Zomerland
Zomerland is een van de kleinere wijken van IJsselmonde en past in het rijtje met Kreekhuizen en
Klein Zomerland. Het wordt begrensd door de Stadionweg en de John F. Kennedyweg in het
noorden, de Adriaan Volkerlaan in het oosten, de Dwarsdijk en park De Twee Heuvels in het zuiden
en de Kreekkade en Sportdorp in het westen. De wijk werd eind jaren vijftig, begin zestig gebouwd
en bestaat voornamelijk uit koopwoningen.

Na 1945 is het overgrote deel van IJsselmonde gebouwd. De echte groei begon eigenlijk met de bouw van
Sportdorp net voor en tijdens de oorlog. In de vijftiger jaren werden woningen gebouwd ten noorden van de
Van Hoochstratenweg en daarna de ‘301 woningen’ of Sagenbuurt, en het Zomerland.

Sportdorp was er eerst. Daar kwamen Rotterdammers
terecht die door het bombardement dakloos waren
geworden. Zomerland kwam later. Bewoners van
Sportdorp vonden het in Zomerland maar kouwe kak,
door de vrij luxe koopwoningen. Er woonden in het
begin veel mensen die gevaren hebben.
In de beginperiode, vanaf begin jaren ’60, telde
Zomerland aardig wat winkels. Hefbrug-kruidenier
Pot, slagerij Smolders, groenteboer Reijm, een
bloemenzaak van Poot, de speelgoedzaak van Van
Rikxoort, een schilder en behangzaak van Van
Garderen, en de sigarenzaak annex postagentschap
van Beenen.

1

De buurt Zomerland, gebouwd naar een
plan van Granpré Molière, Verhagen en
Kok, bevat het hele scala van woningsoorten: van een villa en eengezinsrijenhuizen tot portieketageblokjes en
galerijflats met 10 woonlagen.
De doelgroep was vooral middenstand.
De overige buurten zijn oorspronkelijk
voornamelijk ontwikkeld met sociale
woningbouw. Anders dan bijvoorbeeld
in Pendrecht en in Zomerland is er in de
rest van Groot-IJsselmonde veel minder
sprake van gemengde woningdifferentiatie

De naam Zomerland is afgeleid van de omstandigheid dat in vroegere tijden het land ‘s winters onder water
stond en zomers droogviel. De straten in Zomerland zijn genoemd naar vroegere hoogwaardigheidsbekleders in en om het historische dorp IJsselmonde. De jaknikkers van de Nederlandse
Aardoliemaatschappij (NAM) hebben lange tijd het uitzicht bepaald in de omgeving van Zomerland.

Het Zomerland is gebouwd op opgespoten land. Het was oorspronkelijk een soort griendengebied. Toen de
grond bouwrijp was, werd begin jaren ’50 eerst de gereformeerde kerk gebouwd en daarna pas de huizen.
Er is in de jaren vijftig nog sprake van geweest dat de huizen moesten worden afgebroken in verband met
de komst van de nieuwbouwwijken.
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