
EducatiEf cEntrum LombardijEn:

dE ontmoEtingspLEk 

voor EEn dynamischE wijk 



nEprom-prijs voor LocatiEontwikkELing EducatiEf cEntrum LombardijEn

Lomba LEEft!

De Rotterdamse wijk Lombardijen is volop in beweging. Veel van de 
veranderingen in Lombardijen houden verband met het ‘Pact op Zuid’.  
Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Rotterdam, de 
 gemeentelijke diensten, de woningcorporaties en het Rijk. Samen 
 investeren we de komende tijd één miljard euro extra in Rotterdam-Zuid, 
zodat het daar weer aangenamer wordt om te wonen. En Lombardijen 
hoort daar óók bij. 

Lombardijen werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
 ontworpen en gebouwd. Het optimisme van de wederopbouw is goed te 
zien als je door de wijk rijdt. Veel groen en gestapelde woningen 
 kenmerken de wijk, toentertijd zeer geliefd. De behoeften veranderen en 
we zien koopkrachtige bewoners wegtrekken. Daarom is er door de 
deelgemeente IJsselmonde, Com·wonen en een kerngroep van bewoners 
een Wijkvisie opgesteld, die verder uitgewerkt is in een Masterplan. Dit 
plan beschrijft welke concrete maatregelen we uitvoeren om tijdig het tij 
te keren. De formule: nieuwe woonmilieus en betere voorzieningen 
waarbij gedurende de hele herstructuringsperiode extra geinvesteerd 
wordt in het betrokken houden van bewoners bij hun wijk. De uitkomst: 
een Lombardijen dat straks weer succes heeft, net zo veel succes als vroeger.

Het nieuwbouwproject het Educatief Centrum Lombardijen (ECL) sluit 
naadloos aan bij de doelstellingen van het Masterplan: met het ECL zijn 
nieuwe voorzieningen gerealiseerd; het is een uitgelezen plek voor de 
wijkbewoners om er elkaar te ontmoetenen met de bouw van de 
 woontoren is ingespeeld op een vraag naar appartementen geschikt voor 
55+-ers en het behouden van midden- en hogere inkomens voor de wijk.

kEur aan voorziEningEn 

Als nieuw kloppend hart van de wijk biedt dit centrum een keur aan 
voorzieningen. Naast de nieuwe wijkbibliotheek vinden de brede school 
‘De Catamaran’, peuterspeelzalen ‘De kleine Catamaran’ en tussen- en 
buitenschoolse opvang van KinderServiceHotel er onderdak. Opvallend in 
de nieuwe buitenschoolse opvang is het knalrode Kinderkookcafé waar de 
kinderen leren koken.

De brede school heeft, naast 31 leslokalen in het ECL, een E-centrum 
staan met 25 computers die door elke bezoeker gebruikt kunnen worden; 
een ouderkamer en een speelterrein welke is ingericht als Zoneparc. Een 
Zoneparc is een innovatief ingericht schoolplein voor het primair 
 onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van drie verschillende zones: 
een sportzone, een gamezone en een chillzone. Het schoolplein is ook 
buiten schooltijden te gebruiken als speelplek voor andere kinderen in de 
wijk. De populaire buitenspeelplaats van de peuterspeelzalen is 
 ontworpen door een architect waarbij de natuur zijn inspiratie was. 
Daarom ook veel houten elementen, water om mee te spetteren en groen 
om in te ravotten. 

01  aLgEmEnE introductiE 
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muLtifunctionELE accommodatiE 

Het Educatief Centrum Lombardijen staat op de hoek van de Dantestraat 
en de Catullusweg in de Rotterdamse wijk Lombardijen, deelgemeente 
IJsselmonde. De locatie biedt als voordeel dat de nieuwe bibliotheek op 
de plek van de oude is gevestigd. De school ligt tegenover de oude 
schoolgebouwen. Voor bibliotheekbezoeker, ouders en kinderen is er dus, 
wat locatie betreft, nauwelijks iets veranderd. Het sluit goed aan op 
bestaande voorzieningen als de Kraijeck playground, het Spinozapark en 
de nabijgelegen winkelstrip. De bereikbaarheid is perfect: een bushalte 
voor de deur, en een tramlijn en NS-station op loopafstand.

