
Beeldbepalende objecten in Schiebroek 

Ligging 
 

De zuidelijke grens van Schiebroek grenst aan het Kleiwegkwartier. De westelijke plangrens wordt 

bepaald dor de huidige Randstad Rail (en de vroegere Hofpleinlijn). De huidige Doenkade vormt de 

noordzijde; in de nabije toekomst wordt hier de doorgetrokken A16 gerealiseerd. De westzijde heeft 

de Ringdijk en Hoge Limiet als begrenzing. 

 

Deelgebieden 
 

 

 

1. Adrianalaan e.o. 
2. Peppelweg e.o. 
3. Molzerhof 
4. Melanchtonpark 
5. Asserweg e.o. 

 
A. Contramal 
B. Wilgenplaspark met industrieterrein 
C. Schiebroeksepark 
D. Vlinderstrik (gedeeltelijk) 

 

 

 

Ontstaansgeschiedenis 
 

Wie door de wijk Schiebroek rijdt realiseert zich vaak niet dat dit gebied honderd jaar geleden nog 

grotendeels een ongerepte polder was. Slechts  wat bebouwing bij de Kleiweg en zo hier en daar een 

boerderij met wat landarbeidershuisjes bepaalden het landschap. De wegen waren onverhard en de 

enige moderniteit was de Hofpleinlijn , die sinds 1906 dwars door de polderstructuur sneed. Nog in 

1926, toen het aantal bewoners gestegen was tot 1600, liepen forensen op klompen met de 

schoenen in de aktetas over de Ringdijk en de modderige Kleiweg naar de Straatweg. (zie het 

ontstaan en ontwikkeling van een tuinstad, uitgave VSW 2003) 

 



 
De molengang aan de Molenvliet/ Wilgenei 

 

Wat opvalt bij doorkruising van de wijk is de groene, prettige afwisseling tussen bebouwde en open 

delen, de lange (zicht) lijnen, vaak voortgezet in oudere polderwegen, en het vele water in en rond 

de wijk. 

Dat water is rechtstreeks terug te voeren naar de oorspronkelijk aangelegde polder. Tot aan de 18de 

eeuw was het gebied ten noorden van Rotterdam door de veenontginning tot een groot 

plassengebied omgevormd. 

 

Je vindt ze nu terug als 
Lindesingel (derde tocht), 
Kastanjesingel (tweede tocht) 
en de Meidoornsingel (eerste 
tocht). Vervolgens verzamelden 
de tochten zich in de boezem, 
de huidige Wilgensingel. De 
singels hebben niet alleen een 
enorme impact op het 
specifieke karakter van de wijk , 
maar leggen ook de koppeling 
tussen de omringende 
groenstructuur, zoals de Rotte, 
Achterplas en Vlinderstrik. 
 

 
Die lege groene polder zo dicht bij de sterk groeiende stad Rotterdam bleek heel aantrekkelijk voor 

de vraag naar woningen. Voor de oorlog werden er zo hier en daar plannen ontwikkeld en soms 

gerealiseerd. 



Pas in 1920 werden ongeveer 100 woningen aan het einde van de Adrianalaan door 

Bouwmaatschappij Hibex gebouwd. Kenmerkend voor dit plan van architect Verschoor is dat men 

uitging van een tuinstad-gedachte, zoals reeds eerder gerealiseerd in bijvoorbeeld tuindorp Vreewijk 

in Rotterdam Zuid (1918). 

Het wijkje rond  de Plataanweg, net achter de Adrianalaan is door zijn karakteristieke 

stedenbouwkundige opzet het bezoeken waard. Een rangschikking van afwisselend twee, drie of vier 

geschakelde woningen laten een rijke  afwisseling aan variatie en doorzichten zien. Het is nu 

nauwelijks voorstelbaar dat in aanvang slechts enkele woningen werden verkocht en de gemeente 

Schiebroek zich genoodzaakt zag het plan over te nemen.  

Ook werden er plannen ontwikkeld voor het gebied rond de Molenvijver en het gebied tussen de 

Kleiweg en de Achterweg (nu Erasmussingel). Een integrale planaanpak voor de polder bestond nog 

niet in de tijd. Wel werd er door gemeentearchitect Russcher in 1935 een uitlegplan getekend, 

waarvan nu nog delen herkenbaar zijn, zoals de Adrianalaan, die van  een dorpsstraat met winkels  in 

de loop der tijd getransformeerd is tot de huidige woonstraat. (zie VSW 2003) 

Het tuindorp-concept is vervolgens tot aan de voltooiing van Schiebroek Noord leidend geweest en 

heeft geleid tot het bepalende idee van  singels met daartussen rechte zijstraten uitkomend op die 

singels. 

Na de oorlog is een uitbreidingsplan op gesteld  door Paul Gorter dat bestond uit de voltooiing van 

de tuinstad Schiebroek Noord, hogere bebouwing in het middendeel Schiebroek-Midden  en 

Schiebroek Zuid . Schiebroek Zuid laat zich in twee woonbuurten opsplitsen. Die twee woonbuurten 

werden gescheiden door de Meidoornsingel. Deze was oorspronkelijk als ontsluitingsweg 

aangemerkt, maar in een latere fase  werd toch de haaks er opstaande  Wilgenplaslaan daarvoor 

bestemd. 

