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Op de voor-

pagina staat 

een plaggen-

hut met haar 

inwoners 

afgebeeld en 

met op de achtergrond de hoogbouw die ons zo 

bekend is! Het is imposant en geeft een mooi 

contrast om deze verschillende bouwsels samen 

te zien. 

Als redactie waren we op zoek naar de juiste ma-

nier om deze uitgave onder uw aandacht te bren-

gen en zochten aanvankelijk meer in het verleden 

zoals van Romeinen tot heden of van de Canane-

faten tot Ommoorders. De huidige titel sluit be-

ter aan bij de beleving van de mensen. 

De boeren die in Ommoord woonden en van de 

Gemeente vernamen dat er een nieuwe woon-

wijk in Ommoord zou worden gebouwd, dach-

ten dat de gemeente niet wijs was geworden. 

Immers zij wisten dat hun grond ongeschikt was 

voor bebouwing. Uitgezonderd enkele plaatsen 

waar kleiplaten lagen en waar hun boerderijen 

op stonden,

De gemeente had echter zijn huiswerk goed ge-

daan. Onder het veen ligt stevig grond en als de 

heipalen maar lang genoeg zijn blijven de gebou-

wen gewoon staan. 

De inwoners van Ommoord worden er regelmatig 

aan herinnerd dat ze op veengrond wonen. Aan-

gezien de straten, de voet- en fietspaden en hun 

tuinen steeds verzakken en dan opnieuw moeten 

worden opgehoogd. 

Wilt u meer historie beleven, kijk dan op onze 

website www.boo.nl

Jan Kluiters



Als u deze uitgave ontvangt is het alweer 2019, daarom wensen 

wij u een voorspoedig en vooral gezond jaar toe. U bent van harte 

welkom op de nieuwjaarsreceptie van de BOO op  11 januari 2019 

vanaf 19.30 inloop en om 20 uur start van de receptie in de

Romeynshof

De titel van deze uitgave is “van plaggenhut tot hoogbouw”. Hier-

mee willen wij de aparte status van onze woonwijk benadrukken, 

want wij wonen in een heel oude habitat met een groot historisch 

verleden. Dit verleden wordt op een fantastische wijze gearchi-

veerd door de Historische Commissie “De Ommoordse Polder” en 

wij zijn dan ook heel blij dat wij in hun archief mogen grasduinen.

Ook wordt in dit nummer veel aandacht besteed aan het feit dat 

de Bewoners Organisatie Ommoord 50 jaar bestaat en nog steeds 

heel actief is op alle gebieden die Ommoord aangaan. Wel kunnen 

wij een verjonging gebruiken en wij vragen u dan ook om eens te 

overwegen of u onze gelederen zou willen versterken. Dit hoeft 

echt niet veel tijd te kosten. Heeft u interesse, laat het ons weten 

per e-mail (info@boo.nl) of kom eens langs bij het infopunt in de 

Romeynshof, waar u uw gegevens kunt achterlaten zodat wij con-

tact met u op kunnen nemen.

Waarschijnlijk in het najaar van 2019 willen wij een groot “50 jaar 

Ommoord festival” organiseren en de voorbereidingen hiervoor 

zijn in volle gang. Wij houden u op de hoogte!

U heeft hierover ook al kunnen lezen in de nieuwsbrief van vrijdag 

14 december j.l.

Ontvangt u (nog) niet onze nieuwsbrief, geef dan uw e-mailadres 

door op info@boo.nl

Wellicht ten overvloede, uw e-mailadres wordt door ons NIET 

gebruikt voor andere doeleinden dan voor het versturen van de 

nieuwsbrief.

Nico Nekeman

Hoofdredacteur
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Impressie van de bewoning 
langs de riviertjes en geulen

‘In 1920 werd er op het land van Jan Romein 
een boomstam kano opgegraven uit de 
ijzertijd (ca 700 voor Chr).  
Dit was in de buurt van het huidige Varenhof.
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 Ontstaan van de Rotte

Dit nummer van Nieuws Ommoord staat in 

het teken van 50 jaar Bewoners Organisatie          

Ommoord (BOO). Echter voordat er sprake was 

van een bewonerscommissie ging daar wel wat 

aan vooraf. Er was in het begin helemaal geen 

sprake van Ommoord of Hillegersberg. Dit deel 

van wat nu Nederland is, was een open delta 

waar de zee (getijden) vrij spel had en van men-

selijke aanwezigheid nog geen enkel teken was.

Tussen veen en rivierduinen

Na afwisselend natte en droge periodes ontstaan 

omstreeks 10.000 v.Chr. langzamerhand de con-

touren van Nederland. 

De laatste ijstijd liep ten einde en door de smel-

tende ijskappen steeg de zeespiegel geleidelijk. 

De vorm van ons land, die we allemaal kennen, 

met de uitstromende rivieren en de grote inham-

men geven in die periode de stijgende zeespiegel 

en getijden volop de kans om het land binnen te 

stromen. In West-Nederland zijn daardoor water-

rijke gebieden met rivierduinen (donken) ont-

staan, die grote aantrekkingskracht hadden op de 

prehistorische mens. 

Stroomgebied van de Maas

In het stroomgebied van de Maas ontstaan rivier-

duinen door opgewaaid rivierzand en vormen een 

verhoging en dus droge plek in het natte land-

schap. Naast het rivierzand zijn er grote veenge-

bieden en gebieden met klei. Ook in het gebied 

van de Rotte loopt een grote rivierduin grofweg 

van het huidige Hillegersberg richting Ommoord.  

Op deze donken zijn sporen gevonden van de 

Bronstijd-ijzertijd (2000-800 v.Chr.). Tot ongeveer 

1800 v.Chr. bivakkeerden er nog wel eens mensen 

op de hoger gelegen donken en oeverwallen. 

Archeologen zijn gaan zoeken naar sporen die 

vroege bewoners op deze bijzondere plaatsen 

hebben achter gelaten. 