Het multifunctionele complex bestaat uit hoog- en laagbouw. . In de 
laagbouw zijn diverse maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. De 
woontoren telt veertien verdiepingen met vijftig huurappartementen en 
een ondergrondse parkeergarage, die ook voor de maatschappelijke 
voorzieningen parkeerruimte biedt.

stijLvoL ontwErp 

Het ontwerp sluit aan bij de zogenaamde stempelstructuur van de zesti-
ger jaren. De toren is in tweeën gesplitst. De helft van de hoogbouw komt 
naar voren op de hoek en begeleidt het afslaande verkeer. Het maakt de 
toren tevens schijnbaar slanker. Per verdieping wordt de tint van de 
stenen tien procent lichter. Zo verloopt de toren mooi van donkerbruin 
naar helder geel tegen de blauwe lucht. Het opaalwitte glas contrasteert 
stijlvol met de overwegend zwart geanodiseerde aluminiumkozijnen. 
Door het transparante karakter is de bedrijvigheid in de wijk letterlijk zicht-
baar. De patio geeft het gebouw ruimte en licht. Schooldeuren kunnen 
geheel worden opgeschoven, waardoor je de speelruimte buiten bij de 
klaslokalen betrekt. 

bEvordErEn intEgratiE

“De Catamaran is een uitstekende basisschool die binnen het onderwijs 
goed samenwerkt met onder meer de ROC’s en de pabo”, zei wethouder 
Peter Lamers van Rotterdam eerder. Ook Bram van Hemmen, portefeuil-
lehouder deelgemeente IJsselmonde, sprak over uitdagingen. “De aanpak 
in de wijk begint bij het onderwijs. De Catamaran is een van de meest 
actieve - én eigenwijze - onderwijsinstellingen hier. Via de kinderen bereik 
je hun ouders. Ook met de bibliotheek trek je hen de buurt binnen. 
Daarmee koppel je de witte bewoners aan de allochtone gemeenschap. 
Een uitstekend middel voor de gewenste integratie.”
ECL biedt de wijkbewoners een ontmoetingsplek en toekomstperspectief, 
zowel op onderwijs als woongebied.

De grote aula wordt inmiddels 
intensief gebruikt voor school- en 
kinderopvangactiviteiten en is er 
ook voor activiteiten van wijk-
bewoners.. Voor de bewoners van 
de 50 eigentijdse huurappartemen-
ten is het uiterst handig om ‘in 
huis’ een bibliotheek te hebben.  
En omdat school en bieb in één 
gebouw zitten, nemen schoolkinde-
ren ook hun ouders mee naar de 
bibliotheek

hEchtE En transparantE 

samEnwErking

Met een hechte en transparante 
samenwerking realiseerden de 
betrokken partners (zie punt 5. 
Samenwerking) met elkaar een 
uniek centrum voor onder meer 
wonen, kinderopvang, educatie en 
onderwijs. De ontwikkelaars OBR 
en Comwonen legden afspraken 
vooraf goed vast in een samenwer-
kingsovereenkomst. Kanters Bouw 
en Vastgoed vervulde niet alleen de 
rol van aannemer maar dacht in 
alle processen mee en verleende 
een optimale dienstverlening 
richting o.a. omwonenden en bij de 
organisatie van de diverse feeste-
lijkheden en open dagen. De 
stakeholders, eindgebruikers, 
omwonenden en wijkbewoners zijn 
vanaf het begin af aan bij de 
ontwikkeling betrokken. Dit heeft 
geleid tot een, binnen budget & 
planning, gerealiseerde waarde-
volle voorziening voor heel de wijk 
en tevreden eindgebruikers. 
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ecl / de catamaran / spinozatoren

functieduiding

74 parkeerplaatsen
ondersteunend
school
bibliotheek
woontoren
patio
ECL

03. pLaninhoud

woontorEn (spinozatorEn), 

bEstEmd voor dE markt 

•	 50	appartementen	van	90	m².	
•	 Middeldure	huur	variërend	van	
 € 650,- tot € 700,- inclusief 

 parkeerplaats en berging. 
•	 Oppervlakte	woontoren:	6.106	

m²,	exclusief	bergingen	(gbo).	
•	 Parkeerplaatsen	(74)	voor	de	

maatschappelijke voorzieningen 
en de appartementen. 

•	 Bergingen	(50)	in	de	parkeer
garage voor de appartementen. 

•	 Oppervlakte	ondergrondse	
	parkeergarage:	2.332	m²	(bvo).

maatschappELijkE 

 voorziEningEn

•	 Openbare	basisschool	‘De	
 Catamaran’.

•	 Peuterspeelzaal	‘De	kleine	
 Catamaran’.

