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INLEIDING 

Aanleiding 

In de jaren ‘60 buurt Reyeroord, in deelgebied IJssel-
monde, komen een aantal beheeropgaven bij elkaar. De 
riolering moet vervangen worden en in het kader van de 
energietransitie gaat een groot deel van de huishoudens 
van het gas af. De gemeente Rotterdam ziet deze opgaven 
als vertrekpunt om Reyeroord toekomstbestendig te ma-
ken. Op het fysieke vlak, door de buurt klimaatadaptief te 
maken, circulair en energiezuinig. En op het sociale vlak, 
door het verminderen van armoede, het vergroten van de 
sociale cohesie en het verbeteren van de gezondheid. Om 
deze doelen te behalen werkt de gemeente vanaf 2018 
met zogenaamde ‘Stad-ups’: kleine experimenten in de 
wijk. De stad-ups maken onderdeel uit van het Living Lab 
Slim Beheer waarin het cluster Stadsbeheer door middel 
van experimenten en in samenwerking met bewoners, 
partners en ondernemers praktijkgericht onderzoek doet 
naar het toekomstbestendig maken van de stad.

Eén van de stad-ups is ‘Binnentuinen’. Met binnentuinen 
worden de gemeenschappelijke tuinen tussen en rondom 
appartementsgebouwen bedoeld, die openbaar toegan-
kelijk zijn en/of behoren tot het openbaar groen. Het is 
dus niet noodzakelijk een tuin die aan alle zijden omslo-
ten is door bebouwing. In de hele stad zijn er ongeveer 
180 van dit soort tuinen, waarvan 79 in het gebied IJssel-
monde. De tuinen zijn eigendom van de gemeente, maar 
worden beheerd door de omliggende VvE’s. Deze con-
structie is niet langer toegestaan, waardoor de gemeente 
het beheer terug moet nemen in eigen hand of afstand 
moet doen van eigendom door de tuin te verkopen aan 
omliggende VvE’s. 

De veronderstelling is dat de ontwikkeling van de ge-
meenschappelijke tuinen kan leiden tot sociale en fysieke 
verbetering van wijken. Gemeente Rotterdam heeft Velda-
cademie gevraagd om voor de stad-up Binnentuinen een 
voorbeeldproject te creëren. Dit voorbeeldproject moet 
inzicht geven in welke mogelijkheden (en beperkingen) er 
zijn om een gemeenschappelijke (binnen)tuin integraal 
te ontwikkelen, en welke fysieke en sociale doelstelling 
hiermee behaald kunnen worden.

Werkwijze 

Om het voorbeeldproject te creëren is een ontwerpatelier 
opgezet, bestaande uit 3 workshops. In de workshops 
werkten ambtenaren van verschillende afdelingen en met 
verschillende expertises samen. De workshops zijn uitge-
voerd aan de hand van een concrete casus in Reyeroord. 
Joost van Dijk fungeerde namens Stichting Tussentuin als 
ateliermeester. Stichting Tussentuin ontwikkelt en deelt 
kennis over collectieve groene plekken in de stad.

In de eerste workshop op 16 oktober 2018 werd aan de 
deelnemers gevraagd om in 2 teams hun ideale binnen-
tuin te ontwerpen, op basis van de thema’s verblijven en 
ontmoeten, gezonde leefomgeving, duurzaamheid en 
klimaatadaptatie. Het doel van deze sessie was om ideeën 
en opgaven te verzamelen. Hierbij was ook een bewoner 
aanwezig om de lokale context toe te lichten en vanuit 
het bewonersperspectief mee te ontwerpen. In de tweede 
workshop op 1 november 2018 zijn de ideeën en uitgangs-
punten in 6 teams verder uitgewerkt en onderzocht op on-
der meer de technische, juridische en financiële haalbaar-
heid. In de derde workshop op 16 november 2018 zijn er 3 
mogelijke scenario’s voor beheer en eigendom uitgewerkt.

Resultaat

Uit de workshops zijn thema’s gekomen die van invloed 
zijn bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 
(binnen)tuin. Deze thema’s zijn onder meer technisch, 
juridisch, ecologisch en sociaal van aard. 

De thema’s zijn vertaald naar een aantal ontwerpprinci-
pes; uitgangspunten die inspireren, helpen bij het genere-
ren van ideeën en het maken van keuzes, en het gezamen-
lijke ontwerpproces ondersteunen. De ontwerpprincipes 
zijn gevisualiseerd in een axonometrische tekening. Dit is 
geen ontwerpvoorstel, maar een weergave van aspecten 
waar bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke 
(binnen) tuin rekening mee gehouden moet worden. 

