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Voorwoord
De Bewoners Organisatie Vreewijk, BOV, heeft vooruitlopend
op het verschijnen van voorliggende wijkvisie een eigen
‘bewonersvisie Vreewijk’ opgesteld. Ook deze visie is gebruikt
bij het opstellen van de wijkvisie.
Beide visies naast elkaar gelegd leveren – gelukkig voor
alle betrokkenen – ondanks verschillen van inzicht een vrij
eenduidig beeld op. Niet alleen komen de uitgangspunten
overeen, maar de voorgestelde oplossingen overlappen elkaar
ook grotendeels. Vreewijk is een unieke wijk, vinden bewoners, deelgemeente en Com·wonen.
Het meest prominente deel, het historische tuindorp, is met
zijn singels, straten en het groen van tuinen en perken zo bijzonder, dat voor iedereen het behoud ervan voorop staat. Het
tuindorp moet gewoon een ‘beschermd stadsgezicht’ worden.
Ook over de noodzaak tot verbetering van het woningbestand zijn allen het eens. De roep om meer ruimte klinkt in
beide wijkvisies voortdurend door. Ruimte om te parkeren,
ruimte om te spelen. Dit is het enige punt waarbij de beide
visies een andere invalshoek kiezen. De opstellers van dit stuk
sturen aan, zoals u zult lezen, op vervanging van een deel van
de woningen in het tuindorp. De bewoners opteren voor renovatie. Maar ook de bewoners voelen wel aan dat hun vraag
om ruimte pas echt beantwoord is wanneer die ruimte wordt
veroverd op het bestaande. ‘Als er in de toekomst al gesloopt
zou moeten worden’, heet het in de bewonersvisie, dan is het
eerst noodzakelijke toch dat er ruimte komt. ‘Wat is bitter
noodzakelijk? Ruimte!’

De volgende uitgangspunten zijn leidend geweest bij
het schrijven van de wijkvisie Vreewijk:
• De visie beslaat de hele wijk en maakt onderscheid tussen
dorpsbuurten en stadsbuurten.
• Doel is te komen tot een levensloopbestendige wijk voor
oudere bewoners en gezinnen.
• Voorop staat de verbetering van de kwaliteit van het wonen. Dat wil zeggen: verbetering van het huidige woningbestand, vernieuwing waar dit nodig is en vergroting van
de diversiteit in het woningaanbod.
• De visie borgt de leefstijl van het fenomeen tuindorp met
behoud van sociale cohesie en gemeenschapszin.
• De visie waarborgt de fysieke kwaliteiten in woonstijl,
met in het ‘tuindorpdeel’ behoud van de karakteristieke
identiteit (beschermd stadsgezicht), zoals verwoord in het
‘Groene Boekje’.
• Tussen wijk en stad dient een goede samenhang te
bestaan.
Naar aanleiding van de in de wijk ontstane discussie heeft
wethouder Karakus, als voorzitter van de stuurgroep, een
compromisvoorstel gedaan op een aantal onderdelen van
de wijkvisie. In dit compromisvoorstel wordt uitgesproken
dat het uitgangspunt ‘Behoud tenzij’ geworden is en er een
blok-per-blok beoordeling van de woningen bij de uitwerking
gemaakt zal worden en dat er een terugkeergarantie voor
mensen komt waardoor zij in de wijk kunnen blijven wonen,
en er nieuwe openingen ontstaan om bij de uitwerking van
de plannen de wensen van bewoners een betere plek te
geven dan tot nog toe.
De brief van de wethouder, d.d. 13 juni 2008 met kenmerk
08BSD150376, over dit voorstel is toegevoegd als bijlage aan
deze wijkvisie en geldt als leidend waar de oude tekst van de
wijkvisie en de brief elkaar tegenspreken.

Wat is bitter
noodzakelijk?
Ruimte!
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Voor u ligt de wijkvisie Vreewijk. Dit stuk is geschreven
door de deelgemeente Feijenoord en de woningcorporatie
Com·wonen. De bewoners van Vreewijk hebben op verschillende momenten de gelegenheid gehad een inbreng te
leveren bij de wijkvisie.

Samenvatting

SA M E N VAT TI N G
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Waarom een wijkvisie?
Vreewijk is een bijzondere wijk in Rotterdam-Zuid, en nooit
gezien als een probleemwijk. Om een goede toekomst te
garanderen heeft ze wel extra aandacht en inspanning nodig.
Daarom worden er verschillende plannen ontwikkeld op het
vlak van wonen, openbare ruimte, samenleven en voorzieningen. De wijkvisie schetst de gewenste ontwikkelingsrichting
voor de toekomst van de wijk. Ze dient als raamwerk om de
samenhang tussen de verschillende deelplannen te waarborgen. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven aan bewoners en
andere betrokkenen.
De wijkvisie vormt ook de basis voor de betekenis die de wijk
heeft voor de stedelijke woningmarkt. Ze is nodig om goede
afspraken te kunnen maken over wonen, samenleven, voorzieningen, openbare ruimte, beheer en communicatie.

Kansen en bedreigingen
In de visie is eerst de huidige situatie van de wijk in beeld gebracht. Deze verkenning levert de volgende conclusies op:
• Het stedenbouwkundige concept van het tuindorp Vreewijk biedt een sterke basis voor de toekomst van Vreewijk.
Op onderdelen vraagt het evenwel aanpassing aan de
huidige en toekomstige omstandigheden.
• Vreewijk is een populaire wijk, maar samenstelling en kwaliteit van het huidige woningbestand sluiten niet goed aan
bij de woonwensen van bepaalde groepen bewoners.
• Vreewijk is een ruime, groene wijk. De druk op de openbare
ruimte is echter groot doordat verschillende functies er
met elkaar concurreren, vooral spelen en parkeren.
• Vreewijk kent een sterke gemeenschapszin die kansen
biedt voor de sociale cohesie in de wijk, maar die ook een
zekere interne gerichtheid met zich meebrengt die vernieuwingen in de weg kan staan.
• In Vreewijk wonen veel ouderen, maar de woningen en
voorzieningen zijn daar niet voldoende op afgestemd. Bij
de vernieuwing van de wijk is de bouw van betaalbare,
gelijkvloerse woningen voor ouderen een belangrijke
prioriteit.
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Voorliggende wijkvisie, opgesteld door deelgemeente Feijenoord en Com·wonen, geeft
een kader voor de gewenste ontwikkelingen
van Vreewijk voor een periode van 25 jaar.
De kern van de visie is het behouden en
versterken van de waarden van het tuindorp
in een harmonieuze relatie met de rest van
de wijk en de stad. Bij het schrijven van deze
visie hebben deelgemeente en Com·wonen
gebruik kunnen maken van veel informatie die voorhanden was uit onderzoeken en
eerdere wijkvisietrajecten van 1999, 2002
en 2005. In deze eerdere trajecten waren
bevolking en lokale organisaties betrokken.

Toekomstbeeld Vreewijk 2030

SA M E N VAT TI N G
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Wanneer in de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan
een reeks van maatregelen uit deze visie, is Vreewijk anno
2030 nog steeds die groene wijk met een bijzondere stedenbouwkundige opzet. In de singels en binnenterreinen, de
bijzondere begroeiing met de karakteristieke hagen, herken
je het traditionele tuindorp. Ook de typische laagbouw met
de karakteristieke architectuur en het speciﬁeke materiaalgebruik vormen een vertrouwd beeld. Vreewijk blijft een wijk
met een ‘tuindorps’ voorzieningenniveau en kleinschalige
bedrijvigheid. Met haar sportvoorzieningen, speeltuinen en
kleinschalig basisonderwijs onderscheidt Vreewijk zich van
veel andere Rotterdamse wijken.
De gemeenschapszin van het tuindorp, die aan het begin
van de eeuw zo kenmerkend was, is in 2030 nog levendig
aanwezig. Toch is er wel wat veranderd. Bewoners zijn nu
initiatiefrijker en ondernemen samen veel activiteiten in de
buurt. Niet iedereen doet mee, maar mensen zijn over het
algemeen betrokken en hebben zorg voor elkaar. Het is die
veilige opgroeiwijk waar jongeren voldoende ruimte hebben
om te spelen en te leren en waar ouderen rust en geborgenheid kunnen vinden.
Wie anno 2030 in het traditionele Vreewijk woont, heeft daar
bewust voor gekozen. Het onderhoud van de tuin, de leefre-

De kleinschalige
voorzieningen
staan onder druk
door sociale en
economische
ontwikkelingen.

gels op straat, ze zijn in Vreewijk niet vrijblijvend. In de wijk
wordt onderscheid gemaakt tussen dorps- en stadsbuurten
en stads-, dorps- en woonstraten. De dorpsbuurten zijn die
delen van Vreewijk waar het traditionele karakter behouden
is gebleven, zowel in sociaal als fysiek opzicht. De stadsbuurten zijn de buurten die een meer stedelijke aanblik bieden.
(Zie bijlage 2: Buurten en straten.)
In 2030 is Vreewijk meer onderdeel geworden van de stad.
De wijk is door positieve invloeden van de stad ook versterkt.
Meer dan in het verleden is er ruimte voor verschillende
leefstijlen. Er is een open klimaat voor ontplooiing en emancipatie.
Vreewijk blijft een wijk met veel eengezinswoningen. Wel
is er meer variatie in huur en koop, goedkoop en duurder,
monumenten en nieuwbouw. Daardoor is er meer keuze voor
mensen die in Vreewijk willen blijven en voor andere Rotterdammers die een woning met tuin in hun stad willen. Er zijn
meer gelijkvloerse woningen voor ouderen, die nu nog in een
eengezinswoning wonen.
Wie dat wil, kan ‘van de wieg tot het graf’ in Vreewijk blijven
wonen. Zorg, welzijn en voorzieningen zijn in voldoende mate
voor alle groepen aanwezig en bereikbaar. Ouderen die lang
in hun ‘oude’ woning blijven wonen, kunnen rekenen op extra
ondersteuning, bijvoorbeeld bij het onderhoud van hun tuin.
Monumenten en bijzondere gebouwen blijven behouden. De
vervangende nieuwbouw in het oude deel van de wijk is met
zorg afgestemd op de omgeving.
In het Vreewijk van de toekomst zijn de bereikbaarheid en de
toegankelijkheid van de wijk verbeterd, zoals dat gewoon is
voor een stadswijk. Er zijn nieuwe parkeeroplossingen geïntroduceerd. Hierdoor zijn er meer autoluwe en/of autovrije
straten, waar kinderen vrijuit buiten kunnen spelen.

Missie

Uitvoeringsprogramma in vier thema’s

Uit het voorgaande toekomstbeeld vloeit voort dat bij de
ontwikkeling van Vreewijk de volgende missie centraal
staat:

Om het toekomstbeeld zoals hierboven geschetst te verwezenlijken en om een antwoord te bieden op de kansen en
bedreigingen, is een reeks maatregelen en ingrepen nodig op
sociaal, economisch en fysiek terrein. Deze maatregelen zijn
in vier thema’s samengevat.

Onderstaande uitgangspunten zijn leidend om deze
missie uiteindelijk te kunnen vertalen in concrete maatregelen voor de komende jaren:

Deze thema’s zijn:

• Behouden en versterken van de waarden van het tuindorp
Vreewijk, in harmonie met de rest van de wijk en de stad.

• Het historische karakter van het tuindorp Vreewijk wordt
gehandhaafd, onder andere door aanwijzing van het tuindorp Vreewijk als Beschermd Stadsgezicht.
• De aangrenzende buurten van het tuindorp, zoals het Motorstraatgebied, de Landbouwbuurt en het Ziekenhuisterrein, maken deel uit van de visie en vormen een overgangsgebied naar andere wijken in Rotterdam-Zuid.
• De sociale cohesie in het tuindorp Vreewijk blijft behouden,
met huidige en nieuwe bewoners.
• Ouderen kunnen in de wijk blijven wonen, in passende
woningen, met passende voorzieningen. Daarmee wordt de
doorstroming bevorderd.
• Vreewijk is een wijk voor gezinnen, met daarbij passende
woningen en voorzieningen.
• De wijk in zijn geheel en de voorzieningen in de wijk zijn
goed bereikbaar voor iedereen.
• Bij besluiten over ingrepen in de woningvoorraad spelen
zowel bouwkundige als woontechnische aspecten een
belangrijke rol in de afweging.
• Complexen waarvan de bouw- en woontechnische kwaliteit
onvoldoende is worden niet voor een tweede keer gerenoveerd. Investeringen in de woningvoorraad moeten in
verhouding zijn met de kwaliteit en de levensduur van de
woningen.
• De ontwikkeling van de woonmilieus in Vreewijk valt binnen de kaders van de stadsvisie.
• Com·wonen spant zich maximaal in om passende woonruimte te vinden in Vreewijk voor huurders die dat wensen,
als herhuisvesting noodzakelijk is bij herstructurering.
• Als herstructurering plaatsvindt, stelt Com·wonen een sociaal plan op dat daarmee samenhangt.

• Wijkkracht, met als doel de sociale cohesie te behouden en
te versterken en de leefbaarheid in Vreewijk te verbeteren.
• Servicewijk, met als doel Vreewijk geschikter te maken voor
ouderen, zodat zij zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven
wonen.
• Opgroeiwijk, met als doel Vreewijk aantrekkelijker te maken
voor gezinnen en kleinschalige voorzieningen te behouden.
• Woningvoorraad, met als doel de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden en meer differentiatie te realiseren in de woningvoorraad, met respect voor het Beschermd
Stadsgezicht.
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• Vreewijk biedt een geschikt woonmilieu voor gezinnen met
kinderen, maar een deel van de woningen is te klein voor
deze doelgroep. Ook zijn er onvoldoende activiteiten en
accommodaties voor jongeren.
• Vreewijk heeft een gevarieerd aanbod aan kleinschalige
voorzieningen, die onder druk staan door sociale en economische ontwikkelingen.
• Vreewijk is een gewaardeerde wijk op Zuid. De uitstraling
van de omliggende gebieden wordt als negatief ervaren.

1. Introductie
10
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1. Introductie
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Vreewijk is een bijzondere wijk in Rotterdam-Zuid. De wijk is
grotendeels gebouwd volgens het tuindorpconcept, zowel
fysiek als sociaal. Het tuindorp van toen leeft nog steeds en
een groot deel van de oorspronkelijke woningen en de groenstructuur is nog intact. Toch is Vreewijk niet alleen een wijk
met een historie, maar zeker ook met een toekomst.
Vreewijk is nooit als een probleemwijk gezien. Toch wringt
er iets. Het Tuindorp Vreewijk kent niet alleen maar positieve
kanten. Achter de fraaie gevels liggen ook voor een deel
verouderde woningen met gebreken. De straten zijn te vol en
de sociale cohesie begint hier en daar scheuren te vertonen.
Het Tuindorp Vreewijk was bedoeld voor gezinnen, maar er
wonen veel ouderen. Veel van de gezinswoningen worden als
te klein ervaren en er zijn te weinig nultredenwoningen en
woningen met zorg. Ook in de openbare ruimte zitten gezinnen en ouderen elkaar in de weg. Geparkeerde auto’s concurreren met spelende kinderen. De economische draagkracht
van de Vreewijkse bewoners blijft achter bij het Rotterdamse
gemiddelde. De technische staat van de woningen vraagt om
stevige ingrepen.
In het voorjaar van 2007 is de wijk door de minister van Wonen, Wijken en Integratie ofﬁcieel aangewezen als aandachtswijk.

1.2 Gezamenlijke visie
Deze fricties vormen reden genoeg voor de deelgemeente
Feijenoord en woningcorporatie Com·wonen om te besluiten gezamenlijk een integrale visie voor de hele wijk
Vreewijk op te stellen. Een visie die de basis vormt voor een
ontwikkeling van Vreewijk waarbij de historische waarden
van het tuindorp behouden blijven en die rekening houdt
met ontwikkelingen die zich de komende tijd kunnen voordoen. De visie is erop gericht te zorgen dat Vreewijk ook in
de toekomst de bijzondere en populaire wijk blijft die die nu
is.
De visie schetst de gewenste ontwikkelingen voor Vreewijk
tot 2030. Voor de periode tot 2015 wordt de visie vertaald
in een uitvoeringsprogramma waarin voorstellen staan
voor de aanpak van de woningvoorraad, voorzieningen en
openbare ruimte en voor sociale investeringen in de wijk.
Als dynamisch beleidsdocument dient deze wijkvisie periodiek tegen het licht te worden gehouden, zodat ook nieuwe
ontwikkelingen aandacht kunnen krijgen.

De wijkvisie betreft Vreewijk als geheel. Naast de buurten
gelegen in het traditionele tuindorp gaat de wijkvisie ook
over de gebieden met een meer stedelijk karakter: het
Motorstraatgebied, het Ziekenhuisterrein en de vernieuwde
Landbouwbuurt.

Stedelijke kaders: Stadsvisie en Pact op Zuid
De ontwikkeling van Vreewijk staat niet op zich. Vreewijk is
een Rotterdamse wijk en valt als zodanig binnen het Rotterdamse beleid. Voor de fysieke ontwikkeling van de stad
is onlangs een strategische visie neergelegd in de Stadsvisie
2030. Rotterdam wil alles op alles zetten om zijn fysieke
condities te verbeteren, met een sterkere economie en een
evenwichtiger spreiding van de bevolking. De stad moet
een aantrekkelijker vestigingsklimaat vertonen, met goede
woningen, bijbehorende voorzieningen en buitenruimten en
met complete woonmilieus die aansluiten bij de wensen van
verschillende publieks-categorieën. In Vreewijk liggen kansen
om een deel van deze ambitie te verwezenlijken.
Om het leven en wonen in de wijken in Rotterdam-Zuid
te versterken hebben corporaties, deelgemeenten en de
gemeente Rotterdam in 2006 de handen in elkaar geslagen.
Het resultaat, ‘Pact op Zuid’, is een gezamenlijk sociaal, fysiek
en economisch investeringsprogramma tot 2015. De partijen
willen extra investeren in de wijken van Rotterdam-Zuid, inclusief Vreewijk. De belangrijkste doelen van het Pact zijn de
selectieve migratie van midden- en hogere inkomens uit Zuid
terug te dringen en de bewonerstevredenheid te vergroten.
Gelet op de schaal van de vraagstukken in deze wijken wordt
ook een extra beroep gedaan op bijdragen van het Rijk. Dit
biedt nieuwe impulsen voor de omringende wijken en voor
Vreewijk.

Drie eerdere aanzetten
Aan deze wijkvisie liggen drie andere wijkvisietrajecten ten
grondslag, die van 1999, 2002 en 2005.
Het eerste traject ‘Toekomstvisie voor vernieuwing’ werd
uitgevoerd in opdracht van woningbouwvereniging Vreewijk-Lombardijen, een van de fusiepartners van Com·wonen.
Dit heeft geresulteerd in het zogenoemde ‘Groene Boekje’.
Daarin ontwikkelen Reijndorp en De Nijl Architecten een
genuanceerde stedenbouwkundige en architectonische
strategie, die nog steeds het kader vormt voor de actuele
vernieuwing van de wijk.

In het tweede visietraject is in 2002 onder leiding van De
Werkplaats een aantal kernthema’s voor de toekomst van
de wijk vastgelegd en zijn er adviezen geformuleerd voor de
plannenmakers. Ook dit tweede traject is in opdracht van de
woningcorporatie uitgevoerd.
In het traject van 2005 heeft Laagland’advies in een gezamenlijke opdracht van de deelgemeente en Com·wonen voor
de wijk een globaal toekomstbeeld geschetst aan de hand
van een uitgebreide analyse. Hierin is het belang van het
samenleven voor de toekomst van de wijk beklemtoond.
In deze drie trajecten zijn bewoners en andere lokale partijen
intensief betrokken geweest door middel van projectgroepen,
discussiebijeenkomsten, bewonerspanels en recentelijk ook
via internet. Op basis van deze trajecten is de wijkvisie voor
Vreewijk tot stand gekomen.

