuizingen achter de rug. De rust keerde 

echter niet weer, want in dat jaar werd begonnen met de sloop van gebouw 1, dat dateerde uit 1971. 

Het is goed om er eens even bij stil te staan dat sloop en nieuwbouw betekenden dat bewoners tijdelijk 

elders onder dak moesten worden gebracht. Dat veroorzaakte soms angst en bijna altijd boosheid en 

verdriet. Daar kwam bij dat heel oude mensen er moeite mee hebben als ze hun vertrouwde omgeving 

kwijt raken. Zich opnieuw moeten oriënteren in een geheel nieuw gebouw kan voor onoverkomelijke 

problemen zorgen. 

Om dit onderdakprobleem zoveel mogelijk te verzachten had SOR al geruime tijd vrijkomende appar-

tementen niet meer verhuurd. Dat gold niet alleen voor gebouw 1, maar ook voor de overige gebou-

wen. Daardoor hoefden niet al te veel bewoners verplicht te verhuizen. Zodoende kon de sloop van 

gebouw 1 in 2004 van start gaan. 

Uiteraard zullen er aan het 33 jaar oude gebouw de nodige tekortkomingen hebben gekleefd. Maar het 

bevatte ook een aantal zaken die de bewoners lief waren en die men in het nieuwe gebouw node miste. 
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Om maar een klein voorbeeld te noemen: nòg hoor ik bewoners spreken over de fraaie vides bij de lif-

ten. En voor het geval dat U mocht denken dat dit verzonnen is, moet ik erop wijzen dat er nogal wat 

bewoners zijn die het huidige gebouw 1 hebben zien bouwen. Wie de huidige vides ermee vergelijkt 

ziet meteen waar de pijn zit. 

Afbb. 36 en 37 De vides bij de liften toen en nu. 
 

Bij de vide op afb. 36 lijkt het meer alsof je de ruime woonkamer van een appartement ziet. Om de 

hoek rechts stond altijd water klaar om de planten te begieten. En dankzij een bovenraampje dat open 

kon was er altijd luchtverversing mogelijk. In de net voorbije hittegolf van 2020 was het geen pretje 

om minuten lang op een lift te moeten wachten. 

 

Een ander verlies dat men betreurde was het restaurant. Op afb. 15 is te zien dat dit een rechthoekige 

aanbouw was aan de achterzijde van het gebouw. In een later stadium is daar een ronde erker tegenaan 

gezet. Volgens bewoners van toen kreeg de ruimte daardoor een hoge gezelligheidsfactor. De zon kon 

beter naar binnen schijnen en men had een fraaier uitzicht op de tuin gekregen. Afb. 38 gunt ons een 

blik op een klein familiefeestje. Tijdens de afbraak van gebouw 1 bleef de behoefte aan het restaurant 

uiteraard bestaan. Het bleef daarom via een speciaal aangelegd pad buitenom bereikbaar. Op afb. 39 

staat het achter het inmiddels gereed gekomen maar nog niet bewoonde nieuwe gebouw 1. 

       Afb. 38 Familiediner in het oude restaurant rond 1995.47          Afb. 39 Het restaurant kort voor zijn levenseinde in 2006. 

 

Jammer genoeg zijn er vrijwel geen foto's bewaard gebleven van het gesloopte gebouw 1. Zelfs het 

SOR- en het THB-archief leverden geen bruikbaar beeld. Gelukkig had een bewoonster van gebouw 4 

iets teruggevonden. 

Afb. 40 is zelfs na een grondige restauratie van een belabberde kwaliteit. De foto is afkomstig van een 

geplastificeerde ansichtkaart die in de loop van zijn bestaan een aantal kreukels had opgelopen. Maar 

het is de enige foto die de beide oorspronkelijke gebouwen 1 en 2 van de voorkant laat zien. Gelet op 

het geringe aantal geparkeerde auto's zal de foto dateren uit de jaren 1980-1985. De 'binnenhof' uit de 

eerste advertenties van Patrimonium was nog een groene vlakte. Twintig jaar later zou er een fors me-

ningverschil rijzen met de gemeente Rotterdam over het tekort aan parkeerplaatsen. Het aantal bewo-

ners was toen gegroeid door de komst van gebouw 4 en het aantal auto's was fors toegenomen.  



28 
 

Afb. 40 Links gebouw 2 en op de achtergrond gebouw 1, met op de hoek gebouw 3.48 

 

  

En zo begon -na de verhuizing van de laatste bewoners- de sloop van het eerste gebouw van Te Hoo-

gerbrugge in Ommoord. Het leverde wat weemoedige plaatjes op, hier weergegeven in de authentieke 

kleuren van toen.... 

 

 

 

 

 

 

 

             Afb. 41 De sloop weerspiegeld in de Rotte. 

 

                                  Afb. 42 Het zandbed voor de nieuwbouw 

 

Op afb. 42 kijken we van noord naar zuid tegen gebouw 3 aan. Rechts ligt het ten dode opgeschreven 

restaurant. Het zandbed geeft een indruk van de lengte van het nieuwe gebouw, dat 148 appartementen 

zou gaan omvatten, alsmede de ruimtes voor de receptie, het inpandige restaurant, de kapsalon, de fit-

nessruimte en de fysiotherapie, een grote en een kleine vergaderzaal, een wasserette, toiletten en nog 

enkele kleinere ruimtes en een kantoor. Ook was voorzien in ruimte voor de vuilcontainers en de fiet-

sen en brommobielen, beide in de kelder. 