In dit rapport wordt per thema toegelicht wat binnen de 
casus de huidige situatie is, wat de invloed van het thema 
is op de ontwikkeling en inrichting van de tuin, en hoe dit 
raakt aan sociale en fysieke doelstellingen van de ge-
meente Rotterdam. 
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De volgende stap

Met de resultaten van het ontwerpatelier ligt er een start-
document waarin de opgave rondom de binnentuinen 
wordt verkend en waarin wordt aangetoond hoe integraal 
deze opgave is. Het laat zien hoe met de aanpak van de 
binnentuinen doelstellingen van verschillende gemeen-
telijke afdelingen kunnen worden bereikt. Hiervoor moet 
een gezamenlijke aanpak worden geformuleerd. Het 
eerste spoor voor het vervolg van dit traject ligt dan ook 
intern bij de gemeente. 

Het tweede spoor, dat tegelijkertijd kan plaatsvinden, is 
het aangaan van samenwerking met bewoners en lokale 
partners om een voorbeeldtuin te realiseren op een con-
crete locatie in de wijk. Op deze manier kan er gezamen-
lijk vorm worden gegeven aan thema’s als waterberging, 
hitte, toegankelijkheid en gewenste gebruiksfuncties. 

Inmiddels heeft er een eerste bewonersworkshop plaats-
gevonden over dezelfde casus die behandeld is tijdens 
het ontwerpatelier, en van waaruit het voorbeelproject is 
ontwikkeld. In de workshop is er verkend wat de lokale om-
standigheden en wensen van bewoners zijn. In de bijlage 
van dit rapport is het verslag van de workshop te vinden. 

1. Workshops in de studio van Veldacademie
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CASUS

Het ensemble dat omsloten wordt door de Vegelinsoord, Oldenoord,  
Kimbrenoord en Nieuwenoord bevat zes bouwvolumes en een gemeenschap-
pelijk tuin. Vier bouwvolumes zijn eengezinswoningen met een voor- en 
achtertuin. De achtertuinen liggen aan de gemeenschappelijke tuin of een 
achterpad en zijn omsloten door schuttingen. De twee resterende bouwvo-
lumes zijn appartementsgebouwen. Het blok aan de Vegelinsoord beslaat 4 
woonlagen met verdiepte bergingen in de plint. Het blok aan de Nieuwenoord 
heeft winkels en een huisartsenpraktijk in de plint met daarboven 3 woonla-
gen. Tussen dit blok en de tuin ligt een achterstraat met parkeerplaatsen. De 
VvE van het gebouw aan de Vegelinsoord heeft de woningen al verduurzaamd 
en toont nu interesse voor ontwikkeling van de gemeenschappelijke tuin. 
Beide VvE’s van de appartementsgebouwen hebben erfdienstbaarheid; zij 
mogen zowel over de tuin heen lopen als gebruik maken van de tuin. Niet alle 
bewoners van de appartementsgebouwen zijn eigenaar van hun woning. Een 
deel van de woningen wordt verhuurd in de particuliere sector. 

1

43

2

5

6

7

8

2. Plattegrond en foto’s van het ensemble omsloten door de Vegelinsoord, Oldenoord, Kimbrenoord en Nieuwenoord

Vegelinsoord

Kimbrenoord

Nieuw
enoord

Oldenoord
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MULTIFUNCTIONALITEIT  
EN ONTMOETING (P. 18)

De inrichting voldoet aan de behoeften van 
verschillende generaties en typen bewoners,  
en brengt hen samen in de tuin.

WATERBERGING ALS  
RECREATIEPLEK (P. 18)

Waterberging is tevens een aantrekkelijke  
recreatie- en ontmoetingsplek.

GROENE WATERBERGING (P. 18)
Vergroening van de openbare ruimte en woon-
gebouwen biedt infiltratie- en waterbergings-
mogelijkheden.

VERGROTEN BIODIVERSITEIT (P. 18)
Gelaagde en gevarieerde beplanting vergroot 
de lokale biodiversiteit en zorgt voor schaduw-
plekken in de zomer.

ONTWERPPRINCIPES
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(ZELF)BEHEER (P.12)
Een groep bewoners met een gezamenlijke 
interesse beheert een stuk van de tuin.

TOEGANG TOT DE TUIN (P.12)
De mate van openbaarheid wordt bepaald  
door de eigenaar of eigenaren van de tuin.

Opvallende en geïsoleerde kopgevel 
Het moment van onderhoud aan de kopgevel 

biedt kansen om de gevel te isoleren en het 
gebouw meer identiteit te geven.

VERDUURZAMING VAN HET WOONGEBOUW (P. 22)

Multifunctioneel dak
Het moment van onderhoud aan het dak biedt 
kansen om het dak te isoleren en te gebruiken 
voor energie-opwekking en waterberging.