Veranderend landschap

Na deze periode nam de bewoning af, waar-

schijnlijk door een toenemende vernatting en 

veengroei in dit gebied. In deze natte gebieden 

ontstaat in die periode op natuurlijke wijze het 

riviertje de Rotte. Doordat de Maas breder wordt 

trekt het water door de geulen weg. Het land-

schap verandert verder. Er ontstaan meer geulen, 

veenkussens en wilgenbossen. Het gebied wordt 

droger.

Vooral langs de oevers van deze geulen en rivier-

tjes (oeverwallen) is het aantrekkelijk om te gaan 

wonen. 

De toenmalige bewoners (IJzertijd-800 v.Chr.- 12 

n. Chr.) zijn het meest te vergelijken met boeren 

die runderen houden en granen verbouwen op de 

veenkussens. 

In de late IJzertijd ontstaat er ook een nederzet-

ting aan de Rotte bij Terbregge. Hier zijn scher-

ven, palen en botten aangetroffen en zelfs een 

juk van wilgenhout. In 1920 is er een kano (700 v 

Chr.) opgegraven die aantoont dat er werd geva-

ren op de Rotte en omstreken.

Later is verder op het huidige Hillegersberg ont-

staan.  De oude dorpskern ligt op een rivierduin 

(donk) met daarom heen destijds water en veen.
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Slakken overgebleven na verbranding ijzeroer IJoer brokken
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Het ijzer is nog aanwezig in het 
Ommoordseveld

ras. In het Ommoordseveld is deze bruine kleur 

van oer in en bij slootranden ook te vinden. Door 

het water oxideert (roest) het ijzer in de bodem 

en krijgt het de markante oranjebruine kleur.

Door gemalen ijzeroer in een oven te verhitten 

ontstaat wolfachtig materiaal met een hoog ijzer-

gehalte. Het overige materiaal is in de oven ach-

tergebleven in de vorm van slak. De stukken met 

een hoog ijzergehalte zullen een volgende keer 

weer worden vermalen en verhit in de hoop dat 

ijzer en slak beter gescheiden worden. 

Voor de boeren die hier woonden was het een 

belangrijk materiaal. IJzer, bijlen en punten van 

ploegen maakten het werk op het land makke-

lijker. Iedereen kon erover beschikken. Waar-

schijnlijk namen in de loop van de IJzertijd de 

opbrengsten van de akkers toe. Daardoor kon ook 

de bevolking groeien en werd de prehistorische 

samenleving geleidelijk ingewikkelder. 

Brons- en IJzertijd

Van de bronstijd (2000-800 v.Chr.) is in het gebied 

van de Rotte niets bekend maar wel verder in het 

Maasmondgebied. Het werd bewoond tot onge-

veer 1800 v.Chr. door mensen die op de hoger ge-

legen donken en rivieroevers leefden.

De techniek om ijzer te maken was al bekend in 

de Bronstijd, maar het nieuwe metaal raakte pas 

vanaf ongeveer 800 voor Christus in gebruik in 

Nederland. IJzer komt ook in ons land voor, 

meestal als ‘moerasijzererts’. Het wordt gevormd 

in beekdalen, rivieren en moerassen. 

Moerasijzererts ontstaat in veenachtige gebie-

den. Je kunt er soms ijzerbanken vinden door met 

een prikstok in de grond te prikken. Het ijzerge-

halte in het erts bedraagt zelden meer dan vijftig 

procent en meestal minder, zo’n twintig procent. 

IJzeroer komt veel voor in veengebieden. Het ge-

bied van de Rotte bestond voornamelijk uit moe-

IJzeroer goed zichtbaar in de slootrand
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1.  Helegersberg 

2.  Rotte

3.  Gragt van Corbulo 

4.  Lime (grens)

5.  Noordzee

Romeinse mijlpaal

Zwaard van 
Woerden
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 De Romeinsetijd brengt verandering

De Romeinen (tot 450), als ontwikkeld volk en 

bezettingsmacht, brengen veranderingen aan 

in Nederland. In het jaar 12 voor Christus komt 

zuidelijk Nederland tot aan de Rijn in Romeinse 

handen. De grens van het reusachtige Romeinse 

rijk loopt dwars door de Lage Landen. De Rijn, die 

van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn 

naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals 

het Latijnse woord voor grens luidt. De Romeinen 

controleerden die grens onder meer via forten 

langs de Rijn. Maar ook de monding van de Maas 

werd bewaakt. De toegang tot die rivier werd 

waarschijnlijk gecontroleerd door een Romeins 

fort bij Oostvoorne.

Voor zover bekend is de oorspronkelijke bevol-

king (Cananefaten) in het gebied van de Rotte 

vlak voor of na de komst van de Romeinen weg-

getrokken maar is het gebied weer door nieuwko-

mers in beslag genomen.

Er worden door de Romeinen wegen aangelegd 

en waterverbindingen tot stand gebracht. De oor-

spronkelijke bewoners, in het gebied van de Rotte 

handelden met de Romeinen. Hun landbouw-

producten vonden aftrek bij de Romeinen, die 

zelf niets verbouwden. Om hun landbouwgrond 

droog te houden groeven ze greppels en sloten en 

bouwden ze zelfs eenvoudige houten sluisjes. Aan 

de westkant van de huidige stad, aan de noord-

zijde van de Nieuwe Maas, werd in het gebied De 

Kandelaar een grafveld uit de Romeinse tijd met 

sporen van crematiegraven blootgelegd.

De strijd tegen het water

Het instromende water zorgde nog steeds voor 

veel overlast de landbouwgronden liepen nog ge-

regeld onder water. De Romeinen waren inven-

tief en bedachten een oplossing hiervoor: het 

duikertje, een buis met een klep die slechts naar 

één kant beweegt. Bij eb duwt het wegstromende 

water hem open. Is het vloed, dan wordt hij juist 

dichtgehouden. Zo wordt het mogelijk met een 

stelsel van slootjes land te ontwateren. De bevol-

king werd daardoor minder afhankelijk van de 

elementen.

Hoogheemraadschap

Eigenlijk was het regelen van het water de voor-

loper van het Hoogheemraadschap die dat in la-

tere jaren tot stand kwam.

