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NA DE OPENING VAN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS ELF JAAR 

GELEDEN KWAM HET ZUIDERZIEKENHUIS LEEG TE STAAN. 

NADAT EERDERE PLANNEN VOOR HERONTWIKKELING WAREN 

GESTRAND, LEEK SLOOP EN NIEUWBOUW DE ENIGE OPLOSSING. 

TE ELFDER URE BLEEK BEHOUD TOCH TE PASSEN IN EEN NIEUW 

PLAN: HET ZUIDERHOF.

Herbestemming 
Zuiderziekenhuis uit  
het vuur gesleept

Martijn Bok (Boei), 
Esther de Rooij (Impact 
Vastgoed), Linda Waals 
(Zuider gymnasium), 
Paul Teunissen  
(gemeente Rotterdam)
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Op de gevel van een statig gebouw aan de 
Groene Hilledijk prijkt in zilverkleurige 
letters de naam Zuider Gymnasium. 
Het zichtbaar gerestaureerde pand van 
baksteen en aluminiumkleurige stalen 
kozijnen heeft helemaal de uitstraling 
van een klassiek schoolgebouw. Dit is 
het Poortgebouw van het voormalige 
Zuiderziekenhuis, geknipt voor een 
tweede leven in onderwijsland. Na de 
voorjaarsvakantie worden de leerlingen 
in de van binnen nagelnieuwe school 
verwelkomd. “Toen we een paar jaar 
geleden de mogelijkheid geboden kregen 
om hier ons gymnasium te vestigen, waren 
onze mensen daar meteen heel enthousiast 
over”, zegt rector Linda Waals. “Dit was een 
droom.”

Maar dat het ziekenhuis uit 1939 dit tweede 
leven zou krijgen, heeft aan een zijden 
draad gehangen, vertelt Paul Teunissen, 
de verantwoordelijk projectmanager van 
de gemeente. Al voordat de fusie met het 
Sint Clara Ziekenhuis zijn beslag kreeg 
met de opening in 2011 van het Maasstad 
Ziekenhuis nabij Station Lombardijen, 
werd een tender uitgeschreven voor 
herontwikkeling van het Zuiderziekenhuis. 
“Dit leidde tot een eerste plan, dat tijdens 
de vastgoedcrisis een paar jaar later spaak 
liep. Na twee jaar meldde zich met SWZ 
Sociale Werkzaamheden Zuidholland 
een nieuwe koper. Deze partij wilde 
volledige sloop-nieuwbouw. Ook begon 
het Maasstad Ziekenhuis, de eigenaar, op 
sloop-nieuwbouw aan te dringen. In een 
emotioneel betoog werd tegen de raad 
gezegd: vanwege de bewakingskosten 
van de lege gebouwen kunnen wij vijf 
verpleegkundigen per maand minder 
aannemen.”

De gemeente was niet voor sloop, vervolgt 
Teunissen, maar helaas lukte het niet om 
tot een haalbaar plan te komen waarbij 
het gehele ensemble van het voormalige 
ziekenhuis behouden zou blijven. De 
gemeenteraad ging daarom node akkoord 
met sloop, maar wel onder het voorbehoud 
dat het Poortgebouw behouden zou 

blijven én dat er nog eenmaal drie (voor 
de Paviljoens) en zes (Carrégebouw) 
maanden gewacht zou worden met sloop. 
Intussen was ook onder buurtbewoners 
de tegenstand gegroeid en diende het 
Cuypersgenootschap een aanvraag voor de 
monumentstatus in. Deze procedure zou 
ook weer zes maanden in beslag nemen. 
In mei 2014 riep de nieuw geïnstalleerde 
gemeenteraad in de motie ‘Vaart maken 
met bescherming Zuiderziekenhuis’ het 
college op voorlopig niet tot sloop over te 
gaan. “Tijdens het uitstel en dankzij de 
unaniem aangenomen motie is alsnog dit 
uiteindelijke plan geboren. Je kunt wel 
zeggen dat het Zuiderziekenhuis net voor 
de sloop is gered.”