Balkonuitbreiding 
Het moment van onderhoud aan de 

gevel biedt kansen voor balkonuit-
breiding en het verbinden van 

woningen met de tuin.
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ONTWERPPRINCIPES

(ZELF)BEHEER
Met een zelfbeheercontract is het mogelijk voor bewoners om 
een deel van de tuin, dat in eigendom is van de gemeente, te 
beheren. Zo kan een groepje bewoners met een gezamenlijke 
interesse een stukje tuin inrichten, bijvoorbeeld als moestuin. 
Niet alle bewoners binnen de VvE hoeven hieraan mee te doen 
of hierover te beslissen. Ook kan de mate van onderhoud van 
tevoren met de gemeente worden afgestemd.

TOEGANG TOT DE TUIN
Als een of meerdere VvE’s eigenaar worden van de tuin hebben 
zij het recht om de tuin af te sluiten, permanent of op gezette 
tijden. Over het materiaal en de hoogte van de erfafscheiding 
kunnen afspraken worden opgenomen in de koopovereen-
komst. 
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EIGENDOM EN BEHEER

De manier waarop eigendom en beheer is georganiseerd 
is bepalend voor de ontwikkeling van een gemeenschap-
pelijke tuin. 

Huidige situatie

Eigendom en beheer in één hand
De constructie was jarenlang dat de gemeente eigenaar 
was van de grond, en dat de omringende VvE’s verant-
woordelijk waren voor het onderhoud en de onderhouds-
kosten. Deze plicht werd vastgelegd in de koopakte in een 
kettingbeding. De Hoge Raad heeft echter geoordeeld 
dat dergelijke afspraken tussen de gemeente en private 
partijen nietig zijn. Kosten die gemaakt worden in het 
algemeen belang kunnen niet bij private partijen worden 
gelegd. Deze uitspraak heeft als gevolg dat de gemeente 
Rotterdam zelf verantwoordelijk is voor beheer en on-
derhoud, of dat zij de grond aan VvE’s moeten verkopen. 
Binnen de gemeente er is een projectteam opgezet dat 
ervoor moeten zorgen dat het beheer en eigendom bij 
een partij komt. Het aantal gemeenschappelijke tuinen 
in Rotterdam bedraagt circa 180, waarvan er 79 in het ge-
bied IJsselmonde liggen. Voordat de tuin wordt verkocht 
of teruggenomen wordt door Stadsbeheer, wordt deze 
op een zogenoemd nulpunt gebracht. Dat wil zeggen: 
ophoging van de tuin, oplossingen voor wateroverlast in 
de tuin en het kappen van zieke bomen1. 

Erfdienstbaarheid
Een factor die verkoop aan VvE’s bemoeilijkt is de erf-
dienstbaarheid. De gemeenschappelijke tuinen worden 
omringd door meerdere woongebouwen. Bij het onder-
handelingsproces zijn soms wel 3 of 4 VvE’s betrokken. Als 
een van de VvE’s overgaat tot aankoop hebben de bewo-
ners van de resterende VvE’s nog steeds het recht op toe-
gang tot de tuin. Om dit te veranderen is er een juridisch 
traject nodig. De eisen van erfdienstbaarheid zijn nu per 
bouwblok geregeld. In het geval van de casus mogen de 
bewoners van het appartementsgebouw aan de Vegelin-
soord en bewoners van het appartementsgebouw aan de 
Nieuwenoord beiden zowel over de tuin heen lopen als ge-

1  Gemeente Rotterdam, Projectplan Gemeenschappelijke Tuinen 
versie 1.0, 2018

bruik maken van de tuin. Mocht een VvE dus willen kopen 
en de ander niet, dan moet de niet-kopende VvE afstand 
doen van de erfdienstbaarheid. Een andere mogelijkheid 
is dat er afspraken worden opgenomen in de koopover-
eenkomst over toegang tot de tuin. Zie ook het schema in 
figuur 4. De eengezinswoningen maken ruimtelijk deel uit 
van de tuin, maar juridisch niet. Deze bewoners kunnen 
geen aanspraak maken op erfdienstbaarheid. 

Bestemmingsplan
De tuin heeft de bestemming ‘groen’ en is openbaar. Als 
de tuin door een VvE wordt aangekocht verandert dit in 
bestemming ‘tuin’, en daarmee wordt het stuk grond privé 
eigendom. De VvE kan dan besluiten om het stuk grond 
waarvan zij eigenaar zijn te omheinen. Over het type er-
fafscheiding dat gebruikt wordt kan een afspraak worden 
opgenomen in de koopovereenkomst. De wijziging van 
bestemming ‘groen’ naar ‘tuin’ is goed mogelijk. De tuin 
moet dan wel als zodanig gebruikt worden. Het is bijvoor-
beeld niet toegestaan om in de tuin parkeerplaatsen of 
bebouwing te realiseren. Daarvoor zou een bestemmings-
planwijziging moeten plaatsvinden.