In het Ommoordseveld is te zien hoe de water-

huishouding met schotten wordt geregeld .



De Rotte dam

1684 Ommoordsepolder

1755 Turfsteken Strekkade Hillegersberg 
Historische Commissie Hillegersberg

10

Turf
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Van Rotta naar Rotterdam naar 
Hillegersberg

Kasteel Berghe Hillegersberg 1269

De Romeinen verlaten onze streken (ongeveer 

450 n. Chr.)  De oorspronkelijke bewoners hebben 

het moeilijk. Er komen geregeld overstromingen 

voor waardoor huizen en landbouwgrond verlo-

ren gaan. 

Het gebied blijft een lange tijd zeer dun bevolkt. 

Het veen en de overstromingen hebben nog 

steeds vat op de gehele regio. Hier komt om-

streeks 800 verandering in. Pioniers ontginnen 

het veen vanaf de oevers van de Rotte. Ze gaan 

zich vestigen in boerderijen langs de kleiige oe-

vers van het veenriviertje de Rotte. Er ontstaat 

een soort van lintbebouwing, hier en daar opge-

hoogd, terpjes dus om droge voeten te behouden. 

Deze bebouwing ontwikkelt zich tot een neder-

zetting, de agrarische en handelsnederzetting 

Rotte of Rotta. 

Hillegonda en Hillegersberg 

Het huidige Hillegersberg is ontstaan op een 

zogenaamd inlands duin: een donk, een dilu-

viale zandhobbel in het omliggende veenland-

schap. Volgens de legende van Hillegersberg is de 

zandberg ontstaan doordat de reuzin Hillegonda 

zand uit haar schort zou hebben verloren. Op de 

zandheuvel bouwde zij haar huis en zo ontstond 

Hillegersberg, de berg van Hillegonda. De reuzin 

Hillegonda met gescheurd schort siert het Wa-

pen van Hillegersberg. Er komt een kerkje en een 

fort (huis Ten Berghe 1269) op het hoogste punt. 

Naast de kerk aan de Kerkstraat kunt u heden ten 

dage nog een stuk van de ruïne waarnemen.

Rotterdam groeit door

De nederzetting wordt groter en er komt be-

hoefte aan meer bescherming tegen het water. In 

de Rotte wordt een dam aangelegd ongeveer ter 

hoogte van de kruising van de huidige Hoogstraat 

met de Binnenrotte, die bescherming tegen het 

water bied maar maakt het ook mogelijk han-

del te drijven. Het dorpje groeide vanwege haar 

ligging uit tot een handelsplaats. Aan de dam 

werd een kleine haven gesticht, waar goederen 

werden overgeladen. De haven lag aan het stukje 

Rotte met de verbinding naar de Maas, omge-

ven door moerasland. De eerste steiger werd hier 

omstreeks 1350 aangelegd en zorgde voor handel 

waardoor de stad groeide. In de zestiende eeuw 

kreeg de haven bovendien een belangrijke functie 

in de visserij. In 1421 werd het gebied zwaar ge-

troffen door de St. Elisabethvloed die ook gebied 

bij Dordrecht compleet onder water zette. Ook 

deze ramp heeft het gebied gevormd.

Turf wordt de brandstof voor de economie

In het overige deel van de regio bestond het voor-

namelijk uit veen, dat wil zeggen samengedrukte 

halfvergane plantenresten. Gedroogd veen wordt 

turf genoemd.  Turf is goed brandbaar zoals de 

bewoners van dit gebied al hadden opgemerkt. In 

het begin stookte men hout om zich te verwar-

men en om eten te bereiden, maar omdat hout 

na verloop van tijd schaars en duurder werd, be-

gon men in de late middeleeuwen turf te gebrui-

ken. Bijna elke bedrijfstak in Rotterdam gebruikte 

turf. Brouwerijen, bakkerijen, smederijen, distil-

leerderijen en gieterijen. Door het steken van 

turf, soms tot het grondwater,  ontstonden er ga-

ten in het landschap die vol met water kwamen 

te staan de z.g. petgaten.
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1867 Ondergelopen land 
door turfwinning

Opa Van der Kloot 
brengt de koeien naar 
de wei



De economie van de Gouden Eeuw “draaide” op 

turf, zegt men wel. De behoefte was erg groot en 

er was onder water nog genoeg veen. Restricties 

van de overheid aan hun laars lappend , begon 

men met baggerbeugels dat veen te winnen, op 

de legakkers te laten drogen en er turfblokken 

van te maken. Dit zorgde voor het ontstaan van 

grote en diepe plassen (tot wel 6 meter) tussen 

Rotterdam en Gouda. 

Stormen, zwakke legakkers en dijkjes maakten 

dit gebied nu heel kwetsbaar voor overstromin-

gen. 

Vanaf ca . 1700 worden dan ook de plassen in 

onze omgeving (Hillegersberg, Bleiswijk, etc.) 

drooggemalen, en , niet onbelangrijk, ook om be-

werkbaar land terug te winnen.  

Om de diepe plassen droog te malen had men 

soms molengangen nodig omdat één molen niet 

meer dan 1,5 meter water kan opmalen. 

De laatste grote plas die met molens werd droog-

gemalen was de Zuidplas; (ong. 4400 ha) in 1840; 

hiervoor waren 30 molens nodig en al 2 stoomge-

malen. 

Alleen de “Kleine of Zuidelijke Veenplassen van 

Schieland” waren er nu nog. En daar onder waren 

de plassen “Ommoorden” en “Klein (of Achter) 

Ommoorden”. In 1843 begon men met het maken 

van plannen, in 1863 is er een definitief plan en 

de droogmaling is klaar in 1873. Hierbij zijn al-

leen stoomgemalen gebruikt. En daarmee is de 

Prins Alexanderpolder ontstaan, waaronder ons 

eigen Ommoord. 