 
 

 Als nu vanaf de Wilgenplaslaan het Kastanjeplein bereikt wordt ontstaat er een lichte desoriëntatie, 

deels veroorzaakt door het stratenpatroon . Dit plein ligt precies op de hoekverdraaiing van  twee 

onderliggende polderstructuren.  Als wij een kaart van de drooglegging over die van Schiebroek 



leggen, zien we direct de overeenkomst met de onderliggende  polderstructuur die in de loop der tijd 

is verstedelijkt. (zie Landschap in baksteen – VSW 2004) 

Maar het is niet alleen de natuurlijke onderlegger die het verschil met Schiebroek Noord bepaalt. Het 

is ook het verschil in karakter, licht en ruimtelijke beleving . 

 

In het zuidelijke deel van Schiebroek heeft het verkavelingsmodel een geheel andere opzet, namelijk 

vrijstaande bebouwing met gemengd gerangschikte wooneenheden, de zogenaamde 

stempelstedenbouw. In vogelvlucht is een aantal vlekken te herkennen waarin steeds drie stempels 

voorkomen. De stempels in de verschillende vlekken vertonen aanzienlijke verschillen.  

 

Wat opvalt is dat de compositie van de stempels 
een belangrijk effect heeft  in de ruimtelijke 
ervaring. De dominerende richting van de stempels 
is noord-zuid. Hoogbouw (5 bouwlagen) staat 
vrijwel steeds in deze richting en ondersteunt de 
beweging over de ‘stadsstraat’ Wilgenplaslaan. De 
noordelijke en zuidelijke randen van de stempels 
bevatten veel korte volumen, die meestal als 
laagbouwwoningen zijn gebouwd. Hierdoor zijn de 
profielen in oost-west richting veel meer 
ontspannen. De brede singels takken naadloos aan 
op de groenpartijen van het vooroorlogse 
Schiebroek. De singelstructuur is weliswaar 
doorgetrokken, maar heeft een ander karakter 
meegekregen. Het verkavelingsmodel kent niet de 
hiërarchische verdeling tussen singels en 
dwarsstraten, zoals in het vooroorlogse 
Schiebroek,  maar oriënteert zich in opzet naar de 
groene collectieve binnentuinen. 
 

 
De stempels schakelen via een slingerende interne groene ruimte aan elkaar tot een vlek. Deze 

vlekken worden onderling niet aan elkaar geschakeld maar juist gescheiden door singels, 

groenpartijen en de Wilgenplaslaan.  

Bovendien zijn de centraal gelegen buurttuinen die als groene buffers tussen de verschillende delen 

gesitueerd waren in de loop van de tijd volgebouwd.  

 

 

Waardering van de objecten 
 

waardebepaling 

 

Voor de waardering van de objecten is uitgegaan van de methodiek zoals gehanteerd bij de VSW 
inventarisatie 2012. Dit houdt in dat de objecten gewaardeerd zijn op drie aspecten:  
[1] Architectonische kwaliteit, [2] Stedenbouwkundige situering en [3] Cultuurhistorische betekenis.  
 



Per aspect kunnen 1, 2 of 3 punten worden toegekend. Van die waardering telt de 
stedenbouwkundige score dubbel en wordt de architectonische score met drie vermenigvuldigd.  
De maximale score per object is 18 punten. Objecten met een score van 6 tot 10 punten en minder 
worden gekwalificeerd als ‘beeld ondersteunende objecten’; 11 tot en met 14 punten als ‘beeld 
bepalend’ en 15 tot en met 18 punten als ‘monumentwaardig’. 
 
 
Criteria 
Architectonische kwaliteit 
1 punt pand heeft in compositie en detaillering een herkenbare bouwstijl. 
2 punten pand heeft een herkenbare bouwstijl en valt op door zorgvuldige compositie, 

detaillering en materiaalgebruik. 
3 punten pand wordt gekenmerkt door bijzonder goede architectuur en een gave kwaliteit 
 
Stedenbouwkundige situering 
1 punt  pand past in de stedenbouwkundige structuur van de straat / buurt 
2 punten pand versterkt de stedenbouwkundige kwaliteit (bijv. door de verschijningsvorm of 

door een bijzondere hoekoplossing) 
3 punten pand is door situering van groot belang voor de stedenbouwkundige kwaliteit 

(stedenbouwkundig accent, ensemble werking, zichtlijn, e.d.) 
 
Cultuurhistorische betekenis 
1 punt  pand representeert een vroegere periode (bv. 30-er jaren, wederopbouw) 
2 punten pand refereert aan een specifiek gebruik (bv. kerk, school, bedrijfsgebouw) 
3 punten pand is van belang door een bijzondere gebeurtenis, een belangrijke persoon en/of 

van een bekende architect; is zeldzaam en tenminste 50 jaar oud. 
 
 
Kwalificatie 
  6 t/m 10  Beeldondersteunend (*) 
11 t/m 14 Beeldbepalend (**) 
15 t/m 18 Monumentwaardig (***) 
 
 
Waarderingsschema 

Object:  

 Architectonisch Stedenbouwkundig Cultuurhistorisch Totaal score: 

Waardering: … … …  
 
… 

Weging: X3 X2 X1 

Score: … … … 

Kwalificatie:  datum 

 

 

 

 

 



Inventarisatielijst 
De VSW herijkt zoals eerder al vermeld de inventarisatie van monumentwaardige, beeldbepalende 

en beeldondersteunende gebouwen in onze deelgemeente. Dat is gebeurd in de jaren negentig , in 

2010 met de grote kaart en in 2018.  Bij deze laatste actualisatie  zijn de ensembles geïntroduceerd. 