1.3 Leeswijzer
De wijkvisie is na deze introductie onderverdeeld in drie
hoofdstukken.
Onder hoofdstuk 2, ‘De huidige situatie’, vindt u beschreven
hoe de wijk er nu voor staat, aangevuld met data en cijfers.
In hoofdstuk 3, ‘Op weg naar de toekomst’, wordt geschetst
hoe deelgemeente en Com·wonen zich de ontwikkelingen in
Vreewijk in de komende tientallen jaren wensen.
Tenslotte worden in hoofdstuk 4, ‘Uitvoeringsprogramma’,
de maatregelen beschreven die nodig zijn om deze gewenste
situatie te bereiken.
De wijkvisie sluit af met een aantal bijlagen met daarin meer
informatie over Vreewijk.

De technische
staat van de
woningvoorraad
vraagt om stevige
ingrepen.
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1.1 Aanleiding

2. De huidige
situatie
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2. De huidige situatie
2.1 Proﬁel van de wijk
Vreewijk ligt in Rotterdam-Zuid, in de deelgemeente Feijenoord. De wijk is omsloten door de Vaanweg, Strevelsweg, Bree
en Breeweg, Colosseumweg en de Smeetslandsedijk. Het
Zuidplein en het Zuiderpark liggen vlakbij. De wijk Vreewijk
als geheel is omgeven door verkeersaders en bijbehorend
openbaar vervoer. Diverse tram- en buslijnen verbinden Vreewijk met de omliggende wijken. De TramPlus rijdt in ongeveer vijftien minuten via de Erasmusbrug naar het centrum.
De ring van Rotterdam is met de auto gemakkelijk bereikbaar
via de Marathonweg, Stadionweg en John F. Kennedyweg.
Als er één wijk op Zuid is met een in het oog springende identiteit, dan is het Vreewijk, met de parel die het in zijn midden
heeft: het tuindorp. Ondanks de onmiskenbare stedenbouwkundige integratie binnen de opeenvolgende uitbreidingsplannen voor Rotterdam-Zuid, manifesteert de wijk zich als
een besloten enclave. De duidelijke structurele begrenzing
van de oude dijken lijkt dat nog te versterken. De wijk bestaat
uit het historische tuindorp Vreewijk en enkele gebieden met
een meer stedelijke uitstraling. Zie ook bijlage 1. In bijlage 3
vindt u een schematische weergave van de sterke en zwakke
punten, naast de kansen en bedreigingen voor de wijk, een
zogenoemde SWOT-analyse.

�������

���

�����

�
���

��
��
���
���

�

��������

�

���

��
��
��
��

���

�������

�� �
��� ���
�� ��
���� ��
������
�
��

��������������

�����
�����������

������������

���

��������������

��

��
���
��

���

���

����������

��

����������������

��
��
��
��
��

�

������������

�

��

��

������������

�
���
��

��

��

��
��

���

�����������

��

���
��

���

��

��
��

��������������

��

��
���

�
��

��

��
��
���
��

���

���
��
��

�
��

��

����������
��

In het hart van Vreewijk, omsloten door Langegeer, Groenezoom, Groene Hilledijk en Bree, het oudste gedeelte. De
meeste woningen in het wijkdeel De Vlieger werden tussen
1980 en 1988 gerenoveerd.

Dalenwijk

In het noordoostelijk deel van Vreewijk, in het gebied omsloten door Groenezoom, Langegeer, Breeweg en West-Varkenoordseweg, ligt de Dalen-noordbuurt. De meeste woningen in dit gebied werden tussen 1984 en 1992 gerenoveerd.
In het zuidoostelijk deel van Vreewijk, in het gebied omsloten
door Groenezoom, Langegeer, Enk en Molenvliet, ligt de
Dalen-zuidbuurt. Veel woningen in dit gebied ondergingen
tussen 1982 en 1988 een renovatie. Andere ondergingen groot
onderhoud, waarbij de kleine woningplattegronden zijn
gebleven.

Negen

In het zuidelijke deel van het midden van Vreewijk, het
gebied omsloten door de Groenezoom, Langegeer, Enk en
Dordtsestraatweg, ligt het wijkdeel aangeduid als ‘Gebied
Negen’. De meeste woningen in dit gebied werden van 1980
tot 1984 gerenoveerd.

Het beschermd stadsgezicht is gericht op het behoud
van de kenmerkende waarden van het tuindorp1:

• De aanwezige landschappelijke rudimenten van de oorspronkelijke polder- en waterstructuur, de dijken (Smeetslandsedijk en Groene Hilledijk) en de lopen van Lede en
Langegeer.
• De goed bewaard gebleven ‘dorpse’ aanleg van het plan
Berlage, de centrale Brink met wijkvoorzieningen en de Lede
met zijn plantsoenen. Daarnaast ook de verknoping van
Berlages plan met de uitbreiding van Granpré Molière.
• De binnenterreinen in de oudste kern, die als gemeenschappelijke groengebieden zijn ingericht en met ligusterhagen
zijn omzoomd.
• De sterk beeldbepalende groenstructuur die in hoofdlijnen
nog aanwezig is, naar ontwerp van Verhagen, met laan- en
solitaire beplanting in de openbare ruimte en in de voor-,
achter- en hoektuinen. Ook het daarmee verweven stelsel
van sintelpaden hoort daarbij.
• De straatproﬁelen met opmerkelijk brede straten, trottoirs en groenbermen, voortdurend variërend in breedte.
Eveneens de relatief lage bouwhoogte van de begeleidende
bebouwing.
• De grotendeels bewaarde, traditionele architectuur.
• De situatie van de bebouwing rondom de Brink. Het geheel
van de bebouwing in de Dalenbuurt.

Beschermd stadsgezicht
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De Vlieger
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Binnen het tuindorp Vreewijk liggen de volgende buurten:

In het noordwestelijk deel, in het gebied begrensd door de
Strevelsweg, Groene Hilledijk, Valkeniersweg en Valkeniersweide ligt De Valkenier. Een gedeelte van de woningen in dit
gebied werd van 1978 tot 1986 gerenoveerd.
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De cultuurhistorische visie van ‘De Nijl’ architecten dient als
een start van de discussie over de wijze waarop het beschermde stadsgezicht van Vreewijk behouden kan blijven.
Dit moet ook voor de nog niet onderzochte delen van de wijk
uitgevoerd worden. In het onderzochte deel van ‘De Linker
Halve Vlieger’ is bepaald dat het streven moet zijn ten minste
40% van de bestaande woningen te handhaven om het beeld
in tact te houden. Het uitgangspunt ’Behoud tenzij’ en de
gekozen blok voor blok benadering geven daarnaast de mogelijkheid om indien mogelijk meer van het beeld te behouden. De deﬁnitieve ontwerpen voor eventuele nieuwbouw
in Vreewijk moeten in overleg met bewoners, Com·wonen
en (deel)gemeente ontwikkeld worden, rekening houdend
met het gegeven dat de kracht van Vreewijk schuilt in het
gegeven van ‘Eenheid in diversiteit’, waardoor het huidige
beeld een samenspel is van meer dan veertig verschillende
woningtypen. Ondanks het feit dat de formele procedure tot
aanwijzing van beschermd stadsgezicht nog niet afgerond is,
steunen de verschillende partijen de aanvraag en zullen zij
handelen alsof de regeling voor Vreewijk reeds van kracht is.
Voor de woningen waarvoor de aanvraag van de monumentenstatus loopt zal de aﬂoop van de procedure afgewacht
worden.

De Valkenier
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2.2 Tuindorp Vreewijk
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Het college van B&W heeft begin 2007 bij de minister van
OCW een verzoek ingediend om het Tuindorp Vreewijk de
status van beschermd stadsgezicht in Rotterdam te verlenen.
Het gebied waar het om gaat, heeft een scherpe begrenzing.
Die loopt – met de klok mee gezien vanaf de noordwestelijke
punt (Sandelingplein) – midden over het straatproﬁel van de
Bree, onderlangs het Breeplein, midden door het straatproﬁel
van de Beukendaal en voert vervolgens met een bocht langs
de oostzijde van de Molenvliet richting de Smeetslandsedijk.
Aan de zuidwestzijde loopt de grens achtereenvolgens langs
de noordzijde van de Dordtsestraatweg en de westkant van
de Groene Hilledijk.

���������������

1

Bron: Toelichting bij de procedure tot aanwijzing van het beschermde
stadsgezicht Vreewijk, gemeente Rotterdam (Zuid-Holland), ex artikel
35 Monumentenwet 1988. dS+V, 2007
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Dit hoofdstuk schetst de huidige situatie van
Vreewijk. Allereerst vindt u een proﬁel van
de wijk (2.1 tot 2.3), dan volgen de karakteristieken van de bewoners, de samenleving
en de voorzieningen (2.4 tot 2.6). Daarna
komen de kenmerken van de buitenruimte
en de woningen aan de orde, met aandacht
voor zowel de woningmarkt als de fysieke
toestand van de woningen (2.7 en 2.8).
Op basis van deze beschrijving volgt tot
besluit een reeks conclusies (2.9), die de
overgang vormt naar het volgende hoofdstuk: wensen voor de toekomst.

neerd door geparkeerde auto’s. De negatieve eigenschappen
van het gebied komen gedeeltelijk voort uit de ontstaansgeschiedenis. Stap voor stap is het gebied ‘bebouwd geraakt’
met verschillende functies, zonder plan, ontwerp of duidelijke
structuur. Uit het verleden is er niet één plan voor het gebied
als geheel bekend.
Voor het Motorstraatgebied is een ruimtelijke visie in ontwikkeling, waarin de mogelijkheid gecreëerd wordt voor hoogbouw. Het Motorstraatgebied maakt intussen deel uit van de
kanskaart ‘Hart op Zuid’ van het Pact op Zuid. De kanskaart
omvat het Zuidplein en Ahoy’ en heeft als ambitie om van dit
gebied een grootstedelijk centrum voor uitgaan en evenementen te maken. De ondertunneling van de Vaanweg/Pleinweg maakt deel uit van deze ontwikkeling.
In het Motorstraatgebied ligt het verzorgingstehuis Simeon
en Anna, dat vergevorderde plannen heeft voor vernieuwing.
De bedoeling is dat op de huidige locatie een nieuw centrum
verrijst. Daarin komen voor een deel woonunits met intramurale zorg en voor de deel zogenoemde zorggarant-woningen,
waar hoogwaardige zorg geboden kan worden. Op de begane
grond komen zorg- en andere voorzieningen.

De status van beschermd stadsgezicht op zich heeft geen
juridisch bindende gevolgen. De waarden en uitgangspunten
die gelden voor het beschermd stadsgezicht worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Dit vormt het formele kader
waaraan eventuele vernieuwingsplannen getoetst worden.
Wanneer de bouw- en woontechnische staat van de woningen zodanig slecht is dat herstructurering nodig is, blijft dit
mogelijk, ook met de status van Beschermd Stadsgezicht. Wel
moeten de plannen passen binnen het bestemmingsplan; dit
geldt zowel voor de woningen als voor de buitenruimte.

2.3 Overige buurten
DE H U I D I G E S ITUATI E
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De Vaan

In het zuidwestelijk deel, omsloten door de Dordtsestraatweg, Paasweide, Vaanweg en Pinksterweide, ligt het gebied
De Vaan. Dit wijkdeel werd in 1942 en 1943 gebouwd en aan
het Tuindorp Vreewijk toegevoegd. De meeste woningen
zijn tussen 1982 en 1988 gerenoveerd of door nieuwbouw
vervangen.

Landbouwbuurt

Direct aansluitend aan – en doorgaans in een adem genoemd
met – het Motorstraatgebied ligt de Landbouwbuurt. De
woningen zijn gelegen in de driehoek Dordtsestraatweg,
Strevelsweg en Sikkelstaat. In de jaren negentig was de
Landbouwbuurt in feite een vergeten hoekje van Vreewijk, ingeklemd tussen het karakteristieke tuindorp en het
Zuidpleingebied. De woon- en bouwtechnische kwaliteit van
de woningen was toen al slecht, met een te klein woonoppervlak, met slechte funderingen, houtworm in de vloerbalken en ondiepe achtertuinen. Ook de stedenbouwkundige
opzet van de Landbouwbuurt had en heeft nauwelijks meer
kwaliteit. Zo zijn de straten er erg smal en is er onvoldoende
parkeergelegenheid.

Motorstraatgebied

Centraal op Rotterdam-Zuid ligt het Motorstraatgebied, aan
de hoofdwegen Vaanweg en Strevelsweg, direct naast het
Zuidplein. Het vormt ook de beëindiging van de Dordtsestraatweg. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van scholen met een regionale functie en van bedrijven.
Ondanks de centrale ligging lijkt het gebied in de huidige
situatie sterk op een bedrijventerrein aan de rand van de stad.
Er is wel een aansluiting op het Zuidplein en het busstation, maar de Vaanweg vormt een ontmoedigende barrière,
terwijl ook de verbindingen voor het langzame verkeer veel
te wensen overlaten. Op die manier is er geen sprake van
samenhang.

Omdat renovatie niet haalbaar is gebleken, werd in overleg met de gemeente (dS+V en OBR) besloten tot sloop
en nieuwbouw. In de periode van 1998 tot en met 2004 is
Com·wonen actief geweest met het opkopen van panden
van woningen en een aantal winkels. Een deel van het gebied
is gesloopt en er wordt een plan gemaakt voor eengezinswoningen en een woontoren met appartementen die onder
andere geschikt zijn voor ouderen.

We moeten constateren dat het Motorstraatgebied op het
ogenblik onduidelijk van structuur is en zeer onsamenhangend is bebouwd. Het heeft een rafelige rand zonder uitstraling naar de Valkeniersweide en ook in de richting van de
Vaanweg ontbreekt verband. De openbare ruimte is kwalitatief onder de maat en de hele buitenruimte wordt gedomi-

Ziekenhuisterrein

De rechthoek waarin het Medisch Centrum Rotterdam Zuid
(MCRZ) en de Daniel den Hoedkliniek liggen, komt op termijn

2

COS, februari 2007

vrij voor woningbouw wanneer beide complexen
verhuizen. Naar verwachting verhuist het MCRZ in 2010; de
Daniel den Hoedkliniek verhuist enkele jaren later. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke manier het ziekenhuisterrein herontwikkeld gaat worden.

2.5 Samenleven
Het proﬁel van het tuindorp in de wijk is: een aaneengesloten
gebied van voornamelijk lage eengezinswoningen, dat door
de vele tuinen, de rijke beplanting van straten en binnenterreinen en de aanwezigheid van grote groene elementen,
een landelijke indruk maakt. Zo’n dorpse omgeving kan niet
anders dan een bepaald soort bewoners aan zich binden.
Dat zijn mensen die groot belang hechten aan de rustige en
groene woonomgeving, aan de kleinschaligheid van hun
buurt en aan een betrokken omgang met hun wijkgenoten.
Dat je gedag zegt als je iemand tegenkomt, ook al ken je hem
niet, en een praatje begint met een vage kennis van twee
straten verder.

2.4 Over de wijkbewoner
Vreewijk telde op 1 januari 2006 precies 14.041 inwoners2. In
Vreewijk wonen relatief veel ouderen: eenderde deel van de
bevolking is 55 jaar of ouder. Er wonen relatief weinig mensen
tussen 23-39 jaar.

Samenstelling huishoudens

Eenderde deel van de huishoudens bestaat uit (een- of tweeouder)gezinnen met kinderen, 44 procent is alleenstaand. Dit
laatste komt overeen met het cijfer voor heel Rotterdam.

Traditioneel en knus

Tekenend is dat in de Grote Woontest de leefstijlen ‘betrokkenheid en harmonie’ en ‘geborgenheid en zekerheid’ in
Vreewijk samen 79 procent scoren. Deze beide leefstijlen illustreren in welke mate mensen groepsgericht zijn. Men houdt
van traditioneel en knus wonen. Daarbij is de eerste groep
(‘betrokkenheid en harmonie’) wat meer gericht op sociale
contacten in de buurt, terwijl de tweede groep (‘geborgenheid en zekerheid’) zich eerder terugtrekt in de eigen kring.

Etniciteit

Vreewijk is, met een percentage autochtonen van 70, in
vergelijking met Rotterdam een ‘witte’ wijk. Onder de groep
bewoners van 65 jaar en ouder is 90 procent autochtoon.

Inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in Vreewijk ligt relatief laag. Het merendeel van de Vreewijkers leeft
van een inkomen tussen minimum en modaal. 58 Procent van
de Vreewijkers heeft een jaarinkomen onder € 22.000, daarentegen heeft 7 procent een hoog inkomen (boven € 40.000).
Het percentage bijstandsuitkeringen en de werkloosheid
onder de bevolking van 23 tot 39 jaar in Vreewijk liggen hoger
dan het Rotterdams gemiddelde.

De sociale betrokkenheid van de bewoners, de gemeenschapszin en (het gevoel van) veiligheid zijn sterke punten in
de wijk. Zoals in de ‘Bewonersvisie Vreewijk’ wordt vastgesteld, is het oorspronkelijk tuindorpconcept sterk gebleken.
‘Na tachtig jaar wordt het concept en de wijk nog steeds
gewaardeerd bij inwoners en [is de wijk] gewild bij woningzoekenden. De hechte contacten lijken ook een belangrijke
kans voor de wijk. (...) Uiteindelijk moet Vreewijk een wijk
blijven waar mensen graag samen leven, zorgzaam en tolerant.’ En even verderop: ‘Een groot deel van de bewoners vindt
Vreewijk nog steeds een prettige, goede, groene wijk met een
goede sociale samenhang, netjes, rustig en vertrouwd3.’
Hetgeen niet betekent dat de bewoners niets te klagen hebben. Over de woningen zijn er veel klachten (gebrekkig onderhoud, vocht, wateroverlast, ontbreken van isolatie, gehorigheid), maar dat staat dan weer een grote tevredenheid met
het eigen huis niet in de weg. De woonomgeving, als concept
zo gewaardeerd, zadelt de inwoners ook met voldoende
problemen op. Als voornaamste euvels worden genoemd
gebrek aan parkeerruimte, verkeersoverlast, hondenpoep,
vervuiling en smalle straten. Maar vooral het grote gebrek

Eenderde
deel van de
bevolking is 55
jaar of ouder.
3

Uit Bewonersvisie Vreewijk, pagina 2.
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• De ﬁjnzinnige verhouding tussen uniformiteit en uniciteit,
tussen stedelijkheid en landelijkheid, verkregen door een
hechte vervlechting van stedenbouwkundige, landschappelijke en (tuin)architectonische composities.
• De goede stedenbouwkundige, architectonische en visuele
relatie met de aangrenzende buitendijkse gebieden.

Een deel van de bevolking meent verder nog dat de wijk
verpaupert, er te veel allochtonen komen en dat de buurt
achteruit gaat.

Twee stromingen

In het huidige Vreewijk zijn twee stromingen te zien. De
‘oude Vreewijkers’ kennen uitgesproken normen en waarden.
Zij vinden dat iedereen die er woont betrokken moet willen
zijn bij, en zorg hebben voor, de omgeving. Zij menen ook
dat iedereen zich dient te conformeren aan de stilzwijgende
afspraken die sinds jaar en dag in hun buurt gelden. Zij hebben moeite met de instroom van mensen die afwijken van de
leefstijl die zij zelf al zo lang koesteren.

D E H U I D IG E SITUATI E
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Veel oudere Vreewijkers – en dat zijn er meer dan er jongeren
zijn in de wijk – storen zich zeer aan het gedrag van rondhangende en spelende jeugd. Ook het verschil in leefstijl met
nieuwgekomen bewoners leidt regelmatig tot botsingen.
De ‘nieuwe Vreewijkers’ stellen zich veel losser op. Zij voelen
zich vaak minder verantwoordelijk voor buurt, tuin en woning.
Bovendien kan het niet anders of een aantal onder hen houdt
er een andere leefstijl op na dan de voor Vreewijk traditioneel
conservatieve.

