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Public space
In the public flora, you
don’t see a personal
touch, or that the people in the neighborhoods
are very connected with
the parks etc. I’ve been
observing the park and
the playgrounds but they
don’t have a lot of visitors expect from some
people walking their
dog or a few kids playing at the playground.
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Private space of
Vreewijk
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Between the public and
private. Streets of
Vreewijk.
If we leave the park we
think we don’t see green
anymore, except for the
trees that are planted by
humans. But if you look
closely there is a lot of
onkruid. But when really
taking the time to look at
this I’m starting to wonder why we call this OnKruid. We can also try
to see this as something
beautiful nature wants to
create. When there is a
little crack in the stones
or a gap, nature comes
through to say hello. And
some of them are actually quite beautiful and
grow in unique places.
Where it looks like they
found a little pot and protect themselves with that.
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Public space
The influence of sunlight.
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Notes / drawings / interviews / thoughts
made during the CC field research weeks.
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DIGITAL INFORMATION
collected through
different sources on the internet.
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Gemeente
Rotterdam
Stadsdeel
Feijenoord
Coördinaten
51° 53′ NB, 4° 31′ OL
Oppervlakte
207 ha.
Inwoners (2017)
13.885

In Vreewijk bevinden
zich het Ikazia ziekenhuis, het voormalige
Zuiderziekenhuis
en
de Daniel den Hoedkliniek, een instelling gespecialiseerd in oncologie en onderdeel van
het Erasmus MC. Bij
de Grift bevindt zich
de hoofdvestiging van
christelijke scholengemeenschap Calvijn en
tegen de Smeetlandsedijk aan bevinden
zich sportvelden, educatieve tuin (voormalig schooltuincomplex)
De Enk, sporthal de
Enk en handbalvereniging Atomium’61 en
een korfbal vereniging
OZC.
Winkelstraten
zijn de Groene Zoom
en de Groene Hilledijk. Zeker het oostelijk deel van Vreewijk
is voor veel Rotterdammers een geliefde wijk om te wonen.

Eind maart 2007 is Vreewijk door minister Ella
Vogelaar als probleemwijk op een lijst van 40
probleemwijken gezet en
op 7 mei 2007 bezocht
de minister de wijk en
bleef overnachten in een
huis aan de Beukendaal.
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Vreewijk, ook wel tuindorp
Vreewijk, is een wijk in het
Rotterdamse stadsdeel
Feijenoord. De wijk wordt
begrensd door de Strevelsweg/Bree/Breeweg in
het noorden, de Colosseumweg in het oosten, de
Smeetlandsedijk in het zuiden en de Vaanweg in het
zuidwesten.
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Het stratenplan van de
wijk is gebaseerd op het
oorspronkelijke sloten- en
greppelpatroon van de
voormalige polder, de singel langs de Langegeer
was een brede s loot genaamd de Vliet en de
Leede was een hoofdsloot.
De vliet ontstond in de 15e
eeuw en vormde de grens
tussen het baljuwschap
Putten in het westen en het
baljuwschap Zuid-Holland
in het oosten.

City / Circle __
Research by Marieke van Schijndel

Vreewijk is opgezet als
een dorp en wordt gekenmerkt door veel groen. In
het centrum ligt, zoals een
clichématig dorp betaamt,
De Brink. Voor circa 240
woningen werd het stratenplan ontwikkeld door
Berlage en Granpré Molière maakte het stratenplan
voor de overige 4000 woningen. De huizen werden
ontworpen door Granpré
Molière, J.H. de Roos en
W.F. Overeijnder.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

In 1919 werden de
eerste woningen opgeleverd. Het laatste
deel, ten oosten van de
Dordtsestraatweg, werd
tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleverd.
Er gaat een gerucht dat
er in Vreewijk gifgrond
gedumpt is. Mogelijk is
deze afkomstig uit de uitgebaggerde havens in
de stad. Anderen zeggen
dat het afkomstig is uit
het rangeerterrein toen
het werd opgebroken.

https://het-portaal.net/project/
havensteder-vreewijk-kroniek-van-een-herstructurering

Een nieuwere theorie is
dat de grond afkomstig
is uit Barendrecht. Toen
daar de kassen werden
opgebroken, zou de
grond gebruikt zijn voor
de ophoging van de polder. Op deze grond zijn
pesticiden
verspreid,
die nu wellicht onder de
huizen van Vreewijk liggen. Op 18 juni 1966
bezocht Granpré Molière
Vreewijk ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan.

Begin jaren 80 van de
vorige eeuw werden de
Olmendaal en de Meiendaal, aan de zuidkant
van de Groene Zoom
gerenoveerd en werden de huizen vergroot.
Begin jaren 90 werden
gedeeltelijk de Beukendaal, Berkendaal, Eikendaal,
Frankendaal,
Berkendaal, Iependaal
en
Olmendaal
afgebroken en vervangen
door nieuwbouw: de
“Nieuwe
Dalenbuurt”.
Doordat de huizen ruimer waren dan de oorspronkelijke
woningen
kwam de Eikendaal hierbij te vervallen; alleen ten
Noorden van de Beukendaal ligt nog een klein
stukje Eikendaal. In 2003
en 2004 werden ook delen van de Langegeer,
Meiendaal,
Kortewelle
en Langewelle aan de
noordkant van de Groene
Zoom afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

“Com.wonen”, de grootste woningcorporatie in
de wijk, heeft plannen
om 85 woningen in het
gebied Bree/Maarland te
slopen en te vervangen
door ouderenwoningen.
De bestaande woningen
zijn volgens de woningcorporatie
verouderd
en zouden wateroverlast, vocht, schimmels
en scheurvorming in de
gevels vertonen; renoveren is volgens hen te
kostbaar. Tegen deze
sloop is protest gerezen,
zo is onder andere een
actiecomité
opgericht.
Com-wonen wordt beschuldigd al in de tweede helft van 2006 ten
onrechte begonnen te
zijn met ‘uitverhuizen’.
Het
herstructureringsproces wordt vastgelegd in een filmserie.
Het Rotterdamse tuindorp Vreewijk is al bijna honderd jaar oud en
staat aan de vooravond
van
een
ingrijpende
herstructurering. Stapje
voor stapje komen woningcorporatie, gemeente en wijkbewoners tot
een gezamenlijk plan
voor verbetering en vernieuwing van de wijk.
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Het Portaal en BuroB
volgen dit proces, houden
interviews met de
betrokken partijen en
dragen ervaringen en leringen vanuit vergelijkbare
projecten aan. Elke twee
á drie maanden wordt een
korte film gemaakt waarin
steeds een mijlpaal, kwestie of thema centraal staat.
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https://het-portaal.net/project/
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Eind 2007 kondigden de
gemeente Rotterdam en
woningcorporatie Havensteder de sloop aan van
1300 woningen in het Rotterdamse Vreewijk. Dit besluit stuitte op veel verzet,
negativiteit en wantouwen
bij de bewoners van het
bijzondere tuindorp. Het
Portaal en BuroB stelden
Havensteder voor om het
proces van plan- en besluitvorming door middel -

Feijenoord
City
/ Circle__
__
Tuindorp Vreewijk
Research by Marieke van Schijndel

van film te ondersteunen
om daarmee de transparantie in het proces en de
dialoog tussen partijen te
versterken.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

https://het-portaal.net/project/
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Ze maakten iedere twee
á drie maanden een korte film over het proces
rond de vernieuwing van
de wijk. We laten zien hoe
de betrokken partijen samenwerken aan een nieuwe toekomst voor Vreewijk, welke hindernissen zij
moeten nemen en welke
resultaten er worden geboekt.
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In iedere film staat er een
mijlpaal, thema of nieuwe
kwestie centraal.