Nadat alle panden opnieuw bekeken waren en gewaardeerd ontstond er onduidelijk over de 

waardering van panden die onderdeel zijn van een belangrijke stedenbouwkundige structuur, zoals 

een singel of winkelstraat. Omdat hierbij niet het object maar een de samenvattende structuur 

gewaard wordt, waar de objecten een onderdeel van vormen is het begrip ensemble als nieuw 

criteria toegevoegd. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat de bij de waardering van de 

gebouwen aan de Kastanjesingel gewijzigd is.   

De onderstaande  inventarisatielijst is de grafische weergave van deze aangepaste  inventarisatie. 
Daarbij staan de volgende kleuren voor:  

-  geel   Beeldondersteunend (*) 6 t/m 10 punten  
-  oranje   Beeldbepalend (**)   11 t/m 14 punten 
-  rood   Monumentwaardig (***)  15 t/m 18 punten 



 



 



Deze totaalkaart van Schiebroek laat de belangrijke stedenbouwkundige en architectonische 

elementen zien die de wijk rijk is. 

 

 

In lichtblauw de 
waterpartijen en de 
singelstructuur. In rood 
gestippeld de contouren van 
ensembles . En de 
beeldbepalende  en 
monumentwaardige 
objecten in oranje 
respectievelijk rood. Voor 
elk criterium zijn drie 
waarden of sterren mogelijk. 
De totaalwaarde bestaat uit 
een optelling van deze 
deelwaarden. Het totaal 
aantal sterren kan dus 
variëren tussen 0 en 18. De 
gemeentelijke en 
rijksmonumenten vallen 
buiten deze 
waarderingsschaal en 
vormen een aparte 
categorie.  

 

Waardevolle ensembles 
 

 

 

Adrianalaan 
De weg die van de plas naar de polder leidt. De Adrianalaan heeft in de dertiger jaren door de bouw 

van een groot aantal ruime woonhuizen zijn kenmerkende samenhang gekregen. Stedenbouwkundig 

van waarde doordat ruimtelijke samenhang en historische diversiteit samengaan. De 

architect/bouwer J. Hendriks ontwierp en bouwde een groot aantal complexen, die zich door een 

gedegen gevelcompositie, ritmiek en detaillering onderscheiden.   



 

 
 
 

Plataanweg Adrianalaan, Ligusterweg, Larikslaan, Palmweg. 
 

 

 
 

 

Het woningbouwplan, bestaande uit 104 woningen, van de Plataanweg en omgeving is het eerste 

plan dat projectmatig voor de oorlog bedacht en gerealiseerd is. Van oorsprong bestreek  het 



ontwerp van architect Willem Verschoor uit ’s-Gravenhage een groter oppervlak maar het 

gerealiseerde deel is overtuigend genoeg. Een beperkt aantal woningtypes in wisselende formaties 

van 2-3 en 4 geschakelde eenheden en met genoeg tussenruimte dat doorzichten naar 

achterliggende woningen ontstaan, vormen met elkaar een rijke woonomgeving. De twee vrijstaande  

woningen vormen het sluitstuk van het stedenbouwkundig plan , dat tussen de Adrianalaan en de 

Plataanweg ligt. De woningen zijn zeer beeldbepalend door de positie aan de singel.  Zij lijken 

gelijkvormig maar zijn dat niet; beide woningen zijn nauwkeurig in structuur en opbouw  

georiënteerd op de situatie. 

 

   
 

 

 

De singels 
Er zijn een aantal stedenbouwkundige elementen aan te wijzen die door de ensemblewerking 

kenmerkend zijn. In de eerste plaats zijn dat de singels , die alleen al door hun historische 

achtergrond belangrijk zijn. 

 

 
 

 



 

 
 

 

Deelgebieden 
 

1. Adrianalaan e.o. 
 

 
 

 



 

Het gebied wordt begrensd tussen Berberisweg / Abeelweg (NO) en Larikslaan (ZW) en tussen het 

spoor van Randstadrail (NW) en Ringdijk (ZO). 

De Adrianalaan is één lange rechte weg vanaf de Hoge Limiet tot aan het spoor van de voormalige 

Hofpleinlijn, nu van de Randstadrail. 

Tussen de 2e tocht, (Kastanjesingel) en de 3e tocht (Lindesingel) komt omstreeks de jaren twintig de 

eerste woningbouw tot stand. Prachtig is het ensemble van de Plataanweg en zijstraten. 

Kleine woningen, vaak voor ambtenaren van de gemeente, dicht bij het toenmalige station. 

Op de hoek van de Adrianalaan en de Lindesingel was het verkooppunt voor treinkaartjes. 

In de dertiger jaren zijn aan weerszijden van de Adrianalaan tussen 2e tocht (Kastanjesingel) en de  1e 

tocht (Meidoornsingel) huur- en koopwoningen gebouwd door aannemer J. Hendriks sr.  Na de 

oorlog is het industrieterrein ontwikkeld tussen de 3e tocht (Lindesingel) en de 4e tocht (Ratelaarweg) 

Het gebied tussen Meidoornsingel en de Ringdijk was ooit bedoeld als een groene structuur tussen 

het agrarisch gebied en de Bergse plassen. Daar was vroeger ook een waterzuiveringsinstallatie. 

Op die plek is nu een buurtje ontstaan van woningbouw met een cirkelvormig stratenplan. 

 

In dit gebied is de Peppelweg met het Rododendronplein het hart van de wijk Schiebroek. Aan de 

noordzijde van het plein is een van oorsprong bedoeld zusterhuis van het voormalige Sophia 

kinderziekenhuis aan de Gordelweg, gebouwd. Jammer dat slechts één café als bedrijf zich in de plint 

van dit gebouw heeft kunnen vestigen.  