Vreewijk als buitenbeentje

Vreewijk is voor en na de oorlog een wijk voor gezinnen: geschoolde arbeidersklasse, kantoorpersoneel en middenstand.
In de jaren zestig en zeventig begint de wijk te vergrijzen. Ook
als na 1985 het aantal jongeren en kleine kinderen weer toeneemt, blijft de bevolking toch steeds gedomineerd worden
door een relatief grote groep ouderen.
Sociaal gezien zijn er verschillen tussen Vreewijk en andere
wijken van Feijenoord. Elders op Zuid staat de sociale samenhang onder druk door o.a. voortdurende migratiestromen
en doordat de bevolking steeds jonger wordt. De sociale
structuur van Vreewijk kenmerkt zich door meer stabiliteit en
een bevolking die vergrijsd is en ‘wit’. Wel doet zich hier de

problematiek van de armoedegrens regelmatig voelen.
Vreewijk is geliefd bij ouderen. Met name in het tuindorp wonen velen van hen al lange tijd. Zolang zij goed ter been zijn,
levert dat in hun kleine woning weinig problemen op. Krijgen
ze echter te maken met fysieke beperkingen, dan wordt
het anders. Trappen lopen en het onderhouden van de tuin
blijken grote hinderpalen en in hun woning kan niet de juiste
zorg worden verleend. Voeg daarbij het feit dat het vrijwilligerswerk terugloopt en professionele diensten zijn uitbezuinigd: het gevolg is dat thuiszorg en vrijwilligersorganisaties
steeds minder tijd kunnen besteden aan zorg en welzijn in de
wijk. Ook burenhulp is minder vanzelfsprekend dan vroeger,
al komt die in Vreewijk nog altijd meer voor dan in de andere
wijken van Feijenoord.

2.6 Zorg - Diensten - Voorzieningen
Zorg en welzijn

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn in Vreewijk alle basisvoorzieningen voor handen, al zijn er wel te weinig huisartsen. Het Zuiderziekenhuis met huisartsenpost en de Daniel Den
Hoedkliniek liggen in de wijk, het Ikazia Ziekenhuis ligt aan de
rand van Vreewijk. Op termijn zullen het Zuiderziekenhuis en
de Daniel Den Hoedkliniek verhuizen.
Een steeds kleiner deel van het welzijnswerk wordt door
vrijwilligers verzorgd, doordat vrijwilligers steeds ouder worden, jonge aanwas grotendeels uitblijft en de ‘instroom- en
uitstroombanen’ zijn geschrapt.
Als ontmoetingscentrum voor ouderen fungeert op dit moment ‘Het Witte Paard’, hoewel deze functie inmiddels marginaal is. De Brink is het wijkcentrum, waar activiteiten voor
alle leeftijden plaatsvinden. De verbinding tussen de centra
en andere activiteiten in de wijk verdient aandacht.
Ouderen en gehandicapten wonen, zoals al eerder gezegd,
graag in Vreewijk. In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat
de eengezinswoningen waarin zij (meestal) wonen niet voor
hen geschikt zijn als zij hulp van buiten behoeven. Hulp van
buiten wordt in Vreewijk verleend door thuiszorg en vrijwilligersorganisaties.
Ouderen met problemen vinden hun weg naar de balie van
de Bewonersorganisatie (BOV) en het Gehandicaptenplatform aan de Dreef.
Het wonen en de zorgverlening zijn niet voldoende op elkaar
betrokken in Vreewijk. Aanbieders van zorg en diensten hebben hun vestigingen verspreid over de wijk en zelfs daarbuiten.
De huisartsen in de wijk voelen de druk van de voortgaande
vergrijzing. Er zijn teveel patiënten voor het aantal huisartsen

en ook het gebrek aan ruimte is een probleem. Een gezondheidscentrum met eerste en tweedelijnszorg onder één dak
ontbreekt in Vreewijk.

de omgeving zijn verschillende voorzieningen te vinden,
zoals het Zuidplein met winkels en het Zuidpleintheater, het
Zuiderpark, Ahoy’, winkelcentrum Keizerswaard en winkelcentrum Spinozaweg in IJsselmonde.

Onderwijs

Op het moment zijn er in Vreewijk vijf reguliere basisscholen
en twee scholen voor speciaal onderwijs. De basisscholen
zijn relatief kleinschalig, met voldoende kwaliteit. Het gaat
om zowel openbare als katholieke en protestants-christelijke
scholen. Ze liggen verspreid door de wijk op relatief rustige
plaatsen. Op de Mare na zijn alle scholen Brede Scholen.
Eind 2003 telde Vreewijk 1760 kinderen in de basisschoolleeftijd. Zonder rekening te houden met de gevolgen van
herstructurering wordt tot 2013 een lichte daling van het aantal leerlingen verwacht. Er zijn geen wijzigingen in het aantal
lokalen voorzien.

Aan de noordoostzijde van Vreewijk ligt het West Varkenoordse Park met diverse sport- en spelvoorzieningen. De
Valkeniersweide biedt mogelijkheden voor wandelen, vissen,
sport en spel, onder meer in de speeltuin. De Valkeniersweide
is een uitloper van het Zuiderpark. De singels van Vreewijk
vormen goede wandelroutes in de wijk.

Het voortgezet onderwijs in Vreewijk telt twee vmbo-scholen. De leerlingen hiervan komen uit heel Rotterdam-Zuid. De
Christelijke scholengemeenschap Calvijn is een school met
vmbo, havo, atheneum en gymnasium die relatief veel leerlingen uit Vreewijk zelf trekt.

Voor de wijk is een speel- en sportplekkenplan gemaakt en
in uitvoering genomen. In 2007 krijgen vijf ervan (sportplek
De Mare, speel- en sportplekken Valkeniersweide, speeltuin
De Vaan, speelplek Weimansweg en speelplek Bredehof) een
opknapbeurt.
Tieners en jongeren kunnen in Vreewijk ook terecht in
buurthuis De Brink. Voor de kleinere kinderen is er Duimdrop/TOS. Voor meisjes is er een meidenhuis met activiteiten
die door Stichting Welzijn Feijenoord en vrijwilligers worden
begeleid.
De bewoners zijn van mening dat er maar weinig gebouwde
voorzieningen voor jongerenactiviteiten zijn in de wijk, terwijl zij in een adem vaststellen dat er voor zulke activiteiten
weinig animo bestaat4 . Hieruit blijkt een verschil in beleving
van het activiteitenaanbod tussen jongeren en ouderen.

Aan de overkant van het spoor liggen, in de deelgemeente
IJsselmonde, het Topsport Centrum, Stadion Feyenoord en enkele sportvelden. Naast De Kuip ligt de megabioscoop Pathé
met veertien zalen.

Met 95 procent voldoet het bereik van de kinderopvang in
Vreewijk aan het streef-percentage(het percentage 2- en 3-jarigen dat gebruik maakt van kinderopvang of peuterspeelzaal).
Er zijn vijf peuterspeelzalen, waarvan drie bij basisscholen (De
Akkers, Odilia en de Pniëlschool) en één bij een kinderdagverblijf (Vreewijk). De vijfde is zelfstandig gevestigd. Er zijn twee
kinderdagverblijven en een BSO. In de huidige situatie is er
vol-doende capaciteit, waarbij nog geen rekening is gehouden
met de motie Van Aartsen.

Voorzieningen voor sport, spel en recreatie

In de groene strook langs de Enk liggen diverse sportvoorzieningen, zoals een tennisbaan, een manege, handbalvereniging Atomium, korfbalvereniging OZC en sporthal De
Enk. Aan de zuidzijde wordt dit gebied begrensd door de
Smeetslandsedijk, een historisch lint in het gebied. Ook in

Winkels en bedrijven

De buurtwinkels aan de Groenezoom voorzien voor veel
inwoners van Vreewijk in de alledaagse levenbehoeften.
Deze winkelstraat staat onder druk. Er is bijvoorbeeld geen
postkantoor of zelfs maar een pinautomaat. Bewoners
vragen om meer winkels, maar daarvoor is het economisch
draagvlak te smal. Op dit moment ondervinden de buurtwinkeliers ook steeds meer last van het verlies van klandizie aan
de grootwinkelbedrijven, die goedkoper zijn en een breder
assortiment bieden. Door het slinken van het aantal klanten
dat er winkelt, wordt het er ook moeilijker steeds verse waar
te verkopen. Aan de andere kant blijven de klanten nu nog
komen, want de buurtwinkeliers wonen vaak ook zelf in de
wijk, ze kennen hun publiek goed en vervullen daardoor een
sociale functie.

Voor de wijk is
een speel- en
sportplekkenplan
gemaakt.

Net buiten Vreewijk liggen de winkels van de Groene Hilledijk
en de Beijerlandselaan. Deze Boulevard Zuid wordt even-

4

Bron: Bewonersvisie Vreewijk
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aan goede speelplekken zit de bewoners hoog. De ‘Bewonersvisie Vreewijk’ sluit zelfs af met de noodkreet: ‘Maar een ding
is wel duidelijk voor de toekomst (...) dan moet toch eerst de
noodzakelijke speelruimte voor onze kinderen en jongeren
gemaakt worden.’

In 2005 heeft Vreewijk 6.175 arbeidsplaatsen. Ongeveer 17
procent hiervan zijn plaatsen in het midden- en kleinbedrijf5.
Verspreid in de wijk ligt een aantal kleine winkeltjes en
bedrijfsruimten. Dit past bij het kleinschalige karakter van
Vreewijk. Grootschalige bedrijvigheid is vooral geconcentreerd langs de randen van de wijk. Het gaat hierbij om circa
5.100 arbeidsplaatsen.

2.7 De buitenruimte
Over de buitenruimte van het tuindorp (de Groene Oase) valt
op te merken dat daarin het openbare deel niet te scheiden
valt van privégroen. De verantwoordelijkheid van de bewoners over tuinen en heggen is niet los te maken uit het geheel van de groenstructuur met zijn singels, binnenterreinen,
plantsoenen en hagen.
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Het huidige project ‘Paal en Perk’, met verstandelijk gehandicapten die de tuin onderhouden voor mensen die dat zelf
niet meer kunnen, is een succes. Doordat het hoogst noodzakelijke wordt gedaan, kunnen ouderen weer wat langer in
hun woning blijven.

Te hoge heggen en een foute boom

De beleving door de Vreewijkers van het groen en de woonomgeving is op een aantal punten onder druk komen te
staan. Zo is er onduidelijkheid over de relatie tussen de drie
soorten groen: openbaar en/of deelgemeentelijk groen, privégroen en corporatiegroen. Over de hoogte van de heggen
en bomen is verwarring en verschil van opvatting. Bewoners
willen aan de ene kant de bevoegdheid houden hun tuin naar
believen in te richten, maar anderzijds delen zij de mening
van anderen dat een te hoge heg of een ‘foute boom’ het
totaalbeeld kan verstoren.
Er zijn klachten over het beheer en onderhoud van het openbare groen. Tuinen worden steeds steniger, heggen maken
plaats voor schuttingen, tuinen worden soms niet meer goed
onderhouden. Er is een voortdurende concurrentiestrijd om

5

Bron: OBR/Louter, 2005

de ruimte ontstaan tussen kinderen, opgeschoten jeugd,
ouderen, hondenliefhebbers en autobezitters. Voorzieningen
en buitenruimte zijn niet overal goed op elkaar afgestemd.
Tenslotte menen bewoners dat er bij de plannenmakers meer
aandacht bestaat voor de fysieke dan de ruimtelijke kwaliteit
van het tuindorp.

Parkeren

In heel Vreewijk is de parkeerdruk hoog. Speciﬁek voor het
tuindorp geldt dat in de oorspronkelijke opzet totaal geen
rekening is (of kon worden) gehouden met een explosief
toenemend autobezit. Door parkeerplaatsen onder te brengen in het straatproﬁel komt de bijzondere kwaliteit van het
tuindorp als landelijke oase nogal in de knel. Anders dan in
het Motorstraatgebied gaat het parkeren er overdag nog wel.
‘s Nachts echter is in delen van de Vlieger, buurt Negen en de
Vaan de parkeerdruk te hoog. Tijdens voetbalwedstrijden en
evenementen in De Kuip is er overlast door bezoekers.
Opvallend genoeg staan de bewoners nogal ambivalent tegenover de steeds groeiende claim die de auto op de ruimte
legt. Enerzijds willen ze zo gemakkelijk mogelijk bij hun auto
komen, anderzijds vinden ze dat de auto’s te veel ruimte in
beslag nemen en bovendien het uitzicht op straat bederven.
Bewoners wijzen heel rechtlijnig de parkeeroverlast door
bezoekers van voetbalwedstrijden of andere evenementen in
De Kuip af.

Spelen

De auto’s van de bewoners in Vreewijk vormen tegelijk de
voornaamste concurrent in de strijd om de ruimte die anders
vrij zou komen voor de jeugd om er te spelen. Meer en betere
speelplekken is een steeds gehoorde vraag van de bewoners.
Ook bestaan er verschillen van inzicht over het gebruik van
de gemeenschappelijke terreinen tussen de woningen. Gezinnen zien deze graag geschikt gemaakt voor speelruimte,
ouderen geven een voorkeur aan ander gebruik.

Veiligheid

Uit de veiligheidsmonitor van de gemeente Rotterdam blijkt
dat de veiligheidsindex van Vreewijk vanaf 2001 tot 2006
langzaam stijgt, van 5,5 in 2001 tot 6,2 in 2005. Vreewijk was
eerst een ‘bedreigde wijk’ en is nu een wijk ‘met aandacht’.
Vernield straatmeubilair wordt in Vreewijk als grootste
probleem ervaren (12 procent), gevolgd door hondenpoep

(11 procent) en overlast van groepen jongeren (8 procent).
Overigens valt op dat van de aanpalende wijken die van IJsselmonde een ongeveer gelijke veiligheidsscore kennen. De
nabuurwijken in Charlois en de overige wijken in de eigen
deelgemeente staan er in dit opzicht slechter voor.

Water

In vergelijking met diverse stadswijken op Zuid heeft
Vreewijk veel water. Singels en vijvers zoals de Lede en de
Langegeer en het open water in de Valkeniersweide maken
deel uit van de stedenbouwkundige opzet van Vreewijk. Toch
is er niet voldoende oppervlaktewater om bij hevige regen al
het hemelwater op te vangen. Als het hard regent, komen er
veel klachten over wateroverlast.
De kwaliteit van het oppervlaktewater in de wijk is op veel
plaatsen matig tot slecht. Dit heeft te maken met overstortingen van de riolering op het oppervlaktewater en met de te
geringe aanvoer van schoon water.
Zoals alle gemeentes moet ook Rotterdam de bestaande
capaciteit om water te bergen uitbreiden. In dat kader komt
de Gordel van Smaragd, de groene zone tussen Vreewijk en
Lombardijen, in beeld. De Smeetslandsedijk maakt deel uit
van De Gordel van Smaragd, die in feite een uitloper is van
het Zuiderpark.

Milieu

Vreewijk ligt omkaderd door drukke wegen. Aan de noordkant liggen de Strevelsweg, de Bree en de Breeweg. In het
oosten ligt de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht, waarover nog
een aantal jaren gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd.
Ten zuidoosten van de wijk, aan de Colosseumweg, is een
tankstation met LPG, terwijl de aanvoerroute van LPG loopt
vanaf de A15 over de Molenvliet door Lombardijen.
De luchtkwaliteit in Vreewijk voldoet over het algemeen aan
de wettelijke normen voor 2010 en 2016. Overigens wordt
landelijk en in Rotterdam hard gewerkt aan ruimtelijke en
technische maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in en rondom de stad.
Doordat Vreewijk al bijna een eeuw oud is en er vanaf het
begin praktisch alleen woningen hebben gestaan, valt niet te
verwachten dat de bodem er verontreinigd is.

Omringende wijken

De wijken Hillesluis en Bloemhof, gelegen ten noorden van
Vreewijk, hebben te kampen met een zwakke uitstraling en
imago, hoewel hier de laatste jaren een stijgende lijn in zit.

Het winkelaanbod en de uitstraling van de Boulevard Zuid,
een belangrijke verbindingsweg met de stad, laten ook te
wensen over. Winkelcentrum en OV-knooppunt Zuidplein
bieden weliswaar veel voorzieningen, maar hebben ook een
matige uitstraling.

2.8 Wonen en fysiek
Samenstelling woningvoorraad

In 2005 stonden er in Vreewijk 7.057 woningen. Daarvan was
91 procent huurwoning. 80 procent van de woningen is in
bezit van Com·wonen. Bijna driekwart van de woningvoorraad (73 procent) is gebouwd tussen 1916 en 1944. De oude
woningen zijn oorspronkelijk ongeveer 44 tot 67 vierkante
meter groot, met een indeling die gebaseerd was op een
‘Existenzminimum’ uit de jaren twintig. Zo’n 80 procent van
de woningen bestaat uit drie- en vierkamerwoningen.
In Vreewijk is weinig differentiatie naar woningtype en eigendomsvorm. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden voor het
maken van een wooncarrière.

Woningtype en prijs

De gemiddelde netto huurprijs is € 371,58 per maand (peildatum 2006). De mutatiegraad in de huurwoningen van
Com·wonen in Vreewijk is 5,17 procent; het landelijk gemiddelde is ongeveer 8 procent. In 2006 waren er 238 nieuwe
verhuringen.
Vreewijk behoort nog steeds tot de meest aantrekkelijke
woonwijken van Rotterdam. Dit blijkt uit de lange gemiddelde bewoningsduur en de grote vraag naar woningen in deze
wijk. De populariteit van de woningen in Vreewijk is hoog
vanwege de bereikbare huur, het woningtype (gezinswoningen met tuin), de architectuur en de stedenbouw.
De woningmarkt in de wijk is moeilijk toegankelijk. Er zijn
gemiddeld veel gegadigden voor een vrijkomende eengezinswoning. Dit heeft tot gevolg dat vooral mensen met een

Vreewijk is een
van de meest
aantrekkelijke
woonwijken.
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wel door de bewoners van Vreewijk minder gewaardeerd.
Vaker trekken ze naar het Zuidplein, of naar de winkelcentra
Keizerswaard en Spinozaweg, die vlakbij liggen. Versterking
van de detailhandel rondom het Zuidplein en in de Ziekenhuisdriehoek kan voor de laatste kleine winkels in de kern
van Vreewijk de doodsteek betekenen. Ook nu het centrum
van IJsselmonde wordt opgeknapt, kan in die richting meer
koopkracht weglekken.

lange woonduur, veelal ouderen, Vreewijk instromen.

De ‘oudste duizend’ – 1255 woningen in totaal – dateren van
rond 1920. Ze zijn begin jaren tachtig allemaal gerenoveerd,
uitgezonderd de woningen waarvan de bewoners indertijd
renovatie hebben afgewezen. Deze woningen zijn er slechter
aan toe dan de andere die wel zijn opgeknapt.

Het woonmilieu van Vreewijk valt te typeren als aantrekkelijk
voor gezinnen met kinderen. Van oorsprong is de wijk is ruim
opgezet, met veel eengezinswoningen. Het voorzieningenaanbod was daarop afgestemd. Het tuindorp is speciaal ontworpen voor arbeidersgezinnen met kinderen, die er veilig en
beschermd konden opgroeien. Niettemin wonen er minder
gezinnen dan in diverse andere wijken van Feijenoord, terwijl
Vreewijk er eigenlijk zich beter voor leent. Inmiddels is een
groot deel van de gezinswoningen te klein om te voldoen
aan de eisen die aan een moderne eengezinswoning worden
gesteld.

Al deze woningen hebben te maken met woon- en bouwtechnische problemen. Woontechnisch zijn de huizen gebrekkig doordat ze te klein van oppervlakte zijn, onvoldoende
mogelijkheden bieden iets te doen aan verbetering van het
comfort en bovendien voor maar weinig doelgroepen echt
geschikt zijn.