Municipality __ Rotterdam
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De prijs van succes
(2015)
Dit voorjaar startte corporatie Havensteder met een
ingrijpende renovatie van
twee straten in tuindorp
Vreewijk, als pilot. Inmiddels worden de eerste woningen opgeleverd aan
terugkerende en nieuwe
huurders. Bij vriend en vijand is enthousiasme voor
de uitstraling van de woningen; sommigen spreken zelfs van monumentaal
eerherstel van het tuindorp.
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Echter, de financiële armslag van Havensteder staat
een dergelijke kwaliteitsrenovatie voor de rest van
de wijk niet langer toe. Wat
nu?

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

https://het-portaal.net/project/
havensteder-vreewijk-kroniek-van-een-herstructurering

Goedschiks en
kwaadschiks (2012)
Zo’n 400 tuinen in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk worden door bewoners
verwaarloosd. Een doorn
in het oog van corporatie
Havensteder, die zowel
nieuwkomers als zittende
huurders nadrukkelijker tot
groen gedrag wil aansporen. In deze film volgen we
opbouwwerkster Liesbeth
van Wifferen -
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die namens de corporatie op huisbezoek gaat bij
een bewoner: “Ik begrijp
wel waarom uw tuin door
de Tuinkeuringscommissie
als onverzorgd is aangemerkt”. Ook praten we met
Anne Ageeth Slegtenhorst,
manager wijkteam Vreewijk bij Havensteder: “Het
is ons nu echt menens met
de aanpak van verwaarloosde tuinen in het
tuindorp”.
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https://het-portaal.net/project/
havensteder-vreewijk-kroniek-van-een-herstructurering

De gezichten van
Vreewijk.
Vreewijk is een wijk voor
jong en oud, arm en rijk,
blank en met een kleurtje,
hoog en laag opgeleid,
alleenstaand en met kinderen. Een wijk die vaak
geroemd wordt om zijn
hechte sociale structuur.
De portretten worden niet
alleen ingezet om ervaringen in Vreewijk te delen
met anderen
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met anderen maar juist ook
om mensen in Vreewijk te
inspireren, te betrekken, uit
te nodigen deel te nemen
en te reageren. Uiteraard
zonder de verplichting dat
iedere bewoner zich voor
zijn wijk moet inzetten.
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Feijenoord __
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Ooit stond het tuindorp
symbool voor niets minder dan een utopie. Een
zelfvoorzienende
gemeenschap, die in alle
opzichten het tegenovergestelde was van
de smerige en krappe
arbeiderswijken
van
de negentiende eeuw.
Het idee ontstond in Engeland, waar Ebenezer
Howard eind negentiende eeuw zijn ideaal van
de ’tuinstad’ lanceerde. In de praktijk bleek
het lastig zo’n zelfvoorzienende,
middelgrote
stad uit het niets op te
trekken. Maar als ’tuindorp’ werd het idee erachter wel populair bij
de
stadsuitbreidingen.

https://www.trouw.nl/home/tuindorpen-ontstonden-uit-idealisme~aa6d2529/

Ook in Nederland, waar
zo’n 80 à 90 tuindorpen
gebouwd werden, vooral
in de periode 1915 - 1925.
Aanvankelijk vanuit idealistische overwegingen.

De grond was er in privé-eigendom, ieder huis
had een eigen moestuintje, en er waren veel
kleinschalige voorzieningen, zoals scholen en
verenigingsgebouwen.
„Maar op een gegeven
moment was het tuindorp ook gewoon het
gangbare model voor
stadsuitbreidingen
geworden. Toen verdween
dat idealisme een beetje”, vertelt sociaal geograaf Harm-Jan Korthals
Altes, die promoveerde
op het tuinstadmodel
en er het boek ’Tuinsteden – tussen utopie en
realiteit’ over schreef.
Hoewel bewoners er nog
altijd met plezier wonen,
zijn de afgelopen jaren
veel tuindorpen geconfronteerd met plannen
voor
herstructurering.
„Deels komt dat doordat de corporaties zo
groot zijn geworden”,
legt Korthals Altes uit.
„Vroeger had Vreewijk
zijn eigen woningbouwvereniging.
Later
is
die gefuseerd met de
woningbouwvereniging
van Lombardijen, en inmiddels is die weer opgegaan in de regionale
moloch
Com.Wonen.
Maar zo’n grote corporatie heeft niet altijd het
juiste gevoel voor de
historie van een wijk.”

Vaak is het evengoed onontkoombaar dat er iets
gebeurt. Korthals Altes:
„Tuindorpen zijn meestal
niet voor de eeuwigheid
neergezet. In Amsterdam
werden rond 1920 Vogeldorp en Disteldorp gebouwd. Die huizen waren
toen bedoeld als tijdelijke
oplossing, voor vijftien
jaar.” Logisch dus, dat
er in de jaren negentig
nagedacht werd over het
neerzetten van nieuwe
huizen. Maar bewoners
kwamen succesvol in actie tegen de sloopplannen, en in plaats daarvan
werd er gerenoveerd.
Ook elders werd na zulke
bewonersprotesten afgezien van sloop. Het tuindorp Heijplaat, eveneens
in Rotterdam-Zuid, zou
eigenlijk gesloopt worden, net als het Utrechtse
tuindorp
Zuilen.
Inmiddels zijn die plannen van tafel, en wordt
er
gerestaureerd.
Maar ook zonder integraal te restaureren zijn
er volgens Korthals Altes allerlei oplossingen
mogelijk. „In Knutteldorp in Deventer moest
ook iets gebeuren. Daar
hebben ze het grootste
deel wel gesloopt, maar
de
stedebouwkundige
structuur helemaal intact gelaten, net als een
paar markante gebouwen. Alles in goed overleg met de bewoners.”
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Tuindorpen ontstonden
uit idealisme HOME
Seije Slager– 4 juni 2008
Veel Nederlandse tuindorpen worden na tachtig jaar
een beetje sleets. Maar er
zijn ook voorbeelden van
succesvolle restauratie
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Tuindorp (wijk)
Een tuindorp of tuinwijk is
een term voor een specifieke vorm van Europese stedenbouw. Ze verwijst naar
stadswijken met een typisch dorps karakter. Veel
tuindorpen zijn gebouwd
vanaf de jaren twintig van
de twintigste eeuw, om
een tegenwicht te bieden
aan de verpauperde arbeiderswoningen van grote
steden. Soms werden zij
opgezet door sociaal voelende ondernemers, -
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andere tuindorpen zijn gebouwd door woningcorporaties of gemeenten.
Het is vaak een variant op
het tuinstadmodel, maar
dan bescheidener uitgevoerd als onderdeel van
een grote(re) stad in plaats
van een opzichzelfstaande nieuwe gemeenschap.
Tuindorpen werden ook
opgezet als nieuwe buurten in dorpen, bijvoorbeeld
om arbeiders van een nabijgelegen fabriek te huisvesten.
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https://www.trouw.nl/home/tuindorpen-ontstonden-uit-idealisme~aa6d2529/