 

Het is niet verwonderlijk dat er bewoners waren, die na hun intrek in het nieuwe gebouw 1 in de loop 

van het jaar 2006 zo hun bedenkingen hadden. En toch was dit gebouw in de ogen van bouwkundigen 

zijn geld -bouwkosten € 13.680.000,- incl. installaties excl. BTW- meer dan waard.  
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In de vakliteratuur lezen we over de opdracht aan de architect: "Ontwerp-opgave: maak een gebouw 

voor de oudere van nu, dat wil zeggen een ‘jeugdig’ en dynamisch gebouw waaraan niet is af te lezen 

dat het voor 55-plussers is bestemd". 

Met 'de ouderen van nu' werden mensen bedoeld van een totaal andere garnituur dan die van 1970. 

Wie geboren was rond 1900 of kort daarna behoorde bijna altijd tot de mensen die vanaf hun 50e jaar 

'oud' waren, zich oud voelden en zich ook als zodanig gedroegen en kleedden. Men was waardig oud, 

of afgeleefd oud, maar hoe dan ook óud. Rond 2000 was dat duidelijk anders, en de architect Jan 

Hoffmans had daar zichtbaar op ingespeeld, in elk geval volgens zijn vakbroeders. Zij spreken van 

"een krachtig kader (....) uitgebalanceerd lijnenspel (....) een warme entree".  

Ook de buitenkant wordt geprezen: "Acht van de tien verdiepingen zijn gevat in een krachtig wit kader 

dat boven de onderbouw lijkt te zweven. De stevige antracietgrijze bakstenen plint en helderwitte ko-

lommen stuwen het gebouw als het ware omhoog, de lucht in. (....)". 

Tenslotte wordt geconcludeerd: "Te Hoogerbrugge I is een gevarieerd en uitgebalanceerd woonge-

bouw voor ouderen. Een ‘hip’ gebouw dat blijft boeien en opvalt door zijn detaillering. De jongere 

oudere profiteert hier in alle comfort van de fraaie omgeving, met de grote stad onder handbereik".49 

Wellicht dat deze deskundige beoordeling huidige bewoners kan verzoenen met wat zij zien als moge-

lijke tekortkomingen in het gebouw. 

 

Zijn er tekortkomingen? In het beoordelingsrapport van de vakcollega's lezen we over de centrale hal,  

die door het natuurlijk materiaalgebruik en het vele licht een warme en gastvrije ruimte is. Door het 

gebruik van baksteen in de wanden van de gang naar de naastgelegen flat zou deze route het karakter 

van een straatje hebben gekregen.. 

 

Het bestaan van een 'straatje' valt niet te ontkennen, maar wat voor straatje! Een bewoner met affiniteit 

met het verleden karakteriseerde het onlangs op een sombere avond als de ingang van een graftombe. 

Ietwat overdreven, maar toch.... Wie het aandurft om deze route te nemen komt tot zijn verrassing in 

een heldere, zonnige ruimte, vriendelijk aangekleed met geriefelijke meubels en artistieke wandversie-

ring. Maar wat de een rustiek gezellig vindt is volgens de ander ouderwets. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                 

 

 
                                         Afb. 43 Het 'straatje' van  1 naar...            Afb. 44 .....de hal van 3. 

 

Natuurlijk zijn er altijd wel minpunten te vinden. Geen enkel menselijk product is volmaakt. Maar 

over het geheel genomen moet geconstateerd worden dat gebouw 1 veel privacy en woongenot biedt 

aan de bewoners. Wie in gebouw 1 woont is in zekere zin bevoorrecht omdat receptie en restaurant 

zich daar bevinden en vrijwel alle aktiviteiten zich daar afspelen. Dat betekent echter niet dat de be-

woners van de andere gebouwen er niet bij zouden horen. Integendeel, zoals hierna zal blijken. 
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6 leven in te hoogerbrugge 

 

Er zijn vele soorten van leven. Je kunt het over 'tijd van leven' hebben of over 'de tijd van je leven'. Als 

er ergens leven is, is er niet alleen hoop maar soms ook een hoop kabaal. En als in iets geen leven 

meer zit is de ondergang nabij. Te Hoogerbrugge is een woonwijk(je) op zich. Het is een onderdeel 

van SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Het is ook een onderdeel van Ommoord, een Rot-

terdamse stadswijk. Zit er leven in al die relaties? 