Met de vrijdagse markt en een speelklimrek voor kleine kinderen is het plein toch een centrale plek 

in de wijk. Er is een aantrekkelijk winkelaanbod aan de Peppelweg / Kerstroosstraat/ Ganzerikplein 

tussen Kastanjesingel en Meidoornsingel. Het winkelgebied van de (oude) Peppelweg is recent 

ingekort. De supermarkt zal voorlopig wel zijn plek behouden. 

Langs de buitenranden van dit gebied zijn de woningen op de singels gericht. Daartussen lopen de 

straten haaks op de singels. 

Ook hier is de ouderdom van de woningbouw af te lezen: van Zweedse noodwoningen na de 

watersnoodramp in 1953 langs de Wilgenlei tot moderne herbouw aan het Ganzerikplein.  

Ten noorden van het Rododendronplein ligt het aantrekkelijke wijkje dat vlak voor de oorlog gereed 

kwam: Ribeslaan, Adrianalaan, Lijsterbeslaan en Cipreslaan.  

Op de rand van de wijk liggen in het park een groot schoolgebouw van het Noordrand college en is 

enkele jaren geleden een enclave van 24 woningen gebouwd met de naam “de Abeel” . 

Het oudste gedeelte is de Plataanweg en omgeving (1925) opgezet als Tuinstad Schiebroek. Volgens 

het stedenbouwkundig plan uit die tijd zou heel Schiebroek Noord een tuindorp worden. 

Rondom het Lariksplein is sociale woningbouw gegroepeerd. (eigenaar Havesteder) 

3 doorgaande straten lopen door dit gebied: Adrianaleen, Larikslaan en Peppelweg. 

Rondom het Lupineplein is vervangende nieuwbouw uitgevoerd. 

 

 

Beeldbepalende objecten 
 

Adrianalaan 198  1931  Adr. C. Lengkeek Bakkerij/School/Wijnhandel 

 

 



 
 

Het statige herenhuis met winkel en bedrijfsruimte van de Kastanjesingel en Adrianalaan op de hoek 

van is gerealiseerd door de ondernemer/ontwikkelaar J. Hendriks Sr. In1931. Deze ondernemer heeft 

zowel in Schiebroek als in Hillegersberg een groot aantal zeer herkenbare woningbouwprojecten (zie 

Bouwers en Bottelaars van J.C. van Duin 2016) 

Wat dit pand bijzonder maakt is dat ondanks  de vele functiewijzigingen het zijn oorspronkelijke 

uitstraling nauwelijks verloren heeft. Van oorsprong een bakkerij met winkel en opslag (van der Meer 

& Schoep) werd het pand in 1946 getransformeerd tot vergaderruimten daarna gebruikt als 

kleuterschool. Het huidige gebruik is een winkel en opslag voor wijnen. Zowel door zijn karakteristiek 

hoekoplossing als door de detaillering en materiaalgebruik is dit woonhuis een typerende  exponent 

van de door Hendriks gerealiseerde woningcomplexen. 

 

 

Adrianalaan 113 woonhuis 
 

 
 
 



 
 
Adrianalaan 173-175 
 

 
 

 
 
 
Adrianalaan 239-245- + De Villeneuvestraat 2-18., sociale woningbouw, 1924 
 

 
 
Vier woonblokken van 4 woningen zijn in 1924 gebouwd door de woningbouwvereniging 
Onderling Belang in Schiebroek. Cultuurhistorisch waardevol als eerste sociale 
woningbouwproject. De markante kapvorm ,schoorstenen en zorgvuldige detaillering zijn ook na 
de renovatie in tact gebleven. 
 



Adrianalaan 295, woonhuis De Rietvink, 1926 
  

 
Een herkenbaar en voorbeeld van 20ste eeuwse lintbebouwing en zorgvuldige detaillering. 
 

Adrianalaan 301, woonhuis 1923 
 

 
 
Stedenbouwkundig van waarde door de ligging op een ruime kavel als markering van de hoek 
Lindesingel-Adrianalaan. Gaaf  en herkenbaar voorbeeld van een vroeg 20ste -eeuwse 
lintbebouwing. 
 



Adrianalaan twee geschakelde woningen, 1930 

 
 
 
 
 
Adrianalaan 378-382, voormalig bedrijfsgebouw nu fitnesscentrum, 1956 
 

 
 
Door de plaatsing aan het begin van de Adrianalaan met waterpartij is het van stedenbouwkundig 
belang. Maar ook architectonisch interessant door de plaatsing van de Kolommen (pilotis) bij de 
entree de evenwichtige gevelindeling. Helaas zag men zich geroepen het elegante betonkader 
zwartantraciet te schilderen. 
 
Schoolstraat 18, Voormalige openbare school, 1927 
 
 

 



Als eerste schoolgebouw, gerealiseerd  door architecten De Groot en Russcher, in de tuinstad 

Schiebroek is het van cultuurhistorisch waarde. Het vormt ook de stedenbouwkundige afsluiting van 

de kleine straat, die, hoe kan het ook anders, Schoolstraat heet. Vooral de gevels waaraan de lokale 

gesitueerd zijn vallen op door de nauwkeurige raamindeling die veel kenmerken van het Nieuwe 

Bouwen bevatten. 

 

 

Kastanjesingel, hoekwoning, 1930 
 

 
 Markante hoekoplossing 

 

 

Meidoornlaan 39-43, 3 geschakelde blokjes van 7 woningen, 1960 
 
 



 
 

Achter de Adrianalaan ligt een klein maar opvallend wijkje verscholen, namelijk de Meidoornlaan. 

