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Wilt	u	een	artikel	uit	deze	krant	overnemen?	Vaak	is	dat	geen	probleem.
E-mail	uw	verzoek	naar	de	redactie:	info@vreewijkverder.nl.

Vreewijk	Verder	Krant	is	een	uitgave	van	Vreewijk	Verder:	
een	samenwerking	tussen	Huurdersvereniging	Vreewijk	(HvV),	Bewoners	Organisatie	
Vreewijk	(BOV),	Gemeente	Rotterdam	en	woningcorporatie	Havensteder.

De	reguliere	Vreewijk	Verder	krant	verschijnt	twee	keer	per	jaar	in	heel	Vreewijk.
Het	copyright	berust	bij	de	redactie.

Redactieadres:	
Vreewijkhuis,	Dreef	83a,	Rotterdam,	info@vreewijkverder.nl,	www.vreewijkverder.nl.

Openingstijden	en	bereikbaarheid	Vreewijkhuis:	maandag	tot	en	met	woensdag.	
Inloop	van	9.00	tot	12.00	uur.	Op	afspraak	van	13.00	tot	15.00	uur.

Contactgegevens	partijen	Vreewijkhuis:
Huurdersvereniging	Vreewijk:	 (010)	419	15	56
Bewoners	Organisatie	Vreewijk:	 (010)	486	55	55
Gemeente	Rotterdam:	 	 14010
Havensteder:	 	 (010)	890	25	25	

De	inhoud	van	deze	krant	is	zorgvuldig	samengesteld	op	basis	van	de	op	dit	
moment	beschikbare	informatie.	Aan	de	inhoud	kunt	u	geen	rechten	ontlenen.

Rijksmonumenten
op film

Monumenten

Toen	de	Vreewijkse	woningen	gebouwd	werden,	had	bijna	geen	
enkele	woning	een	douche	of	bad.		In	de	loop	van	de	vorige	eeuw	
zijn	veel	woningen	aangepast	naar	de	eisen	van	die	tijd.	De	museum-
woning	aan	de	Lede	40	heeft	al	die	aanpassingen	niet	gehad.
Het	ziet	er	van	binnen	nog	net	zo	uit	als	toen	het	gebouwd	was.	
Een	unieke	stap	terug	in	de	tijd	van	het	historische	Vreewijk.

De woning is nog precies zoals 100 jaar geleden.
Bijna	honderd	jaar	lang	wonen	er	nu	al	mensen	in	Tuindorp	Vree-
wijk.	Hier	speelden,	trouwden	en	rouwden	mensen.	Tienduizenden	
mensen	werden	hier	geboren.	Veel	van	deze	Tuindorpers	blijven	
betrokken	bij	hun	‘dorp’.	Ze	komen	terug	naar	de	wijk	en	speciaal	
naar	de	museumwoning.	Toen	de	laatste	bewoner	van	de	museum-
woning,	‘meneer	Arends’,	overleed	in	2008	was	het	een	verrassing	
dat	alles	in	de	woning	nog	in	originele	staat	was.		De	museum-
woning	is	nu	een	plek	waar	verhalen	samenkomen.	De	vereniging	
draait	volledig	op	vrijwilligers.	Ze	leiden	bezoekers	rond	in	de	
museumwoning,	verzamelen	verhalen	en	foto’s.	Anderen	maken	er	
tentoonstellingen	of	geven	lezingen	over	historisch	Vreewijk.

Een plek op internet om verhalen en foto’s te delen.
De	facebookpagina	Tuindorp	Vreewijk	trekt	nog	meer	bezoekers	dan	
de	Museumwoning.	De	ruim	1700	groepsleden	delen	iedere	dag	
tientallen	foto’s	met	elkaar.	Dat	zijn	klassenfoto’s	uit	de	jaren	’70,	
straatleven	uit	de	eerste	jaren	van	Tuindorp	Vreewijk	of	gewoon	de	
mooie	bloesem	die	iemand	gisteren	nog	fotografeerde.	De	groepsleden	
wonen	door	heel	Nederland	en	op	andere	continenten.	Vrijwilliger	en	
drijvende	kracht	achter	de	museumwoning	Jan	Haak	ziet	hoe	de	face-
bookpagina	blijft	groeien:	‘Hier	blijkt	dat	Tuindorp	Vreewijk	mensen	
verbindt’.	Het	is	niet	verwonderlijk	dat	dit	bijzondere	‘dorp’	nu	een	
beschermd	stadsgezicht	is,	vol	met	monumenten.	De	museumwoning	
hoort	daarom	bij	Tuindorp	Vreewijk,	ook	op	het	internet.