 

a leven op een kluitje 

 

Bijna 500 bewoners in 5 gebouwen op een niet al te grote locatie. Hoe leeft men hier eigenlijk? Leeft 

iedereen op zich, of in samenhang met elkaar? Er zijn zeker bewoners die vooral of uitsluitend op zich 

zelf leven. Als zij daar zelf voor gekozen hebben kan men dat alleen maar respecteren. Maar wat, als 

zij daar door leeftijd of lichamelijk ongemak toe gedwongen zijn? Die worden hier niet aan hun lot 

overgelaten. In ons servicecentrum is de organisatie 'Wilskracht Werkt' aanwezig, overdag door een 

medewerker/ster en in de avond en nacht door 3 inwonende studenten. Wie van de alarminstallatie ge-

bruikt maakt krijgt binnen enkele minuten iemand in huis. Die onderneemt actie, waarschuwt huisarts 

of 112, neemt indien nodig contact op met familie of mantelzorgers, biedt kortom maatschappelijke 

zorg van hoge kwaliteit. De studenten zijn ook zo vriendelijk om uit bed te komen als iemand laat 

thuiskomt en zijn sleutel vergeten is.... 

Daarnaast bestaat er een gewone, alledaagse vorm van maatschappelijk leven. Velen hebben contact 

met elkaar in persoonlijke relaties of als buren. En ook zijn er veel aktiviteiten, zowel georganiseerd 

als op persoonlijk initiatief.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Afb. 45 Affiche uit juli 2020        Afb. 46 Affiche uit juli 2020 

Kleuren voor Volwassenen en Yoga zijn activiteiten waarbij op het eerste gezicht weinig van activiteit 

te bespeuren valt. Schijn bedriegt, want het inkleuren van bepaalde figuurtjes vereist concentratie. Het 

blijkt -net als vroeger haken en breien- een uiterst nuttige afleider van onze soms problematische we-

reld. En deze jubileumzomer was ongetwijfeld een probleemzomer. Het coronavirus heeft in ons ser-

vicecentrum tal van activiteiten lamgelegd, zelfs het Kleuren, omdat het een gezelschapsactiviteit is 

waarbij je nogal dicht op elkaar zit. Yoga had het wat makkelijker. Ook daar is strikte concentratie 

vereist, maar juist in jezelf, ieder op zijn eigen plek, op de vereiste 1½ m. van elkaar. 
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De concentratie is ook zichtbaar in de schilderclub, die dankzij het betrekkelijk kleine aantal leden en 

de grote werkruimte van de coronaproblematiek weinig last had. Het is een club die al jaren bestaat, 

een wisselend aantal leden omvat en tal van producten op de muren heeft achtergelaten. In de Van 

Damzaal heerst een bijna gewijde stilte en pas tijdens de koffiepauze klinkt stemgeluid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Afb. 47 De schilderclub in concentratie 

Afb. 48 Damesbiljart in concentratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er één indoorsport is waar concentratie een rol speelt, dan is het wel biljarten. Uiteraard spelen 

meer factoren een rol: stoottechniek, baleffect en een scherp oog om maar eens iets te noemen. Maar 

stilte en concentratie zijn toch een eerste vereiste. Alhoewel, stilte....? 

 

De naam Van Damzaal is gevallen. Dat moet 

aan iemand herinneren. In dit geval betreft het 

Frans van Dam, tot aan zijn pensionering in 

2011 inwonend directeur van het servicecen-

trum. Bij zijn afscheid kreeg hij naast andere 

cadeaus ook een zaal naar hem genoemd. Het 

naambord mocht hij zelf onthullen.  

Hij was al actief voor Patrimonium in de jaren 

'70 van de vorige eeuw. In vele personeelsad-

vertenties is hij degene tot wie men zich moest 

wenden voor nadere inlichtingen en zijn toen-

malige telefoonnummer 010 - 20 29 39 is met 

een kleine aanpassing nog steeds het nummer 

van onze huidige receptie 010 - 420 29 39.  

Een kwestie van continuïteit en daarmee pas-

send in de jarenlange reeks van aktiviteiten in 

ons huis. 
Afb. 49 Frans van Dam onthult de naam van zijn zaal.50 

 

Als het over continuïteit gaat mogen we beslist niet voorbij gaan aan iemand die op 1 januari 1995 in 

dienst trad en huismeester werd in Te Hoogerbrugge.  Hij werkt hier in dit jubileumjaar dus 25 jaar, 

maar dat is niet 'en public' gevierd, helaas. Het past bij de bescheidenheid van Hans Kuys. 
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Op afb. 50 -een heel toepasselijk nummer in dit geval- zien we hem 

bij de lift in het eerste gebouw 1. De foto dateert uit ongeveer 2004. 

Het was de tijd dat de huismeester nog keurig in kostuum liep, com-

pleet met stropdas. Hij was het visitekaartje van het servicecentrum. 

En laten we eerlijk zijn: het stond hem voortreffelijk. Maar van een 

huismeester werd nog iets meer verwacht dan representativiteit. Er 

werd van hem ook verwacht dat hij eenvoudige onderhouds- en re-

paratiewerkzaamheden verrichtte. En 

ook de bewoners wisten hem te vinden 

als de gootsteen verstopt was of een 

lamp moest worden opgehangen. Een 

stropdas is dan niet alleen uiterst hinder-

lijk, maar kan ook gevaarlijk zijn. En 

hoe hou je die kleding smetteloos 

schoon? 
 

 Afb. 50 Huismeester Hans Kuys 

 

Afb. 51 Huismeester Gert-Jan Jonker. 