SCHADELOOSSTELLING
De partijen achter dit plan voor 
herbestemming en herontwikkeling 
waren Impact Vastgoed (door SWZ 
ingeschakeld), Stadsherstel Historisch 
Rotterdam en BOEi. “Na verkennende 
gesprekken hebben we ons als opdracht 
gesteld: toon aan dat herbestemming 
haalbaar is”, zegt Martijn Bok van BOEi, 
een non-profitorganisatie gespecialiseerd 

Impressie: doorkijk over 
het groene plantsoen 
langs de eengezins- 
woningen naar het 
nieuwe appartementen-
gebouw op de kop van 
het Zuiderhof.
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in herbestemming van cultureel erfgoed. 
Esther de Rooij van Impact Vastgoed 
vertelt: “Met vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen en specialisten van 
de gemeente hebben we drie maanden 
van negen tot vijf in een hok gezeten om 
een haalbaar plan te maken. Als Impact 
Vastgoed namen we stedenbouwkundig 
architect Van Wilsum Van Loon mee. 
Namens BOEi en Stadsherstel namen 
Niels van der Vilst en Arco Boon deel, 
voor de gemeente was onder andere 
Paul erbij. Met elkaar hebben we twee 
planvarianten uitgewerkt. In plan A zou 
alleen het Poortgebouw behouden blijven, 
in plan B het hele ensemble. Plan B had 
veel meer kwaliteit – het historische hart 
van de wijk zou intact blijven – maar er 
konden veel minder nieuwbouwwoningen 
worden gerealiseerd.” Gelukkig bleek 
de Rotterdamse politiek wel te porren 
voor die extra kwaliteit. Plan B werd 
haalbaar doordat de raad instemde 
met een schadeloosstelling (circa 5,7 
miljoen euro) voor de verminderde 
woningbouwontwikkeling.

HISTORISCH ENSEMBLE
“Van het oorspronkelijke 
gebouwenensemble uit 1939 hebben 
we alles wat er later op- en aangeplakt 
is weggehaald”, vertelt Bok over het 
definitieve herbestemmingsplan. Het 
historische ensemble bestaat daarmee uit 
het Poortgebouw met twee zijvleugels, het 
grote Carrégebouw en twee Paviljoens. 
Het Zuider Gymnasium betrekt het 
grootste gedeelte van het Poortgebouw. 
In het Carrégebouw, het voormalige 
hoofdziekenhuis, komen appartementen. 
De Paviljoens zijn heringedeeld tot 
gezinswoningen met tuin; in elk van 
de twee vijftien koopwoningen. De 
werkzaamheden aan het voormalige 
‘interne paviljoen’ vingen in juli 2021 aan, 
de verbouwing van het voormalige ‘besmet 
paviljoen’ volgt binnenkort.
Lang voordat met de renovatie van de 
oudbouw een begin werd gemaakt, 
startte Impact – dat de aandelen van 
SWZ in dit project had overgenomen 
– al de nieuwbouw van twee blokken 
huurwoningen op de rondom vrijgekomen 
gronden; 36 woningen in totaal. “We 
zijn daar op eigen risico mee begonnen,” 
zegt De Rooij, “want in 2017 was de 
woningmarkt nog niet uit de dip. We 
vonden het belangrijk om al iets van de 
kwaliteit van het plan te laten zien.”

ZUILENGANG
De restauratie van de buitenkant van 
het Poortgebouw ging in de zomer van 
2019 van start. “Tegelijk zijn we in nauw 
overleg met de school begonnen met de 
engineering van de inbouw”, vertelt Bok. 
“In eerste instantie was 520 leerlingen 
het uitgangspunt, maar in verband met 
de groei van de school hebben we tijdens 
het ontwerpproces nog kunnen opschalen 
naar een capaciteit voor 650 leerlingen. 
Het is gelukt om in de uitwerking die 
benodigde extra meters te vinden.” Het 
was noodzakelijk één nieuw volume aan 
de oudbouw toe te voegen: de gymzaal, 
haaks op de zuidelijke zijvleugel. Die wel 
door architect Molenaar & Co zorgvuldig is 
ontworpen in een bijpassende stijl.