•	 Tussen	en	buitenschoolse	
 opvang en overblijf 

 KinderServiceHotel. 
•	 Ecentrum:	computerlokaal	voor	

alle wijkbewoners, ook buiten 
schooluren.

•	 Aula	voor	school	en	
 wijkactiviteiten.

•	 Parkeerplaatsen	voor	personeel	
van de maatschappelijke  
voorzieningen. 

•	 Fietsenstalling	voor	personeel	
van de maatschappelijke voor-
zieningen in de parkeergarage. 

•	 Totale	oppervlakte:	4.241	m²	(bvo).	
•	 Oppervlakte	bibliotheek:	484	m²	

(bvo).

buitEnruimtE

•	 Schoolplein	geïntegreerd	in	
het Lange Pad, een belangrijke 
 wandelroute in de wijk. 

•	 Binnenspeelplein	voor	de	
 kleinere kinderen.

•	 Speelplein	aan	de	voorzijde	van	het	
gebouw voor de peuterspeelzaal.

•	 Entreegebied	met	kiss	en	ridezone.	

04 fasEring

Het eerste initiatief vond plaats in 
2003.	In	2004	zijn	de	stedenbouw-
kundige randvoorwaarden 
 vastgesteld. De jaren daarna is 
gewerkt aan het ontwerp, de 
bouwvoorbereiding en de 
 aanbesteding. De bouw werd 
gestart	in	juni	2008.	De	verhuur	
van de appartementen begon in 
augustus	2009,	zodat	aansluitend	
aan de oplevering de woningen 
verhuurd konden worden. 
 Woningen en parkeergarage 
werden in de periode juli-septem-
ber 2010 opgeleverd, de brede 
school en de kinderopvang in 
augustus 2010, en de bibliotheek 
en de resterende voorzieningen in 
september 2010. 

05. samEnwErking ovErhEid 

En markt

hEchtE samEnwErking

Hechte en intensieve samenwer-
king was het adagium bij de 
ontwikkeling van het Educatief 
Centrum Lombardijen. 
 Deelgemeente IJsselmonde, Pact 
op Zuid, Stichting Bestuur Open-
baar Onderwijs Rotterdam, 
 wijkbibliotheek Rotterdam, 
 woningcorporatie Com·wonen en 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam 
(OBR) staken ‘op z’n Rotterdams’ 
de handen uit de mouwen. 

roLvErdELing

Gemeente Rotterdam, Openbare 
Basisschool De Catamaran en 
woningcorporatie Com·wonen 
namen in 2003 het initiatief voor 
de realisatie van een brede school. 
Samen met de wijkbibliotheek 
besloten de partners, op basis van 
een haalbaarheidsstudie, een 
educatief centrum te ontwikkelen. 
Na afronding van het definitieve 
ontwerp stapte de gemeente (OBR) 

als risicodragende partij in om 
vanuit haar maatschappelijke 
portefeuille een meerwaarde te 
kunnen leveren aan het project, 
zowel in financieel opzicht als in de 
contacten en het afsluiten van de 
contracten met de eindgebruikers. 
OBR zorgde tevens voor het bouw- 
en woonrijp maken van het terrein 
en omgeving. De deelgemeente 
IJsselmonde was o.a. verantwoor-
delijk voor de inrichting van de 
buitenruimte. Voor de markante 
architectuur tekende Paul van der 
Weijden van bureau Weeda van der 
Weijden. De aanbesteding werd 
gegund aan bouwkundig 
 aannemer Kanters Bouw en 
Vastgoed. Kanters Bouw en 
Vastgoed vatte haar rol als 
 aannemer ruimer op wat het 
succes van de ontwikkeling zeker 
ten goede is gekomen. Zo speelde 
Kanters een belangrijke rol in de 
communicatie met omwonenden 
en was er een optimale samenwer-
king bij de organisatie van events 
voor stakeholders, potentiële 
huurders en wijkbewoners. 

financiEring 

Com·wonen en het OBR traden 
gezamenlijk op als ontwikkelaar 
van het gebouw en participeerden 
elk voor 50%. Belangrijke subsidie-
verstrekkers waren ISV2 en Pact op 
Zuid. De woningcorporatie heeft 
onrendabel maatschappelijk 
geïnvesteerd	om	dit	project	
haalbaar te maken vanwege de 
belangrijke maatschappelijke 
functie voor wijkbewoners en 
huurders. Bovendien is 
Com·wonen ervan overtuigd dat 
haar vastgoed hierdoor in waarde 
zal stijgen. De gemeente 
 Rotterdam stelde extra geld 
beschikbaar voor de inrichting van 
de  speelplaats van de school en de 
peuterspeelzaal.
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bEwonErs & partnErs intEnsiEf bEtrEkkEn