 

De tijden zijn veranderd, het 'uniform' van de huismeester ook, maar de 

vriendelijkheid en behulpzaamheid van onze beide huismeesters is geble-

ven. 

 

De informatie voor nieuwe bewoners omvatte in het begin van het jaar 2020 nogal wat activiteiten: 

gymnastiek, sjoelen, bridge, biljart, tekenen/schilderen, jeu de boules 1 en 2, koersbal, leesclub, zang-

koor, yoga, tafeltennis, pottenbakken en nordic walking. Veel daarvan was deze zomer tot stilstand 

gekomen door de corona-pandemie. Maar er zijn gelukkig veel beelden van vroeger bewaard geble-

ven.  
Afb. 52 Het THB-koor tijdens een uitvoering in het restaurant.  

 

De eerste bewoners van het eerste gebouw 1 kwamen 

hier in oktober 1970 wonen alhoewel er toen pas 2 

etages bewoonbaar waren, aldus de kroniek van het Te 

Hoogerbruggekoor. Dat koor was al ontstaan in sep-

tember van het jaar daarop. Jaar in jaar uit waren er 

uitvoeringen. In 1989 werd onze dirigente Pauline 

Wesselman koninklijk onderscheiden voor haar vele 

aktiviteiten op muzikaal gebied. De programma's om-

vatten een brede sortering aan muzikale genres.   

Het concert van 22 mei 2019 in de Van 

Damzaal bijvoorbeeld bracht naast een 

aria uit Don Giovanni van Mozart ook 

een prachtig lied van Robert Stolz "Auf 

der Heide blüh'n die letzten Rosen" en 

een solo voor een tenorsaxofoon "In a 

sentimental mood" van Duke Ellington.   

Ter afwisseling werd "Een genie" van 

Simon Carmiggelt voorgelezen. Afb. 53 

laat een optreden zien in de recreatie-

ruimte boven het oude restaurant achter 

gebouw 1.  

 
 Afb. 53 Kerstconcert 1989 
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Men haalde ook graag attracties van buitenaf in huis, zoals een Shantikoor of een artiest. De avond 

met de imitatie van Dorus was georganiseerd door de toenmalige restauranthouder. 

Afb. 54 Het Shantykoor "De Hoeksche Waard". 
 Afb. 55 Een optreden van 'Dorus' inclusief diner 

 

Andere activiteiten vonden buitenshuis plaats. Liefhebbers van klassieke muziek konden intekenen op 

concerten in de Doelen. Om 's avonds veilig in de concertzaal en daarna weer thuis te komen kon men  

ook intekenen voor vervoer per bus. De concertreeks voor het seizoen 2020/2021 moest helaas worden 

geannuleerd vanwege de coronatoestand. Wat wel door kon gaan, zij met gepaste onderlinge afstan-

den, waren jeu de bouleswedstrijden. Daarvoor is in de tuin een fraaie baan beschikbaar. 

Afb. 56 Een zonnig spel een paar jaar geleden. 

Afb. 57 De voorbereidingen voor een ander soort feestavond. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 58 Oudjaar: Oliebollen ...5e van links directeur Frans van Dam. 
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Afb. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
             Afb. 60 

                                                                                 Afb. 61 

 

 

Als het weer het niet toeliet om te barbecuen was dat een goede gelegenheid om (afb. 59) likeuren te 

proeven. Andere activiteiten die prachtige producten opleverden zijn te zien op de afbb. 60 en 61. Er is 

leven te over binnen en buiten onze muren.... 

 

b leven binnen sor 

 

Te Hoogerbrugge is een wereld op zich en toch ook weer niet. In 1970 ontstaan als product van Patri-

monium, is het sinds 1986 een onderdeel van het SOR-concern. Het is goed mogelijk dat er bewoners 

van ons servicecentrum zijn die -na het tekenen van het huurcontract- nooit meer iets met SOR te ma-

ken hebben gehad. Natuurlijk krijgen ze met enige regelmaat een huurverhoging toebedeeld, maar dat 

zijn van die verdrietelijkheden des levens die je met gepast stilzwijgen voorbijgaat. Force majeur. 

Maar er zijn ook bewoners die vinden dat je de bestuursgigant SOR terdege onder controle moet hou-

den. De wet heeft daar zelfs uitdrukkelijk een standpunt over ingenomen en dan gaat het over de "Wet   

Overleg Huurder Verhuurder".  Daarin zijn aan huurders de volgende rechten toegekend: 

- Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over 

renovatie- of sloopplannen). 

- Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleg-

gen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren. 

- Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid. 

- Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. 

  



36 
 

Dat overleg vindt plaats in de Bewonerscommissie, een groep gekozen bewoners die de belangen van 

hun medebewoners behartigen. Te Hoogerbrugge kent al sinds het prille begin een Bewonerscommis-

sie, bestaande uit 5 leden. De voorzitter heeft vaak wat representatieve functies. De man die op afb. 53 

het kerstconcert 1989 opende was de toenmalige voorzitter van de Bewonerscommissie.  