Het gewonnen land wordt opgedeeld in kavels 

die dan in 1874 in openbare verkopingen worden 

aangeboden. Akkerbouw was de oorspronkelijke 

bestemming voor de teruggewonnen grond, maar 

daar was ze niet goed genoeg voor; het werd 

tuinbouw en veeteelt.

Ommoord komt tevoorschijn
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Onvoltooid

Dankzij deze technieken konden in de tweede 

helft van de achttiende eeuw enkele grote plas-

sen worden drooggelegd, zoals die bij Bleiswijk 

en Hillegersberg. In de achttiende eeuw verrezen 

ook de wereldberoemde molens bij Kinderdijk 

(1738-1740). Ze waren overigens niet bestemd om 

plassen droog te leggen, maar om de grote hoe-

veelheden polderwater uit de Alblasserwaard af 

te voeren. 

Uiteindelijk wordt de Ommoordsepolder 

drooggelegd. 

Het was de bedoeling om de drooggevallen pol-

der te benutten voor akkerbouw. De verkoop van 

de gronden konden pas plaatsvinden totdat de 

sloten en tochten voldoende functioneerden.

De Ommoordseweg is er wel en niet meer

Om het drooggelegde land bereikbaar te ma-

ken werd in 1873 het bestek voor de aanleg van 

de Ommoordseweg aangemaakt. De weg was 

noodzakelijk om de kavels te verpachten waarop 

bewoning zou kunnen plaatsvinden. De landweg 

was gepland vanaf de Terbregseweg tot de Ca-

pelsweg (Schout Bontenbalpad) en zou in totaal 

3360 meter lang worden. 

De Ommoordseweg is in de latere jaren voor 

grote delen verdwenen in de bebouwing van Om-

moord. Toch is de historische route nog te vol-

gen door de markeringen op de oorspronkelijke 

positie van de weg in Ommoord (biggenruggen). 

Bezoek de website van de Historische Commissie 

“De Ommoordse Polder” voor veel meer informa-

tie over de historie van deze weg en het gebied.

Op 31 mei 1873 gaf de regering de polder de naam 

Prins Alexanderpolder. In 1880 was de gehele pol-

der dan ook akkerland geworden met uitzonde-

ring van Hoog Ommoorden.
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Lotte Stam-Beese - Stedebouwkundig architecte 1968-Bouw Grasbuurt

1969-de Acht Zaligheden

Een van de weinige 
boerderijen die behouden 

bleef, dit is de Blijde Wei oid.

De eerste- flats in de polder de 
Kellog-Stresemann en Schutseflat.

Het gebied wat de bewoners 
De Sahara noemden



Al tijdens de oorlog begon een centraal geleide  

rijksdienst met het herstel van de oorlogsschade 

en de wederopbouw.  De wederopbouw was ook 

een periode van optimisme en modernisering.  

Nieuwe materialen en verkavelingspatronen 

deden hun intrede, evenals een  nieuwe wijk-

opbouw met veel groen. Het motto van de stad 

werd licht, lucht en ruimte. Daarnaast kwamen 

er steeds meer auto’s waar rekening mee gehou-

den moest worden in de plannen. 

  

De bouw van deze uitbreidingswijken was ook 

nodig om het tekort aan woningen op te vangen. 

De wijken zijn ruim opgezet en hebben een groen 

karakter. Ze kennen vaak eigen voorzieningen op 

loopafstand bij elkaar:  winkels, scholen, kerken 

en gezondheidszorg. 

Ommoord is de meest recente wijk van de 30 

geselecteerde gebieden door de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschap. Kenmerkend is de strikte 

scheiding tussen hoog  en laagbouw. 

De Rotterdamse woonwijk Ommoord paste naad-

loos in het naoorlogse pleidooi voor hoogbouw. 

Het stedenbouwkundig plan van Lotte Stam Beese 

was het resultaat van diverse studies die de Rot-

terdamse architectengroep Opbouw verrichtte 
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Ommoord op de tekentafel

naar ‘hoogbouw in het groen’. Hoogbouw werd 

bij uitstek geschikt geacht voor woningbouwpro-

ductie, vanwege de royale groenvoorzieningen, 

lichte woningen èn een meer efficiënte bouw-

stroom.  Hoogbouw stond centraal in dit ont-

werp,  net als in de uiteindelijke plannen voor in 

het centrale deel van Ommoord. De omliggende 

buurten zijn uitgevoerd in laagbouw. Dankzij die 

lange bouwtijd van 1967 tot 1975 biedt de wijk 

een gevarieerd beeld van de naoorlogse woning

bouwprogramma’s en  productie.

Het hoogbouwgedeelte van Ommoord heeft een 

duidelijke structuur: een rechthoek met daarbin-

nen zes ensembles van rechte en geknikte flats 

in een groene, open hofvorm. De geknikte vorm 

zorgt voor beschutting tussen de flats. De groe-

ninrichting vormt de schakel tussen de groot-

schaligheid van de hoogbouw en de ‘menselijke 

maat’ met gebogen paden en een kleinschalige 

invulling. De verkeersinfrastructuur vormt een 

integraal onderdeel van het plan, met  metrolij-

nen, een wijkontsluitingsweg en een netwerk van 

fiets  en voetpaden. Bij de metrostations liggen de 

buurtwinkelcentra en de sociaal-culturele voor-

zieningen.

Bus van Gog - ow222 1972 Bouw Joliotplaats
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Eerste sleutel in Ommoord.

Terwijl de storm grote woestijnzand rondom 

beide flats joeg kreeg  op 2 maart 1967 mevrouw 

Renting als eerste bewoner van Ommoord, de 

sleutel van hun woning aan de Kelloggplaats uit 

handen van wethouder J. Worst overhandigd.  

Het gezin ontvangt als doorstroompremie 500 

gulden. De huren van deze ERA-woningen zijn 

met 210 gulden aan de hoge kant. Zijn drie doch-

ters krijgen elk een prachtige pop. Ze gaan in Ter-

bregge naar school. Verder is er nog niet veel. De 

leveranciers komen aan huis. De enige telefoon-

cel doet het helaas niet altijd en het openbaar 

vervoer is beperkt, Ommoord wordt  de Sahara 

van Rotterdam genoemd. De bewoners zijn echte 

pioniers. Vanaf het begin zetten ze hun schou-

ders onder allerlei nieuwe initiatieven. Zoals 

inloopmiddagen voor ouderen, het Gezondheids-

centrum, het communicatiecentrum, speelplaat-

sen en de Wijktuin.