Bouwgeschiedenis: In
1913 werd door een twintigtal Rotterdamse notabelen de NV ‘Eerste RotterdamWWsch Tuindorp’
opgericht met als doel het
huisvesten van armere arbeidersgezinnen in goedkope, degelijke huizen. De
NV verkocht aandelen en
gebruikte staatsleningen
om landbouwgrond te kopen en de bouw van woningen te financieren.
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In 1916 is daarnaast de
NV Maatschappij voor
Volkshuisvesting ‘Vreewijk’ opgericht als bouwonderneming/aannemer
die aanspraak kon maken
op staatssteun volgens de
woningwet. Tussen deze
ondernemingen en de gemeente is continu onderhandeld over het financieren van de woningen en de
openbare voorzieningen.

Municipality __ Rotterdam
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Rijksarchitect H.P. Berlage
werd eind 1913 gevraagd
het eerste ontwerp voor
de tuinvoorstad Vreewijk
te maken. Dit stratenplan
werd daarna ingevuld met
circa 8 woningbouwcomplexen van 100 tot 200
woningen die werden uitgewerkt door de architectenbureaus Granpré Molière Verhagen Kok en De
Roos & Overeijnder. Tot de
Tweede Wereldoorlog zijn
door deze bureaus totaal
17 complexen gebouwd.
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Stedenbouwkundige
context: Na het eerste
stedenbouwkundige plan
van Berlage heeft, op
zijn advies, het bureau
Granpré Molière Verhagen Kok het verdere
stedenbouwkundige ontwerp voor zijn rekening
genomen. Stratenpatronen werden afgeleid van
de telkens aangekochte
gronden en er werd een
duidelijke hiërarchie aangebracht tussen ruime
hoofdaders langs water
voor verkeer en groen en
smallere zijstraten met
een trottoir aan slechts
één zijde.
Bijzonder is een plan
voor aanleg van verschillende hagen en bomen
om plekken een eigen
karakter te geven. Er
werd vanaf 1924 toegezien op het onderhoud
van privé-tuinen door een
eigen tuinencommissie.

Voorzieningen: WC en
keuken, vliering voor
wasdrogen, een vóór- en
ruime achtertuin en veel
openbaar groen voor de
deur. Aantal kamers en
woonoppervlakte: 6 kamers en zolder (in 1918
genoeg voor totaal 10
slaapplaatsen), totaal 82
m2. Constructie: Traditioneel, fundering op staal.
Renovatie: In de jaren
zeventig en tachtig zijn
bijna alle 5700 woningen in Vreewijk door
verschillende architectenbureaus gerenoveerd
(aangepast aan de eisen uit die tijd). In 2008
is de 88-jarige bewoner
van het eerste uur overleden en is deze woning
door Museum Rotterdam
en
woningbouwcorporatie Havensteder als
‘museum’ ingericht. LvZ
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https://www.youtube.com/watch?v=v_afCktY5CA

“Tuinen verloederen in
Tuindorp Vreewijk”
RTV Rijnmond
Gepubliceerd op 22 okt.
2018
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Dit hoort gewoon niet, je
zal er maar naast wonen.&quot; De verwaarloosde
tuin met roestige wasmachine en onkruid doen de
80-jarige Bep Spruit pijn
aan haar ogen. En dat in
het Rotterdamse Vreewijk,
dat zich een heus tuindorp
mag noemen.Wie in Vreewijk een huis huurt, tekent
in de meeste gevallen ook
voor goed tuinonderhoud.
Lukt dat zelf niet meer, dan
is er in veel gevallen tegen
een zachte prijs hulp te
krijgen.
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Desondanks laten steeds meer bewoners de
zaak versloffen, tot ergernis van buurtbewoners
als Bep Spruit.De echte Vreewijkse heeft wel een
verklaring. &quot;Een tuin bijhouden kost geld.
Men heeft vaak geen gulden over voor de tuin. Er
komen hier de laatste jaren veel sociale minima wonen. Ik begrijp hun probleem, maar ook met minimale middelen kun je er wat aan doen.&quot;Spruit stelt
stevige maatregelen als ze een andere verwaarloosde tuin ziet. &quot;Dit kan niet. Als je hier niets aan
doet, mag je er wat mij betreft uit. Voor ieder huis zijn
hier zo acht anderen. Als ze tenminste wél hun tuin
bijhouden.&quot;Van flat naar VreewijkBewoonster
Els de Winter staat lekker te snoeien als Spruit en verslaggever Maurice passeren. Ze kwam van een flat,
had weinig te besteden, maar ging destijds aan de
slag met tweedehands spullen. Spruit prijst haar instelling. Inmiddels heeft De Winter het virus te pakken en is ze in het bezit van heuse groene vingers.

https://www.youtube.com/watch?v=v_afCktY5CA

& quot;U heeft het helemaal. Dat zie ik meteen.
U bent een voorbeeld&quot;, zegt Spruit. De Winter
vertelt dat ze het even heeft moeten leren, maar dat
ze werken in de tuin de loop der jaren echt leuk is
gaan vinden. Haar tuin is een combinatie van groen
en beeldkunst. Uiteraard voorzien van een heg, zoals
dat is voorgeschreven. Een schutting past eigenlijk
niet in het tuindorp.Hoe het ook zij, Vreewijk is nog altijd een oase van groen op zuid. Wie slentert langs
de singels krijgt vanzelf een gevoel van ontspanning
en rust over zich. Toch waarschuwt Spruit: &quot;Ik
ben pessimistisch over de toekomst. Het is nu twaalf
uur. Wil je deze wijk redden, dan zul je nu in moeten
grijpen.&quot;RTV Rijnmond doet deze hele wijk verslag van wat de inwoners van Vreewijk bezig houdt.
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Handelingsperspectief
wijk Vreewijk
“Vreewijk; De mooiste tuin
van Rotterdam”
Dorps wonen met de
gemakken van de stad.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

file:///Users/mariekeschijndel/
Downloads/Folder_Vreewijk_150601%20lowres%20(1).pdf

Vreewijk is een unieke
wijk in Rotterdam. Het
prominente en bekendste deel van de wijk is
het Tuindorp met beschermd stadsgezicht.
Dit handelings-perspectief beslaat echter de
hele wijk en maakt onderscheid tussen dorpsbuurten en de meer
stedelijke buurten. Vreewijk is één van de wijken
in Feijenoord en heeft nu
circa 13.400 inwoners.
In de loop van de tijd is
Vreewijk verder gegroeid
naar zijn huidige omvang
via de Dordtsestraatweg
tot aan de Vaanweg en
het
Motorstraatgebied
bij
Zuidplein.