 

Bij de vier hiervoor genoemde rechten ontbreekt er één dat veel Bewonerscommissies graag zouden 

hebben: het instemmingsrecht. Helaas gaat de wet nu juist niet zo ver. In de praktijk betekent dat, dat 

huurders in laatste instantie afhankelijk zijn van wat de verhuurder beslist. Hoe werkt dat bij SOR? 

Hoe werkte dat in het verleden bij SOR? 

Om medebewoners op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt, kan een Bewonerscommissie 

op (on)regelmatige momenten een nieuwsbrief uitgeven. Die kennen we in Te Hoogerbrugge ook, nu 

onder de naam Nieuwsbrief en van 2006-2016 als THB-Courant. Jarenlang was het Martha van Grins-

ven die lief en leed samenvatte, bewaarde en voor het nageslacht toegankelijk hield. Uw auteur is haar 

voor het volgende grote dank verschuldigd. 

Zo lezen we bijvoorbeeld dat gebouw 1 werd opgeleverd in 2006 en dat in 2007 de eerste klachten 

zich voordeden met de liften. In 2007 en 2011 klagen de bewoners op de jaarlijkse Bewonersvergade-

ring over het 'voortdurende uitvallen' van de liften. In 2016 is sprake van 'weigerende liften' en nog on-

langs hebben we kunnen ervaren wat we ons daarbij moeten voorstellen. Natuurlijk heeft SOR con-

tracten afgesloten en verschijnt er (zo) snel (mogelijk) een installateur. Maar als er maar één lift over-

blijft is het wel de vraag hoe je slecht en zeer slecht ter been zijnde zeer bejaarde bewoners ingeval 

van nood snel beneden krijgt. In geval van brand mag je de lift niet gebruiken en moet iedereen over 

de noodtrappen naar beneden. Geoefend wordt dit nooit. Dit is nu zo'n geval waarvoor de Bewoners-

commissie haar agenderings- en adviesrecht kan of moet toepassen.  

 

Een ander geval speelde zich af in 2016. Te Hoogerbrugge kampte al jaren met leegstand. In 2007 al 

werd besloten om vrijkomende appartementen eerst aan te bieden aan interne belangstellenden. In 

2011 kwamen er op de Algemene Bewonersvergadering vragen over de leegstand. Als de algemene 

kosten over steeds minder mensen worden omgeslagen gaan die steeds meer betalen. In januari 2016 

waren er 41 leegstaande appartementen. Slechts op 10 

daarvan was een optie van mogelijke nieuwe huurders 

gekomen. In december 2016 besloot SOR om dat pro-

bleem op te lossen door de onderste vier etages van 

gebouw 4 te verhuren aan Aafje, een organisatie die 

thuiszorg en gespecialiseerde verpleging aanbiedt. Aaf-

je zou in gebouw 4 een verpleegunit huisvesten. Daar-

voor moesten wel 17 bewoners van die etages verhui-

zen. SOR bood aan die huurders andere appartementen 

en financiële compensatie aan. De directeur-bestuurder 

van SOR gaf aan dat de huurders binnen het complex 

in Ommoord konden verhuizen en ze kregen een ver-

goeding van 6000 euro.  
 

Afb. 62 Gebouw 4 en de verpleegunit in de pers.51 

 

Door het project met Aafje hoopte SOR te kunnen voldoen aan de eis van de overheid dat wonen en 

zorg dichter bij elkaar komen. De corporatie stond nog tot 2020 onder financiële curatele. ,,Een van de 

middelen om dat op te lossen is het wegwerken van de leegstand. Die is in Te Hoogerbrugge (365 hui-

zen) met gemiddeld 45 woningen het hoogste", aldus directeur Hassan Najja. 

 

Een aantal bewoners accepteerde het aanbod van SOR, andere deden dat niet. Het was ook een tragi-

sche situatie. "Er was er een die zei: ik ga hier niet meer uit. Een ander sprak over het uitzicht dat ze 

niet kwijt wil. Mensen wonen hier al jaren, ik snap de weerstand".52 

In de Algemene Bewonersvergadering van 3 april 2017 was hevig verzet tegen het plan van SOR, niet 

alleen bij de getroffen bewoners maar ook van andere bewoners van gebouw 4. Zij betoogden dat er 
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eind 2016 geen leegstand meer was in de gebouwen 1, 2, 3 en 5. Er was ook boosheid over de Bewo-

nerscommissie omdat die zich achter het plan van SOR had geschaard. 

De Bewonerscommissie stelde, dat zij geen instemmingsrecht had, maar louter adviesrecht. Een nega-

tief advies zou niets hebben uitgehaald en zou alleen een symbolisch gebaar zijn geweest. Door in te 

stemmen was in elk geval het recht verkregen dat bewoners van Te Hoogerbrugge voorrang zouden 

krijgen als zij de hulp van Aafje in gebouw 4 nodig zouden hebben. Enkele van de getroffen bewoners 

bleven op hun standpunt staan en spanden uiteindelijk een procedure tegen SOR aan. 