Onder de bewoners is nu vooral vraag naar ouderenwoningen. Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar gelijkvloerse woningen voor ouderen de komende 15 jaar kan oplopen
tot circa 1600 woningen6. Daarnaast vinden gezinnen die willen doorstromen moeilijk een geschikt ander huis. Het gaat
dan vooral om grotere en duurdere (koop)woningen.
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De woningvoorraad is wisselend van kwaliteit, afhankelijk
van bouwjaar en renovatie of onderhoud. 20 procent van de
woningen is nieuwbouw, 41 procent duurzaam gerenoveerd,
11 procent heeft een matige kwaliteit en 20 procent behoort
tot de slechtere delen van de voorraad8.
De laatste categorie woningen betreft vooral de circa 1200
woningen die voor 1983 zijn gerenoveerd. Deze woningen
worden algemeen aangeduid met de kwaliﬁcatie ‘de oudste
duizend’. De kleine oppervlakte en het geringe aantal kamers
zijn de grootste tekortkomingen van deze woningen. Er
zijn daarnaast ook te weinig woningen die voor ouderen
bestemd en geschikt zijn. Van sommige woningen is de
bouwtechnische kwaliteit slecht.

Samenleven

Vreewijk heeft een sterke gemeenschapszin. Dat biedt kansen voor de sociale cohesie in de wijk, maar kan ook bedreigend zijn voor nieuwe instroom en nieuwe ontwikkelingen.
Er is een sterke onderlinge betrokkenheid en zorg voor elkaar.
Maar Vreewijk is ook een besloten gemeenschap die terughoudend staat tegenover veranderingen.
Bewoners van Vreewijk ervaren veel overlast door jongeren.

Zorg-diensten-voorzieningen

Vreewijk heeft een gevarieerd aanbod aan kleinschalige voorzieningen, die onder druk staan door sociale en economische
ontwikkelingen. Er is een groot concurrerend en grootschalig
aanbod van winkels in de omgeving van Vreewijk. De koopkracht van de huidige Vreewijkers ligt gemiddeld gezien laag
en er stromen door de eenzijdige woningvoorraad nauwelijks
mensen in die de koopkracht versterken. Accommodaties en
activiteiten zijn onvoldoende afgestemd op de wensen en
behoeften van jongeren.

Genoemde problemen zijn structureel van aard. Ze komen in
verschillende mate voor in elk huis van de ‘oudste duizend’ en
het maakt nauwelijks uit in welk gebied van de wijk de huizen
staan. Uiteindelijk leiden deze problemen tot een slecht woonklimaat door geluidsoverlast, vocht en schimmels. Al in het
begin van de jaren negentig heeft VL-wonen, de voorganger
van Com·wonen, aangegeven dat opnieuw renoveren van de
‘oudste duizend’ woningen niet aan de orde is. Immers het geheel van de woon- en bouwtechnische problemen wordt door
renovatie niet opgelost. Voor hetzelfde geld bouw je woningen
terug in dezelfde stijl, met een langere levensduur en die wel
voldoen aan de huidige woonwensen. Duidelijk is dat ingrijpen
in deze woningen de komende jaren noodzakelijk is.

7

Bron: ‘Verzorgd en zorgeloos wonen. Ouderenhuisvesting in de
deelgemeente Feijenoord’ 2004

Uit de beschrijvingen en analyses uit de voorgaande
paragrafen zijn de volgende conclusies te trekken:

• Het gevelhoutwerk, dat toen niet is vervangen, bevat veel
houtrot. Dat leidt tot vocht- en tochtproblemen. Uit de
kruipruimtes trekt vocht op waardoor schimmels ontstaan.
De woningen zijn niet onderheid.
• Het metselwerk aan de gevels vertoont veel gebreken in de
voegen. De samenhang verdwijnt en vochtdoorslag is het
gevolg.
• Isolatie van gevel, dak en vloeren ontbreekt totaal of grotendeels. Daardoor is er geluidsoverlast en zijn de stookkosten voor de bewoners hoog.
• Lekkage in badkamers komt vaak voor, door houten vloeren
en gipsen wanden.
• De ventilatie in badkamers voldoet niet aan de huidige
eisen, waardoor ze heel vochtig zijn. Dit vocht tast de muren
(gipsplaat) en vloeren (hout) aan9.

De staat van de woningen

6

2.9 Conclusies

Bouwtechnisch spelen de volgende problemen:

Naar schatting ligt het percentage zogenaamde scheefwoners
in Vreewijk rond 40 procent. Scheefwoners zijn mensen van
wie het inkomen in feite te hoog is in verhouding tot de lage
huur die zij voor hun woning betalen. Een deel van de bereikbare woningen7 is hierdoor niet toegankelijk voor mensen die
daar gezien hun inkomen op aangewezen zijn.
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De ‘oudste duizend’ bevinden zich, op een paar na, in vier
gebieden:
• Bree/Maarland/Langegeer
• Lede/Heggepad/Dreef
• Mare/Groenezoom/Enk
• Weimansweg/Jagerslaan

De oudste duizend

Bron: ‘Bereikbaar’ heeft hier betrekking op de sociale huurprijs. In
de stadsregio Rotterdam is een sociaal bereikbare huurwoning een
huurwoning waarvan de huurprijs onder de grens blijft die hiervoor
jaarlijks wordt vastgesteld. Deze grens sluit aan bij de zogenoemde
aftoppingsgrenzen uit de huurtoeslagregelgeving. Per 1 juli 2006 is de
maximale huur € 485,33 voor twee- en driekamerwoningen en € 510,12
voor vier- of meerkamerwoningen.

elkaar concurreren. Vooral zijn dat spelen en parkeren.
De oorspronkelijke groenstructuur met singels, bomen en
hagen is waardevol en gewaardeerd. De afstemming over
inrichting en onderhoud tussen privaat en openbaar groen is
niet optimaal. Bewoners maken zich zorgen over het tuinonderhoud. Een visie op gebruik en inrichting van de openbare
ruimte is gewenst.

Wonen fysiek

Het kleinschalige woonmilieu, met eengezinswoningen met
tuin en veel groen, is geliefd bij Vreewijkers en andere Rotterdammers.
Vreewijk is een populaire wijk, maar de samenstelling en
kwaliteit van het woningbestand sluit niet goed aan bij de
woonwensen van huidige en toekomstige bewoners.
In Vreewijk wonen veel ouderen, maar de woningen en voorzieningen zijn daar niet op afgestemd. Er is een groot tekort
aan gelijkvloerse woningen.
Doordat er onvoldoende geschikte ouderenwoningen zijn,
komt er geen doorstroming op gang en worden gezinswoningen niet door de juiste doelgroep bewoond.
Vreewijk heeft een geschikt woonmilieu voor gezinnen met
kinderen. Een deel van de woningen evenwel is te klein.
Het overgrote deel van de woningen bestaat uit goedkope
huurwoningen. Daardoor is een wooncarrière binnen de wijk
beperkt mogelijk.
Een deel van de woningen is in slechte woon- en bouwtechnische staat.

Tuindorp en overige buurten

Het stedenbouwkundige concept van het tuindorp Vreewijk
biedt een sterke basis voor de toekomst van Vreewijk, maar
vraagt op onderdelen aanpassing.
Het imago en de uitstraling van de omliggende gebieden zijn
voor Vreewijk een bedreiging. Ten noorden van Vreewijk liggen
de hotspots Strevelsweg en Dordtselaan en de achterstandswijken Hillesluis en Bloemhof. Boulevard Zuid, een belangrijke
invalsweg, heeft een slechte kwaliteit en uitstraling.

Buitenruimte

Vreewijk is een ruime, groene wijk. De druk op de openbare
ruimte is echter groot, doordat verschillende functies met

8
9

Com·wonen in Lieverse, 2003
Bron: Haalbaarheidsonderzoek exploitatievarianten diverse complexen te Vreewijk. Onderdeel: rapportage haalbaarheidsonderzoek.
Alphaplan, 6 december 2005.
Aanvullend haalbaarheidsonderzoek 85 woningen Bree en Maarland
te Vreewijk. Onderdeel: rapportage aanvullend onderzoek.
Alphaplan, 8 mei 2007.

De woningvoorraad is
wisselend van
kwaliteit.
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Waar bevinden zich de ‘oudste duizend’?
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3. Op weg
naar
de
toekomst
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3. Op weg naar de toekomst

OP WE G N A AR DE TOEKOMST
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3.1 Hoofdpunten
In het vorige hoofdstuk is Vreewijk beschreven en is een analyse gemaakt van de bouwstenen voor de toekomst van Vreewijk. Hieruit komen de volgende hoofdpunten naar voren:
Eerst en vooral is iedereen het erover eens dat het karakter
en de waarden van het tuindorp Vreewijk behouden moeten
worden. Dat geldt zowel voor de opzet van het tuindorp, met
veel groen, singels, laagbouwwoningen, de karakteristieke
architectuur, de kleinschaligheid, als voor de ‘dorpse’ manier
van samenleven in Tuindorp Vreewijk, met een relatief sterke
sociale cohesie. De wijk staat voor de uitdaging om te zorgen
dat het karakteristieke Vreewijk de tand des tijds doorstaat
en zich waar nodig aanpast aan de eisen van de huidige tijd.
Hoofdpunten daarbij zijn de samenstelling en kwaliteit van
het woningbestand, de samenstelling van de Rotterdamse
bevolking en het ruimtebeslag door auto’s en de inrichting en
het beheer van het groen in Vreewijk, zowel het privégroen
als het openbare groen.
Naast het behoud van het karakter van het tuindorp is
ruimte nodig voor een meer grootstedelijke ontwikkeling
van aangrenzende buurten zoals het Motorstraatgebied en
de Landbouwbuurt. Het Ziekenhuisterrein neemt daarbij een
aparte plaats in.
Vreewijk is van oudsher een wijk voor gezinnen. De meerkamerwoningen met tuin, het ruime groen, de kleinschalige
voorzieningen en het dorpse karakter maken dat gezinnen
nog steeds graag in Vreewijk wonen. Er tekenen zich signalen
af dat de populariteit van Vreewijk voor gezinnen onder druk
staat. Daarbij wordt vaak het gebrek aan speelruimte voor
kinderen genoemd en nog sterker het gebrek aan plekken
en activiteiten voor de oudere jeugd. Ook is het nog maar de
vraag of een groot deel van de woningen geschikt is voor het
hedendaagse gezin. De meeste woningen zijn relatief kleine,
goedkope huurwoningen, terwijl er op de Rotterdamse woningmarkt juist behoefte is aan grotere en duurdere huur- of
koopwoningen. Om gezinnen in de wijk te behouden en
nieuwe gezinnen aan te trekken is het, naast de beschikbaarheid van geschikte woningen, belangrijk een basisniveau
aan kleinschalige voorzieningen te behouden, zoals winkels,
bedrijvigheid en werkgelegenheid.

De doorstroming in Vreewijk is laag, wat tot gevolg heeft dat
er relatief veel ouderen wonen in Vreewijk, doorgaans met
veel plezier. Een deel van de ouderen wil het liefst zo lang
mogelijk in de bestaande woning blijven wonen. Ouderen die
te maken hebben met functiebeperkingen willen het liefst
een nultredenwoning in Vreewijk, waaraan op dit moment
een tekort is. Belangrijk voor de toekomst is dus om een passend woningaanbod te creëren in de wijk voor de Vreewijkse
ouderen en om te zorgen dat de zorg- en welzijnsvoorzieningen, inclusief zorg en ondersteuning aan huis op orde zijn.
Aandachtspunt is verder de spanning tussen oud en jong en
de overlast die ouderen van jongeren ervaren.
Tenslotte is belangrijk om te constateren dat Vreewijk geen
eiland is, maar een – weliswaar bijzondere – Rotterdamse
wijk. De uitdaging is om te zorgen dat Vreewijk een meerwaarde heeft voor Rotterdam en andersom ook, dat Rotterdam een meerwaarde heeft voor Vreewijk. Vreewijk moet
een plek kunnen bieden aan Rotterdammers die kiezen voor
dit speciﬁeke woonmilieu en Vreewijk moet ten volle kunnen
proﬁteren van de kansen die de stad biedt.

3.2 Missie en uitgangspunten
Bij de ontwikkeling van Vreewijk in de toekomst staat de
volgende missie centraal:
Behouden en versterken van de waarden van het tuindorp
Vreewijk, in harmonie met de rest van de wijk en de stad.

Onderstaande uitgangspunten zijn leidend om deze
missie uiteindelijk te kunnen vertalen in concrete maatregelen voor de komende jaren:
• Het historische karakter van het tuindorp Vreewijk wordt
gehandhaafd, onder andere door aanwijzing van het tuindorp Vreewijk als Beschermd Stadsgezicht.

Het historisch
karakter wordt
gehandhaafd.

• De aangrenzende buurten van het tuindorp, zoals het Motorstraatgebied, de Landbouwbuurt en het Ziekenhuisterrein, maken deel uit van de visie en vormen een overgangsgebied naar andere wijken in Rotterdam-Zuid.
• De sociale cohesie in het tuindorp Vreewijk blijft behouden,
met huidige en nieuwe bewoners.
• Ouderen kunnen in de wijk blijven wonen, in passende
woningen, met passende voorzieningen. Daarmee wordt de
doorstroming bevorderd.
• Vreewijk is een wijk voor gezinnen, met daarbij passende
woningen en voorzieningen.
• De wijk in zijn geheel en de voorzieningen in de wijk zijn
goed bereikbaar voor iedereen.
• Bij besluiten over ingrepen in de woningvoorraad spelen
zowel bouwkundige als woontechnische aspecten een
belangrijke rol in de afweging.
• Complexen waarvan de bouw- en woontechnische kwaliteit
onvoldoende is worden niet voor een tweede keer gerenoveerd. Investeringen in de woningvoorraad moeten in
verhouding zijn met de kwaliteit en de levensduur van de
woningen.
• De ontwikkeling van de woonmilieus in Vreewijk valt binnen de kaders van de stadsvisie.
• Com·wonen spant zich maximaal in om passende woonruimte te vinden in Vreewijk voor huurders die dat wensen,
als herhuisvesting noodzakelijk is bij herstructurering.
• Als herstructurering plaatsvindt, stelt Com·wonen een sociaal plan op dat daarmee samenhangt.

Bovenstaande missie en uitgangspunten leiden tot de
volgende vragen:
• Hoe ziet Vreewijk er in 2030 uit?
• Hoe gaan we dat bereiken?

Deze twee vragen worden respectievelijk in paragraaf 3.3 en
in hoofdstuk 4 beantwoord.
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In dit hoofdstuk staan eerst een aantal
hoofdpunten; vervolgens vertalen we die in
een missie en formuleren we uitgangspunten.
Het beeld van een toekomst die we voor ons
zien wordt geschetst in 3.3. Om dit te bereiken is een reeks maatregelen en ingrepen
nodig op sociaal, economisch en fysiek terrein. Deze maatregelen zijn beschreven in
vier thema’s voor de toekomst: Wijkkracht Servicewijk - Opgroeiwijk - Woningvoorraad. De organisatie (3.5) en participatie
worden aan het einde van het hoofdstuk
beschreven in 3.6.

De kern van de wijkvisie voor Vreewijk is de overtuiging
van deelgemeente Feijenoord en de woningcorporatie
Com·wonen dat de waarden van het tuindorp Vreewijk moeten worden behouden en versterkt, in harmonie met de stad.
Wanneer dat in de komende jaren kan worden bereikt, hoe
is Vreewijk er dan in 2030 aan toe?

De geest springlevend

OP WEG N A AR D E TOEKOMST

30

In 2030 is Vreewijk een wijk die, beter dan 25 jaar ervoor, in
evenwicht is met de stad. Oude kwaliteiten van het tuindorp
zijn bewaard gebleven – ‘adel verplicht’, mede gezien de
uitverkiezing tot Beschermd Stadsgezicht – en tegelijkertijd
zijn nieuwe invloeden omarmd. Het is in de wijk gelukt op
zorgvuldige wijze de kracht van het tuindorp aan de kracht
van de stad te koppelen. Door zijn bijzondere geschiedenis
is Vreewijk een wijk met een zeer eigen identiteit. Een wijk
waar voor de stedeling een meer harmonisch leven met de
natuur mogelijk is.
Ook de geest van het tuindorp is nog altijd springlevend. Het
is een wijk waar wonen, werken, zorgen, opvoeden, ontmoeten en ontspannen met elkaar in evenwicht zijn. Vreewijk
anno 2030 is een van de meest geliefde wijken van Zuid en
misschien wel van Rotterdam. Aan de Rotterdamse en regionale woningmarkt voegt Vreewijk iets bijzonders toe en dat
spreekt veel Rotterdammers aan.

Veilige opgroeiwijk

De gemeenschapszin, die voor het tuindorp in de twintigste
eeuw zo tekenend was, is waarachtig ook nog aanwezig.
Bewoners zijn initiatiefrijk en ondernemen samen veel activiteiten in de buurt. Niet iedereen doet mee, maar mensen
zijn betrokken en hebben zorg voor elkaar. Vreewijk is de
veilige opgroeiwijk waar kinderen en oudere jeugd voldoende
ruimte hebben om te spelen en te leren en waar ouderen rust

Kinderen en
oudere jeugd
hebben voldoende
ruimte om te
spelen.

en geborgenheid kunnen vinden. De groepsgeoriënteerde
leefstijl van oudtijds kenmerkt de wijk nu nog. ‘Betrokkenheid
en harmonie’ en ‘geborgenheid en zekerheid’ zijn nog altijd de
kernwaarden.
Groen is Vreewijk vanzelfsprekend ook gebleven: diezelfde
groene wijk met zijn unieke stedenbouwkundige opzet. In de
groene singels en binnenterreinen, in de opvallende begroeiing met de vele hagen, herken je het traditionele tuindorp.
Ook de typische laagbouw met de karakteristieke architectuur en het materiaalgebruik is een beeld zoals je kent van
oude foto’s.
Vreewijk is een wijk gebleven met een ‘dorps’ voorzieningenniveau en kleinschalige bedrijvigheid. Met zijn sportvoorzieningen, speeltuinen en relatief kleinschalige basisonderwijs
onderscheidt de wijk zich van veel andere Rotterdamse wijken.

Rustig woonmilieu in de stad

Toch heeft de wijk ook sterke invloeden van de stad ondergaan; Vreewijk is er meer dan voorheen een echt onderdeel
van geworden. Meer dan in het verleden is er ruimte voor
verschillende leefstijlen. Zo is er naast de goedmoedige en
gezellige leefstijl van het tuindorp ook plaats gekomen voor
meer op het individu gerichte leefstijlen. Nu wonen er in de
wijk ook mensen die graag in de nabijheid van het centrum
willen zitten en toch in een rustig woonmilieu. Er heerst in
Vreewijk een open klimaat voor ontplooiing en emancipatie.
De wijkbewoners verwelkomen de nieuwe invloeden die de
instroom met zich meebrengt.
Wonen in het traditionele Vreewijk is een bewuste keuze.
Je woont er niet omdat omstandigheden je er heen hebben
gebracht (afkomst, etniciteit), maar omdat je je met jouw
opvattingen denkt lekker te voelen. Over het onderhoud van
de tuinen zijn er afspraken, er zijn leefregels op straat, en die
onderschrijf je.

Aantrekkelijk voor gezinnen en ouderen

Vreewijk is een wijk voor gezinnen met kinderen en voor ouderen. Wie het wil kan ‘van de wieg tot het graf’ in Vreewijk
blijven wonen. Zorg, welzijn en voorzieningen zijn voor alle
groepen in voldoende mate aanwezig en bereikbaar. Ouderen
die lang in hun ‘oude’ woning blijven kunnen rekenen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld om hun tuin te onderhouden.
Voor gezinnen met jonge kinderen is Vreewijk aantrekkelijk
omdat er kwalitatief goede en relatief kleinschalige basisscholen zijn. Er is geschikte speelruimte op loopafstand, er
zijn genoeg goede mogelijkheden voor kinderopvang, zowel
voor de uren na schooltijd als voor overdag. Er zijn veilige
loop- en ﬁetsroutes.
Vreewijk is een wijk gebleven met overwegend eengezinswoningen. Door vernieuwing van de oude huizen en nieuwbouw
in de overgangsgebieden naar een meer stedelijke bebouwing is er echter veel meer variatie in woningen gekomen
dan toen de 21e eeuw begon. Dat geeft iets te kiezen. Je kunt
in een monument terecht komen of in een nieuwbouwwoning, je kunt huren of kopen, het kan duur zijn of goedkoop,
een appartement of een eengezinswoning, klein of groot of
een bijzondere woonvorm. Ook zijn er nu meer gelijkvloerse
woningen voor ouderen.
De monumenten en bijzondere gebouwen in het tuindorp
zijn in ere gehouden. De nieuwbouw die in de plaats is
gekomen van de oorspronkelijke huizen, die te slecht en te
benepen waren geworden om nog een keer te renoveren, is
met zorg afgestemd op de omgeving. Die nieuwe eengezinswoningen sluiten qua indeling veel beter aan bij de huidige
behoeften van gezinnen.