Geschiedenis Tuindorp
Vreewijk. Tuindorp Vreewijk is een burgerinitiatief van de bankiers
Van der Mandele, Mees
en de notaris Dutilh en
raadslid Van Ravesteyn.
Het is een van de vroegste voorbeelden van
een tuindorp in een stad.
Het stedenbouwkundige
plan was van Berlage
(1914). De woningbouw
werd opgedragen aan
het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok
én De Roos en Overeynder. De eerste woningen
in Vreewijk zijn in 1916
gebouwd. Vreewijk was
vanaf het begin een geliefde plek om te wonen,
vooral voor ambtenaren en beter betaalde
arbeiders.
Buitenlucht
en een gezonde leefomgeving
droegen
bij aan het levensgeluk van de bewoners.
Vreewijk heeft een
vooraanstaande plaats
in
de
geschiedenis
van de Nederlandse
stedenbouw en architectuur als een van de
eerste en grootste tuindorpen van ons land.
Tuindorp Vreewijk is in
2007 door het ministerie
van OCW aangedragen
als beschermd stadsgezicht. De gemeente
ook nog eens bijna 300
adressen in Tuindorp
Vreewijk
als
monument
aan.

In februari 2012 wees
staatssecretaris
Zijlstra Tuindorp Vreewijk
aan
als
beschermd
stadsgezicht. In mei
2014 wees het Rijk en
de gemeente ook nog
eens bijna 300 adressen
in Tuindorp Vreewijk als
monument aan. Het profiel van het tuindorp is
een aaneengesloten gebied van voornamelijk
lage
eengezins-woningen, dat door de vele
tuinen, de rijke beplanting van straten en binnenterreinen een landelijke indruk maakt. Zo’n
omgeving trekt een bepaald type bewoners:
mensen die hechten
aan de rustige en groene woonomgeving, aan
de
kleinschaligheid
en een betrokken omgang met medewijkbewoners. Begrippen als
netjes, rustig en vertrouwd horen bij Vreewijk.
De oorspronkelijke Vreewijker werd niet zomaar toegelaten tot de
wijk. Daarvoor gold een
strenge selectie. De
laatste decennia is er
een instroom geweest
van
nieuwe
diverse
groepen in Vreewijk. De
leefstijl van de traditioneel
ingestelde Vreewijkers en
de nieuwe groepen botst
soms. Vooral in de manier
waarop mensen met hun
tuin omgaan wordt dat
zichtbaar.
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Groen
Er is relatief veel groen in
en òm Vreewijk te vinden.
Behalve de openbare ruimte zijn ook de prive tuinen,
groene binnenhoven
en achterpaden karakteristiek voor het Tuindorp-gevoel van Vreewijk. Wel is
het groen in de loop der
jaren onder druk komen te
staan en aan slijtage onderhevig.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

Het is niet voor niets
dat dit Handelingsperspectief de ondertitel
‘Dorps wonen met de
gemakken van de stad’
heeft. De wijk heeft ook
een tweetal meer stedelijke buurten. Zij vormen
de overgang vanuit het
Tuindorp naar de stad
en stedelijke voorzieningen, zoals Zuidplein.
Motorstraatgebied
Het
Motorstraatgebied
ligt tussen het stedelijke Zuidplein en de rustige delen van Vreewijk.
Het gebied heeft het
afgelopen
decennium
een transformatie doorgemaakt naar een meer
hoogwaardige en stedelijke mix met een nadruk
op zorg en onderwijs,
waaronder
voorzieningen zoals het Ikaziaziekenhuis, en een nieuw
gebouwd ROC’s sporthal
en zorghotel. Het gebied
kent een grootstedelijke
dynamiek. Mensen wonen in deze buurt anoniemer dan in de rest van
Vreewijk. Het gebied
ligt aan de Valkeniersweide maar is daar
slecht mee verbonden.

Zuiderziekenhuis
Midden in de wijk ligt het
voormalige Zuiderziekenhuis. Het complex wacht
op herontwikkeling. De
oudere delen van het
complex vormen een
karakteristieke set van
gebouwen. Nu is het
Ziekenhuis-terrein
niet
verbonden met de rest
van de wijk, het is een
afgesloten enclave. Gezien de ligging is dit
een gemiste kans. Op
dit moment wordt nog
onderzocht hoe de herontwikkeling van het
Zuiderziekenhuis
vorm
krijgt. Het maken van
een uniek en hoogwaardig woonmilieu met een
eigen karakter is een belangrijk aandachtspunt.
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Landbouwbuurt
Deze buurt vormt de entree van
het Tuindorp vanaf Zuidplein.
Dit is op dit moment de zwakste
woonbuurt. Particuliere eigenaren
en Havensteder hebben hier ongeveer evenveel bezit. Er is relatief veel huisvesting aan bijzondere doelgroepen. Er heeft voor een
deel nieuwbouw plaats gevonden,
maar voor deel ligt de beoogde
nieuwbouwlocatie nog braak. Er
staat in de omgeving een aantal
panden die de buurt ontsieren,
die deels eigendom zijn van Havensteder en deels van
particulieren zijn.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

Sociaal-Economische
structuur en Voorzieningen.
Kenmerkend voor Vreewijk
is de sterke sociale structuur. Een plek voor ontmoeting is bijvoorbeeld het
Buurthuis de Brink.
Daarnaast is er het Vreewijkhuis voor persoonlijke
hulpvragen en informatie
over de wijk.
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Op het gebied van onderwijs zijn er voldoende basisscholen in de
buurt, bovendien trekt
scholengemeenschap
Calvijn veel jongeren uit
Vreewijk en omliggende wijken. Voor Rotterdamse begrippen zijn
er veel sport- en recreatievoorzieningen: tennisbanen, manege, korfbalvereningingen, Sporthal
de Enk. Ook in het
Motorstraatgebied
is
een concentratie van
voorzieningen, bedrijven
en scholen te vinden,
met name de medische
sector is in dit gebied
sterk
vertegenwoordigd. Aandachtspunt is
dat de jeugd in Vreewijk
het relatief slecht doet
wat betreft schooluitval en startkwalificaties.