Deze bestaat uit een drietal woonblokjes die ieder een rijtje van 3 woningen aan de straat en 6 

woningen haaks daarop in het park, de Meidoornweide. De hoek wordt in beslag genomen door 

garages, waardoor een heldere open aansluiting ontstaat.  De drie tussengebieden bestaan uit deels 

achtertuinen en uitlopers van de Meidoornweide De overgang naar het park is hiermee  geraffineerd 

en voorbeeldig. De architectuur heeft het kenmerk van de optimistische jaren 60: heldere compositie 

met functionele gevelindeling in een eerlijke materiaaltoepassing. 

 

 

Berberisweg 350 Voormalig Schippersinternaat 1971 
 



 
 

Het internaat is naadloos ontworpen in 1971 voor Kinderen van binnenvaartschippers door de 

architecten B. Hooijkaas, B. van Veen. L Kruijne. Door de hoogte markeert het de noordrand en 

vormt tevens een onderdeel van de in de jaren vijftig bedachte ‘scholenboulevard’ De opdeling in 

hoofdgebouw met leslokalen en drie losse paviljoens met woon- en slaapvertrekken, onderling 

verbonden met loopbruggen is typologisch interessant. De expressieve brutalistische  60-jaren 

vormgeving is waardevol. 

 

Hoge Limiet 61, woonhuis/boerderij de Meijenhof, 1910/herbouwd 1918 



 
 

Boerderij oorspronkelijk met woonhuis en bedrijfsgebouwen, waaronder schuren en een hooiberg. 

Het woonhuis is herbouwd in 1910, zied de gevelsteen in de voorgevel, op de oude fundering. De 

achterliggende koeienstal is van oudere datum. In 2014 gerenoveerde en verbouwd tot woonhuis. 

 

 

 

Hoge Limiet 75, woonhuis/kaasschuur en tredmolen, 1879 
 

 
Oorspronkelijk een veenboerderij met woonhuis en bedrijfsgebouwen, onder andere kaasschuur en 

tredmolenschuur; naast het woonhuis bevond zich een koeienschuur. De eerste steen is gelegd in 



1879.Tegenwoordig is het getransformeerd tot woonhuis met behoud van het oorspronkelijke 

landelijke karakter. 

 

Hoge Limiet 87Boerderij/tuinderswoning, 1905 

 
 

Woonhuis in de lokale bouwtrant langs het historische Hoge Limiet. De bedrijfshallen op het erf 

vallen buiten de beoordeling. 

 

Hoge Limiet 170-172, tuinderswoningen, 1926 

 

 
 

Van waarde als kleinschalige tuinderswoningen in de lokale bouwtrant. 



 

Hoge Limiet 250, woonhuis met schuren, 1912 

 
 

Van waarde als kleinschalige woning langs historisch lint. 

 

 

2. Peppelweg e.o.  

 



 

Het gebied wordt begrensd tussen Larikslaan (NO) en Wilgensingel / Wilgenlei (ZW) en tussen 

Lindesingel (NW) en Ringdijk (ZO) 

Aan de andere kant van het spoor van de Hofpleinlijn, nu Randstadrail, ligt het Wilgenplasje. In de 

vooroorlogse jaren was daar een heel populair openluchtzwembad met een permanente kermis: een 

echt attractiepark, dat vele bezoekers aantrok. Er kwam een apart Wilgenplasstation. 

De kortste verbinding tussen het attractiepark in het westen en Hillegersberg in het oosten is een 

weg die niet het slotenpatroon van de polder volgt, maar daar schuin door heen gaat.  

Als het gebied tussen de Larikslaan en Ringdijk verkaveld wordt lijkt het er op dat de Peppelweg er 

scheef door heen loopt. 

De Peppelweg wordt de winkelstraat van Schiebroek. 

Verder valt in dit gebied op dat langs de singels bebouwing plaats vindt met daarachter een 

verkaveling die de oude slotenstructuur aanhoudt. 

Bijzonder is dat in dit gebied het monumentale begraafplaatsje met Baarhuisje staat. Daarnaast is het 

voormalige raadhuis van Schiebroek (1935) gebouwd. De straten daarachter, rondom de 

Molenvijver, zijn ook van voor de oorlog en is één van de oudste ontwikkellocatie in de polder van 

Schiebroek. 

Monumentwaardig objecten 
Ringdijk 43, baarhuisje, 1904 
 

 

 

In 1904 werd dit stuk grond aan de Ringdijk van de weduwe Groen aangekocht om  de begraafplaats 

voor uiteindelijk 190 teraardebestellingen aan te leggen. In dat zelfde jaar was ook het baarhuisje 

gereed, zodat de eerste begrafenis nog datzelfde jaar kon plaatsvinden. In 2004 heeft een restauratie 

plaatsgevonden en in 2019 die van de begraafplaats. Historisch en architectonisch van groot belang  

voor de geschiedenis van Schiebroek. Stedenbouwkundig ligt de begraafplaats nog steeds aan de 

oude dijkweg Ringdijk/Hoge Limiet, noodzakelijk voor de drooglegging van de polder. 



 
 

 

 

 

 

 

Beeldbepalende objecten 
 

Peppelweg - Meidoornweide, 3 galerijflats 1958-1959 

 

 
 
Uitermate gave en herkenbare voorbeelden van galerijflats. De zorgvuldige uitwerking van gevels met 
lichte baksteen, bijzondere hoekoplossing en fraaie doorlopende plinten  in natuursteen met balkons 
en trapopgangen zijn bepalend.  
 