Vreewijk is geen eiland

Variatie is geen doel op zich maar vormt wel een belangrijke voorwaarde waardoor de geest van het tuindorp – een
harmonisch bestaan – levend is gebleven, tot nu in 2030.
Een betere balans tussen huur- en koopwoningen hoort
daar zeker bij. Een gevarieerder bezit biedt bewoners uit de
wijk de gelegenheid om wooncarrière te maken. Zo kunnen
gezinnen verhuizen naar een groter huis, ouderen naar een
gelijkvloerse woning met zorg, huurders naar een koopwoning. Ook Rotterdammers die een huis met een tuin willen,
krijgen op deze manier een goede kans. Want Vreewijk is een
wijk in Rotterdam en geen eiland waarvan de bruggen zijn
opgetrokken.
Ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de wijk zijn er
sterk op vooruit gegaan, zoals het hoort voor een stadswijk.
Het parkeren levert weinig problemen meer op. En de straten? Die zijn weer voor de kinderen om er te spelen!

3.4 Thema’s voor de toekomst
Met het beeld van Vreewijk in 2030 voor ogen, tekenen zich
vier thema’s af. Deze zullen de komende jaren richting geven
aan de inspanningen om dit beeld te bereiken: wijkkracht,
servicewijk, opgroeiwijk en woningvoorraad. Per thema
benoemen we een aantal maatregelen die Com·wonen en de
deelgemeente samen met de bewoners en andere betrokken
partijen gaan uitvoeren. De maatregelen worden uitgewerkt
in hoofdstuk 4, het uitvoeringsprogramma.

Hieronder worden eerst de vier thema’s op een gelijkluidende manier beschreven:

ten eerste de doelen van de thema’s, vervolgens een toelichting daarop en tenslotte de inhoudelijke onderwerpen die
erbij horen.

Wijkkracht
Doel: De sociale cohesie behouden en versterken en de leefbaarheid in Vreewijk verbeteren.

Toelichting

Het thema Wijkkracht handelt over de manier waarop de
mensen in Vreewijk met elkaar samenleven, de leefbaarheid,
de veiligheid in de wijk en de zorg voor het groen. Dit thema
heeft te maken met algemene randvoorwaarden om plezierig
te kunnen wonen in Vreewijk. Het gaat over het sociaal en
fysiek beheer van de wijk, aansluitend op de knelpunten die
door bewoners en professionals geconstateerd zijn. Denk
hierbij aan de integratie van nieuwe bewoners van Vreewijk, het behouden en versterken van de sociale cohesie, de
veiligheid op straat en in de achterpaden, het onderhoud van
tuinen en de buitenruimte, de parkeerproblematiek en niet in
de laatste plaats het samenleven van oud en jong.
Binnen dit thema is ook het behoud van het karakter van het
tuindorp Vreewijk een belangrijk aandachtspunt, waarbij het
niet alleen gaat om de aanwijzing als beschermd stadsgezicht, maar ook de leefstijl in het tuindorp Vreewijk.
De reden om voor dit thema te kiezen is dat de bewoners
van Vreewijk het wonen in Vreewijk als bijzonder ervaren. Er
is sprake van een grote sociale cohesie en men leeft op een
prettige wijze met elkaar samen. Dit moet in de toekomst
behouden blijven.
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3.3 Een toekomstbeeld: Vreewijk in 2030

• Ontwikkelen van een leefstijlenaanpak;
• Samenleven jong en oud;
• Integraal beheer van de buitenruimte: privé- en openbaar
groen;
• Veiligheidsaanpak;
• Aanpak verkeersveiligheid;
• Verminderen van het parkeerprobleem;
• Behoedzaam herstructureren;
• Aanwijzing van Vreewijk als Beschermd Stadsgezicht.

Servicewijk
Doel: Vreewijk geschikter maken voor ouderen, zodat zij zo
lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.

Toelichting

O P WE G NA A R D E TO E KOMST

32

In het thema Servicewijk gaat het over alles wat ervoor nodig
is om ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier in de
wijk te kunnen laten wonen. Een aantrekkelijk tuindorp is
een plek waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen, naast de andere bewoners van Vreewijk. Veel ouderen
wonen al heel lang in de wijk en hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de populaire wijk die Vreewijk nu is. Zij
verdienen de aandacht en een blijvende plek in de wijk.
Om dit te bereiken is het nodig levensloopbestendige woningen te bouwen, waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen. In de nieuwbouwplannen voor de Landbouwbuurt is al gedeeltelijk voorzien in dergelijke woningen. Daarnaast zijn ook andere locaties geschikt om ouderenwoningen
te bouwen. De precieze locaties voor deze woningen moeten
nog worden bepaald, waarbij de kaders verbonden aan het
Beschermd Stadsgezicht gerespecteerd moeten worden. Om
doorstroming op gang te brengen en eengezinswoningen vrij
te krijgen voor gezinnen, is het onder andere belangrijk om
bereikbare nultredenwoningen te bouwen.

Daarnaast gaat het er ook om dat ouderen ondersteuning
krijgen om zelfstandig te kunnen wonen, zoals hulp bij
tuinonderhoud en zorg aan huis. Zorgvoorzieningen, ontmoetingsruimten, welzijnsvoorzieningen en winkels moeten in de
buurt aanwezig zijn of goed bereikbaar zijn.

Onderwerpen die te maken hebben met dit thema zijn:

• Bouwen van gelijkvloerse ouderenwoningen;
• Zorgen voor een dekkend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen;
• Zorgen voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen;
• Streven naar het op peil houden van het winkelaanbod in
de wijk;
• Stimuleren van de mobiliteit van ouderen.

Opgroeiwijk
Doel: Vreewijk aantrekkelijker maken voor gezinnen en kleinschalige voorzieningen behouden.

Toelichting

Het thema Opgroeiwijk houdt alles in wat ervoor nodig is om
te zorgen dat gezinnen met kinderen van diverse leeftijden
op een goede manier in Vreewijk kunnen wonen.
Een vitaal tuindorp is een tuindorp waar ruimte is voor allerlei doelgroepen in een evenwichtige samenstelling. Het
tuindorp leent zich, gezien het groene karakter en het grote
aandeel woningen met tuin, bij uitstek voor het huisvesten
van gezinnen. Om de economische draagkracht en vitaliteit
te behouden en te versterken, is het nodig om middenklassegezinnen te kunnen behouden en aantrekken. Hiervoor is het
nodig de woningvoorraad te differentiëren en vooral duurdere huur- en koopwoningen toe te voegen. Zulke nieuwbouw
kan plaatsvinden binnen het gebied van de ‘oudste duizend’,
waarbij ook hier weer geldt dat de kaders van het Beschermd
Stadsgezicht gerespecteerd moeten blijven.

• Zorgen voor een aantrekkelijke en functioneel passende
buitenruimte;
• Eigen culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten op
die in de stad.

en daarmee de gewenste differentiatie te krijgen. In Vreewijk
blijven voldoende bereikbare woningen. Met nieuwbouw
kan meteen het parkeerprobleem aangepakt worden, door
parkeren op eigen terrein te realiseren, bij voorkeur onder de
woningen. Ook kan in de plannen voor nieuwbouw rekening
gehouden worden met voldoende speelruimte.

Woningvoorraad
Doel: De kwaliteit van de woningvoorraad op peil houden

en meer differentiatie realiseren in de woningvoorraad, met
respect voor het Beschermd Stadsgezicht.

Waar herstructurering aan de orde is, leggen partijen zich
vast op behoedzaam herstructureren als werkwijze. Hierbij
gelden om te beginnen de algemene uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de wijk die in paragraaf 3.2 geformuleerd
zijn.
Behoedzaam herstructureren wil verder zeggen dat ingrepen in de woningvoorraad zorgvuldig en in fasen plaatsvinden. Het tempo is zodanig dat negatieve gevolgen voor
de leefbaarheid en sociale samenhang tot een minimum
beperkt worden. Bovendien wordt duidelijkheid gegeven aan
bewoners over de planning en fasering van ingrepen in de
woningvoorraad.
Voor nieuwbouw gelden de uitgangspunten voor vernieuwing en behoud van delen van de woningvoorraad zoals
opgenomen in het document ‘Vreewijk. Toekomstvisie voor
vernieuwing’ uit 1999 (Groene Boekje). Nieuwbouw vindt
plaats binnen de kaders van het beschermd stadsgezicht,
zowel wat betreft de stedenbouwkundige structuur, de architectuur als de buitenruimte.
Woningen die leegkomen worden op adequate wijze beheerd
en de periode van leegstand is zo kort mogelijk. Bovendien
wordt nieuwbouw zoveel mogelijk gerealiseerd aansluitend
aan de sloop.

Toelichting

Het thema Woningvoorraad heeft betrekking op de samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad in Vreewijk in de
toekomst en geeft de route aan om het doel te bereiken. De
woningvoorraad is op dit moment eenzijdig samengesteld,
met merendeels,kleine eengezinswoningen in het bereikbare
huursegment. Meer variatie in de woningvoorraad is van
belang voor een evenwichtige samenstelling van de wijk.
Vreewijk biedt weliswaar een aantrekkelijk woonmilieu, waar
mensen met veel plezier en naar grote tevredenheid wonen,
maar tegelijkertijd is geconstateerd dat de bouw- en woontechnische kwaliteit van een deel van de woningen, met
name de ‘oudste duizend’ te wensen overlaat. Com·wonen
heeft besloten deze ‘oudste duizend’ niet opnieuw te renoveren (zoals beschreven in paragraaf 2.8). Een aantal van deze
woningen, die in het zogenaamde ‘Groene Boekje’1 aangemerkt worden als ‘beeldbepalende elementen’, wordt gerestaureerd. Op herstructureringslocaties ontstaat de mogelijkheid om naast bereikbare huurwoningen, ook middeldure of
duurdere huur- of koopwoningen voor gezinnen te bouwen

Als delen autovrij of autoluw gemaakt kunnen worden,
kunnen kinderen weer op straat gaan spelen. Iets wat ook
past bij het karakteristieke Vreewijk, en daarom is onderzoek
hiernaar op zijn plaats.

Een aantrekkelijke gezinswijk heeft ook de – voor Vreewijk karakteristieke kleinschalige – voorzieningen die daarbij passen,
zoals scholen, kinderopvang, voldoende speelruimte op straat
en in de buitenruimte, plekken en activiteiten voor jongeren
en sportvoorzieningen.

Onderwerpen die te maken hebben met dit thema zijn:
• Zorgen voor geschikte woningen voor gezinnen;
• Behouden en versterken van de (brede) scholen in de wijk;
• Op peil houden van de sport-, spel- en welzijnsvoorzieningen in de wijk voor kinderen en jongeren in alle leeftijdscategorieën;

1

Bron: Vreewijk, toekomstvisie voor vernieuwing. Rotterdam, juni 1999.
Auteurs: Reijndorp bv en De Nijl Architekten i.o.v. woningbouwvereniging Vreewijk-Lombardijen..
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Onderwerpen die te maken hebben met dit thema zijn:

Com·wonen gaat door met het verkopen van woningen in de
Vaan. In de Stadsvisie is de Vaan opgenomen als studiegebied, gerelateerd aan het Zuiderpark.
Differentiatie van de woningvoorraad is bij uitstek ook mogelijk in gebieden waar de komende tijd herontwikkeling gaat
plaatsvinden. Dit zijn de Landbouwbuurt, het Ziekenhuisterrein en het Motorstraatgebied. In de Landbouwbuurt komen
in ieder geval middeldure eengezinswoningen in de koopsector en appartementen geschikt voor ouderen. De programma’s voor het Ziekenhuisterrein en het Motorstraatgebied
moeten nog ingevuld worden.
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Uiteindelijk moet er binnen de wijk iets te kiezen zijn.
Hiervoor is het nodig dat vooral de volgende soorten
woningen gebouwd worden:

• gelijkvloerse ouderenwoningen in de bereikbare, middeldure of duurdere prijsklassen;
• ruimere eengezinswoningen, in het bereikbare, middeldure
of duurdere huursegment;
• koopwoningen, vooral in het middeldure segment.
De precieze locaties van deze woningen moeten nog bepaald
worden.
In Vreewijk blijven voldoende bereikbare huurwoningen, voor
mensen die op een bereikbare woning aangewezen zijn. De
huurders die te kennen geven terug te willen keren in Vreewijk zullen, binnen de daarvoor geldende herhuisvestingscriteria, een andere woning binnen Vreewijk aangeboden
krijgen.

Het is nodig
diverse soorten
woningen te
bouwen.

Onderwerpen die te maken hebben met dit thema zijn:

• Goede klachtenafhandeling en regulier planmatig onderhoud;
• Herstructurering van de ‘oudste duizend’;
• Nieuwbouw van (bereikbare) ouderenwoningen en bereikbare, middeldure of duurdere huur- en koopwoningen voor
gezinnen;
• Behoud van voldoende bereikbare huurwoningen;
• Behoedzaam herstructureren;
• Herontwikkeling van de Landbouwbuurt;
• Ontwikkeling van het Motorstraatgebied en het Ziekenhuisterrein.
In hoofdstuk 4, het uitvoeringsprogramma, worden per
thema concrete maatregelen beschreven voor de komende
jaren. Bij iedere maatregel wordt kort aangegeven wat de
maatregel inhoudt, wie de hoofdverantwoordelijke is, welke
partijen erbij betrokken zijn en wat de planning is. Bij iedere
maatregel wordt ook nagegaan welke wijkpartijen erbij
betrokken zijn: bewoners, ondernemers, organisaties. Voor
iedere maatregel afzonderlijk wordt, waar dit van toepassing
is, participatie vormgegeven.

3.5 Organisatie
De hoofduitvoerders van de wijkvisie zijn de deelgemeente
Feijenoord en Com·wonen. Er wordt een stuurgroep ingesteld. Deelnemers in de stuurgroep zijn de portefeuillehouder Fysiek van de deelgemeente en de directie Com·wonen,
die ondersteund worden door de wijkregisseur (dan wel
gebiedsmanager) Vreewijk van de deelgemeente en de
gebiedsmanager van Com·wonen. De ontwikkelingsmanager
voor deelgemeente Feijenoord van dS+V wordt als adviseur
toegevoegd aan de stuurgroep.

Afhankelijk van het onderwerp dat tijdens de stuurgroep
geagendeerd wordt, kan een vakportefeuillehouder van de
deelgemeente toegevoegd worden aan de stuurgroep.
Onder de stuurgroep komt een projectgroep, waarvan een
integrale projectleider de trekker is. Deze wordt aangesteld
door de deelgemeente en Com·wonen. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep en bereidt de stuurgroep voor. De
integrale projectleider is tevens secretaris van de stuurgroep.
Bij de ingestelde projectgroep zullen ook vertegenwoordigers
van de formele bewonersvertegenwoordigende organisaties
aanzitten. Daarnaast zullen op het gebied van architectuur
en cultuurhistorische waarde adviezen gevraagd worden aan
ter zake deskundige organisaties, zoals Bond Heemschut,
Cuypersgenootschap, Roterodamum, het Rijks Instituut voor
Archeologie en Monumenten. Met laatstgenoemde organisaties zal in contact getreden worden over de rol die zij bereid
zijn hierin te nemen en op welke wijze deze vorm gegeven
kan worden. Hierover wordt de raad eind 2008 teruggerapporteerd.
Per thema komt een werkgroep, met voor ieder thema een
projectleider. De thema-projectleiders nemen deel aan de
projectgroep. Onder ieder thema worden projecten uitgevoerd, waarvoor de thema-projectleider eindverantwoordelijk
is. Er wordt een werkgroep communicatie en participatie
toegevoegd.

Formele bewonersvertegenwoordiging

De bewonersorganisatie BOV is de formele vertegenwoordiger van de bewoners voor de deelgemeente. De BOV heeft
een belangrijke rol bij het adviseren over en vormgeven van
participatietrajecten door de deelgemeente. Voor Com·wonen
treedt de huurdersorganisatie Vrelom op als statutaire vertegenwoordiger. Vrelom adviseert Com·wonen inzake huurdersaangelegenheden, conform de wettelijke voorschriften en de
door Com·wonen gestelde regels.
Zowel Vrelom als de BOV vervullen bij de uitvoering van de
wijkvisie een procesmatige rol. De bewonersvertegenwoordigers krijgen periodiek informatie over de ontwikkelingen in
een participatieoverleg.

3.6 Participatie
Voorafgaand aan het opstellen van deze wijkvisie zijn bewoners door de deelgemeente en Com·wonen in drie trajecten
geraadpleegd en bij de vorming van plannen en ideeën
betrokken. Dit was het geval bij het tot stand komen van het
Groene Boekje (2000), in het Paneltraject Vreewijk (2002) en
in het wijkvisietraject van Laagland’advies. Daarnaast heeft
de BOV een eigen bewonersvisie opgesteld, waarbij bewoners
geraadpleegd zijn. De mate waarin bewoners daadwerkelijk
geparticipeerd hebben in deze trajecten, zowel als het gaat
over de aantallen bewoners die deelgenomen hebben als
over de kwaliteit van participatie, varieert. In deze wijkvisie is
gebruik gemaakt van informatie uit alle vier deze bronnen.
Naast de inbreng van bewoners bij het tot stand komen van
de wijkvisie, is het zeker zo belangrijk dat bewoners intensief
betrokken worden bij het uitvoeren van de maatregelen.
Bewoners kunnen betrokken worden bij het opstellen van
plannen voor hun deel van de wijk, of bij het uitvoeren van
concrete maatregelen die hen zelf betreffen. De wijze waarop
dit gebeurt wordt per maatregel, in samenspraak met
belanghebbenden, uitgewerkt (zie bijlage 5, Geraadpleegde
publicaties).
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Voor de woningen die niet tot de ‘oudste duizend’ horen,
blijven de oorspronkelijke onderhoudsplannen gehandhaafd
tot het moment van geprognosticeerde ingreepdatum.
Com·wonen blijft zorg dragen voor een goede service bij
onderhoudsklachten.

4. Uitvoeringsprogramma
36

37

4. Uitvoeringsprogramma
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1

wijkkracht

2

Projectnaam

Participatie uitvoering wijkvisie

Themaonderdeel

Organisatie en uitvoering

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
• Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Er wordt een gezamenlijk programma
ontwikkeld om bewoners en belanghebbenden bij de uitvoering van de
wijkvisie te betrekken.
Bewoners en huurders worden ook
betrokken bij de implementatie van
de wijkvisie en op alle andere vlakken.
Daarom wordt er naar gestreefd bij
projecten de project- en werkgroepen
samen te stellen uit zowel professionals als bewoners. Nieuwe vormen van
samenwerking en sociale structuren
worden geïnitieerd, ondersteund en
aangemoedigd.