In het Tuindorp vinden
we tientallen winkelpanden. Het belangrijkste cluster is de Groenezoom. Hier zijn de
dagelijkse voorzieningen
zoals een supermarkt,
bakker, slager en vishandel te vinden. Dit cluster
heeft een belangrijke
functie voor de wijk. Langs
de Groene Hilledijk staat
gezondheidscentrum ’t
Slag met de bibliotheek.
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Ook vinden ze een manier van samenleven die
past bij stedelijk georiënteerde gezinnen. Deze
gezinnen herkennen zich
in het groene, karaktervolle en intieme karakter van dit dorp in de
metropool
Rotterdam.
Hieronder noemen we
de waarden die horen
bij Vreewijk. Gezamenlijk
gaan partijen die de komende jaren versterken.
1. Groen en Duurzaam
De groene privétuinen
gebruiken we als karakteristiek element van de
wijk door tuinieren als de
dominante levensstijl in
Vreewijk te positioneren.
Deze tuinen zijn open met
lage hagen voor en achter en met een behoorlijk
groot groen oppervlak
van de tuin. Dit bevordert
onderling contact en het
gevoel van veiligheid. Bovendien stimuleren partijen in de wijk bewoners
goed voor hun tuin te
zorgen. De binnenhoven
worden
groene
ontmoetingsplekken met
een open karakter waar
kinderen veilig kunnen
spelen.

De gemeente draagt
zorg voor een authentieke en groenere
inrichting van de woonstraten, de lange lijnen en het omliggende
groen. Daarbij is het de
wens tot ontwikkeling
van de Enkzone tot een
toegankelijker en groener
aaneengesloten
“common green”, waar
het gevoel van de grote
vrije ruimte centraal staat
en contrasteert met de
meer intieme sfeer van
de Vreewijkse straten.
Onder meer door subsidies zoeken Havensteder
en gemeente naar manieren om het Tuindorp meer
duurzaam te maken.
2. Betrokken bewoners
De groene woonomgeving van Vreewijk biedt
een haast dorpse plek
aan betrokken bewoners.
Bewoners kunnen hun
leven lang blijven wonen
in de wijk, op een manier
die bij hun levensfase
past. Voor zowel gezinnen als senioren is aandacht en ruimte. Tuinleven is ook een aanjager
van het sociale leven. Het
is een wijk waar je werk en
kansen vindt. Bewoners
zijn trots op het unieke
karakter van het tuindorp.

3. Dorps voorzieningenniveau Detailhandel en
voorzieningen zijn ondersteunend aan de
dorpse identiteit. Voorzieningen
voor
eerste
levensbehoeften,
onderwijs en zorg zijn
in de wijk te vinden. De
voorzieningen staan onder druk, maar op dit
moment is er een buurtwinkelcentrum met basisvoorzieningen
aan
de
Groenezoom
en
een cluster van zorg
en
dienstverlening
rondom ’t Slag en
de
Groene
Hilledijk.
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De huidige bewoners van
Vreewijk zijn zeer tevreden
over hun wijk. In de toekomst is Vreewijk ook voor
nieuwe groepen bewoners,
waaronder de middenklasse met opgroeiende
kinderen in Rotterdam
een positieve keuze. Daar
vinden ze huizen en een
woonomgeving die past bij
hun woonwensen.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

4. Beschermd stadsgezicht en monumenten
In het verbeterprogramma is de basis van de
afspraken over de verbetering van de wijk (1327
eenheden) vastgelegd.
De basis is ‘behoud,
tenzij’. Door de monumentaanwijzing in 2014
zijn de belangrijkste stedenbouwkundige lijnen
als Rijksmonument aangewezen. De gemeente
wees een aantal belangrijke gebouwen aan als
gemeentelijk monument.
In de aanpak kiezen we
voor behoud van typische laagbouw met tuin,
nauwkeurige
toepassing van materialen en
waar mogelijk, behoud
van
oorspronkelijke details in, om
en
aan
woningen.
Na de aanwijzing van
het Tuindorp tot beschermd
stadsgezicht
is het bestemmingsplan
uit 2010 conserverend
van
karakter.
Zowel
voor de buitenruimte
als voor de architectuur
is een supervisor aangewezen die de plannen toetsen en een adviserende rol hebben.

Motorstraatgebied
Er ligt een wens voor een
verdere
transformatie
naar gemengd stedelijk
gebied. Daarin is het van
belang om de kwaliteit
van de buitenruimte en
ook relatie met het park
verder te versterken. Dit
kan door hier het gemengde milieu aan de
zuidkant van het gebied
te richten op het park.
Nu is er nauwelijks levendigheid in het gebied, terwijl de aanwezige voorzieningen, zoals
het Ikazia ziekenhuis,
scholen en toekomstige studentenhuisvesting
kansen bieden om de
levendigheid
te
vergroten. Er liggen in het
gebied
kansen
voor
combinatie met zowel
senioren- als voor jongerenwoningen
vanwege
de nabijheid van veel
voorzieningen en OV.
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Landbouwbuurt
De Landbouwbuurt is heel interessant gelegen. Het is een
van de entrees van Vreewijk en
ligt op grens tussen tuindorp
en stads milieu, in de directe nabijheid van bijvoorbeeld OV
voorzieningen. De komende jaren gaan gebruikt worden om de
kwaliteiten van de locatie te onderzoeken en op basis daarvan
de wijk verder te ontwikkelen. Dit
heeft vooral betrekking op het beheer en uitstraling van de buurt.
Bovendien is er het streven vanuit NPRZ om de uitstraling van de
particuliere voorraad in de
Landbouwbuurt te verbeteren.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

Terrein
Zuiderziekenhuis en omgeving Op dit
moment ontstaat er een
grote
ontwikkelopgave in de omgeving van
het Zuiderziekenhuis. Er
worden meerdere scenario’s uitgewerkt in 2015,
handhaving of sloop van
de vleugels en hoofdgebouw van het historisch
ensemble zijn hierbij
de belangrijkste variabele. In latere fases worden
waarschijnlijk ook het
Westelijk gelegen schoolgebouw en het oostelijk
gelegen
ziekenhuisgebouw van de Daniel
den Hoedkliniek tot woningbouw omgevormd.

Randen van Vreewijk
De Strevelsweg is een
belangrijke route voor
doorgaand verkeer en
wordt samen met Bree
en Breeweg getypeerd
als stadsboulevard. Dit
profiel begrenst de wijk.
Ze is zowel van belang
voor de ontsluiting van
de stad als voor de achterliggende wijken. De
directe context is stedelijk woongebied met
incidentele winkels en
voorzieningen op de begane grond. Deze drukke rand zorgt voor luwte in de woongebieden
erachter. De stedelijke
georiënteerde groep met
kleine huishoudens met
lage inkomens zet hier
haar eerste stap op de
woonladder.