Meidoornsingel 50, Rouwcentrum,1940 



 
 
 

 
 
Voormalige Gereformeerde kerk met consistorie, architect J.C.Teeuw. Cultuurhistorisch van belang als 
een van de drie vooroorlogse kerkgebouwen in de tuinstad Schiebroek. Sobere , maar zorgvuldige 
baksteenarchitectuur met bijzondere elementen, zoals de ronde vensters en de klokkentoren. 
 

Meidoornsingel 206 Kerkgebouw De verrijzenis van de Heer, 1964 

 
 
In architectonisch opzicht een gaaf voorbeeld van kerkbouw , waarbij de opzet een nieuwe minder 
hiërarchische vorm meekrijgt. De gesloten gevelbouw heeft op strategische plekken uitstekende 
‘dozen’, Het imposante overstekende dak lijkt te zweven boven de onderbouw en het glas in 
loodraam laat mooi gefilterd licht binnen. Ook in stedenbouwkundig opzicht wordt de ontmoeting 
van twee hoofdstraten kracht bij gezet. 

 
Wilgenplaslaan Vredenvorst kerk, 1964 
 



 
 
De eenvoudige hoofdvorm, een platte doos met een los zwevend puntdak, is kwalitatief hoog 
gedetailleerd. Het metselwerk bestaat uit groen geglazuurde stenen het dak is voorzien van 
natuurleien. Maar een van de meest in het oogspringende bijzonderheden is het glas-in-betonraam 
van de Rotterdamse kunstenaar J. Verweij. In stedenbouwkundig opzicht hebben de architecten B. 
Lengkeek en C. Hoekveen  een markant gebouw op de hoek van de Wilgenplaslaan en Teldersweg 
bedacht. 

 
 
 
 
Peppelweg 94- 144, winkelblok met bovenwoningen, 1954 

 
 

Stedenbouwkundig van waarde doordat het  vier bouwlagen tellende bouwblok onderdeel vormt van 

de overtuigende ruimtelijke compositie van de 

Peppelweg.  

De architectuur , van de architecten E.H. 

Kraaijvanger en St. van Duin, heeft de typische 

kenmerken van de wederopbouw periode. Het 

gebouw bestaat uit 84 maisonnettes en 21 

winkels. Architectonisch is de ritmering in de gevel 



van in- en uitspringende delen, zoals balkons , trappenhuizen en schoorstenen doeltreffend. 

Siermetselwerk en geglazuurde tegels wijzen op een zorgvuldige detaillering. 

 
Kastanjesingel 107- hoek Peppelweg, winkel/woningblok, 1957 

 
 
Voormalig bijkantoor van de Spaarbank Rotterdam, architect Vermeer & Herwaarden. 
Stedenbouwkundig van waarde door de situering op de hoek van winkelstraat en singel. 
Architectonisch waardevol vanwege de gele baksteen de zorgvuldige opbouw van volumen- 
inclusief torentje. 
 
Kastanjeplein 1, kerkgebouw PKN, 1957 
 



 
 

 

Een zorgvuldig vormgegeven protestants kerkgebouw van de architect G. Feenstra. Ondanks de wat 

sobere verschijningsvorm is het Kastanjeplein het centrale punt van de wijk. De verschillende 

richtingen van de hoofdstraten ontmoeten elkaar hier en vormt het scharnierpunt tussen Schiebroek 

noord en Schiebroek zuid.   

Midden op het plein staat het kerkgebouw, de Goede Herder Kerk , dat vanuit alle richtingen 

zichtbaar is. Veel kerkgebouwen in Schiebroek vormen een onderdeel van het bouwblok en vormen 

alleen een hoekaccent in de stedenbouwkundige structuur. Zo niet dit gebouw. De grote vijver die op 

een verrassende manier het grote kerkgebouw spiegelt, verbindt vier singels.  

Het complex omvat niet alleen een kerkgebouw maar ook een vergaderruimte annex 

ontmoetingsruimte en een gemeentelijke bibliotheek. 

Ook voor de omliggende wijken heeft het gebouw een centrale positie, want het omvat een 

ontmoetingscentrum en een bibliotheek. Achter het complex liggen nog een schoolgebouw en een 

medisch centrum.  

 

Larikslaan 182-184, Voormalige Heilige Pauluskerk en pastorie , 1941 

 



 
 

Cultuurhistorisch  als een van de drie vooroorlogse kerkgebouwen in Schiebroek, architect C.F.L. van 

der Lubbe. Te samen met de naastliggende Mattheusschool, die inmiddels elders in nieuwbouw 

gehuisvest is, vormde het geheel onderdeel van een parochiaal voorzieningencluster met een 

prominente ligging op een straathoek dichtbij het centrum van de wijk.  

De kerk moest passen in de omgeving met enkel 

laagbouw wat de enigszins gedrukte vorm verklaart. De 

zorgvuldig gedetailleerde baksteenarchitectuur met kapel 

en klokkentoren is in de stijl van de Delftse School 

 

 

 

 

 

 
 
Vergeet mij niet buurt, ensemble, 1950 
 



 
 

Historisch gezien worden de grotere en belangrijke huizen aan de singel gesitueerd  en de kleinere 

huizen in de straten dwars daarop. Op een aantal plekken in Schiebroek wordt deze  

Wat dus opvalt is dat de woningen aan de Kastanjesingel van een eenvoudige opzet zijn en slechts 

twee lagen bevatten, terwijl de portiekflats daarachter uit drie lagen zijn opgebouwd. De gevels zijn 

zorgvuldig gedetailleerd met een bijzondere aandacht voor het plein. Verder is de knik in het midden 

van het bouwblok kenmerkend, waardoor o.a. leidt tot een mooie verweving met het groen. 