Voor het creëren van een breed draagvlak hebben OBR, Com·wonen, Kan-
ters en deelgemeente IJsselmonde samen opgetrokken, waarbij 
Com·wonen penvoerder was. Het Huurders Platform Lombardijen werd 
regelmatig	persoonlijk	geïnformeerd.	Direct	omwonenden	kregen	perio-
diek	een	nieuwsbrief	of	werden	persoonlijk	geïnformeerd.	Zij	werden	ook	
betrokken bij feestelijke momenten zoals de eerste paal en het hoogste 
punt. Bij de feestelijke oplevering werden ook stakeholders en wijkbewo-
ners uitgenodigd. Uiteraard vond ook regelmatig informatie-uitwisseling 
met de samenwerkende partners plaats. De gebruikers van het ECL zijn 
vanaf het begin intensief betrokken. 

06. . risico En vErantwoordELijkhEdEn 

bEwonErs naar dE rEchtEr

Bouwen brengt risico’s met zich mee. Niet alleen betekende de beperkte 
oppervlakte een forse stijging van de bouwkosten. Ondanks dat de 
omwonenden bij de planvorming zijn betrokken, legden het Huurders 
Platform Lombardijen en een wijkbewoonster hun bezwaren voor aan de 
Rechtbank Rotterdam. Die stelde deelgemeente IJsselmonde echter in het 
gelijk. Het ECL voldoet volgens de rechtbank aan het bestemmingsplan 
en alle benodigde stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

binnEn budgEt bLijvEn

Omdat maatschappelijke voorzieningen onderdeel uitmaken van het 
project was een Europese aanbesteding een gegeven. De samenwerking 
tussen corporatie en gemeente heeft geleid tot een soepel aanbestedings-
traject en financieel een aanbesteding binnen de kaders. Dit was 
 bijzonder gezien de hoogconjunctuur waar we ten tijde van de 
 aanbesteding in zaten. 

De totale investeringskosten voor het project bedragen ruim € 20 miljoen 
euro,	excl.	BTW.	Com·wonen	en	het	OBR	participeerden	elk	voor	50	
procent.	Transparante	rapportages	maakten	het	voor	alle	betrokken	
partijen mogelijk goed op uitgaven te sturen en het omvangrijke project 
binnen het budget te realiseren. Dit was zeker flinke uitdaging gezien de 
omvang van de ontwikkeling op een relatief kleine locatie. 

hELdErE afsprakEn 

Com·wonen en OBR legden afspraken vast in een gedetailleerde samen-
werkingsovereenkomst. Een dure kwestie. Maar die beslissing leidde wel 
tot een succesvolle samenwerking. Het is nu tevens een beproefd format 
voor gelijksoortige toekomstige projecten. Ook de gebruikers werden 
vanaf het begin intensief betrokken. Dat resulteerde in tevredenheid 
eindgebruikers. Bovendien droeg het transparante proces gedurende de 
voorbereiding en de uitvoering bij aan de goede samenwerking en de 
duidelijkheid tussen alle betrokken partijen.

1. Het ECL vergroot de kwaliteit van het onderwijs en biedt jongeren
 meer kansen.
2. De diverse voorzieningen zijn beschikbaar voor de gehele wijk.
3. Dat bevordert het ECL als ontmoetingsplek voor de wijk 
 Lombardijen. 
4.	 Het	centrum	stimuleert	bovendien	sociale	verbanden.	
5. De tevredenheid van de gebruikers is groot, er zijn voorzieningen
 voor jong en oud. 
6. Bewoners wonen naar volle tevredenheid in de Spinozatoren. 
 De vraag naar de vijftig huurwoningen was groot. Alle woningen
 waren al voor de oplevering verhuurd. Een commercieel succes
 dus. Daarbij kunnen bewoners wooncarriere in eigen wijk maken. 
7. Al met al biedt het ECL een betere leefomgeving. De bewoners 
 zijn zichtbaar blij met het nieuwe ECL. 
8.	 Tot	slot	is	ECL	op	stedenbouwkundig	en	architectonisch	vlak	ook
 een aanwinst voor de wijk. 
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