De Vaanweg is een
parkway. Deze typologie is gekoppeld aan
de tuinsteden. Het zijn
ontspannen parkachtige
vormgegeven
ruimten.
De parkways hebben
een vlak profiel, zonder adressen, met een
gescheiden fiets- wandel en autostructuur.
Kenmerkend zijn het geringe aantal afslagen.
De profielen zijn uitzonderlijk breed en de wanden worden gevormd
door groen ingeklede
woonwijken of losstaande voorzieningen. Voor
Vreewijk is groene inkleding van de Vaanweg
een
aandachtspunt.

City / Circle __
Research by Marieke van Schijndel

Een sterk Tuindorp Vreewijk heeft invloed op Zuid
als geheel. Daarom is het
belangrijk dat de oorspronkelijke kwaliteit van
Tuindorp Vreewijk opgepoetst wordt en dat deze
kwaliteit van de wijk zichtbaar is in Rotterdam.
Hiertoe dient het hergebruik van karakteristieke,
leeggekomen panden voor
functies die passen
bij de (de behoeften van
de) wijk.
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Feijenoord __
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___ 2019

Ook is het belangrijk dat
de wijk ruimtelijk goed
verbonden is met haar
omgeving en dat de
randen verbeteren. De
komende jaren richt de
inzet zich op het Verbeterprogramma Vreewijk,
de ontwikkeling van het
Zuiderziekenhuisterrein, de verbetering van
de Landbouwbuurt en
het Motorstraatgebied.
Vreewijk staat in de toekomst voor een brede
groep
Rotterdammers
bekend als aantrekkelijke plek om te wonen.
Ook bewoners van Vreewijk die een stap willen
maken in hun wooncarrière kunnen in de toekomst in hun wijk terecht.
Beschermd
stadsgezicht Tuindorp Vreewijk
Binnen het beschermd
stadsgezicht
Tuindorp
Vreewijk speelt de komende jaren in een
aantal
buurten
een
tweeledige aanpak: woningen en buitenruimte
Gemeente en corporatie en bewoners hebben
hiervoorsamen
kaders
ontwikkeld. Daar wordt nu
uitvoering aan gegeven.

In de eerste jaren
wordt
gewerkt
aan
de
Valkeniersbuurt.
Daarna volgt de Vlieger
en Buurt 9. In totaal pakt
Havensteder ca. 1300
woningen aan. Havensteder zoekt per buurt
binnen de beschikbare
financiële middelen naar
de beste combinatie
van renovatie en vervangende
nieuwbouw.
Het
uitgangspunt
is ‘behoud, tenzij’. De
beste combinatie moet
leiden tot een duurzame
bouwtechnische oplossing, een stap in de cultuur-historische kwaliteit,
geleidelijke differentiatie
én een impuls in de kwaliteit van het privégroen.
Voor het groene karakter zijn behalve de prive
tuinen ook de inrichting
en uitstraling van de collectieve en openbare
buitenruimten van belang. De aanpak van de
buitenruimte is daarmee
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.Voor de
openbare ruimte zoekt
de gemeente binnen de
beschikbare
middelen
naar de beste combinatie van aanpak bestrating, openbaar groen,
parkeren en straatmeubilair. De basis van de
groenaanpak is het Masterplan
Buitenruimte.

Hierin
zijn
voor
het
beschermd
stadsgezicht
vier
opgaven
geformuleerd:
1. Herstel van de kwalitatief betere (authentiek) en
groenere inrichting van
alle straten in Vreewijk
2. Naast de Valkeniersweide ook ontwikkeling
van dee Enkzone tot
een toegankelijker en
groener
aaneengesloten “common green”
3. Het stimuleren van
bewoners om via hun
tuin een bijdrage te
leveren aan de groene tuindorpsfeer van
Vreewijk
4. Versterken en op peil
houden van het aaneengesloten stelsel van
achterpaden en binnenhoven, De totaal aanpak
van woningen en buitenruimte in deze 3 buurten
van de wijk geeft de hele
wijk een grote impuls.
Havensteder werkt binnen
het
beschermd
stadsgezicht ook aan de
uitbreiding van het verkoopprogramma
van
het bestaande bezit.
Daarbij zoeken we naar
een goede manier om
de
cultuurhistorische
kwaliteit en de kwaliteit van het groen zoveel mogelijk te borgen.
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Havensteder ontwikkelt een
manier om betrokken Tuindorp-bewoners te vinden
voor de sociale huurwoningen (binnen de regels van
de nieuwe huisvestingswet). Met nieuwe huurders
maakt Havensteder
via een clausule afspraken
over tuinbeheer.

Municipality __ Rotterdam

Feijenoord __
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Daarnaast verhuurt Havensteder meer woningen in de vrije sector. Zo
komen huishoudens met
een modaal inkomen ook
aan bod in Vreewijk. Met
deze interventies werken we aan geleidelijke
differentiatie van Tuindorp Vreewijk. De Vaan
en
Dalenbuurt-Noord
In de overige Tuindorp-buurten ligt de focus sterk op beheer o.a.
door inzet op goede privétuinen via de tuinclausule. Het verkoopbeleid
van Havensteder wordt
uitgebreid in de Vaan en
in de Dalenbuurt(Noord)
Hierbij is er risico op
achterstallig onderhoud
door het relatief lage inkomen van potentiële
kopers. Hier zijn tot op
heden nog niet veel problemen door ontstaan.
Het is van belang om het
beheer en onderhoud
van de woning door de
nieuwe particuliere eigenaren aan de voorkant goed te borgen:
Concreet betekent dat
nieuwe eigenaren inzicht
in de kosten hebben
die het onderhoud met
zich
meebrengt.
Uit
de praktijk van andere
gebieden blijkt dat de
beeldkwaliteit,

maar ook technische
kwaliteit van aanpassingen aan deze voorraad
een aandachtspunt is.
Inzet vanuit de gemeente is nodig om aan de
voorkant huiseigenaren
inzicht te geven in welke
oplossingen vergunning
plichtig zijn en welke oplossingen vergunningsvrij
en conform welstand mogelijk zijn. Motorstraatgebied Het Motorstraatgebied is steeds meer een
gebied waar ook mensen
wonen en langer verblijven (zorghotel, startmotor). De projecten die
voor de korte termijn op
stapel staan is het realiseren van jongerenwoningen en de uitbreiding
van het Simeon en Anna
complex. De relatie met
het park is nu nog zwak,
maar zal in de toekomst
versterkt worden. De
plinten en de openbare
ruimte moeten bijdragen
aan een prettige sfeer
op straat. Met name de
zuidkant bied top termijn
aanleiding voor
nieuwe ontwikkelingen.
De relatie tot het Zuiderpark staat hier centraal.
Ook zet de gemeente
in op verbetering van
de groene kwaliteiten,
waaronder de pleinruimte aan de voorzijde van
het
verzamelgebouw
zuid aan de Strevelweg.