Impressie: doorkijk  
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(hoofdgebouw van het 
historisch Ensemble 
Zuiderziekenhuis).
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Op de begane grond van de hoofdvleugel 
zijn enkele muren weggebroken, waardoor 
de historische kolommenstructuur weer 
goed in zicht kwam. Een verwijzing naar 
de Griekse stoa, een overdekte zuilengang, 
aldus Waals. Naast lokalen zijn er onder 
meer flexibele ruimten, leerpleinen, 
een toneelzaal, een mediatheek en een 
techniekruimte (in de kelder) ingericht. 
“Alles is ingepast zonder afbreuk te doen 
aan het historische gebouw maar ook 
niet aan ons onderwijsconcept”, zegt 
Waals. Bok: “De inbouw is best wel een 
puzzel geweest. Hier en daar hebben we 
ingrepen moeten doen, maar je kunt het 
oude gebouw nog bijna overal terugzien en 
ervaren.”

CITROËN AMBULANCE
De stalen kozijnen zijn teruggebracht 
naar de originele aluminiumkleur. 
Als thermische maatregel zijn onder 
meer de gevels aan de binnenzijde 
geïsoleerd, zijn voorzetramen aangebracht 
en is het gebouw aangesloten op 
stadsverwarming. De centrale entree 
van het gymnasium bevindt zich in 
de voormalige poortopening in de 
hoofdvleugel die toegang gaf tot een 
binnenterrein en de daaraan gelegen 
Paviljoens en het Carré. De poort, waarin 
oorspronkelijk ook een portiersloge 
stond, is aan beide zijden dichtgemaakt 
met een glasgevel, waardoor het zicht 
op het binnenterrein gehandhaafd is. De 
zijwanden van robuuste natuursteen en 
de klinkerbestrating herinneren er aan 
dat de entreehal vroeger buitenruimte 
was. Blikvanger is een gerestaureerde 
oude Citroën HY ambulance die dienstdoet 
als receptie; een mooie knipoog naar het 
ziekenhuisverleden.

SFEER VAN TUINDORP
Het woningbouwplan, Het Zuiderhof 
genoemd, wordt de komende jaren nog 
een stuk verder uitgebreid. Sloop van de 
naastgelegen Daniël den Hoedkliniek (in 
2018 leeggekomen) schept ruimte voor 
nog eens 243 grondgebonden woningen 
en appartementen. Dit zal het totale aantal 

op de aaneengesloten locaties op circa 475 
brengen. De grondgebonden woningen 
zullen in dezelfde stijl – met gele baksteen 
– worden opgetrokken als in het gedeelte 
van het voormalige Zuiderziekenhuis. Aan 
de noordelijke kop van het gebied is een 
appartementencomplex gedacht en langs 
de Groene Hilledijk drie blokken van vier 
hoog met eveneens appartementen.

Het Zuiderhof gaat een beetje de sfeer 
ademen van tuindorp Vreewijk aan de 
andere kant van de dijk. Net als daar zullen 
de tuintjes worden begrensd door hagen 
– géén schuttingen. Hagen spelen ook een 
rol aan de voorzijde van het gymnasium. 
Restauratiearchitect Joris Molenaar 
vond de plaatsing van fietsenrekken ter 
weerszijden van de ingang zonde, vertellen 
Teunissen en De Rooij. “Maar we moesten 
de fietsen ergens kwijt. Als compromis 
ligt de stalling een halve meter verzonken 
en er komt een hoge haag voor te staan.” 
Een historisch gebouw mag zijn pracht 
etaleren, maar het moet ook met zijn tijd 
meegaan. Dat lijkt voor Het Zuiderhof als 
geheel het geslaagde verhaal.
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