 

Een prominente bewoonster van gebouw 1, Hannie van Leeuwen, mengde 

zich in het debat. Zij was een prominente figuur binnen het CDA en jarenlang 

lid van de Eerste en Tweede Kamer geweest. In 2010 staakte ze haar activitei-

ten voor het CDA wegens het 'uitkleden van de ouderenzorg' door het 1e kabi-

net-Rutten. Zij zei volledig begrip te hebben voor de moeilijke positie waarin 

de bewoners van 17 appartementen van gebouw 4 terecht waren gekomen. Ze 

had er ook begrip voor dat sommigen in verzet kwamen, maar vroeg zich af of 

het zinvol was om dit verzet een zó georganiseerde vorm te geven. Ze nam de 

Bewonerscommissie in bescherming. Voorzover er van schuld sprake was lag 

die bij SOR. Helaas was nog in 2020 de relatie tussen enkele bewoners van 

gebouw 4 en de Bewonerscommssie verstoord. 
Afb. 63 Hannie van Leeuwen53 

 

SOR won de gerechtelijke procedure. De kantonrechter oordeelde dat de huren in gebouw 4 rechtma-

tig waren opgezegd. In april 2019 werd na een interne verbouwing de verpleegunit van Aafje in ge-

bruik genomen onder de naam "Varenoord". 

 
Afb. 64 Het parkeerterrein in 2006 bij de 

opening van gebouw 1.54 
 

Op een geheel ander terrein waren 

de gemoederen ook verhit geraakt. 

SOR was eigenaar van de 5 gebou-

wen van Te Hoogerbrugge en van de 

grond daaronder. Maar de gehele 

rest van het terrein was eigendom 

van de gemeente. Die had ook ooit 

een parkeerterrein aangelegd. Maar 

in de loop der jaren was niet alleen 

het aantal bewoners maar ook het 

autobezit in het algemeen toegeno-

men. Men kon zijn auto niet meer 

kwijt. Het kwam voor dat oudere 

bewoners hun wagen ergens buiten 

het SOR-complex moesten neerzet-

ten en 's avonds in het donker naar huis moesten lopen. Sommigen durfden dat niet meer. Er was ook 

boosheid over het feit dat bewoners van de Klaverbuurt hun auto op 'ons' terrein neerzetten. De ge-

meente was aanvankelijk doof voor klachten. Het was een openbaar parkeerterrein en iedereen mocht 

daar parkeren, zelfs de bewoners van ons servicecentrum.... 

Uiteindelijk kwam er -mede door de bemiddeling van de Bewonerscommissie- in juni 2008 een gebaar 

van de deelgemeente Alexander. Die zou een deel van 27 nieuwe parkeerplaatsen betalen. Het reste-

rende deel, ca. € 50.000,--, moesten de bewoners van Te Hoogerbrugge zelf ophoesten. In september 

2008 verklaarde 72% van de bewoners zich in een enquête accoord. SOR trad als geldschieter op en 

legde het bedrag op tafel. De bewoners zouden tot 2020 elke maand € 0,82 per appartement terugbeta-

len. Zo geschiedde. Er is overigens nog dikwijls een parkeerprobleem.... 

Hoe was de verhouding met het centrale bestuur van SOR in de loop der jaren? Op de jaarlijkse Alge-

mene Bewonersvergadering werd met grote regelmaat geklaagd over de servicekosten. In 2012 ging 
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het over de hoogte ervan en vooral over het gebrek aan transparantie in de berekening. Er waren nogal 

wat problemen geweest bij de controle van de afrekeningen van de afgelopen 5 jaar. En SOR gaf geen 

of onvoldoende reactie op schriftelijke aanmerkingen. In 2013 lezen we dezelfde klacht. Er was toen 

een klacht ingediend bij de Klachten- en Geschillencommissie. Er waren zelfs bewoners die  overwo-

gen om als sanctie vanaf 1-7-2013 geen servicekosten meer te betalen! 

In 2014 voerde de overheid nogal stevige bezuinigingen door. De Bewonerscommssie beklaagde zich 

over de veel te late en veel te trage informatie daarover door SOR en die klacht zou zich daarna nog 

meermaals herhalen. Ook nu zijn er nog regelmatig strubbelingen in de financiële communicatie. 

 

Op een ander punt had SOR nu juist iets aardigs voor de bewoners gedaan, maar werd zij door de 

overheid teruggefloten. Al in de eerste advertentie uit 1968 werd medegedeeld dat er in het allereerste 

gebouw een plate-service-restaurant zou ko-

men, min of meer te vergelijken met de huidige 

coronatoestand in ons restaurant. Meer dan 45 

jaar lang was er een restaurant geweest. Eige-

naar was SOR, dat ook het personeel in dienst 

had. In april 2014 maakte de overheid bekend, 

dat het woningcorporaties niet langer was toe-

gestaan om eigen commerciële activiteiten te 

ontplooien. Het restaurant moest dicht en dat 

lot trof ook het winkeltje, rechts van de ingang 

in gebouw 1. Nu is daar de Bric en Brac-shop 

gevestigd. 
 Afb. 65 Het "winkeltje van Henny" 

 

Er was zo gauw geen andere oplossing voorhanden en dus ging het restaurant dicht. De ruimte werd in 

juni 2014 een soort recreatiezaal die van 10.00 tot 22.30 uur open was, met slechts een koffie-, thee- 

en snackautomaat. Een maand later bleek dat verkoop van alcohol was toegestaan, maar alleen door 

geregistreerde vrijwilligers. Men moest zich met naam, adres en geboortedatum laten registreren bij 

SOR.  In augustus waren er 13 geregistreerde vrijwilligers. Zij mochten alcoholische drankjes verko-

pen mits ze zelf niet meedronken. Alle drankjes zouden € 1,50 kosten en betaling was alleen mogelijk 

met een vooraf gekochte strippenkaart. Dat gold ook voor koffie, thee en fris.  