De museumwoning leeftBewoner aan het woord

Het	was	in	2001,	de	zomer	waarin	Rotterdam	Culturele	Hoofd-
stad	was,	toen	Frans	Meijer	en	zijn	vrouw	de	museumwoning	
‘het	Lucy	Havelaarhuis’	aan	de	Lede	bezochten.	
Ze	waren	gelijk	verkocht.	Begin	2002	verhuisden	ze	-	mét	150	
dozen	boeken.	

Frans	Meijer,	boekenliefhebber	en	voormalig	directeur	van	de	
Bibliotheek	Rotterdam,	liet	voor	zijn	200	meter	boeken	een	
kast-op-maat	maken	in	zijn	nieuwe	huis.	Aan	het	huis	aan	
de	Lede		hoefden	ze	nauwelijks	iets	te	doen.	“We	kochten	de	
woning	uit	1920	met	de	kwaliteit	van	nieuwbouw.	Het	had	een	
nieuw	dak,	nieuwe	palen	eronder,	nieuwe	vloeren	en	de	oor-
spronkelijke	kleurstelling	was	weer	in	alle	kamers	aangebracht.	
Het	huis	was	volledig	gerestaureerd.”

Met	zijn	achtergrond	als	bouwkundige	en	met	jarenlange	
ervaring	in	de	stadsvernieuwing	in	Rotterdam,	was	Meijer	
vanzelfsprekend	bekend	met	Tuindorp	Vreewijk.	“Het	is	
een	parel	op	Rotterdam	Zuid	en	een	fantastische	wijk.	
Cultureel	erfgoed	van	de	bovenste	plank.	Daarom	is	het	
prachtig	dat	het	beschermd	stadsgezicht	is	geworden.	
Dat	daarbinnen	dan	ook	nog	rijksmonumenten	zijn	aan-
gewezen,	geeft	houvast	aan	het	behoud.”

“Voor	mij	verandert	er	weinig	nu	ik	in	een	rijksmonument	
woon.	Ik	schijn	belastingtechnisch	voordeel	te	hebben	als	ik	
wil	verbouwen,	maar	dat	ben	ik	helemaal	niet	van	plan!”

Frans	Meijer

De parel op Zuid

Lede	40	is	iedere	woensdag	en	elke	eerste	zaterdag	van	
de	maand	open.	Van	11.00	tot	16.00	uur	bent	u	welkom.	
Word	ook	gastheer	of	gastvrouw	bij	de	Museumwoning	
in	Vreewijk!	
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.museumvreewijk.nl
of	meld	u	aan	via:	info@museumvreewijk.nl.

Voor	u	ligt	een	speciale	editie	van	de	Vreewijk	Verder	krant:	de	monumenten	special.	
In	deze	editie	leest	u	alles	over	de	aanwijzing	van	monumenten	in	Vreewijk.	
De	minister	benoemde	in	acht	straten	woningen	en	tuinen	tot	Rijksmonument.	
En	de	burgemeester	&	wethouders	van	Rotterdam	wezen	zes	Gemeentelijke	monu-
menten	aan.	Opgeteld	zijn	nu	bijna	300	adressen	in	Vreewijk	monument	geworden!	
Hierboven	op	de	plattegrond	staan	alle	monumenten	in	Vreewijk	ingetekend.

De	gemeente	Rotterdam,	bewonersorganisatie,	huurdersvereniging	en	Havensteder	zijn	
trots	op	dit	besluit.	Samen	met	alle	bewoners	zorgen	we	dat	het	monumentale	tuindorp	
ook	in	de	toekomst	monumentaal	blijft.	Met	het	verbeterprogramma	werken	Havensteder	
en	gemeente	aan	de	woningen	en	de	openbare	ruimte.	De	bewoners	van	Vreewijk	werken	
zelf	mee	aan	nette	woningen	met	groene	tuinen	en	nette	hagen.	Werkt	u	ook	mee?!

special

De	vernieuwing	van	Vreewijk	wordt	al	enkele	jaren	door	
Het	Portaal	met	de	camera	gevolgd,	zowel	voor	als	achter	de	
schermen.	Het	bureau	maakt	daaruit	regelmatig	korte	films,	
waarin	steeds	een	belangrijke	mijlpaal	of	bepaald	onderwerp	
centraal	staat.	Deze	films	zijn	te	bekijken	via	
www.vreewijkverder.nl.	
Het	Portaal	werkt	momenteel	aan	een	special	rond	de	aanwij-
zing	van	delen	van	Vreewijk	tot	Rijksmonument.	Daarin	wordt	
getoond	wat	de	bebouwing	in	Vreewijk	nu	zo	bijzonder	maakt	
en	wordt	ingegaan	op	de	consequenties	van	de	aanwijzing.	
Ook	geven	gemeente	Rotterdam,	het	Rijk,	bewonersorgani-
saties	en	Havensteder	inkijk	in	het	soms	lastige	proces	dat	
aan	de	aanwijzing	voorafging.	
De	documentaire	verschijnt	in	september.	Houdt	u	de	website	
van	Vreewijk	Verder	in	de	gaten!