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord, Com·wonen

Benodigde partners

Bewoners, wijkpartijen

Planperiode

1e kwartaal 2008 start project

wijkkracht

Projectnaam

Sociaal investeren

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
• Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Op sociaal gebied is een aantal onderwerpen te benoemen die de aandacht
behoeven en waarin deelgemeente
Feijenoord en Com·wonen willen
investeren.
De wijze waarop deelgemeente en
Com·wonen aan de slag willen met
sociale thema’s is als volgt:
- Wijkactieprogramma sociaal: Binnen het stedelijk programma Sociaal
is bepaald dat er voor iedere wijk in
Rotterdam een zogenaamd Wijkactieprogramma Sociaal (WAPS) wordt
opgesteld. Vreewijk scoort in de eerste
Sociale Rompindex (2007) een 18e
plaats (van de 62 wijken).
In het wijkactieprogramma sociaal
wordt eerst een grondige analyse van
de sociale situatie in de wijk gemaakt.
Er wordt onder andere gekeken
naar de bevolkingssamenstelling en
huishoudenskenmerken, gegevens
over inkomen, uitkeringen, onderwijsniveau, integratie, maatschappelijke
participatie, voorzieningen en door
bewoners en professionals uit de wijk
gesignaleerde problematiek. Vervolgens worden de analyse en prioriteiten
besproken met bewoners en professionals in de wijk en de stedelijke (‘sociale’) diensten. De prioriteiten worden
vertaald in een aantal concrete
maatregelen om het sociale klimaat in
de wijk te verbeteren.
Uit de score op de sociale rompindex
blijkt dat het in Vreewijk met name
minder goed gesteld is als het gaat
om zogenoemde ‘hulpbronnen’. Hierbij
moet o.a. worden gedacht aan zaken
als werk, inkomen, opleidingsniveau
en gezondheid. Aan deze onderwerpen
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In dit hoofdstuk vindt u, per thema gerangschikt, de beschrijving van 10 maatregelen
die samen moeten leiden tot de realisatie van
de wijkvisie Vreewijk.
Bij iedere maatregel wordt kort aangegeven
wat de maatregel inhoudt, wie de hoofdverantwoordelijke is, welke partijen erbij
betrokken zijn en wat de planning is. Bij
elke maatregel wordt ook nagegaan welke
wijkpartijen erbij betrokken zijn: bewoners,
ondernemers, organisaties. Voor iedere
maatregel afzonderlijk wordt, waar dit van
toepassing is, participatie vormgegeven.

vervolg

Projectnaam
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3
Sociaal investeren
zal, naast zaken die uit de meer gedetailleerde analyse naar voren komen,
zeker aandacht worden besteed in het
wijkactieprogramma sociaal.
- Sociaal investeren: Er wordt een
samenhangend programma opgesteld
met als doel te zorgen dat de sociale
structuur in Vreewijk in stand gehouden wordt in relatie tot de fysieke
herstructurering van Vreewijk.
- Voorzieningen: Er wordt een
voorzieningenplan gemaakt waarin
bekeken wordt welke aanpassingen
in de huidige voorzieningen op korte
en langere termijn noodzakelijk zijn.
De voorzieningen dienen toekomstbestendig te zijn.

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord

Benodigde partners

Com·wonen, bewoners, wijkpartijen

Planperiode

Opstellen wijkactieprogramma sociaal:
eerste helft 2008
Uitvoeren wijkactieprogramma sociaal:
tweede helft 2008 - 2009

wijkkracht

3

Projectnaam

Vreewijk: groene oase

Domein maatregel
Wonen
• Buitenruimte
Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Groen
Het tuindorp Vreewijk wordt gekenmerkt door relatief veel en kwalitatief
goede buitenruimte. Karakteristiek
zijn stratenpatroon, voor- en achtertuinen, binnenterreinen, heggen en
beplantingen en bijzondere bomen.
De structuur van de buitenruimte ligt
vast in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van het tuindorp
Vreewijk. In vergelijking met de andere
wijken in de deelgemeente Feijenoord
heeft Vreewijk veel groen. Mensen
ervaren Vreewijk als groen, ruim en
rustig.
Het groen staat onder druk:
• de relatie openbaar (deelgemeentelijk) groen, corporatiegroen en privégroen is niet altijd duidelijk;
• gebruikers van de openbare ruimte
zitten elkaar in de weg: parkeren,
spelen, honden uitlaten concurreren
met elkaar;
• er zijn klachten over het beheer en
onderhoud van het openbaar groen;
• tuinen worden steeds steniger, heggen worden vervangen door schuttingen;
• tuinen worden niet goed onderhouden;
• er is wateroverlast en er is meer
waterberging gewenst.
Het is nodig een samenhangend plan
te maken voor de inrichting en het beheer van de buitenruimte, waarbij bovengenoemde onderwerpen aan bod
komen. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt naar twee hoofdpunten:
1. De inrichting van de buitenruimte:
behoud van de stedenbouwkundige
structuur en betere inpassing van de
diverse functies, met name spelen en
parkeren. De basis voor dit onderdeel
is het Groene Boekje, samen met het
Groenplan Vreewijk uit 1996,

4

vervolg

Projectnaam

Vreewijk: groene oase
opgesteld door Landschapsarchitect
Volkers.
2. Integraal groenbeheer, waarbij
afspraken van Com.wonen en deelgemeente over het omgaan met algemeen en individueel groen worden
vastgelegd.

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord, Com·wonen

Benodigde partners

Bewoners, wijkpartijen

Planperiode

1e kwartaal 2008 start project

wijkkracht

Projectnaam

Onderzoek wijkeconomie

Domein maatregel
Wonen
Buitenruimte
Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Vreewijk kenmerkt zich onder andere
door de aanwezigheid van kleinschalige voorzieningen. De Groenezoom
is de belangrijkste winkelstrip in
Vreewijk, verspreid door de wijk liggen
kleinschalige bedrijfsruimtes. Aan de
randen en net buiten de wijk liggen
grote winkelconcentraties, zoals het
Zuidplein en de Boulevard Zuid. Het
draagvlak voor winkels en voorzieningen in de wijk vermindert. Het streven
is om in de toekomst winkels en
kleinschalige voorzieningen in de wijk
te behouden.
Er wordt een onderzoek verricht naar
de wijkeconomie in Vreewijk. Dit
onderzoek moet leiden tot een heldere
visie op de toekomstige ontwikkeling
van de detailhandel en de bedrijvigheid in Vreewijk, met de daarbij
horende maatregelen.

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord

Benodigde partners

OBR, Com·wonen, bewoners, ondernemers,
wijkpartijen

Planperiode

2008-2009
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2

wijkkracht

6

servicewijk

7

Projectnaam

Aanpak verkeersveiligheid

Projectnaam

Woonzorgzones

Domein maatregel
Wonen
• Buitenruimte
Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Bewoners hebben klachten over
diverse vormen van verkeersoverlast:
te hard rijden, het vrachtverkeer in
de wijk, etc. Samen met de bewoners
wordt een inventarisatie gemaakt
van de klachten en wordt een plan
opgesteld voor het aanpakken van de
verkeersoverlast.

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
• Voorzieningen

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord

Benodigde partners

Bewoners, dS+V, wijkpartijen

Planperiode

2008-2009

Korte omschrijving maatregelen
Ouderen zijn, samen met gezinnen,
de belangrijkste doelgroep in Vreewijk. Het streven is om van Vreewijk
een levensloopbestendige wijk te
maken. Hierbij hoort het creëren van
woonzorgzones waarin speciﬁeke,
gelijkvloerse ouderenwoningen en
zorgvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, ontmoetingsruimten en winkels
in de buurt aanwezig zijn of goed
bereikbaar zijn. Hierdoor wordt het
mogelijk dat bewoners in de wijk kunnen blijven wonen, ook wanneer zich
beperkingen voordoen.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt
voor het creëren van woonzorgzones in
Vreewijk. In het plan van aanpak wordt
aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:
- locaties voor nieuwbouw van nultraps, volledig toe- en doorgankelijke
ouderenwoningen;
- het aangaan van samenwerkingsverbanden met aanbieders van zorg en
welzijndiensten om de problemen te
inventariseren en met elkaar afspraken
te maken om deze aan te pakken;
- op peil houden en waar nodig het
verbeteren van het voorzieningen- en
dienstenniveau handhaven;
- ontwikkelen van een multifunctioneel gezondheids- en welzijnscentrum;
- ontwikkelen van multifunctionele
ontmoetingsplekken en –ruimten;
- aanwezigheid en bereikbaarheid van
voorzieningen en winkels.
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Trekker / aanjager

Com·wonen, deelgemeente Feijenoord

Benodigde partners

Wijkpartijen, aanbieders van zorg en
voorzieningen

Planperiode

2008-2016

servicewijk

8

opgroeiwijk

Projectnaam

Het Slag: Zorg en Welzijnsvoorzieningencentrum

Projectnaam

Activiteiten voor jongeren/jongerenparticipatie

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Op het nu nog braakliggende terrein
naast partycentrum ’t Slag wordt
een plan ontwikkeld voor een nieuw
multifunctioneel gezondheids- en welzijnscentrum voor de drie omliggende
wijken. Het geïntegreerd aanbieden
van zorg- en welzijnsvoorzieningen
zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van
dit soort voorzieningen voor de bewoners van Vreewijk verbetert.
Het visiedocument eerstelijnszorg
Feijenoord, ondertekend door de
verschillende zorg- en welzijnspartijen,
onderschrijft dit initiatief.

Domein maatregel
Wonen
Buitenruimte
• Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
In Vreewijk wordt, vooral door ouderen,
veel overlast door jongeren ervaren.
Dit wordt voor een deel toegeschreven
aan onvoldoende activiteitenaanbod
voor jongeren. Toch worden door SWF
de nodige activiteiten georganiseerd
en is er in Vreewijk - in vergelijking
met andere wijken - een redelijk compleet aanbod van sportactiviteiten.
Belangrijk is om jongeren goed te betrekken bij zowel de ontwikkeling van
Vreewijk als bij het vaststellen wat er
nodig is om de overlast van jongeren
te beperken.
Activiteiten die lopen en die in de
komende jaren gecontinueerd worden
in dit kader zijn:
- Wijkactieprogramma Vreewijk van de
deelgemeente Feijenoord. Hierin is een
aantal activiteiten voor jongeren en
jongerenparticipatie opgenomen. Het
wijkactieprogramma wordt jaarlijks
herzien.
- Speel- en sportplekkenplan: In 2004
is een speel- en sportplekkenplan
gemaakt voor Vreewijk. Dit plan is
gebaseerd op de behoeften in de
wijk en op de locaties van de speelen sportplekken. Jaarlijks wordt een
aantal speelplekken aangewezen die
aangepakt worden.

Basisvoorzieningen die in het Slag zeker
een plek krijgen:
- bibliotheek
- gezondheidscentrum
- apotheek
- eerstelijnszorgvoorzieningen
Trekker / aanjager

Com·wonen

Benodigde partners

Pact op Zuid, deelgemeente Feijenoord,
OBR, dS+V, zorg- en welzijnsinstellingen

Planperiode

PvE gereed begin 2008
Start bouw 2009

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord, Com·wonen

Benodigde partners

Jeugd en andere bewoners uit de wijk,
wijkpartijen, Com·wonen

Planperiode

2008-2016
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5

Projectnaam

Kindvriendelijke wijk Vreewijk

Domein maatregel
Wonen
Buitenruimte
• Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
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10 woningvoorraad

servicewijk

Vreewijk heeft een geschikt woonmilieu voor gezinnen. Toch kan er
nog een en ander verbeteren om
te zorgen dat Vreewijk met recht
opgroeiwijk of ‘kindvriendelijke wijk’
genoemd kan worden.
Naar het voorbeeld van het stedelijke
programma kindvriendelijke wijken
is het streven om gezinnen met
kinderen aan Vreewijk te binden en
te voorkomen dat deze gezinnen, als
de kinderen ouder worden, verhuizen
naar andere wijken/gemeenten.
Getracht wordt dit te doen aan de
hand van inzet aan zowel de ‘harde’
als de meer ‘zachte’ kant; dus zowel
investeringen in wonen, buitenruimte en verkeer als investeringen in
scholen (onderwijs), welzijnsaanbod
en jeugdzorg.

Trekker / aanjager

Deelgemeente Feijenoord

Benodigde partners

Kinderen en hun ouders, wijkpartijen,
Com·wonen

Planperiode

2008-2009

Projectnaam

Herstructurering

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Com·wonen heeft besloten de ‘oudste
duizend’ niet opnieuw te renoveren.
De ‘oudste duizend’ bevinden zich in
vier gebieden:
1 - Bree/Maarland/Langegeer/Lede/
Dreef/Voorde
2 - Lede/Voorde/Heggepad/Dreef
3 - Mare/Groenezoom/Wilgeweerd/
Enk
4 - Weimansweg/Slag/Valkeniersweg/
Jagerslaan
In deze gebieden wordt nader onderzoek gedaan naar de bouw- en
woontechnische staat van de woningen1. Com·wonen doet onderbouwde
voorstellen voor de aanpak van deze
gebieden met bijbehorende planning
en fasering van deze aanpak.
Daar waar herstructurering aan de
orde is leggen partijen zich vast om
dit te doen op niet overhaaste, maar
behoedzame doch vastberaden wijze.
In hoofdstuk 3 van de wijkvisie is beschreven wat ‘Behoedzaam herstructureren’ inhoudt. Het gaat hierbij onder
andere om:
- een zorgvuldige planning en fasering;
- de onderbouwing van de aanpak van
speciﬁeke complexen;
- nieuwbouw past binnen de kaders
van het beschermd stadsgezicht;

1

Bron: Haalbaarheidsonderzoek exploitatievarianten diverse complexen te Vreewijk, versie 2, december 2005, projectnummer 2005 472.
Aanvullend haalbaarheidsonderzoek 85 woningen Bree/Maarland, versie 2, 8 mei 2007, projectnummer 2007 062.

10 vervolg
Projectnaam

11
Herstructurering
- herhuisvesting zo mogelijk binnen
Vreewijk;
- ouderen binnen Vreewijk krijgen
voorrang bij nieuwbouw ouderenwoningen;
- sociaal plan en ondersteuning van
mensen die dat nodig hebben bij
herhuisvesting;
- restauratie van de zg. beeldbepalende elementen zoals vastgelegd in het
‘Groene Boekje’.

woningvoorraad

Projectnaam

Garantiekaart

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen

Om voor de bewoners van Vreewijk
duidelijkheid te scheppen over de
toekomst van hun woningen wordt
een zogenaamde Garantiekaart
ontwikkeld.
Dit is een kaart waarop tot 2030 de
planning staat aangegeven van de
aanpak van woningen. In 2008 zal
elke bewoner deze kaart ontvangen.
In een vroeg stadium zullen bewoners betrokken worden bij de
plannen voor het gebied waarin zij
wonen.

Trekker / aanjager

Com·wonen

Benodigde partners

Deelgemeente Feijenoord, bewoners,
wijkpartijen

Trekker / aanjager

Com·wonen

2008-2018

Benodigde partners

Vrelom

Planperiode

2008

Planperiode
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9

woningvoorraad

Projectnaam

Landbouwbuurt

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Een deel van de Landbouwbuurt (Spastraat-Veldstraat-Reepstraat-Dordtsestraatweg) is inmiddels, op een deel
van de Dordtsestraatweg na, gesloopt.
Er wordt een nieuwbouwplan ontwikkeld met woningen voor ouderen en
gezinnen. Het gaat om eengezinswoningen en appartementen in zowel de
huur als de koopsector. Het voorlopig
ontwerp omvat 107 appartementen en
107 eengezinswoningen en ongeveer
292 parkeerplaatsen.
Met het opnemen van een toren in het
plan wordt de overgang van dorpsbuurt naar stadsbuurt en naar het
Zuidplein (Hart op Zuid) gemarkeerd.
Er wordt in het plan extra aandacht
besteed aan een goede kwaliteit van
de buitenruimte.
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Trekker / aanjager

Com·wonen

Benodigde partners

Deelgemeente Feijenoord, wijkpartijen,
bewoners, OBR, dS+V

Planperiode

Start bouw 2008, oplevering eind 2009

13

woningvoorraad

Projectnaam

Hart op Zuid / Ontwikkeling Motorstraatgebied

Domein maatregel
• Wonen
Buitenruimte
Samenleven
• Voorzieningen

Korte omschrijving maatregelen
Het Motorstraatgebied is nu nog een
diffuus gebied met gemengde functies. Er zijn diverse ontwikkelaars die
initiatieven nemen voor bouwplannen,
zoals scholen, bedrijfs- en woongebouwen. In opdracht van de deelgemeente
is een ruimtelijke visie gemaakt voor
het gebied. Hierin wordt de mogelijkheid geboden voor hoogbouw. Tevens
worden de verkeerskundige structuur
en ontsluiting aangepast en de buitenruimte verbeterd.
Het Motorstraatgebied maakt deel
uit van de kanskaart Hart op Zuid
van het Pact op Zuid. Hierin wordt de
verbinding gelegd tussen de diverse
voorzieningen rondom het Zuiderpark,
zoals Ahoy en het Zuidplein. De bedoeling is om het gebied te ontwikkelen
als vrijetijds- en ontspanningscluster
met een stedelijke en bovenstedelijke
uitstraling. Een belangrijk onderdeel
van het project Hart op Zuid is de
zogenaamde spin-off voor de omliggende wijken. Het gaat er daarbij om
ervoor te zorgen dat het omliggende
gebied kan proﬁteren van bijvoorbeeld
de werkgelegenheid, stageplaatsen en
positieve economische effecten die het
Hart op Zuid genereert.

Trekker / aanjager

Pact op Zuid

Benodigde partners

Deelgemeente Feijenoord, wijkpartijen,
ontwikkelaars, Com·wonen

Planperiode

2008-2016
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Projectnaam

Uitwerking Bewonerspunten
Uit de door de bewonersorganisatie
Vreewijk geschreven bewonersvisie
en de hoorzittingen zijn een aantal
punten gekomen die aanvullend zijn
op de punten die in de wijkvisie zijn
opgenomen. De bewoners hebben
daarin ook punten aangegeven die het
verdienen op korte tot middellange
termijn onder de aandacht te komen.
Hoewel deze onderwerpen niet in alle
gevallen de verantwoordelijkheid van
de overheid zijn, wordt via deze paragraaf aan de deelgemeente verzocht
deze te agenderen bij stuurgroep en
projectgroep. Dit met het doel te kijken
hoe de thema’s met probleemeigenaar
en bewoners verder uitgewerkt kunnen worden.
In ‘De Vaan’ hoort onder deze onderwerpen de vochtoverlast thuis, wat
volgens de bewonersvisie veroorzaakt
wordt door een te hoog grondwaterpeil en waar diverse partijen de oorzaak op elkaar afschuiven. Nagegaan
moet worden of dit daadwerkelijk zo is,
welke partijen daar exact bij betrokken
moeten worden en hoe deze tot een
overleg bewogen kunnen worden om
gezamenlijke afspraken te maken over
de vraag hoe een oplossing uitgewerkt
kan worden.
Een punt dat betrekking heeft op de
gehele wijk is de door bewoners aangegeven wens tot aanpak van de achterpaden. Deze wens heeft betrekking
op het onderhoud van de heggen, het
kortwieken van bomen, de verlichting
van de achterpaden en binnenterreinen en de overzichtelijkheid van deze
delen van de buitenruimte. Tevens
wordt aangegeven dat door de hoge
heggen het zicht op de achterpaden
en daarmee ook de sociale controle
verminderd is. De bewonersorganisatie
heeft voor onderdelen van deze problematiek een voorstel gedaan dat als
aanzet voor een eerste overleg hierover
kan dienen.