Die 'noodsituatie' -want zo werd het wel ervaren- duurde tot september 2016, toen het restaurant werd 

overgenomen door Olaertsduyn, een onderdeel van Laurens, welke laatste instelling te vergelijken is 

met Aafje. Dat het zo lang duurde kwam doordat een nieuwe uitbater een jaar lang verplicht was het 

restaurantpersoneel van SOR over te nemen, Laurens besloot in september 2019 de werkzaamheden 

van Olaertsduyn in Te Hoogerbrugge te beëindigen, waarschijnlijk omdat het ook voor hen een bran-

chevreemde eend in de bijt was. Het restaurant werd toen overgenomen door de familie Florijn, die de 

naam van het restaurant wijzigde in Brasserie Varenhof. 

 

~de bewonerscommissie~ 

 

Ook in dit laatste geval werden de sollicitatiegesprekken bijgewoond door leden van de Bewoners-

commissie, een tijdrovende aangelegenheid. Het is goed om even aandacht te wijden aan de dagelijkse 

activiteiten van de Bewonerscommissie, activiteiten die vaak voor anderen onzichtbaar zijn. De voor-

zitter houdt zich voornamelijk bezig met de 'buitenwereld'. Hij heeft o.a. SOR, politie (wijkagent), 

brandweer, Gebiedsdeel Alexander, bewonersorganisatie Ommoord en buurtbewoners in zijn porte-

feuille. De vice-voorzitter onderhoudt de contacten binnenshuis, zoals de Brasserie, Wilskracht Werkt, 

de coördinatie van de nieuwe bewoners die eens per drie maanden worden uitgenodigd voor een ken-

nismakingsbijeenkomst en het bieden van een luisterend oor aan allen die iets aan de Bewonerscom-

missie te vragen hebben. Een modern probleem daarbij is, dat er bij de receptie niet meer mag worden 

gevraagd naar de namen en huisnummers van de nieuwe bewoners vanwege de huidige privacywetge-

ving. De secretaris houdt de verslagen bij van de maandelijkse en extra vergaderingen en van de jaar-

lijkse Algemene Bewonersvergadering; hij/zij is ook verantwoordlijk voor de Nieuwsbrief en de ar-

chivering van dat alles. 
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De penningmeester onderhoudt de financiële contacten met SOR en waakt over de financiële belangen 

van de huurders. Het 5e lid springt bij waar nodig. 

Inmiddels zijn er ook weer vele gesprekken geweest met wisselende vertegenwoordigers van SOR 

over de plannen met betrekking tot een nieuw alarmsysteem en de enquête over een eventuele andere 

vorm van individuele alarmopvolging. Het eerste is een technische kwestie; het laatste betreft de vraag 

wie er bij U komt als U op de alarmknop drukt, hoe snel, en tegen welke prijs. Het zijn allemaal tijd-

vretende activiteiten waar de bewoners weinig of niets van zien. 

De Bewonerscommissie was tegen de voorgenomen enquête vanwege de onrust die het zou gaan ver-

oorzaken en vooral door de mistige informatie en vraagstelling. Een groot probleem was dat door de 

coronacrisis de bewoners niet in een algemene vergadering konden worden voorgelicht over de be-

zwaren, terwijl SOR wel iedereen kon bereiken met háár standpunt. De Bewonerscommissie heeft de 

enquête uiteindelijk niet kunnen tegenhouden, maar gelukkig was de uitkomst dat de huidige relatie 

met Wilskracht Werkt blijft bestaan. 

 

Een wel zichtbaar initiatief van de 

Bewonerscommisie is de Lichtkrant. 

Eigenlijk is dit een initiatief van me-

debewoner Alex Werff. Het is door de 

Bewonerscommissie overgenomen en 

ingediend bij SOR in het kader van de 

jaarlijkse actie "Van wens naar wer-

kelijkheid". Elk servicecentrum mag 

elk jaar een bescheiden wens indienen 

die dan door SOR na goedkeuring 

wordt betaald. Het is een toegevoegde 

waarde aan de communicatie tussen 

ons allemaal naast de mededelingen 

op de prikborden en de berichtgeving 

in de liften.  
                    Afb. 66 De lichtkrant in gebouw 1 

 

De bedoeling is dat in elk van de 5 gebouwen een lichtkrant komt. Het ligt in de lijn der verwachting 

dat deze vorm van communicatie beter zal functioneren dan de Facebookpagina's die SOR voor elk 

van haar servicecentra heeft geopend. Daar wordt tot nu toe eigenlijk in het geheel niet gecommuni-

ceerd.  