Een	van	de	historische	foto’s	die	in	bezit	is	van	de	Museumwoning.	

Het	Vreewijkhuis	is	ook	een	monument	en	in	2012	gerestaureerd.	Het	is	in	gebruik	
door	de	partijen	die	samenwerken	in	de	verbeteropgave	in	Vreewijk.



Bewoner aan het woord

Annemieke de Jonge en haar man wonen al 42 jaar in 
Tuindorp Vreewijk, waarvan 29 jaar op de Dreef. Ze zijn
meer dan verknocht aan hun tuindorp. Ze zijn blij dat hun 
woning een van de rijksmonumenten is, want daarmee 
blijft het huis behouden.

“Wat mij vooral aantrekt in Vreewijk is het groen, maar ook 
de buurt en de mensen. Ik ben hier behoorlijk actief met 
vrijwilligerswerk. Samen met drie andere dames organiseer 
ik de seizoensmarket, daarnaast maak ik samen met mijn 

Het groen, de buurt 
en de mensen

Rijksmonumenten en beschermd stadsgezicht
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bepaalt in heel Nederland 
welke gebouwen zoveel historische waarde hebben, dat ze bewaard 
moeten worden voor de toekomst. Tuindorp Vreewijk is in 2012 
aangewezen als Beschermd Stadsgezicht omdat het ‘dorp’ een 
bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de Nederlandse 
stedenbouw en architectuur en omdat dit ook nog bijzonder goed 
zichtbaar is. De aanwijzing van deze bijna 300 nieuwe rijksmonu-
menten zorgt er nu voor dat, naast de bescherming van de samen-
hang en de structuur van de wijk, ook afzonderlijke gebouwen en 
ensembles beschermd worden.

Tuindorp Vreewijk is één van de eerste en grootste tuindorpen van 
Nederland. Het was het voorbeeld voor andere tuindorpen. Het eer-
ste ontwerp uit 1913 was van de bekendste architect uit die periode: 
Berlage. Ook de latere aanvullingen op het eerste ontwerp zijn van 
de hand van bekende architecten zoals Verhagen, De Roos, Over-
eijnder, Kok en Grandpré Molière. Bijzonder is dat Tuindorp Vreewijk 
ook honderd jaar nadat het eerste ontwerp op de tekentafel lag, 
een rustig dorp is - een groene oase - middenin een wereldstad.

Het groen is nu ook monument
Ook de groene ligusterhaag in de tuin en grote bomen in de 
wijk maken onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht. 
Er zijn belangrijke regels opgesteld voor een groen 
beschermd stadsgezicht:
- De ligusterhagen in de voor- en achtertuin horen bij 
 de woning. Zij zijn een onderdeel van de rijksmonumenten 
 en het beschermd stadsgezicht. Bewoners moeten de heg  
 minimaal 3x per jaar knippen.
- Nieuwe huurders tekenen een extra contract waarin ze 
 toezeggen om de tuin groen te houden. Ze houden de tuin 
 netjes en betegelen maximaal één derde.
- Zoveel mogelijk bomen in de wijk worden behouden.   
 Hiervoor is het bomenplan gemaakt.
- Rolluiken en satellietschotels mogen niet aan de gevels 
 bevestigd worden zonder schriftelijke toestemming van 
 Havensteder.

Architect Joris Molenaar en landschapsarchitect Anneke Nauta 
hebben Vreewijk in hun hart gesloten en zijn dan ook erg blij met de 
toekenning van de monumentenstatus. “Dit onderstreept het belang 
van Vreewijk en dat is echt iets om trots op te zijn.”  

Uren kunnen ze vertellen over wat Tuindorp Vreewijk zo bijzonder 
maakt. Door de wandelingen langs bijzondere plekken die de 
bewoners voor hen organiseerden en door uitgebreide cultuurhisto-
rische onderzoeken is het tuindorp onder hun huid gekropen. Joris: 
“Vreewijk is een levenswijze. De samenhang tussen stedenbouw en 
landschap bepaalt de sfeer. En natuurlijk zullen de bewoners daar 

Bewoner aan het woord

Ze noemt de architectuur en cultuur van tuindorpen haar hobby. 
Dus toen Netty van den Ende 42 jaar geleden de kans kreeg om in 
Maarland in Vreewijk te wonen, was ze de koning te rijk. En met de 
eerste geruchten over de sloopplannen sprong ze de barricades op. 