De ﬁrma Schot aan de Hovendaal is
een volgend item dat aandacht en
een oplossing nodig heeft. In het verleden is er reeds een pompinstallatie
van het zuiveringsschap verplaatst
om voor dit bedrijf een achteruitgang naar de Smeetlandsedijk te
maken. Dit opdat het zware verkeer
niet meer door de woonwijk hoeft.
De achteruitgang is echter nog niet
gerealiseerd wegens onenigheid van
betrokken overheden, verkeersdeskundigen en politie hierover. Gezocht
moet worden naar een oplossing voor
dit probleem.
Twee kleinere maatregelen waarom
gevraagd wordt zijn een scherpere
en liefst verhoogde afscheiding van
groene stroken in de buitenruimte en
het vrijhouden van de brandgangen.
De eerste is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten de groenstrook misbruiken om in te halen, de
tweede is een veiligheidsmaatregel.
De wenselijkheid van deze maatregelen en de eventuele uitvoering
daarvan zal verder uitgewerkt en met
de bewoners overlegd worden.
Er worden in de bewonersvisie naast
deze punten meerdere opmerkingen
en suggesties over de verkeersstroom
gemaakt. Hierover zal met de bewonersorganisatie in gesprek gegaan
worden om de verdere uitwerkingsafspraken te maken.
De geluidsoverlast veroorzaakt door
het spoorwegverkeer moet nagemeten worden. Hier ligt een taak voor
de DCMR. De overlast betreft de
woningen aan de West-Varkenoordseweg alsmede de achterzijde van
de woningen aan de Hovendaal. De
laatste hebben daarbij ook overlast
van het tramtracé. Door middel van
een geluidsmeting moet worden
bepaald in hoeverre deze geluidsover-
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12

14
Projectnaam
last de normen overschrijdt. Daarna
kan bepaald worden of maatregelen
noodzakelijk zijn en wie daarop aanspreekbaar is.
Telkens weer duiken in de bewonersvisie, de hoorzittingen en inbreng van
bewoners klachten over achterstallig
onderhoud op. Ook TNO wijst gebreken aan die daarmee verband houden
terwijl in het verleden aangaande het
onderhoud slechte ervaringen waren
in de Landbouwbuurt en rondom de
oudbouw van de Langegeer/Meiendaal. Omdat in de wijkvisie nu uitgegaan wordt van ‘Behoud tenzij’, en
omdat voor met name de Dalenbuurt,
de Rechter Halve Vlieger en Tuindorp
De Vaan sowieso uitgegaan wordt van
onderhoud, dient hierover een overleg
tussen Com·wonen en bewoners op
gang gebracht te worden om ook hierover sluitende afspraken te maken en
zorg te dragen voor daadwerkelijk goed
onderhoud van de woningen.
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Tot slot is een belangrijke discussie,
die bepalend is voor de inrichting van
de wijk, de behoefte aan ruimte voor
de jeugd. Deze behoefte wordt in de
voorliggende wijkvisie uitgesproken
en komt ook sterk naar voren in de bewonersvisie. Deze discussie moet goed
gevoerd worden met aandacht voor
de consequenties die dit heeft voor de
mogelijkheden op andere terreinen,
zoals voor de ruimte die er is voor de
groenstructuur en ander gebruik van
het grondoppervlak.
Verder zal in overleg door projectgroep
en bewonersorganisatie besproken
worden of eventuele andere punten
gerealiseerd kunnen worden.
Trekker / aanjager
Benodigde partners
Planperiode

5. Bijlagen
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1. De historie
Toen architect H.P. Berlage in 1913 werd gevraagd een stedenbouwkundig plan te maken voor een tuindorp aan gene zijde
van de rivier, betrof dat een bouwterrein op het Karnemelksland, een deel van de Varkenoordsche Polder. Destijds lag
dat op een open plek aan de rand van de stad. Gangmakers
achter het tuindorp waren een aantal Rotterdamse notabelen, die zich bekommerden om de slechte woonsituatie van
de arbeiders. Zij waren geïnspireerd door de initiatieven van
huns gelijken in Engeland en Duitsland, die rond de wisseling
van de negentiende en twintigste eeuw met succes enkele
tuinsteden speciaal voor de arbeidende stand hadden gesticht. In Rotterdam werd in deze geest de NV ‘Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ opgericht. Het doel was ‘minder gegoeden’
de gelegenheid te bieden ‘buiten, gezond, gerieﬂijk en niet te
duur te wonen’.

B IJ L AGE 1 : D E H I STOR I E
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In 1916, toen Berlage zich alweer uit het project had moeten
terugtrekken, kwamen de eerste straten tot stand. Het ontwerp werd daarna toevertrouwd aan de architectenbureaus van Granpré Molière, Kok en Verhagen en van De
Roos en Overeynder. Het eerstgenoemde bureau maakte
begin jaren twintig een uitbreidingsplan voor heel Rotterdam
Zuid. De gemeente liet het plan sterk wijzigen met uitzondering van het gedeelte Vreewijk. Vooral Granpré Molière en
Verhagen, die tekende voor de groenstructuur, drukten hun
stempel op de nieuwe wijk.

In de traditie van de oorspronkelijk Britse tuinstadgedachte
onderschreven de architecten de opvatting dat goede
woonmogelijkheden voor arbeiders een band met de natuur
inhielden. Het heette dat buitenlucht en een gezonde leefomgeving aan hun levensgeluk zouden bijdragen.
Granpré brak met de monumentale bebouwing die Berlage
voor ogen had gestaan. Hij deelde het dorp in door elke straat
zijn eigen karakter te geven. Hij bereikte dit door de straatproﬁelen telkens op een andere manier uit te werken.
Tuindorp Vreewijk is in een aantal fasen tot stand gekomen.
Werd in de startfase het noordelijke deel van de Vliegerbuurt
gebouwd, in de jaren tussen 1921 en 1944 kwamen de Dalenwijk, het Gebied Negen, de Valkenier en de Vaan tot stand.
In de periode erna tot aan 1970 gebeurde er met Vreewijk
vrijwel niets. Daarna is de wijk tot in de jaren negentig als
onderdeel van de Rotterdamse stadsvernieuwingsaanpak
ingrijpend vernieuwd. Vrijwel alle woningen werden gerenoveerd en vergroot of gesloopt en door nieuwe huizen
vervangen. Ook de inrichting van de buitenruimte onderging
aanpassingen. Zo werd herinrichting van de straatproﬁelen
noodzakelijk door het toegenomen autobezit.
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Het tuindorp Vreewijk is te karakteriseren als een groene,
rustige oase, een dorp dat op de verkeerde plek is terecht
gekomen: in plaats van op het platteland in de dynamische
stad. En historisch gezien is dat bijna ook zo.

De laatste vernieuwing van Vreewijk dateert van 2004.
Enkele rijen woningen aan de Langegeer en aan de Meiendaal werden gesloopt en, als pilot voor de vernieuwing van
Vreewijk, vervangen door nieuwbouw in de geest van het
tuindorp.

Vreewijk: wijk in
de traditie van
de oorspronkelijk
Britse
tuinstadgedachte.

2. Buurten en straten
De stedenbouwkundige hoofdstructuur blijft intact, zoals
aangegeven in het ‘Groene Boekje’, en de ligging van een
woning aan een stads-, dorps- of woonstraat bepaalt de aard
en de dynamiek van de ingreep en de wijze waarop wordt
teruggebouwd.
Vreewijk wordt namelijk ingedeeld in stads- en dorpsbuurten. Bij wat de stadsbuurten zullen zijn, ligt het accent op
grootschalige transformatie en stedelijkheid. In de dorpsbuurten staan kleinschaligheid, geleidelijke ingrepen en het
dorpskarakter voorop.
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De overige buurten in Vreewijk noemen we dorpsbuurten. De
meeste van deze buurten hebben de uitstraling van het traditionele tuindorp, vooral de buurten de Vlieger, de Valkenier
en enkele delen van buurt Negen en de Dalenwijk. Hier is het
behoud van het ‘Vreewijkse woonmilieu’ van belang.
In het groene tuindorp worden, zoals gezegd, de karakteristieke elementen bewaard.
De buurten de Vaan, het zuidelijk deel van de Landbouwbuurt
en de resterende delen van buurt Negen en de Dalenwijk
hebben niet dezelfde stedenbouwkundige en architectonische kenmerken van het oorspronkelijke tuindorp, maar ze
worden wel getypeerd als ‘dorps’ door de kleinschaligheid
van de bebouwing, de nadruk op eengezinswoningen en de
aanwezigheid van kleinschalige voorzieningen zoals scholen, sportvoorzieningen en dienstverlenende instellingen en
bedrijfjes. Die voorzieningen liggen verspreid over de wijk in
gebouwen die voor bewoners vaak een bijzondere betekenis
hebben.
De dorpsbuurten zijn voor groepsgeoriënteerde leefstijlen
interessant. In deze buurten is de eigen stijl van Vreewijk
duidelijk zichtbaar. Het onderhoud van tuinen, leefregels op
straat: het is hier minder vrijblijvend dan in andere buurten.
Naast de hoofdindeling in stads- en dorpsbuurten is een
onderverdeling in soorten straten met onderscheiden woonmilieus van belang voor het toekomstperspectief van het
tuindorp.
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Dorpsbuurten
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Op het ogenblik kent Vreewijk nog geen echte stadsbuurten.
Die zijn wel in ontwikkeling. Het gaat om twee transitiebuurten: de omgeving van de Motorstraat en de Landbouwbuurt.
Deze gebieden worden beide vernieuwd en krijgen een stedelijke uitstraling en stedelijke functies.
Het Motorstraatgebied en de Landbouwbuurt (Noord) vallen
in belangrijke mate onder de invloedssfeer van het Zuidplein.
Er is sprake van een combinatie van wonen (in vooral appartementen) en grootschalige, stedelijke voorzieningen en bedrijvigheid. De stedenbouwkundige opzet van deze gebieden
wordt ingrijpend veranderd.
De nieuwe woonmilieus zijn interessant voor groepsgeorienteerde leefstijlen en voor ouderen die dichtbij voorzieningen willen wonen. Ook bewoners met een meer individuele
leefstijl, maar die zich graag op de stad richten, vormen een
doelgroep.
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Niet overhaast, behoedzaam doch vastberaden. Dat is de voorgestelde werkwijze waarmee
het tuindorp in een reeks van jaren voor de
toekomst zal worden veiliggesteld. Een manier
van werken in fases - stratenblok na stratenblok -, omdat zo het minst afbreuk wordt
gedaan aan de sociale samenhang in de wijk.
Deze aanpak komt ook het beste tegemoet aan
de wensen van bewoners om bijvoorbeeld binnen de wijk te kunnen blijven wonen.

Dorpsstraten

De stadsstraten liggen daar waar Vreewijk aan de rest van
Rotterdam-Zuid grenst. Ze bieden goede mogelijkheden
voor een dynamische (her)ontwikkeling. Tot de stadsstraten
behoren de Strevelsweg, Bree, Vaanweg, Motorstraat, Dordtsestraatweg, Vinkenbaan en Groene Hilledijk. Deze hoofdwegen zijn vaak geﬂankeerd door lage rijen eengezinswoningen.
Bij de herontwikkeling van deze straten is een meer stedelijke
invulling mogelijk met hogere bebouwing en woningen met
meer volume.
Bij de Dordtsestraatweg is een ingrijpender aanpak voorstelbaar, overeenkomstig de aanwezige verscheidenheid van
bebouwing.
Het gebied tussen de Enk en de Smeetslandsedijk wordt ook
tot de dynamische herontwikkelingsgebieden gerekend. Hier
gaat het erom de wijken Vreewijk en Lombardijen beter op
elkaar te laten aansluiten. Belangrijk is daarbij een goede
inpassing van wonen, water en openbaar groen.

De dorpsstraten zijn de oude structurerende straten van Vreewijk, die als voornaamste beelddragers van de wijk fungeren.
Vernieuwing van deze gebieden vereist een zorgvuldige en
behoudende benadering.
Er zijn twee soorten dorpsstraten. De eerste soort bevat de
onvervreemdbare, kenmerkende elementen van het oude
tuindorp met daarin de twee assenkruisen van Lede en Dreef
en van Langegeer en Groenezoom.
De bebouwing van deze straten moet hetzelfde blijven of
worden gereconstrueerd. Een beperkte uitbreiding aan de
achterkant van de woningen is mogelijk, evenals een andere
verdeling in de breedte.
De architectuur van nieuwe bebouwing vraagt bijzondere
aandacht. De opgave is de eenvoud van de oude architectuur
in de nieuwe te herhalen. De oplossing voor het parkeren zal
van locatie tot locatie moeten worden bezien. Uitgangspunt
is een autovrij straatbeeld.
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• De westelijke gevelwand langs de Lede, met daarbij de Brink
en de kerk. Samen met de singel vormt de bebouwing hier
een zeer karakteristiek stukje Vreewijk;
• Het Heggepad, een straat met een bijzondere samenhang
tussen bebouwing en straatruimte uit de eerste uitleg;
• De Hovendaal, waarvoor hetzelfde geldt als voor het Heggepad. Alleen is het hier een straatproﬁel uit de tweede uitleg;
• De scholen aan de Frankendael;
• Het voormalige restaurant ‘Het Witte Paard’.
De tweede soort dorpsstraten wordt gevormd door de Beukendaal en de Valkeniersweg. Bij de herontwikkeling van deze
straten kunnen lichte wijzigingen in de bebouwing worden
aangebracht. In het geval van de Valkeniersweg is van belang
dat de bebouwing als een rand van de Valkeniersweide wordt
opgevat.

Woonstraten
Wat er in Vreewijk na het voorgaande aan straten nog rest,
zijn de woonstraten. Het zijn in feite de straten waar niet of
nauwelijks nog sprake is van gemotoriseerd verkeer en waar
de buitenruimte optimaal kan worden benut voor spel en
ander straatplezier.
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Midden tussen de dorpsstraten vinden we de beeldbepalende gebouwen die zullen worden gerestaureerd. Deze
gebouwen zijn:

SPINOZAWEG
VERGILIUSSTRAAT

Een Vreewijks woonmilieu
De stadsbuurten en -straten hebben een stedelijk woonmilieu, de dorpsbuurten hebben een dorps woonmilieu dat aan
zijn bewoners zekere verplichtingen stelt en dat zo typerend
is voor het Vreewijkse tuindorp. Kunnen we voor de laatstgenoemde categorie de term ‘Vreewijks woonmilieu’ introduceren?
Het is het woonmilieu dat bijna honderd jaar geleden werd
ontworpen voor een wijk die tot de stad behoorde maar die
toch de herinnering aan het platteland bewaarde. Het milieu
waarin van mensen wordt gevraagd verantwoordelijkheid te
dragen voor die omgeving en in zekere mate ook voor elkaar.
Het is de opgave van allen in Vreewijk opnieuw vorm te geven
aan dat ‘Vreewijks woonmilieu’. Als het startpunt daarvoor
ziet deze wijkvisie het oorspronkelijke groene proﬁel, waarin
van oudsher een heldere verhouding bestond tussen straat
en achterpad. Die verhouding is geërodeerd met de achteruitgang van de infrastructuur van heggen en beplantingen, door
de parkeerdruk en het toegenomen ruimtegebruik.
Voor het vernieuwen van de gebieden waar we hier over spreken beschikken we over wat speelruimte. Het plan voorziet,
zoals al eerder gezegd, in een aanpak per stratenblok; de
straten blijven liggen waar ze liggen.
Voor de parkeerdruk moet een structurele oplossing komen.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe Vreewijkse woonmilieu in de dorpsbuurten is immers een autovrije (autoluwe?)
straat met ruime tuinen.
Een eerste stap is te bezien welke parkeercapaciteit verlangd
wordt. Die capaciteit hangt af van de gehanteerde norm, die
weer samenhangt met doelgroepen en met de mogelijkheid
op bepaalde plaatsen gebruik te maken van parkeervoorzieningen langs de randen (bijvoorbeeld bij de nieuwbouw langs
de stadsstraten). De tweede stap is per gebied de parkeerruimte te benoemen. In dat kader zijn twee oplossingen verkend: concentratie van parkeerplaatsen en parkeren op eigen
terrein. Bij concrete projecten zal een speciﬁeke oplossing
moeten worden uitgewerkt.
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In 2005 heeft Laagland’advies in een wijkvisietraject een SWOT-analyse gemaakt op
basis van rapporten, verslagen en gesprekken met bewoners en professionals. (SWOT
staat voor Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats – Sterkte, Zwakte, Kansen,
Bedreigingen.) Deze analyse is een van de
uitgangspunten geweest voor de voorliggende
visie.
De schematische uitwerking van de zeven
uitdagingen in deze analyse nemen we hieronder over. De volgorde uit het oorspronkelijke rapport blijft daarbij gehandhaafd.

1. Een hechte gemeenschap

Tegelijkertijd wordt de hechtheid ook ondermijnd. De aloude
tuinkeuring door de tuincommissie is verwaterd. Sommige
bewoners pleiten trouwens voor terugkeer van de tuinkeuring en ballotage. Het ledental van verenigingen daalt. Spanningen tussen jong (allochtoon) en oud (grijs-wit) nemen toe.

Vreewijk is jarenlang een uitgesproken witte arbeiderswijk
geweest. De gehechtheid aan de wijk en onderlinge saamhorigheid zijn terug te voeren op een lange woonduur en
een gemeenschappelijke culturele en sociale achtergrond. Er
wonen voor Rotterdams begrip extreem weinig mensen van
allochtone afkomst, en relatief veel ouderen.
Het leefmilieu is in hoofdzaak ‘gezellig, betrokken en harmonieus’ (‘geel’ volgens SA1).
Wat ook de keuze zal zijn, Vreewijk staat hoe dan voor een
sociale en culturele verandering.
De Landbouwbuurt en het Ziekenhuisterrein horen bij de
wijk maar liggen buiten het tuindorp. De landbouwbuurt
heeft een totaal andere sfeer.

T De vraag is of het positieve beeld dat buitenstaanders heb-

ben, overeenkomt met de realiteit. Het tuindorp wordt door
hen vooral gewaardeerd in de stedebouwkundige zin: ruime
opzet, eengezinswoningen, veel groen. De sociale samenhang
die daar in de oorspronkelijke opzet en in de beleving van
de oude kern van bewoners bij hoort, is waarschijnlijk niet
de eerste keuze van en potentiële toekomstige bewoners,
met name de YUF’s (Young Urban Family’s). Met zoekt ‘rustig
stedelijk wonen’ en heeft een verwachting van ‘gezellig en
saamhorig’.
De sociale kracht van het tuindorpconcept (betrokkenheid,
rust en ruimte), is tegelijkertijd bedreigend voor verandering
èn wordt erdoor bedreigd . De bestaande gemeenschap is
niet voorbereid op de verandering die gaande is: er wordt veel
geklaagd over ‘nieuwe’ bewoners die zich niet houden aan
de wel of niet uitgesproken codes van omgang en gedrag.
Het onderhoud van de tuinen is daarvan een uiting . Dat die
nieuwe bewoners er gaandeweg meer zullen komen is onontkoombaar, alleen al op grond van demograﬁsche verandering.
Met die transformatie wordt ook de sociale samenhang in de
wijk bedreigd. De beoogde nieuwe bewoners zullen zich niet
zonder meer voegen in de omgangscodes van de oude, en zijn
waarschijnlijk meer gericht op netwerken die niet aan de wijk
gebonden zijn.

Voor een aantal randen van de wijk geldt iets anders. De
omgevingen Motorstraat en de Strevelsweg hebben een
meer grootstedelijk leefmilieu, inclusief de nadelen ervan. De
Strevelsweg is een ‘hotspot’ met huisjesmelkers, en bewoners met een zwakke positie die teveel betalen voor slechte
woningen.

O Er zijn nieuwe bewoners die uitdrukkelijk kiezen voor Vree-

wijk, vanwege de groene ruimte, gezelligheid, en het onderlinge contact. De culturele basis is voor hen een trekker.
Een sociale transformatie van de wijk kan het oude tuindorpconcept een nieuwe impuls geven en een frisse vorm.
Een cultuur van burgerzin, maar wel een variatie in normen
(Je gooit je vuil niet op straat, maar hoe je tuin eruit ziet
moet je zelf weten).
Wel veel contact, geen controle. Wel veel participatie, maar
ook – meer – welvaartsverschillen.
Identiﬁcatie met het tuindorp, maar met voor het overige
verschillende leefstijlen... (De Kam en Needham, 2003).
Het gaat om subtiele verschillen en een precair evenwicht
tussen kansen en bedreiging.

S Het oorspronkelijke tuindorpconcept is sterk gebleken. Na 80
jaar is het concept en de wijk nog steeds geliefd bij inwoners
en gewild bij woningzoekenden.
De voorkeuren van huidige bewoners en het bestaand
woonmilieu matchen redelijk tot goed. Daarnaast heeft de
kern van Vreewijk een woonmilieu (rustig stedelijk’) waar in
Rotterdam een grote vraag naar is.
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Op basis van 7 uitdagingen

W De keerzijde van de hechte gemeenschap is een zekere geslotenheid naar buiten. De andere leefgewoonten van nieuwe
bewoners worden als bedreiging gezien. De grootstedelijke
leefstijl past niet in de nog overheersende bestaande dorpse
leefstijl (‘gezellig en harmonieus’).