 

Spinbolplein 1-7, woningen 1955 
 

 
 



De gevelwand vormt in stedenbouwkundig opzicht de begrenzing van het pleintje, van uit het 

standpunt dat het voormalige raadhuis rondom voldoende ruimte te houden. De woningen hebben 

een evenwichtig gevelbeeld , waarbij de opeenvolging  van erker, terugliggende entreedeur en 

balkon  een  heldere ritmering  te weeg brengen. Ook de ligging dwars op de dijk en de naar de 

voordeur leidende trappen versterken het beeld. 

 

RIngdijk 50, Muziekschool, 1928 
 
 

 
Voormalig raadhuis van Schiebroek van architect H. Russcher. Vanwege de herinnering aan de 
voormalige functie als randgemeente van Rotterdam interessant. 

 
 
RIngdijk 68, woonhuis, 1910 
 

 



 
 
Wilgenlei 63/65, woonhuis, 1910 
 

frraaie hoekoplossing in rode baksteen herbergt drie woningen in een 
compositie 
 
 
Molenvijver 19 scholgebouw 2010 

 
 
Het gesloopte gebouw werd in 1923 gesticht als school voor bijzonder lager onderwijs der 
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Schiebroek.  
Een eerste woonkern ontwikkelde zich rondom de Molenvijver. Straatnamen werden genoemd naar 
typen molens: Standaard-, Spinbol-, Bovenkruier- en Tsjasker- en Paltroklaan. De school was bedoeld 
voor lager onderwijs. 
Omstreeks 1955 werd de school uitgebreid met 4 klassen voor mulo onderwijs. 
De In 2008 gerealiseerde nieuwbouw van architect Roos + Ros grijpt overtuigend terug op de 

kenmerken van het oude schoolgebouw. Fraaie geleding in opbouw en detaillering zorgen voor een 

passende oplossing in de omgeving. 



 

 

3. Molzerhof 
 

 
Dit gebied wordt omgeven door de Wilgenlei (NO), de Ringdijk(O), de Melanchtonweg (Z) en de 

Wilgenplaslaan (W). 

Het gebied wordt in drieën geknipt: Ten noordwesten van de Meidoornsingel veel hooghouw voor 

ouderenzorg. Tussen Meidoornsingel en Donkersingel: de Moltzerhof met winkels, bedrijven en 

woningbouw. Er is een grote ontwikkellocatie waar nu nog een kerkje en 2 scholen staan. In de 

80iger jaren vond hier ook de zogenaamde wijkverdichting plaats (Wiardapad). Ten zuiden van de 

Donkersingel: Markante hoogbouw met aansluitend de stempelstructuur van de jaren 60. 

 

De Wilgenplaslaan aan de westzijde is de kortste verbinding van de Uitweg naar het Wilgenplasje, 

haaks op de singelstructuur. Dit is de hoofdontsluitingsweg geworden voor heel Schiebroek in plaats 

van de Ringdijk / Wilgenlei. 

Melanchtonweg, Wilgenplaslaan, Wilgenlei en Ringdijk zijn de grenzen van dit gebied rondom de 

Moltzerhof. 

 

Beeldbepalende objecten 
 

Wilgenlei 4, electriscch gemaal, 1906 



 

Cultuurhistorisch van waarde als functionele herinnering aan de geschiedenis van de Schiebroekse 

polder. Dit gemaal verving de molengang langs de Wilgenlei 9Zie inleiding). Architectonisch fraai 

vormgegeven.  In een verwante stijl is het woonhuis van de ‘molenaar’ aan de Ringdijk gebouwd.  

 

 
 
Van Bijnkershoekweg 95/97, schoolgebouw, 1965/2010 
 

 

Van Bijnkershoekweg 95/97 1965 Lokhorst, Koldewijn, van Eijk Melanchthon en OIII 

nieuwbouw 

 



 

Tot de bouw van het lyceum in Rotterdam Noord werd in 1963 besloten omdat rekening gehouden 

moest worden met een hoog aanmeldingsgetal. Bovendien barstte het Marnix Gymnasium, dat ook 

tot de vereniging behoorden en aan het Henegouwerplein gevestigd was, uit zijn voegen. 

Het met een fris rode baksteen opgetrokken U-vormige gebouw bestaat uit een hoofdgebouw met 

rijwielberging en garderobe in het souterrain, vestibule, hal bibliotheek en conciërgewoning. Met 

inbegrip van het gymnastieklokaal, de rectorskamer en de dokterskamer op de eerste verdieping, 

bevatte het gebouw in totaal 22 lokalen. De conciërgewoning is inmiddels opgeofferd aan ruimten 

voor de conrector, administratie en vergaderen. 

Dit schoolgebouw van het type middengang-school bezit een aantal uitgesproken kenmerken  van. 

Het geheel in glas uitgevoerde entreedeel scheidt de lokalen van de facilitaire ruimten. Dit glas zet 

zich door in een dakopbouw waarin de handvaardigheidslokalen zijn ondergebracht. Naast de entree 

bevindt zich, verscholen achter enkele heesters een prachtige wandplastiek van  … Ook op de begane 

grond in de hal bepaalt een muurschildering van G. van Iersel. de culturele sfeer van de school. 

 

 
 

 Recentelijk is er een moderne in blauw glazen panelen gevel vormgegeven uitbreiding aan 

toegevoegd, de brugklasvleugel, die desondanks prachtig harmonieert. Een meanderende gang 

verbindt muziekzaal, aula en pauzeruimte op een heldere wijze aan de klaslokalen. 