Landbouwbuurt
Het sterke punt (ligging
t.o.v. Zuidplein, Tuindorp
en parken) wordt daarbij de leidraad.
Aandachtspunten zijn de
aanpak van de particuliere
woningvoorraad,
de herontwikkeling van
het centraal gelegen
schoolgebouw
én
de bouw van Landbouwbuurt
fase
2. Ook de nieuwbouw van
Laurens aan Simeon &
Anna en de renovatie van
het versnipperde Havensteder-bezit zal bijdragen
aan een betere beleving.
Naast deze fysieke ingrepen moeten gemeente en
Havensteder
met
bewoners
werken aan de sociale
samenhang van de wijk.
Met bewoners werken
we samen aan vergroening en de sociale infrastructuur.Daarbij
speelt
buurthuis
de
Klup een belangrijke rol.
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Landbouwbuurt
In de Landbouwbuurt moet
de kwaliteitsimpuls die er
met de nieuwbouw is gekomen, worden doorgezet.
Van daaruit werken gemeente en Havensteder naar
een Landbouwbuurt waar
mensen bewust voor kiezen.
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___ 2019

Terrein
Zuiderziekenhuis
en
omgeving
De ontwikkeling van het
terrein van het Zuiderzieken huis biedt kansen. In
de komende jaren kan
dit gebied in drie fases
uitgroeien tot een middenklassebuurt met veel
karakter. Het behoud
van het oude Zieken.

straat/Ploegstraat.
Randen en entrees van
Vreewijk De kwaliteiten van Vreewijk zijn
deels onzichtbaar omdat zij enerzijds besloten
ligt achter de wanden
van de Dordtsestraatweg en de Strevelsweg
en omdat zij anderzijds
middels
achtertuinen
van woningen grenst
aan doorgaande wegen
als de Vaanweg en de
Colloseumweg.
De
entrees
tot
Vreewijk
zijn daarbij niet altijd heel aantrekkelijk.

City / Circle __
Research by Marieke van Schijndel

Daarnaast is het van belang om de verbinding
met de groene kwaliteiten net buiten de wijk
te koesteren en te verbeteren; gaat dan om
het Varkensoordsepark,
Enkzone, maar ook de
Valkeniersweide, die in
directe verbinding met
het Zuiderpark staat.
Ten aanzien van het bedrijventerrein de Laagjes is het de vraag of
op de lange termijn dit
terrein niet kan transformeren en zo meer een
interactie met de wijk
kan aangaan? Imago
heel Vreewijk uitdragen
De komende jaren werken gemeente en Havensteder met Vreewijkse organisaties samen
aan het beter op de
kaart zetten van Vreewijk in Rotterdam. Dat
doen we o.a. door de
webportal
natuurlijkvreewijk.nl en het jubileumjaar ‘Vreewijk 100’ in
2016. Het blijft belangrijk om naast de ruimtelijke aanpak van de wijk
ook
met
bewoners
de het verhaal Vreewijk te blijven vertellen.

huisgebouw is belangrijk als cultuurhistorische
drager van het gebied.
De komst van nieuwe
huishoudens met meer
draagkracht is goed voor
de Vreewijkse voorzieningen. Het is belangrijk dat de nieuwe buurt
stedenbouwkundig
goed aansluit op het bestaande tuindorp.Meer
algemeen geldt dat karakteristieke
panden
waaronder lege schoolgebouwen zich lenen
voor het creëren van
collectief wonen (of gemengde
bestemming)
die aanvullend is op het
aanbod in Vreewijk. De
concrete opgave die er
momenteel spelen zijn:
leegstaande school aan
de Elzendaal en voormalige ROC Zadkine op
locatie Vorkstraat/Sikkel

Municipality __ Rotterdam

Wijkeconomie en Wonen-Zorg Gemeente en
Havensteder
werken
aan het versterken van
het cluster Groenezoom
als buurtwinkelcentrum
voor Vreewijk. De clusters van winkels worden
versterkt voor zover dat
in de mogelijkheden ligt.
Voor de verspreide hoekwinkels in de rest van de
wijk werkt Havensteder
naar andere functies toe,
bijvoorbeeld door deze
samen te voegen met
de woning. Komende
jaren
wordt
deze transformatiestrategie
verder
uitge

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

___ 2019

analysis
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It’s been a rough start
for me in Rotterdam, and
looking back I would
have done things very
differently. Sadly I got
the news that my grandma passed away at the
beginning of the city
circle project, because
of this I was absent a
couple of days. I decided to try anyway and
thought it might be a
good distraction. When I
started it felt like a false
start and I felt like I had
a lot to catch up on. I
started off with discovering the circle and just
walking around to get a
feel off the area.
I focused on the topic
Flora & Fauna, and the
division between the public and private space.
The private flora I could
see in front of the windows got my attention at
first. I started documenting the windows from
Vreewijk and noticed a
lot of ‘fake’ and real flora,
with matching curtains
and lots of other home
decoration. I noticed
a lot of character and
personalization from the
people who are living
there. And this I was not
seeing at all in the public
fora.

Municipality __ Rotterdam

In the public flora, you
don’t see a personal
touch, or that the people
in the neighborhoods
are very connected with
the parks etc. I’ve been
observing the park and
the playgrounds but they
don’t have a lot of visitors
expect from some people walking their dog or
a few kids playing at the
playground.
This has also a lot to do
with the weather, and my
topic is very connected
to seasons. The fact that
it’s still winter and the
trees are empty tells a
lot. But now I’ve seen
this I’m really curious to
see how this will change
in spring. I’ve noticed
also a big difference
in the small gardens in
front of houses some
are well-taking care off,
where others don’t have
any green.

During the CC I met Gerrit and his daughter Leonie. Gerrit is a gardener
and has over 30 years of
experience in nature and
education. He worked a
lot with kids in the neighborhood and worked
together with schools to
teach kids more about
nature. If we look at the
history of Vreewijk it was
called Landbouwbuurt
which means it was
designed as a garden
city. Having your own
garden in a big city was
unique and maintenance was very important.
A garden should make
room for rest and peace
and green around you
is very important when
working all week. Nowadays people do care less
about this and there are
already a few organizations working on improving the gardens. Gerrit
has very clear ideas
about green in cities and
in Vreewijk. He is involved in some initiatives
as well. To name some
examples from project
there have been (and
still are ): _De tuindorp
vreewijkcooperatie _
Zakgeldproject _ Natuurschool _Plantenloket _
Eerste hulp bij achtertuin
_ TKC junior.