De instroom van nieuwe bewoners met kinderen zal de wijk
als een van de laatste in Rotterdam, ook doen verkleuren.
Voor gezinnen van buitenlandse afkomst (3e of 4e generatie)
zou Vreewijk een aantrekkelijke stap in de wooncarrière kunnen zijn.

2. Beter wonen voor ouderen
Het aandeel ouderen is in Vreewijk hoog: 32% 55+, (vergelijk:
Feyenoord, 19%, Rotterdam, 24%, COS 1999, 2002). Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun huis blijven, en anders in
elk geval in hun buurt.

S De oudere bewoners van Vreewijk wonen er lang en graag.

Aantrekkelijke eigenschappen van de wijk voor ouderen zijn
de rust, de sociale contacten, met buren en familie, en in
mindere mate de voorzieningen. Winkels en ondersteunende
voorzieningen zijn vaak niet echt naast de deur, maar ontmoetingsplaatsen wel.
De lage huur bindt veel ‘oude’ (in woonduur) en oudere (in
leeftijd) bewoners aan de wijk. Beter wonen betekent voor
veel ouderen vooral ‘betaalbaar’ woningen (Wijkvisiewerkplaats).

Het ziekenhuisterrein komt opnieuw in ontwikkeling. Dat
gebied is in sociaal opzicht een lege polder. Hier kunnen
woonmilieus ontstaan die in de wijk gewenst zijn en om
welke reden dan ook in de bestaande buurten niet passen.

De randen
van de wijk
kennen een meer
grootstedelijk
leefmilieu

1

Uit het onderzoek van SA blijkt worden woonmilieu en leefstijl gekoppeld: de in Vreewik overheersende gele leefstijl vraagt uitgesproken
duidelijk om drie woonmilieus: wonen met winkels, woonwijk met
appartementen en eengezinswoningen, en woonwijken met vooral
eengezinswoningen. Die komen alle drie in de wijk voor. Naast het
woonmilieu’ rustig stedelijke wonen”.

3
2

1 punt = geschikt voor vitale ouderen evt met traplift, 2 punten= geschikt voor mensen met lichte functiebeperking, 3 punten= geschikt
voor mensen met zwaardere functiebeperking.

Het aantal reactie op 55+appartementen is opvallend klein, dat kan
volgens dS+V duiden op hun te hoge prijs, maar ook op de werking
van het aanbodmodel; alleen serieuze kandidaten reageren op dit
woningtype.
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3. SWOT Vreewijk

O De mogelijkheden om ouderen zorg en ondersteuning te
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bieden in hun huidige woning nemen toe, met de extramuralisering van zorg.
Vervanging van bestaande woningen of uitbreiding op vrijkomende terreinen biedt veel kansen om te bouwen voor ouderen. In Vreewijk is de grootste vraag naar servicewoningen in
de huursector, met in hoofdzaak 2 slaapkamers (SOAB 2003).
Kleinschalige woonvormen in de wijk voorzien dan in een
vraag. Het idee van hofjes voor ouderen tussen de bestaande
bebouwing is vanuit bewoners al vaak naar voren gebracht
(Paneltraject 2002, wijkvisiewerkplaats 2005). Er zou een
concrete vraag zijn van circa 60 mensen voor een woongroep
voor ouderen (SOAB 2003).
De Deelgemeente heeft als opgave voor Vreewijk geformuleerd het maken van twee woonzorgzones met in totaal 1680
ouderenwoningen (2 en 3 punten).

Het enige verzorgingshuis in Vreewijk (Simeon en Anna)
wordt vervangen door bijna 300 ‘zorggarant-woningen en
144 zorg- en verpleegunits. In het plan voor de omgeving Motorstraat en Landbouwbuurt zijn ouderenwoningen opgenomen. Voorzieningencluster op die plaats ligt voor de hand,
maar ligt niet gunstig voor bewoners uit oostelijk Vreewijk.
Goede plekken met kansen voor een meer centraal cluster
van zorgvoorzieningen zijn:
• Het Witte Paard
• Zone en complex rond de Hoogenhof
• De ziekenhuislocatie (incl. de al bestaande huisartsenpost)
(SOAB, 2003).

T Nieuwbouw voor ouderen (hetzij in appartementen, hetzij in

begane grondwoningen, hetzij in kleinschalige woonvormen
met zorg), zal bijna altijd duurder zijn dan de huidige eengezinswoningen. De vraag naar ouderenwoningen in de deelgemeente betreft voor 90% goedkope huur (SOAB). Bovendien
is voor veel oudere bewoners de stap van hun woning naar
een appartement groot. Hierdoor zullen velen een verhuizing
zo lang mogelijk uitstellen. Pas bij een grote zorgbehoefte zal
die stap onontkoombaar zijn.
Aanpassing van de bestaande eengezinswoningen (van 1
naar 2 punten, d.w.z. met slapen op de begane grond) is voor
de meeste woningen onmogelijk, omdat ze daarvoor te klein
zijn.
Verbouwing van bestaande panden t.b.v. voorzieningencluster in het centrale deel van de wijk kan moeilijk zijn in
verband met de monumentale status.

3. Ruimte op straat
S Het stratenpatroon, het proﬁel van de afzonderlijk straten

en de inrichting van de openbare ruimte zijn van hoge en
alom gewaardeerde kwaliteit. De groene en stenen openbare
ruimte is een speelplaats voor kinderen en ontmoetingplek
voor jongeren en ouderen. De straten zijn redelijk verkeersveilig.
Ondanks de parkeerproblemen heeft Vreewijk nog steeds een
grote openbare ruimte: parken, binnenterreinen, pleinen en
singels. De woningdichtheid is met 35 w/ha vrij hoog (heel
Rotterdam: 14 w0/ha, DGF 50 wo/ha) . In de beleving is het
tuindorp veel groener en opener dan dit cijfer suggereert.

W De fysieke infrastructuur is er, de vraag is of de ‘sociale hardware’ voldoende zal blijven (toezicht, onderhoud, activiteiten).
De oorspronkelijke gezinswoningen voldoen niet meer aan
de huidige ruimte eisen. De fysieke omgeving is op gezinnen
afgestemd, de woningen niet meer. Die gezinnen wonen er
– een beetje overdreven gesteld – ook niet meer. In Vreewijk
wonen relatief minder – gezinnen met – kinderen dan in
de deelgemeente Feijenoord en minder dan gemiddeld in
Rotterdam (COS 1999). Ondanks de kleine gemiddelde woninggrootte (3/4 van de woningen is kleiner dan 74m2) is de
onderbezetting in Vreewijk ook bovengemiddeld (Vreewijk,
Lievense).

W De structuur is niet meer genoeg afgestemd op de automobiele bewoner.
Veel straatruimte wordt al in beslag genomen door de eerste
en tweede auto’s van bewoners. Sommige huidige bewoners
vinden dat tweede auto’s maar buiten de wijk opgeborgen
moeten worden (Wijkvisiewerkplaats).

Tegelijkertijd is de cultuur in de openbare ruimte, de sociale
omgeving (‘wat mag wel en niet op straat, is het er veilig
voor kinderen?’) de achillespees van een opgroeiwijk.
Veel problemen en conﬂicten in de wijk gaan over het gebruik
van de openbare ruimte. Op de lijst van ruim 20 klachten
staan er maar een paar die niet over de openbare ruimte
gaan.

O Bij de reconstructie van de Lange Geer is een deel van de ach-

tertuinen opgeofferd aan parkeerplaatsen, boven en onder de
grond. Het is een mooie oplossing die het straatproﬁel intact
laat. Sommige tuindorpadepten is dit echter een gruwel
(Wijkvisiewerkplaats).

O De stedebouwkundige structuur van de wijk is afgestemd op
gezinnen met kinderen. De wijk heeft dus iets te bieden aan
gezinnen met kinderen.
Hoe geleidelijker de instroom van nieuwe gezinnen gaat,
des te minder zal dat botsen met de belangen van zittende
bewoners.

T Als het lukt om meer jonge gezinnen met bovenmodale inkomens naar Vreewijk te halen, zal het parkeerprobleem alleen
maar groter worden. Het tweede-autobezit van gezinnen
met twee banen (YUF’s) is groot en neemt toe.

4. Opgroeiwijk Vreewijk
Het tuindorp is ontworpen als een opgroeiwijk: een omgeving voor arbeidersgezinnen met kinderen die daar veilig en
beschermd kunnen opgroeien. Met scholen, een buurthuis,
sportvelden en een bibliotheek.

Het nieuwbouwproject Lange Geer trekt gezinnen met kinderen aan alsmede huishoudens zonder kinderen. Veel van hen
woonden al in Vreewijk.

T Wanneer het beeld van Vreewijk als kindvriendelijke wijk,

dat van Zuid als onveilig en arm stadsdeel niet kan wegdrukken, gaan de middenklassegezinnen met kinderen niet naar
Vreewijk, maar naar Barendrecht of Capelle.
Wanneer het wel lukt om zoveel bovenmodale jonge gezinnen aan te trekken dat ze er genoeg ‘van hun soort mensen’
als buren te treffen, hebben startende gezinnen uit Vreewijk
zelf geen kans op een betaalbare woning.

S Die basiskwaliteit is er nog steeds. Gezinnen met kinderen
wonen er met plezier. Er is een uitstekende infrastructuur,
basisonderwijs, kinderopvang, speeltuin, en kleinschaliger
speelvoorzieningen.

4

In het rapport Woonbeleving (SA, 2004) wordt Vreewijk niet genoemd
als geschikte wijk om te transformeren, waarschijnlijk omdat de wijk
al veel kenmerken vertoond van rust stedelijk’.
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W De eengezinswoningen zijn voor oudere alleenstaanden en
stellen weliswaar groot genoeg, maar op den duur minder
geschikt: niet gelijkvloers, en de begane grond is te klein voor
eventueel aanpassing. Het overgrote deel van de woningen
is alleen geschikt voor vitale ouderen (SOAB/ COS, 2003).
Het berekende tekort aan meer geschikte woningen (2 en 3
punten’, SOAB)2 is groot.
Welzijnsvoorzieningen zijn maar voor een klein deel binnen
een straal van 200 m aanwezig (eis 2-puntenwoningen).
Er zijn binnen de wijk nog weinig alternatieven. Aan de rand
van de wijk , met name rond het Zuidplein, zijn enkele nieuwe
complexen (2 en 3 punten – Enkpunt, Zonalom, Hoogenhof).
De vraagdruk op nieuwe 55+ woningen lijkt opmerkelijk genoeg kleiner dan de gemeten vraag ( ds+V , de Toegankelijkheid van de woningmarkt, in DGF, 20043). Of willen ouderen
wel verhuizen, maar niet naar deze woningen? Liggen ze op
de verkeerde plaats of in de verkeerde prijsklasse?

Zuid heeft voor Rotterdammers uit Noord geen goede naam.
Vreewijk heeft dat wel.
Kan Vreewiijk haar kracht en kwaliteit van aantrekkelijke
woonwijk handhaven, op de regionale woningmarkt?
Dat is de vraag.

S Vreewijk is een groene en aantrekkelijke woonwijk. De wachttijd voor een woning is er lang – voor doorstromers gemiddeld 28 jaar, tweemaal zo lang als gemiddeld in Rotterdam
(COS). Bewoners vinden hun wijk uniek en zijn er trots op,
ondanks alle kritiek (Wijkvisiewerkplaats).
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W Vreewijk is een dorp in de stad, en is een groene oase in de
stenen stedelijkheid – niet erbuiten dus. Dat betekent dat
grootstedelijke problemen ook in dit dorp doordringen:
drugsgebruik en overlast door jongeren. Er is sprake van een
rondtrekkende groep jongeren die veel overlast veroorzaakt.
Overlast van jongeren wordt het grootste probleem genoemd
door bewoners (enquête Wijkprogramma Vreewijk 2004).
Het conﬂict in de openbare ruimte is er vooral tussen de 1e en
3e generatie.
Op een aantal punten scoort Vreewijk slechter op veiligheid
dan de deelgemeente Feijenoord (diefstal, inbraken) ook
hoger dan heel Rotterdam (vandalisme en overlast op straat).
(Wijkprogramma Vreewijk 2004.)

O Vreewijk kan Rotterdam Zuid optrekken door
a. een woonklimaat dat boven het stedelijk gemiddelde
uitsteekt, en door
b. een imago dat daarbij hoort, en zo jonge middenklassegezinnen woonruimte te bieden, gezinnen van binnen en
buiten de wijk.
In Rotterdam is een grote vraag naar ‘Rustig stedelijk woonmilieu (SA) of een ‘groenstedelijk woonmilieu’ – mits dat
milieu ook daadwerkelijk ‘groen, heel en veilig’ is (ABF, 2004).
In het onderzoek van SA komt Vreewijk overigens niet naar
voren als een wijk die voor transformatie naar ‘rustig stedelijk’ in aanmerking komt4 .
De oude kern van Vreewijk biedt al een rustig en groen stedelijk woonmilieu. De kansen zitten in het stedenbouwkundige
concept van de wijk en in de binding die de bewoners ermee
hebben.

T De bovengenoemde kansen staan of vallen met het aanbod

aan nieuwe woningen dat gemaakt wordt en met het imago
van de wijk.
De kans is tegelijkertijd een bedreiging: lukt het om de
nieuwe YUF’s in Vreewijk op te nemen, en het image te verbeteren, dan is er te weinig plaats meer voor huidige, jongere
bewoners met een laag inkomen.

6. Betaalbare woningen
S Het oude Vreewijk bestaat voor het grootste deel uit sociale,
goedkope huurwoningen, met een huur van € 350,- tot
€ 450,- pm en een hoge woonkwaliteit.

W De technische kwaliteit van de woningen is voor 40% slecht
tot matig.
Vrijwel elke ingreep in de woningvoorraad zal een verhoging van de prijs betekenen. Voor het imago van de wijk en
voor koopkrachtige woonvraag uit de regio is dat nog geen
probleem. Voor veel bewoners die gewend zijn aan die lage
huren is het reden tot grote zorg. Op de beide bewonersavonden was betaalbaarheid nummer 1.
O Een deel van de aantrekkelijkheid van Vreewijk zit in de lage
woonlasten ten opzichte van de hoge woonkwaliteit. Als de
wijk naast haar positieve fysieke imago ook een uitstekend
sociaal image weet te houden en te verwerven, dan is er een
grote potentiële locatiewaarde te maken.
Omdat Com·wonen de grootste – bijna de enige – grondeigenaar is, geeft haar dat de ruimte om enerzijds die potentiële
waarde te gelde te maken – door de verkoop van woningen
en hogere huren na renovatie/nieuwbouw - en anderzijds
met de opbrengst daarvan een ander deel van de voorraad
goedkoop te houden.

T Voor van deel van de huidige en toekomstige bewoners zal

een prijsverhoging geen bezwaar zijn: de hogere kwaliteit
van de woningen en de blijvende kwaliteit van de omgeving
rechtvaardigen een hogere prijs. Voor die bewoners met een
laag inkomen die gehecht zijn aan de wijk en aan hun manier
van wonen, is die bedreiging er wel. De huursubsidie zal de
prijsverhoging niet voor iedereen opvangen. Bovendien is
huursubsidie in de beleving van velen een onbetrouwbaar
vangnet. Daar komt bij dat ook stedelijk de vraag naar goedkope woningen(< € 450,-) nog steeds groot is (SA, ABF).

7. Werk, winkels, welzijn
Het Zuiderziekenhuis en de Daniel den Hoed kliniek verlaten
de wijk. Is dat een verlies of biedt het nieuwe kansen voor
bedrijfjes, winkels, woningen en voorzieningen?

S Direct buiten de wijk is een breed scala aan stedelijke com-

merciële voorzieningen (Zuidplein, IJsselmonde, Beijerlandse
laan/Boulevard Zuid).
Welzijnsvoorzieningen voor ouderen (ontmoeting en ondersteuning) zijn er wel binnen de wijk.

W Binnen de wijk is alleen een klein buurtwinkelcentrum aan
de Groenezoom, dat onder druk staat. Er is bijvoorbeeld geen
postkantoor of pin-automaat meer.
De Boulevard Zuid wordt niet erg gewaardeerd in Vreewijk
(‘ranzig, eenzijdig’). (Wijkvisiewerkplaats.)
Vertrek van beide Ziekenhuizen betekent statistisch een verlies aan werkgelegenheid op de schaal van de wijk. Het is zeer
de vraag of dat als een economische aderlating gezien moet
worden; de werkgelegenheid blijft in de regio en het vertrek
biedt juist ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling die
op de wijk gericht is.

O In het project ‘Het slag’ worden door Com·wonen behalve woningen een bibliotheek en gezondheidscentrum ontwikkeld.

In en rond het ROC Zuiderpark komt een aantal voorzieningen in samenhang met onderwijs.
Dat cluster ligt wel buiten de 500 m zone vanuit het kerngebied van Vreewijk.
Dat laatste geldt niet voor de Ziekenhuisdriehoek. Dat gebied
ligt gunstig voor voorzieningen die heel Vreewijk kunnen
bedienen.

T Versterking van detailhandel rond het Zuidplein en in de

Ziekenhuisdriehoek, kan de doodsteek zijn voor de laatste
kleinschalige winkels in de kern van de wijk (Groene Zoom.)
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5. Een groene oase op zuid
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Bron: Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
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Legenda
Echtparen zonder kinderen
Echtparen met kinderen
Eenoudergezinnen
Alleenstaanden
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5. Brief wethouder Karakus
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6. Geraadpleegde publicaties
Naam publicatie

Bron / auteur

Jaartal

‘Rotterdam in kaart’

internetsite gemeente Rotterdam

2006

Wijkanalyse 2005/2006, sociale kaart door en voor bewoners van

BOV

2006

BIRD, tabellen bevolking, woningvoorraad en migratie

COS

2006

Vreewijk in 2005, Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen. Sa-

Laagland’advies

2005

Bewoners over Vreewijk, bijeenkomsten, website en reacties.

Laagland’advies

2005

Bijlagenboek Beslisdocument Wijkvisie Vreewijk

Laagland’advies

2005

Vreewijk 2030: een toekomstbeeld

Laagland’advies

2005

Beleidsplan 2005 -2007 van de Bewonersorganisatie Vreewijk

BOV

2005

Vreewijk op weg naar de toekomst

BOV

2005

Van stad als belevenis naar wijk als belevenis

TvV 2004/5; dnst S&R R’dam

2004

Woonmilieupreferenties, motieven en betekenissen

TvV 2004/4; OTB TU Delft

2004

Beredeneerde inhoudsopgave essay

De Lijn

2004

Accommodatienota, op weg naar een geïntegreerd accommoda-

Chr. Ruijters

2004

Brede accommodatieplanning Feijenoord (concept)

DSO / OHV

2004

Gebiedsplan Vreewijk ‘05

SWF

2004

Locatie, locatie, locatie: interventies in omgevingskwaliteit

Laagland’advies

2004

Woningmarktverkenning Rotterdam en regio 2004

ABF Research

2004

De grote woontest in de regio Rotterdam

The SmartAgent Company

2004

Woonbeleving regio Rotterdam

The SmartAgent Company

2004

Toegankelijkheid van de woningmarkt (concept)

DS+V

2004

Verzorgd en zorgeloos wonen (samenvatting)

DS+V

2004

Vraaggerichte ouderenhuisvesting deelgemeente Feijenoord

SOAB

2003

Vreewijk, een uniek woonmilieu

Kristian Lievense

2003

Vernieuwing Vreewijk, uitkomsten bewonerspanel

De Werkplaats/VL Wonen

2002

Ontwikkelingsvisie Feijenoord 2020

DB deelgem. Feijenoord

2001

De Aantrekkelijke Stad

Euricur

2004

Vreewijk, toekomstvisie voor vernieuwing

Reijndorp en De Nijlarchitecten

1999

Toekomstvisie Vreewijk ‘Het tuindorp van de eenentwintigste

VL Wonen

1997

VL Wonen

1996

Vreewijk

menvatting van de inventarisatiefase
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