 

Wilgenplassingel , woningbouw, 1960 
 



 
 

 

4. Melanchtonpark 
 

 

Dit gebied wordt omgeven door de Melanchtonweg (N), de Ringdijk (O), de Erasmussingel (Z) en de 

G.K.van Hogendorpweg (W). De Metrolijn verdeelt dit gebied. In het westen ligt het industrieterrein 

met woningbouw langs de Erasmussingel. Aan de oostelijke kant bevindt zich het mooie 

Melachtonpark en de sportterreinen van Leonidas.  

Aan de noordkant van dit gebied loopt de Melanchtonweg, een prachtige weg met een dubbele rij 

grote bomen (abelen). Het wordt wel de poort van Schiebroek genoemd. Het is een belangrijke 

ontsluitingsweg voor heel Schiebroek, zowel richting Uitweg en als richting G.K.Hogendorpweg. 



 

Waardering objecten 
 

Van Enckevoortlaan 129 , schoolgebouw, 1960 
 

 
Karakteristiek voorbeeld van een modernistische schoolconcept, consequent tot in de kleinste details 
doorgevoerd. Kenmerken: sober, onbedekt materiaalgebruik, geen ornamenten.  
Een moderne variant van een schoolgebouw gesitueerd op het binnenterrein van een typische 70-
jaren verkaveling. De architectonische kwaliteit laat een doordachte betonstructuur zien bestaande 
uit betonnen kolommen, liggers en vloeren en biedt onderdak aan een gevarieerd schoolconcept. 
Grote gevelelementen, bestaande uit hout en glas en soms deels voorzien van  een borstwering, 
dichten de sparingen. De multifunctionele hal ontstaat door het naar buiten schuiven van de 
onderste lokalen.  
  
 

 
 

 



5. Asserweg e.o. 

 

 

Dit gebied wordt begrensd door Wilgensingel (N), Kastanjeplein / Wilgenplaslaan (O), 

Melanchtonweg (Z) en Spoorbaan van de Randstadsrail (W).  

In het noorden ligt de Klaprooshof, gebouwd in de 50-iger jaren, achter de woningen langs de 



Wilgensingel. Ten opzichte van het geheel van Schiebroek is dit een kleine wijk. Stedenbouwkundig is 

het een voorloper van de zogenaamde bloemkoolwijk, meer een woonerf dan een stratenplan. 

Het ligt als een enclave tussen de Wilgensingel, Asserpadsingel en de spoorsloot langs de 

Randstadrail. De woningen aan de Wilgensingel zijn nog voor de oorlog gebouwd met, naar men 

zegt, dezelfde baksteen als het museum Boijmans van Beuningen. 

Als kernpunt van de wijk ligt hier het Kastanjeplein. Het Kastanjeplein is eigenlijk geen plein, maar 

een mooie vijver met een fontein, waar 4 watergangen samen komen: Wilgensingel, Kastanjesingel, 

Wilgenlei en de singel langs het Asserpad. Naast de vijver staat de beeldbepalende Goede 

Herderkerk met toren, kerkplein en nevenruimten. 

(Het lijkt alsof de kerk op een eiland staat. De kerk is alleen toegankelijk via een brug, maar een 

rondje om de kerk lopen is niet mogelijk) 

Het gebied ten westen van de Wilgenplaslaan wordt gekenmerkt door de stedenbouwkundige 

stempelstructuur van de jaren 60: Hofjes met 2-, 3-, 4-laagse woningbouw, galerij en portiekflats, 

veel groen en lange zichtlijnen. Er is een nieuw structuurplan voor dit gebied ontwikkeld. 

Tussen het spoor en de Asserweg staat hoogbouw van Schiehoven / Wilgenplas. Hiervoor worden 

verbouw- / nieuwbouw-plannen ontwikkeld. 

 

Waardering objecten 
 

 

 

Asserweg 356 , Muwi-schoolgebouw naar ontwerp van E. Groosman, 1961 
 

 

Dit is nu een typisch voorbeeld van een schoolgebouw dat volgens de  Muwi bouwmethode, 

ontwikkeld door aannemer Muys & de Winter, in de vijftiger jaren gerealiseerd is. In dit geval is er 

voor het zogenaamde H-type gekozen; een plattegrond waarbij de lokalen aan een centrale gang zijn 

gekoppeld. De opzet is even simpel als doeltreffend. De architectuur, het materiaalgebruik en de 

detaillering zijn bij dit type school in grote mate gelijk. Deze school, eveneens als een aantal 

flatblokken in deze wijk, is ontworpen door architect Ernest Groosman. 



 

Meidoornsingel , naoorlogse portiekflat naar ontwerp van E. Groosman, 1957 
 

 
De portiekflats aan de Meidoornsingel  maken deel uit van een grote bouwstroom van meer dan 

1000 woningen naar ontwerp van Ernest Groosman. De woningen zijn gebouwd volgens het 

zogenaamde Muwi systeem, dat in de jaren 50 is ontwikkeld om snel en goedkoop te kunnen 

bouwen met beton als belangrijkste bouwsteen. Het huidige aanzien van de flats wordt nu bepaald 

door lelijke, platte kunststofkozijnen (hollandnorm), achterstallig onderhoud en dichte portieken- en 

bergingsentrees. Maar als we met behulp van de oude tekeningen het oorspronkelijke ontwerp 

bekijken, zien we een intrigerende gridstructuur van betonnen vloerranden, gemetselde 

gevelvlakken, subtiele kozijnindelingen en balkonhekwerken. Verder valt de sterke ruimtelijke en 

groene situering van de flats op. 

 