1973--Wilde landjes-Geert Bos19767--Eerste sleutel aan de Kellogplaats
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De Wijktuin

De wijktuin is een natuurtuin of ecologische tuin, 

geen heemtuin. In 1971 kwam Geert Bos in Om-

moord wonen in de torenflat aan de Dawesweg. 

Toen hij samen met een vriend de omgeving ging 

bekijken, zag hij overal braakliggende stukjes 

land met wilde planten en bloemen. Ze vonden 

het prachtig. Het leek hem geen goed idee als 

deze ´wilde landjes´ ook zouden veranderen in 

strakke gazons. Op 23 september 1971 komt er 

een uitnodiging van de Stichting SWO over de 

groenvoorziening, met als thema ´NU GAAN WE 

SPIJKERS MET KOPPEN SLAAN.´ 

Geert Bos schreef een pamflet met een pleidooi 

voor handhaving van de wilde landjes. Dit alles 

had een vervolg en op 13 november 1971 vindt er 

een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers 

van de gemeente en het bestuur SWO en werk-

groep Groenvoorziening. Besloten werd tot een 

experiment met alternatieve groenvoorziening, 

op voorwaarde dat de bewoners akkoord zouden 

gaan. Het gevolg was dat nog geen half jaar later

de initiatiefnemers al druk bezig waren met het 

opzetten van de wijktuin.

Tijdens de volgende manifestatie op 13 januari 

1973, werd de naam van dit stukje groen Wijk-

tuin. 

‘Wijk’, omdat de tuin een onderdeel is van de 

wijk,  ‘tuin’ omdat het huiselijk klinkt en omdat 

het daarom uitnodigt om zelf mee te gaan helpen 

in de tuin. 

In 2007 werd de hele Wijktuin, oost en west, in-

clusief de singel, als één geheel tot Natuurgebied 

verklaard, bij Gemeentebesluit. De Wijktuin is zo-

doende sinds die tijd een officieel beschermd ge-

bied. Alle kleine werkzaamheden in de prachtige 

wijktuin worden gedaan door vrijwilligers.

Samen met de ECO-ploeg van Gemeentewerken, 

nu Stadsbeheer. 

Ik woonde van 1968 tm 1973 op de Albert Camusplaats op 8e etage 
naast de lift, nr 180. En heb vanaf het balkon de panoramafoto in 
elkaar geknutseld, dwz fotootjes aan elkaar geplakt.   
Frits Farinaux
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1968-Noodwinkel-VéGé-Marshallweg Noodwinkel en busstop

19768-Niet bepaald een wandelroute

Het gebied wat de bewoners De Sahara noemden

1971-Aanleg busbaan. Eén grote zandbak

Noodkerk

1971-Streesemannplaats

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commis-

sie “De Ommoordse Polder” een inloopmiddag in

“Het Huis van de Wijk” (Gerard Goosenflat),

Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam. 

Er is een uitgebreid archief van foto’s en krantenartikelen over 

Ommoord en de voormalige Ommoordse Polder beschikbaar, 

maar ook filmpjes, landkaarten en luchtfoto’s zijn te bewon-

deren.
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Problemen van de eerste bewoners

In juni 1967 woonde wij (Marie-José van den Oe-

ver en gezin) in de Heemraadstraat in de stad. 

Wij vonden dat het tijd werd voor onze twee 

kinderen naar ander woonruimte uit te kijken. 

Familie van ons woonde in Alexanderpolder (Lage 

Land) en vertelden over de eerste flats die ge-

bouwd waren in de nieuwe wijk Ommoord. Ze 

wisten te vertellen dat het bij verhuren van deze 

woningen niet storm liep. Er was immers niets, 

alleen vier flats in een kale moddervlakte. Zelf als 

kind opgegroeid op het platteland in Noord-Gro-

ningen weet ik hoe fijn het is om lekker buiten te 

kunnen spelen. Onze kinderen van twee en bijna 

vier gunde ik dat ook. 

We schreven ons in voor een van deze flats. De 

verhuurder was de Gemeentelijke Woningstich-

ting. Helaas kwamen wij  niet in aanmerking 

voor een woning in Ommoord, volgens de sociale 

werkster die op huisbezoek kwam, zouden we de 

hoge huur niet kunnen betalen. Gelukkig werden 

we wel geaccepteerd voor een Era-flat van Volks-

woningen, in het Lage Land, deze was 20 gulden 

goedkoper. Vrienden van ons kregen wel een wo-

ning in Ommoord. 

Dat hebben ze geweten, dagelijks op je fiets door 

de modder naar je werk. Er waren nauwelijks ba-

sisvoorzieningen. Openbaar vervoer waarbij als 

je naar de stad wilde nog een keer moest over-

stappen, geen winkels en een telefooncel die het 

vaak niet deed. Nu met alle mobiele telefoons 

kun je je nauwelijks voorstellen dat niet iedereen 

een telefoon had. De Gemeente was wel snel met 

scholen bouwen, kinderen moesten toch naar 

school. Als je naar school ging moest je via een 

tegelpad er komen. Verder waren er veel greppels 

en slootjes die nog niet gedempt waren. “Ik wou 

dat ze wat minder scholen hadden gebouwd en 

eerst voor een winkel hadden gezorgd”, zeiden 

onze vrienden. Daar hebben ze niet al te lang op 

hoeven wachten. Niet lang daarna kwam er een 

noodwinkeltje.

Ook het openbaar vervoer werd verbeterd  en 

in 1972 is de busbaan gereed, zodat je niet meer 

over hoefde stappen naar de stad. Op het traject 

van de busbaan is later de metro gekomen. 