Afgezien van alle strubbelingen moet wel geconstateerd worden dat over het geheel genomen de ver-

houding met SOR goed is en op het persoonlijke vlak uitstekend. Dat standpunten uiteenlopen is een 

natuurlijke situatie in bestuursland. 

 

c leven binnen ommoord 

 

De relatie tussen Te Hoogerbrugge en Ommoord is altijd oppervlakkig gebleven. Eerder is al gesteld 

dat wij eigenlijk een klein woonwijkje op zich zijn. En de verhouding met Ommoord is zoals die tus-

sen woonwijken is. Je woont in je eigen wijk en hebt wat relaties in andere wijken. 

Onze bewoners komen soms van dichtbij en soms van ver. Niet-Rotterdammers hebben al helemaal 

geen binding met Ommoord en komen er waarschijnlijk alleen om boodschappen te doen in de win-

kelcentra Binnenhof en Hesseplaats. Verder kennen ze er niemand, hoogstens een met moeite gevon-

den huisarts. Bewoners van 'uit de buurt' hebben mogelijk meer relaties of familieleden in Ommoord. 

Maar de kans is even groot dat die in Hillegersberg wonen of elders in Rotterdam-Alexander.  

Met metrolijn A ben je in 20 minuten op station Beurs, midden op de Coolsingel, met alle grote win-

kelbedrijven onder handbereik. En wat gewoonlijk een sterk bindende factor in een woonwijk vormt 

ontbreekt binnen ons servicecentrum te enenmale: schoolgaande kinderen. Hoogstens zijn er wat con-

tacten via sportverenigingen.  

Maar eerlijk gezegd is de coronatijd een slechte periode om verantwoorde uitspraken te doen over on-

ze contacten met Ommoord en het verleden bood daar helaas te weinig aanknopingspunten voor. 
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7 nawoord 

 

U hebt een lees- en kijkboek achter de rug. Het ging over Te Hoogerbrugge, omdat het 50 jaar bestaat. 

Maar THB is geen UFO uit de onbekende ruimte die hier geland is en dan verder niets meer. Integen-

deel. Het is een wooncentrum vol leven, met levende mensen, in een levend landschap waar velen van 

ons dagelijks in rondwandelen. Daarom ging het boek ook over de omgeving, in heden en verleden. 

 

Een verrassend aspect was, dat de stichting van te Hoogerbrugge zo goed als samenviel met de ont-

wikkeling van Ommoord. Lotte Stam-Beese ontwierp deze wijk nadat zij Pendrecht had ontworpen en 

zij hield in het uiterste noordwesthoekje al een plaats voor ons open, ontwierp mogelijk het eerste ge-

bouw 1. 

"... de ideale arbeiderswijk, zoals Pendrecht bedoeld was, toen die in 1956 werd opgeleverd. In die 

tijd was Nederland één grote bouwput en Rotterdam al helemaal. In deze naoorlogse jaren leken de 

toekomst, de wereld en de burger maakbaar. Het was een tijd van idealen en schouders eronder, op 

naar een betere toekomst en daarin had Pendrecht een voorbeeldfunctie. De destijds verantwoordelij-

ke architect Lotte Stam-Beese ontwierp deze woonwijk dan ook als het ware arbeidersparadijs".55 

 

Ommoord moest dat ook worden, en nog beter. En ook al zijn de contacten tussen Te Hoogerbrugge 

en Ommoord momenteel oppervlakkig, het kan voor ons servicecentrum van groot belang zijn hoe 

Ommoord zich ontwikkelt. Hopelijk niet zoals Pendrecht: het ministerie van Volkshuisvesting, Ruim-

telijke Ordening en Milieu (VROM) had in 2009 een nieuw lijstje slechtste wijken van Nederland be-

kend gemaakt. Pendrecht stond op twee.56 Het was in hoog tempo verpauperd. Nu moet het weer op-

gevijzeld worden naar wat het ooit was, wat ook daadwerkelijk gebeurt. 

Ommoord en Te Hoogerbrugge zijn in de loop der jaren geen eenheid geworden. Ze zijn wat uit elkaar 

gegroeid. Maar zouden wij niet wat meer belangstelling moeten hebben voor wat in Ommoord gebeurt 

of gaat gebeuren? Zouden we niet kunnen en/of moeten meedenken daarover? Of leven we hier op de 

Varenhof toch op een UFO? Na ons de zondvloed en verder geen gezeur?  

 

Hopelijk is waarheid geworden wat in de inleiding geschreven staat: dat het een "Oh jah!"-boek is ge-

worden, een lees- èn kijkboek. Waarschijnlijk vindt U er van het één te veel en van het ander te weinig 

in, en wat het laatste betreft vooral de dingen die U zelf aangaan of aangingen. Het is niet anders. Van 

één ding kunt U echter overtuigd zijn: Uw auteur woont hier nog zó kort dat hij de tijd niet heeft ge-

kregen om sympathieën of antipathieën aan te kweken en daar voorkeuren uit af te leiden. Zijn keus 

mag betwistbaar zijn, maar was altijd objectief bedoeld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 67 Het prachtige bloemenperk langs de singel van gebouw 5 en 2 is het werk van een medebewoonster. 
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