“Tuindorp Vreewijk is bijzonder en het is fantastisch om er te wonen. 
Dus toen we in 2006 hoorden dat niet alleen de 85 woningen van 
Bree- en Maarland, maar dat 1327 woningen tegen de vlakte zouden 
gaan, hebben we een actiegroep opgericht. Met Tuindorp Vreewijk zou 
een compleet cultuurhistorisch erfgoed verdwijnen. Uniek omdat wo-
ningen en groen in het ontwerp haast in elkaar overlopen. We kregen 
vrijwel direct ondersteuning van de Bond Heemschut, het Cuypers 
Genootschap, architectuurhistoricus Vincent van Rossum, hoogleraar 

Op de barricades!

Supervisor Buitenruimte Anneke Nauta maakte met haar 
compagnon Ank Bleeker het Masterplan Buitenruimte en het 
Bomenplan voor Vreewijk. Zij runnen sinds 2000 samen het 
bureau BleekerNauta in Bennekom en renoveerden onder 
meer de tuin van het Catshuis in Den Haag.

Supervisor cultuurhistorie en architectuur Joris Molenaar 
begon in 1985 zijn bureau Molenaar & Co architecten. 
Bekend werd hij onder meer van de restauratie van museum-
woning Huis Sonneveld en het Justus van Effen Complex 
in Spangen.

Toen staatssecretaris Halbe Zijlsta in 2012 Tuin-
dorp Vreewijk tot beschermd stadsgezicht uitriep, 
vertelde hij dat het ministerie in deze wijk ook 
rijksmonumenten zou aanwijzen. Nu is het zover! 
Tientallen woningblokken, maar ook gebouwen 
als het Vreewijkhuis en een deel van buurthuis 
de Brink zijn nu rijksmonument. Wat betekent dit 
eigenlijk voor de wijk en voor de bewoners van 
deze woningen? 

niet dagelijks mee bezig zijn, maar het heeft onbewust wel invloed 
op hoe ze zich voelen. Waar we nog steeds verbaasd over staan, 
is hoe subtiel dat destijds is bedacht. Het is echt heel knap gedaan.”

Gesamtkunstwerk
Voor Joris en Anneke is Vreewijk niet in één karakter te vangen, 
dat zou te eenvoudig zijn. Joris: “Er zijn veel lagen van belang. 
Het begint al bij het oorspronkelijke initiatief van een aantal Rotter-
damse bankiers. Zij wilden de arbeiders uit Zeeland en Brabant 
een betere leefomgeving geven dan de toen gebruikelijke alkoof-
woningen waarin ze werden ondergebracht. Het uitgangspunt was 
licht, lucht, ruimte en gezond leven in een soort dorpse setting.” 
Anneke: “Met die idealen is een samenhangend geheel gebouwd, 
een ‘gesamtkunstwerk’. Het gaat niet alleen om het groen, de huizen 
of de structuur, het gaat om het geheel. Over alles is nagedacht, 
de grond waar het op ligt, de bebouwing, de tuinen waarbij zelfs de 
voor-, achter- en binnentuinen verschillende betekenissen hebben, 
de hoekjes, de doorzichten. Tuindorp Vreewijk zit bijzonder mooi 
in elkaar.”

Bijna 300 nieuwe 
monumenten in 
Tuindorp Vreewijk!

man deel uit van ‘Vreewijk in actie’ en ben ik vrijwilliger 
bij de Enktuin. Als Havensteder voor nieuwe bewoners een 
rondleiding verzorgt, loop ik mee. We leggen dan uit dat het 
weliswaar fijn is om een tuin te hebben, maar dat ze die ook 
moeten onderhouden en dat is best een klus.”

“Dat Tuindorp Vreewijk nu beschermd stads- en dorpsge-
zicht is en een aantal delen tot monument zijn uitgeroepen, 
vind ik heel goed, want ik ben trots op ons tuindorp. Wij wo-
nen in een  bijzondere wijk. Dat blijkt wel uit de busladingen 
bouwstudenten die hier geregeld rondlopen en foto’s maken. 
Ik prijs mezelf dan gelukkig dat ik hier woon.”  