1971-Eindelijk bus-37 rijdt1973-Protest peuterspeelzaal
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Hendersonplaats

In de Romeynshof kon een 
kroketje worden gegeten.

1973-Bouw Binnenhof

Centramarkt nabij winkelcentrum Binnenhof

1972-Aanleg Wijktuin

Medisch Centrum Ommoord

1978-Bouw Romeynshof
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Voorzieningen Metro en OV

Open Hof Kerk

Naarmate de woningbouw in Ommoord vordert 

is er behoefte aan een kerk. In de jaren zeventig 

komt ook het oecumenische denken naar boven. 

Dit betekent dat je met elkaar in een gebouw sa-

men de verschillende kerkdiensten houdt. De drie 

kerkelijke groeperingen katholieken, hervormden 

en gereformeerden besloten in Ommoord samen 

te werken. De samenwerking van deze drie stond 

in 1970 groot in de krant. Het gebouw kreeg de 

naam “Open Hof”. Daar men er niet alleen kerk-

diensten wilde houden, maar het gebouw ook ge-

schikt maakte voor andere activiteiten.

De  “Open Hof “ staat, nadat de eerste was ge-

sloopt, naast de Jumbo op de kop van de Hesse-

plaats. 

Met alleen kerkdiensten kun je een gebouw niet 

onderhouden. Open Hof beschikt over diverse 

zalen. Deze zijn voorzien van internetaansluiting, 

professionele geluidsinstallatie en white-boards 

en/of flip-overs. Verder heeft Open Hof een stil-

tecentrum voor meditatiebijeenkomsten, condo-

leances, rouwverwerking groepen e.d. In Open 

Hof zijn koffie, thee, frisdranken en een beperkt 

assortiment andere dranken aan het buffet ver-

krijgbaar.

1970-Open Hof

Metro-Binnenhof

Op marktdagen en op oneven weken als “De Ba-

zar” wordt gehouden, is het altijd druk en gezel-

lig. Bovendien is het gebruik van het toilet gratis.

Hesseplaats en Binnenhof

In Ommoord is bij de bouw voor de strikte schei-

ding van de functies: wonen, werken, verkeer en 

recreatie gekozen. De hoogbouw concentreert 

zich rondom drie metrostations. Daaromheen lig-

gen de winkelcentra en de sociaal-culturele voor-

zieningen van Ommoord.  Ommoord heeft niet 

zoals in veel andere wijken met hoogbouw één 

groot winkelcentrum, maar drie kleinere wijkcen-

tra. 

Wijkgebouw Romeynshof met het gezondheids-

centrum en vroeger het postkantoor, Hesseplaats 

en als laatste De Binnenhof. Winkelcentrum De 

Binnenhof was nodig omdat Ommoord uitbreidde 

en er een tweede winkelcentrum nodig was. 

Noot van redactielid: Dat de naam nog wel eens 

vragen oproept heb ik meegemaakt. Sinds de Me-

tro vanaf het Centraal Station ook naar Den Haag 

rijdt, is twee maal  aan mij gevraagd: ier is toch 

het Binnenhof?” Ze hadden dus niet na het och-

tendbezoek aan Rotterdam de metro naar Den 

Haag genomen maar naar de Binnenhof. Logisch 

toch! 
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1968

1968

1969
1973
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SWO en de eerste pioniers 
van Ommoord

1977

Organisatie bewoners SWO en de BOO.  

In maart 1967 vestigden de eerste bewoners zich 

in Ommoord. Doordat er véél niet geregeld was 

hebben zij een gespreksgroep opgericht. Hieruit 

is de Wijkgemeenschap Ommoord (SWO)  ont-

staan. Op 8 november 1968 is dit een Stichting 

(SWO) geworden. De SWO is in 1988 overgegaan 

in de  Bewonersorganisatie Ommoord kortweg de 

BOO genoemd.  

De eerste bestuurders van 

de SWO, waren de heer A. 

van Schie- voorzitter, mr. 

J.W. Mulder-Secretaris en de 

heer J.C. de Waard-penning-

meester.

Voortvarend ging zij aan de 

slag. Zij hebben bij de Stich-

ting Bevordering Volkskracht, subsidie aange-

vraagd. In februari 1969 geeft de SWO haar eerste 

Wijkgids uit.  

Hierin schrijft de voorzitter in het voorwoord:

Te midden van graafmachines, draglines, heistellin-

gen, hijskranen en af en aan rijdende betonmolens, 

zandauto’s, verhuiswagens vermengd met bouwge-

luiden, komt dit eerste wijkgidsje tot stand.

Het doel van deze stichting is:

a)  Het leefklimaat in de wijk te bevorderen 

d.m.v. allerlei activiteiten op bestuurlijk, soci-

aal en cultureel gebied, met inachtneming van 

de bestaande levensbeschouwelijke en politieke 

stromingen. 

b)  Contacten te onderhouden met overheids-

instanties om de wensen van de bevolking naar 

voren te brengen en de bewoners in te lichten en 

te betrekken bij de plannen van het gemeentebe-

stuur. 

Bij de nieuwe bewoners leefde het gevoel dat zij 

geen gehoor vonden bij de politiek op de Coolsin-

gel. 

Op 21 januari 1969 organiseerde de gemeente een 

bijeenkomst. Er waren ruim 500 bewoners aan-

wezig om te horen wat de gemeentelijke diensten 

kunnen doen om de wijk bewoonbaar te ma-

ken. Wethouders en ambtenaren waren verbaasd 

over de grote opkomst. Ook de SWO was hierbij 

gesprekspartner en drong aan op verbeteringen 

voor de bewoners.

Zo hebben bestuurders van de SWO en later de 

BOO steeds geijverd om de leefbaarheid van de 

wijk te bevorderen en te bewaken.
Voorzitter A. van Schie
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VoorzitterRob Jansen

Penningmeester  
Andries Sonneveld



Fons Tacq aan het roer.

In augustus 1988 is Rob Jansen voorzitter van de 

Stichting Wijkgemeenschap Ommoord (SWO). 

