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In het centrum van de Rotterdamse wijk Lombardijen ligt het groene en waterrijke Spi-
nozapark. Het park van circa 12 hectare is het centrale ontmoetingspunt van de wijkbe-
volking. Bij de stedenbouwkundige opzet van de wijk met het uitbreidingsplan van 1956 
heeft ir. P. van Drimmelen van de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw gekozen 
voor een hiërarchische opzet. Hij zag de wijk Lombardijen als autonome eenheid met een 
concentrische opbouw, die vergelijkbaar is met de opzet van een boom, een organische 
metafoor voor het ontsluitingssysteem. ‘Het gehele stelsel van wegen en paden drukt als 
het ware het verloop van de “krachtlijnen” uit waarlangs zich het buurtleven beweegt 
van en naar de wijkkern’. Zijn antroposofische visie op mens en samenleving is vertaald 
naar een sterk gelede opzet met de groenstructuur als belangrijke drager. In het wijkhart 
gaf Van Drimmelen letterlijk vorm aan deze tweedeling van stedelijke functies. In het 
noordelijke deel van het centrum werden de commerciële functies ondergebracht aan 
een  doorgaande, openbare as. In het zuidelijke deel werden de educatieve en recreatieve 
functies ondergebracht in het groen. Als uitgangspunt in deze visie diende de wijk als 
ontspanningsgebied en ‘sociaal trainingsterritoir met de ontwikkeling van het kind, de 

volwassenen van morgen’, als belangrijk aandachtspunt. Het groenontwerp ondersteun-
de dit door voor de verschillende leeftijdsgroepen een eigen plek te creëren.

Het gebruik van de openbare ruimte is echter sinds de jaren vijftig drastisch veranderd 
zonder dat de inrichting daar voldoende op is aangepast. De groene ruimte biedt geen 
variatie in beleving en in fysieke zin ontbreekt de stedelijkheid aan de noordzijde van het 
wijkhart. In het Masterplan Lombardijen (april 2007) is een integrale opgave gesteld die 
het park en de randen omvat in het kader van grootschalige herstructurering van deze 
wijk. Ook ligt er een aanzienlijke wateropgave (verdubbeling) om het watersysteem in 
Lombardijen en de grondslag van het park te verbeteren. Het doel voor het Spinozapark 
is een eigentijdser wijkpark creëren waarin ruimte wordt geboden aan een divers pro-
gramma voor alle leeftijdscategorieën.

Wegenschema en woonbuurten, het ontwerp van de wijk Lombardijen (1950-56) Visie 2030 uit Masterplan Lombardijen met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen
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Inrichtingsplan  

Ook is er beter gehoor gegeven aan de oorspronkelijke tweedeling van het park. Het 
zuidelijke deel heeft door natuurvriendelijke oevers en keuze voor ecologisch verant-
woorde beplanting een natuurlijke rustige uitstraling gekregen. Het noordelijke deel is 
door het boulevard-achtige profiel met een kade aan de Spinozaweg en de invulling van 
programma een meer stedelijke strip geworden. Belangrijke verbindingen naar en door 
het park zijn hersteld of gelegd als vanzelfsprekende routes.

Het ontwerp is gestart en voortgezet met een breed participatie-traject. De ideeën en 
wensen van bewoners, van jong tot oud en gecoacht door de landschapsarchitect, zijn 
in een ontwerp op hoofdlijnen uitgezet. Vervolgens is per fase een gedetailleerd ontwerp 
opgesteld en teruggekoppeld met de bewoners. Het resultaat is één groot overzichtelijk 
park met flinke waterpartijen, herkenbare entrees (de zogenaamde ‘filosofenpoorten’), 
een hondenvrije speel- en ligweide, een sterke vormentaal en plekken voor verschillende 
doelgroepen (‘chillen met m’n chicky’). Om de barrièrewerking van de Pascalweg te be-
slechten is de middenberm verbreed. 
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De nieuw ontworpen elementen in het park

De samenwerking tussen de bewoners, (deel)Gemeente, Gemeentewerken, architecte 
Marja Haring, B_in motion en Peter Verkade Landschapsarchitect heeft een hecht team 
opgeleverd en een bijzonder park. Met de tijd is het ontwerp verschillende malen ge-
optimaliseerd, de eenheid en de uitgangspunten zijn echter steeds overeind gebleven. 
Het resultaat is een modern park met volwassen boomgroepen in een karakteristieke en 
eigenzinnige vormentaal.

Als een groen eiland met markante doorvaarbare bruggen presenteert het park zich aan 
z’n omgeving. Bij het ingaan van de Pascalweg bevindt elke passant zich even midden in 
het groene hart van de wijk. Zowel links als rechts ziet men in het oog springende drie-
hoeken geschikt voor diverse doelgroepen. Een driehoek met speelse visjes en speeltoe-
stellen met het thema ‘water’ voor de peuters, een driehoek met sierlijke bloemen voor-
zien van een reuzenschommel voor de jeugd, een opgetilde driehoek  met ‘graffiti-wall’ 
waaronder jongeren elkaar kunnen ontmoeten en een beschutte driehoek met rozenbed-
den als intieme ontmoetingsplek voor de oudere doelgroep. 
Langs de doorgaande routes staan lange parkbanken en op veel plekken in het park vind 
men teksten van filosofen en dichters. Georiënteerd op Google zijn ze de intellectuele 
noten van het park. 

Het wateroppervlak is verdubbeld naar 2,5 hectare met fonteinen in zichtassen en vis-
plekken aan het water. Ook blijft het oudste poppodium van Rotterdam, Baroeg, een 
waardevolle positie houden in het park. Met het podium en de bijbehorende tribune aan 
de overzijde van het water kunnen zij hun concerten zomers gemakkelijker buiten orga-
niseren. 
Het spinozapark is één groot park waaraan men wilt wonen, een park waar de buurt trots 
op is, een park van iedereen, de slogan luidt dan ook “Spinozapark, Ons Park!”
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