Annemieke de Jonge

Dat Tuindorp Vreewijk nu bijna 300 adressen als rijksmonu-
ment heeft, wil niet zeggen dat de andere huizen en gebou-
wen geen cultuurhistorische waarde hebben. In Vreewijk is 
juist het samenspel tussen het groen, de gebouwen, en het 
stedenbouwkundig ontwerp heel belangrijk. De groepjes als 
rijksmonument aangewezen woningen kenmerken Vreewijk. 
De woonblokken zijn karakteristiek voor de wijk vooral in 
combinatie met het aangelegde groen. Zij vormen de ste-
denbouwkundige en cultuurhistorische ruggengraat van het 
tuindorp. Een van de redenen om de rijksmonumenten aan 
te wijzen was dat de bewoners, de gemeente en Havensteder 
het belangrijk vonden dit unieke wijkbeeld te behouden. 

Voordelen en nadelen
Een groot voordeel van de aangewezen rijksmonumenten in 
Tuindorp Vreewijk is dat nu iedereen weet wat de bewoners al
lang wisten: Tuindorp Vreewijk is een bijzondere wijk, 
een monument voor de toekomst. Het goed onderhouden van 
monumenten is verplicht en soms is restauratie noodzakelijk. 
Dat brengt extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat dat 
het Nationaal Restauratiefonds geld uitleent voor het restaureren 
van de huizen aan Havensteder en andere huiseigenaren. 
Zij rekent een lagere rente dan de bank. 

In een beschermd stadsgezicht en zeker bij monumenten kijkt 
de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten 
goed mee. Ze bekijkt of het ontwerp past bij de historie van 
de wijk en bij de beschermde waarden. Denk bijvoorbeeld 
aan de restauratie van de dakkapel, de historische kleuren en 
de raamindeling. De woningen hoeven er natuurlijk niet meer 
precies zo uit te zien als toen ze gebouwd werden, maar er zijn 
wel strenge regels. 
De ene bewoner heeft meer voorkeur voor een historische 
uitstraling, een andere bewoner vindt juist het gebruik van de 
woning belangrijker. Gemeente, Havensteder en bewoners 
zoeken samen de beste weg om Tuindorp Vreewijk opnieuw 
een monument voor de toekomst te maken.

Weinig middelen, hoog bereik
Tijdens hun onderzoek voor het beeldkwaliteitsplan van de Valkenier 
kwamen ze er bijvoorbeeld achter hoe bijzonder de Weimansweg is. 
Joris: “Het begint met een nauw straatje bij het Slag en verbreedt 
zich heel geleidelijk tot een soort brinkje bij het Jagershuis. 
Daar zit dan weer net een winkeltje op de hoek dat een beetje naar 
voren staat.” Anneke: “En de straatjes die er dwars op liggen, 
hebben dat ook. Het lijkt wel of ze gemaakt zijn voor een aangename 
wandeling.” Joris: “De huizen zijn juist weer min of meer gelijk maar 
ze lijken verschillend doordat de breedte van de straat verschilt. 
De ene keer zit de hoge goot aan de voorkant van het huis en de 
andere keer aan de tuinkant. Zo is met heel weinig middelen heel veel 
bereikt. En dat bepaalt mede de monumentale waarde van de buurt.”   

Marieke Kuipers, het Historisch Genootschap Roterodamum en 
het NAI. Jan Oudenaarden schreef er columns over voor Radio 
Rijnmond, en zo wisten we de tamtam op gang te brengen. 
We zijn toen ook de nazaten van ‘de mannen van toen’ gaan 
opzoeken en ook deze zeven families wilden ons ondersteunen.”

Jarenlang werd er heel wat af gebeld, geschreven en gelobbyd 
en elk jaar werden de spandoeken bij de Bree van nieuwe teksten 
voorzien. “Na zes jaar strijden, kwamen we tot een compromis. 
Geen sloop, geen hoogbouw maar renovatie over tien jaar. 
Het is geweldig dat ons tuindorp nu beschermd stadsgezicht is 
en dat er zoveel rijksmonumenten zijn aangewezen.”

Netty dan den Ende

“Vreewijk   is een levenswijze”

Juist de
samenhang
is belangrijk

Begin 2012 besloot staatssecretaris Zijlstra om 
Tuindorp Vreewijk aan te wijzen als Beschermd 
Stadsgezicht. Dat betekent dat de overheid op 
verschillende niveaus meekijkt bij het renoveren van 
de ruim 1300 woningen in Vreewijk. De gemeente Rot-
terdam zorgt er onder andere in het bestemmingsplan 
voor dat de kwaliteit van het Tuindorp bewaakt wordt. 
De Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monu-
menten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
kijken in een beschermd stadsgezicht extra goed mee 
als de woningen worden gerenoveerd en rijksmonu-
menten worden aangepakt. Ze geven hierover advies 
aan het college van B&W.
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Anneke Nauta en Joris Molenaar
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