Op 1 september van dat jaar wordt de naam van 

de stichting veranderd in Bewonersorganisatie 

Ommoord of wel de BOO. Rob Jansen voert deze 

functie uit tot juni 1990 om dan hoofdredacteur 

te worden. In de wijkkrant van juni wordt er een 

advertentie geplaatst voor een nieuwe voorzit-

ter. De eisen die aan deze persoon gesteld werden 

waren niet mis, zoals u in de hiernaast geplaatste 

advertentie kunt zien. Eén van de sollicitanten 

was de heer F. Tacq. Hij wordt door het bestuur 

uitgekozen om de functie van voorzitter te ver-

vullen.

Inmiddels doet hij dit ruim 27 jaar. Jarenlang 

heeft hij samengewerkt met Rob Jansen als secre-

taris en Andries Sonneveld als penningmeester. 

Nu werkt hij samen Jan Kluiters als secretaris en 

Rob Aalbers als penningmeester. Samen vormen 

zij het dagelijks bestuur. 

De SWO gaat over in de BOO 
met Fons Tacq als voorzitter

25

Fons heeft van de BOO een stabiele organisa-

tie gemaakt die door de andere partijen en de 

overheid wordt gerespecteerd. Ook heeft hij de 

organisatie door heel wat moeilijke fases geleid. 

Naast de functie van voorzitter van de BOO is hij 

ook voorzitter geweest van de gezamenlijke be-

wonersorganisaties in Rotterdam en tevens die 

van Prins Alexander. Samen met de deelgemeente 

heeft hij vele onderwerpen uitgewerkt die dan 

weer in de wijk zijn ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld 

“ouderenproef”, waarmee wordt bedoeld dat de 

gebouwen en straten voor ouderen goed bereik-

baar en toegankelijk zijn. Wij hopen dat Fons nog 

lang voorzitter zal blijven.

 Jan Kluiters
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 B e h o u d  O m m o o r d s e v e l d

 B e h o u d  L e e f o m g e v i n g

 B e h o u d  R o m e y n s h o f
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Alert blijven voor de inwoners van 
Ommoord 

2 0 1 8

Fons Tacq 
voorzitter

Rob Aalbers 
penningmeester

Jan Kluiters secretaris

Het standpunt van de BOO is dat de wijk schoon, 

heel en veilig moet zijn. Zij heeft tijdens haar be-

staan veel bereikt en blijft zich inzetten voor de 

wijk.

Hieronder een greep uit wat zij zoal heeft be-

reikt: Bij de aanleg van de metro waren er alleen 

maar onbewaakte overwegen, wat veel gevaarlij-

ke situaties opleverde. Mede door de inzet van de 

BOO zijn er Ahobs geplaatst. Al twee maal heeft 

de gemeente getracht om 500 woningen op het 

Ommoordse veld te bouwen. Dit hebben wij in 

samenwerking met andere partijen, tegen kun-

nen houden. 

Al jaren zijn we bezig met de nieuwe rijksweg. 

Ons standpunt is, we willen deze weg niet, maar 

als hij er dan toch komt, moet hij zo goed mo-

gelijk worden ingepast. Het eerste is niet gelukt, 

maar in samenwerking met andere partijen zijn 

veel verbeteringen aan deze weg tot stand ge-

bracht. Nog steeds zijn we bezig om de overheid 

ervan te overtuigen dat er onvoldoende aanpas-

singen voor Ommoord zijn gedaan. Met name op 

het gebied van geluid bij de aansluiting op de A20 

en richting de hoogbouw. 

Onze werkgroepen bestaan uit ongeveer 50 vrij-

willigers die in verschillende werkgroepen voor 

de wijk bezig zijn: 

•	 Het team informatiepunt: dat op werkdagen 

open is van 13.30 tot 15.30 uur en aanwezig is 

om voorlichting over de wijk te geven. 

•	 De Wijktuinteam onderhoud iedere woens-

dagmiddag deze tuin. 

•	 Het Opzoomerteam: geeft advies aan de be-

woners en draagt zorg voor de uitbetaling 

van de Opzoomer acties. 

•	 Ommoordse Veld Open & Groen: organiseert 

onder meer zes maal per jaar maandelijks 

een concert op het Ommoordse veld. 

•	 De Redactie:  zorgt voor het blad Nieuws 

Ommoord. Zij verzamelen onderwerpen ma-

ken artikelen en verzorgen foto’s.

 

In 50 jaar hebben de SWO en de BOO veel gerea-

liseerd. Dit alles draagt er toe bij dat Ommoord 

een fijne wijk is om in te wonen. 
Jan Kluiters
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Adressen in de wijk
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 5, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515

Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4206576

Huis van de wijk
Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 
3069 NE Rotterdam.
Sociaal beheerder: Jeanette de Visser, 
tel. 06-12 58 73 85 / 010-455 37 99 

 E mail jeanette.devisser@buurtwerk.nl 
www.buurtwerk.nl/wat-doen-we/huizen-van-de-
wijk

Huurdersvereniging Ommoord (HVO)
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673

Buurtbemiddeling Rotterdam Stichting DOCK 
Tel. 010-4012222

Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4204099

Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden, Erik Bosch en 
Marcel Kerseboom
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de 
politie www.politie.nl bij spoed 112

   kwesties, uw gezondheid of geld. 
   www.rotterdam.nl/vraagwijzer

Woonoverlast anoniem melden via e-mail naar 
woonoverlast@rotterdam.nl

Hennepkwekerij anoniem melden bij 0800-7000
Meer informatie vindt u op www.meldmisdaad.nl

Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied 
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer 
DCMR tel. 0888 333555

Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over 
kinderen en jongeren t/m 18 jaar) 
tel. 010-2010110 www.cjgprinsalexander.nl

Buurtbemiddeling Christian Asche tel. 0648462182 
casche@dock.nl

Meldpunt verwarde personen op werkdagen 
9.00-17.00 uur tel. 010-4553799 

Buurtwerk
www.buurtwerk.nl/rotterdam
Gebiedsnetwerker Eduard Autar tel. 010-2672538
er.autar@rotterdam.nl 