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

First reflection after two
weeks of field research in
the City Circle of
Rotterdam - Zuid.
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Vreewijk is very proud of
their little piece in Rotterdam, They are part
of Tuindorp Vreewijk but
also close to Zuidplein.
Together with the inhabitants, local and international experts, they are
searching for that thing
that makes De Landbouwbuurt so unique.
Can Vreewijk become
again a city garden but
then from the future, and
how does this look like?
In the summer they are
planning to go outside
again, the wild piece of
land next to the Landbouwtoren is used to
transform into a new city
garden. For everyone,
and where activities and
events will be organized.
When I heard this idea I
got very enthusiastic but
I’m wondering how kids
are going to feel connected to this new garden?
Because they are not
involved during the
process, also not in the
planting and until now
there were no plans or
activities yet that involve
the kids from the neighborhood.

Municipality __ Rotterdam

I think to look at the
future of Vreewijk and
their goal to become a
modern ‘‘stadstuin’’ It’s
important to make the
kids feel more connected
and responsible. This
made me wonder if the
schools in Vreewijk work
with the theme of nature?
I could only make observations from the outside
but at the playgrounds, I
couldn’t find any green.
I talked to some children
and just asked them if
they have classes about
nature at school. And
they all answered not
really, and I could tell
from there answers that
they would be interested
in learning more, and not
only from the books. But
actually working in the
garden and working with
their hands.

I presented my first
thoughts and ideas
during the last presentation of the CC. My main
question
is: What defines the
character of Vreewijk ?
When we look at the flora
and fauna in the neighborhood? How can we
personalize the public
flora?
Here I talked about the
possible collaboration
between me and the city
garden they are building
in spring. And how to
make this also a place
for kids, related to education. And fun in nature.
The feedback I got was
that it’s a smart step to
focus on children in you
want to change something for the future. But
that I’m moving to fast to
a project. I have to really
take my time for observations and try to do this
without assumptions.
Obser the schools, and
the kids. Where do they
go to? Where do they
hang out? How do they
behave towards nature?
What do they already
know?
Most important thing:
Go back to the area.

Feijenoord __
Tuindorp Vreewijk

Hearing this feedback I
completely agree but I
didn’t even notice it myself. Because I missed a
few days of the research
and I wasn’t in a happy
place it was very hard
for me to relax. I felt like I
had to catch up with the
rest, and come up with
ideas fast.
During the lecture of
Manon a few things she
said inspired me and
also made me think :
- Camouflage activity’s
(cover) - Creating a new
audience (It should fit
their pattern, then they
would visit) - Using
what’s already there
(don’t have to invent the
new wheel) - Design
something that’s not only
for designers. - Try to
find places where people
already go to or created
them.

___ 2019

back to observe again
zoom in: without assumptions, another layer.
I took some time for
myself to reflect. And
after a few days, I went
back with a clear mind
and to take a step back
in my research. This time
instead of looking for
what’s not there I decided to look for what’s
already there. I started
mapping the park and
documenting the flow it’s
moving in.
The fauna we see like
birds, swans etc. Trees
that are moving because of the wind, if we
look closely and take
the time. The clouds
are moving and make a
place for the sun. This
constantly creates new
colors that we don’t notice if we don’t stand still.

If we leave the park we
think we don’t see green
anymore, except for the
trees that are planted by
humans. But if you look
closely there is a lot of
onkruid. But when really
taking the time to look at
this I’m starting to wonder why we call this OnKruid. We can also try
to see this as something
beautiful nature wants to
create. When there is a
little crack in the stones
or a gap, nature comes
through to say hello. And
some of them are actually quite beautiful and
grow in unique places.
Where it looks like they
found a little pot and
protect themselves with
that.
Looking back on the first
part of the CC I truggled
a lot, and had a hard
time looking for things
that I never ‘saw’ before.
Because I felt like I was
already quit formuliar
with the area, country
colors etc. But going
back to Vreewijk after the
reflection really helped
me and I feel way more
postive now.

City / Circle __
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CC _ Rotterdam

WHAT DEFINES THE CHARACTER
OF VREEWIJK ?
WHEN WE LOOK AT THE FLORA & FAUNA
IN THE NEIGHBOURHOOD ?

Feijenoord __
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Public space

H I S TORY _
R E S E ARCH

Private space of Vreewijk

If we look at the history
of Vreewijk it was called
Landbouwbuurt which
means it was designed
as a garden city. Having your own garden
in a big city was unique
and maintenance was
very important. A garden should make room
for rest and peace and
green around you is very
important when working
all week. Nowadays
people do care less
about this and there are
already a few organizations working on improving the gardens. Gerrit
has very clear ideas
about green in cities and
in Vreewijk. He is involved in some initiatives
as well. To name some
examples from project
there have been (and
still are ): _De tuindorp
vreewijkcooperatie _
Zakgeldproject _ Natuurschool _Plantenloket _
Eerste hulp bij achtertuin
_ TKC junior.

Between the public and
private. Streets of
Vreewijk.

In the public flora,
you don’t see a
personal touch, or
that the people in
the neighborhoods
are very connected
with the parks etc.
I’ve been observing
the park and the
playgrounds but
they don’t have a lot
of visitors expect
from some people
walking their dog or
a few kids playing at
the playground.

\ City Cirlce _ Vreewijk _ Ro tterd am

What defines the
character of
vreewijk ?
When we look at the
flora and fauna in
the neighbourhood.

Landbouwbuurt is very
proud of their little
piece in Rotterdam,
They are part
o f Tu i n d o r p Vr e e w i j k
but also close to Zuidp l e i n . To g e t h e r w i t h
the inhabitants, local
and international experts, they are searching for that thing
that makes De Landbouwbuurt so unique.
C a n Vr e e w i j k b e c o m e
again a city garden but
then from the future,
and how does this look
like?

Public space of Vreewijk
Park

m a r i e k e

v a n

s c h i j n d e l

If we leave the park we think we don’t see
green anymore, except for the trees that are
planted by humans. But if you look closely there is a lot of onkruid. But when really taking
the time to look at this I’m starting to wonder
why we call this On-Kruid. We can also try to
see this as something beautiful nature wants to
create. When there is a little crack in the stones or a gap, nature comes through to say hello. And some of them are actually quite beautiful and grow in unique places. Where it looks
like they found a little pot and protect themselves with that.

v r e ewi j kcooperat i e
In the summer they are planning to go outside again, the
wild piece of land next to
the Landbouwtoren is used
to transform into a new city
garden. For everyone, and
where activities and events
will be organized.
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TUINDORP 2.0 /
in ander daglich t .

How does a garden city
in 2019 look like in
Vreewijk?
And how to make the next
generation feel more
connected and
responsible for the
concept of a garden city.
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