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag

RET klantenservice 
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam. 
Tel. 0900-5006010
Openingstijden ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag 9.00-21.00 uur. OV Chipkaart kwijt 09000980

Overig
Stedin    0800-9009
Eneco klantenservice  0900-0201
Storingen Elec. En Gas   0800-0072
Storingen waterleiding   0900-0787
Storingen openb. Verlichting  14010
Storingen verkeerslichten   14010
Gemeentelijke Ombudsman   010-4111600
Meldingen-klacht Hoogheemraadschap 
Schieland-Krimpenerwaard   010-4537356
Artsentelefoon    010-4201100
Nederlandse Voedsel- en waren 
autoriteit    0900-0388

Blokkeernummers bij verlies of 
diefstal bankpas    0800-0313
Tevens dient u uw bankkantoor te waarschuwen

Gemeentelijke aanspreekpunten bereikbaar 
via 14010
Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander      
www.rotterdam.ml
Gebiedscommissie Prins Alexander  
gebiedscommissie@rotterdam.nl
Stadswinkel www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
Wijkregisseur van Stadsbeheer, Astrid van  
Renswoude a.vanrenswoude@rotterdam.nl
Stadswacht, teamleider Erica van Laren 
www.rotterdam.nl/handhaving
Meldingen buitenruimte en overlast  
www.rotterdam.nl/meldingen
Overlast van hangjongeren, bedrijven e.d.
Melden van overlast bij de politie tel. 112 
(spoed) of 0900-8844
Vraagwijzer gratis advies en informatie over 
problemen met ingewikkelde brieven, 
juridische kwesties, uw gezondheid of geld. 
www.rotterdam.nl/vraagwijzer
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50 Jaar dat gaan we vieren

Als bewoners in een wijk die grotendeels nog 

moet worden gebouwd zich al snel verenigen om 

met elkaar samen te werken en dat vervolgens 

vijftig jaar lang blijven doen dan kun je daar trots 

op zijn.

Want dat betekent wel dat er vanaf het begin 

mede door de invloed van bewoners veel is gere-

aliseerd waarvan wij steeds opnieuw de vruchten 

plukken.

Veel inwoners van Ommoord vragen zich vaak 

af wat nu een bewoners organisatie is en wat zij 

doen. 

En die vraag beantwoorden wij altijd met de uit-

leg dat wij proberen de belangen van de inwoners 

van Ommoord te behartigen daar waar het gaat 

om buitenruimte en leefbaarheid in brede zin.

Dus door goed de ontwikkelingen in de wijk te 

volgen ten aanzien van bouwen en wonen, de 

buitenruimte, voorzieningen, en daarover zo 

nodig met alle betrokken partijen te overleggen 

wanneer wij van mening zijn dat het anders of 

beter kan en daarmee een positieve bijdrage aan 

de kwaliteit van leven in Ommoord te leveren.

Omdat wij zelf als bewoners in vele werkgroepen 

in de wijk, waaronder Opzoomeren, de Wijktuin, 

Ommoordse veld, Senioren Advies Raad, actief 

zijn en dagelijks contact met bewoners via ons 

infopunt in de Romeynshof hebben denken wij 

daarmee ook een bijdrage te leveren aan het be-

reiken van ons doel, het behoud en bevorderen 

van een leefbare wijk.

Bewoners Organiseren Ommoord

Een organisatie die vijftig jaar geleden door be-

woners is opgericht en zich door de jaren heen 

steeds op een betrokken wijze heeft ontwikkeld 

gaat dat nu vieren.

In de loop van dit jaar gaan wij vieren dat de wijk 

vijftig jaar bestaat en doen dat samen met vele 

andere organisaties en haar bewoners.

Het programma volgt in de komende maan-

den via de media, onze nieuwsbrief en ons blad 

Nieuws Ommoord dat huis aan huis bezorgd 

wordt.

Wilt u meedoen aan onze organisatie, laat het 

ons weten en stuur een e-mail naar info@boo.nl

Fons Tacq
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Andorra Shoes heeft een ruime keuze in schoenen speciaal voor 
steunzoolgebruikers. Daarnaast voeren wij een breed assortiment 
voor zowel smalle als brede voeten in de maten G t/m K en 
hebben wij veel panto�els van het merk Rohde.

Wij hebben in onze collectie de volgende merken: 
Verhulst, Ara, Rohde, Rieker, Jana, Jenny, Caprice, 
Tamaris en Marco Tozzi . 

Gratis parkeren rondom het winkelcentrum

Andorra Shoes • Winkelcentrum Binnenhof 84 • Tel. 010-41 000 26 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 09:30 - 17:30 uur • www.andorashoes.nl

Andorra Shoes Schoenen voor dames en heren

Voor ons informatiepunt 
zoeken wij vrijwilligers ter 
versterking van ons team.

Reactie graag per e-mail aan 
info@boo.nl t.a.v. Jan Kluiters Secretaris

VRIJWILLIGERS

Disclaimer/auteursrecht

De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Om-

moord) heeft geen winstoogmerk, dit wordt mogelijk gemaakt 

door de financiële steun van de Gebiedscommissie van Prins 

Alexander c.q. Gemeente Rotterdam, maar dient om de alge-

mene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen 

en te stimuleren.

De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig sa-

mengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen 

zoals persberichten, openbare informatiebronnen en van de 

Historische Commissie “Ommoordse Polder”. Onze redactie 

heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten 

gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden hierbij niet zijn ge-

noemd dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.

Veel fotomateriaal is door de Historische Commissie “De Om-

moordse Polder” ter beschikking gesteld. Ook hebben zij de 

juistheid van de feiten met ons gedeeld om zo’n volledig moge-

lijk beeld te krijgen van het verleden van Ommoord.

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commis-

sie

“De Ommoordse Polder” een inloopmiddag in

“Het Huis van de Wijk” (Gerard Goosenflat),

Thomas Mannplaats 150, 

U bent welkom van 13:00 tot 16:00 uur
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