Zelfbeheer

Er is een uitzondering op de regel die voorschrijft dat 
eigendom en beheer in één hand moet zijn. Via zelfbe-
heercontracten is het voor bewoners mogelijk om zelf een 
stuk groen te beheren, eventueel met ondersteuning van 
Stadsbeheer. 

3. Bestemmingsplan Reyeroord, casus Vegelinsoord (Bron: Gisweb)
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1.
Tuin wordt 

verkocht

2.
Tuin wordt 

deels verkocht

3.
Tuin wordt 

niet verkocht

Tuin is open voor andere 
VvE’s

Tuin is onder voorwaarden 
open voor andere VvE’s

Tuin is gesloten voor 
andere VvE’s

Geldende erfdienstbaarheid is 
opgenomen in koopovereenkomst

Er zijn afspraken opgenomen in de 
koopovereenkomst over toegang 
van andere VvE’s. Bijvoorbeeld: 

toegang met sleutel

Mag alleen als de andere VvE’s 
geen aanspraak willen maken op 
toegang en afstand doen van de 

erfdienstbaarheid

Doen de andere VvE’s dit niet en 
ontstaan er onderling problemen?

Aan éen VvE Aan meerdere VvE’sAan meerdere VvE’s

4. Schema van de drie verkoopscenario’s (bewerking van schema uit Projectplan Gemeenschappelijke Tuinen, Gemeente Rotterdam)

Scenario 1, variant a: Eén VvE koopt de tuin Scenario 1, variant b:  Beide VvE’s kopen de 
tuin (voor gezamenlijk of privé gebruik)

Scenario 2, variant a:  Eén VvE koopt een deel 
van de tuin

Scenario 2, variant b:  Beide VvE’s kopen een 
deel van de tuin voor eigen gebruik

Scenario 2, variant c:  Beide VvE’s kopen een 
deel van de tuin voor gezamenlijk gebruik

Scenario 3: Tuin wordt niet verkocht en blijft in 
handen van de gemeente

5. Schematische plattegronden van de drie verkoopscenario’s en bijbehorende varianten
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Drie verkoopscenario’s

Voor de verkoop van de tuin aan een VvE of meerdere 
VvE’s zijn er drie scenario’s mogelijk:
1. De tuin wordt verkocht: Een VvE koopt of meerdere 

VvE’s kopen de tuin.
2. De tuin wordt deels verkocht: Een gedeelte van de tuin 

wordt verkocht aan een VvE of meerdere VvE’s, het 
resterende deel blijft in eigendom van de gemeente. 

3. De tuin wordt niet verkocht: de gemeente blijft eige-
naar en neemt het beheer over.

Zie figuur 5 voor de schematische plattegronden van de 
drie scenario’s en bijbehorende varianten. Tijdens de der-
de workshop zijn voor elk scenario voor zowel de bewo-
ners als de gemeente de voor- en nadelen omschreven.

1. Tuin wordt verkocht 

Gemeente Bewoners

Voordelen:
- Geen beheer- en onderhoudskosten meer, inkomsten uit verkoop
- VvE kan (indien zij willen) een hoger onderhoudsniveau en meer 
kwaliteit realiseren
- Minder klachten van bewoners over onderhoudsniveau en 
inrichting

Voordelen:
- Tuin kan naar eigen wensen en gebruik worden ingericht
- Het terrein wordt privé en kan afgesloten worden
- Waardeverhoging gebouw
- Zelf actie nemen bij problemen (i.p.v. lang gemeentelijk traject) 
- Voordelige aankoopprijs (€1,00/ m2)
- Grotere kans op betrokkenheid en collectiviteit bewoners

Nadelen:
- Geen controle op wat er in de toekomst met de tuin en erfaf-
scheiding gebeurt en de waarborging van ruimtelijke en land-
schappelijke kwaliteit
- Minder grond beschikbaar voor maatregelen aangaande toe-
komstige vraagstukken als klimaatadaptatie

Nadelen:
- Verantwoordelijkheid voor gehele terrein (ligt nu bij gemeente)
- Een hogere VvE-bijdrage om beheer- en onderhoudskosten te 
dekken, of bij een gelijkblijvende bijdrage minder geld beschik-
baar voor onderhoud en verduurzaming van het woongebouw
- In een proces terecht komen waarin er overlegd moet worden 
en overeenstemming bereikt moet worden met eigen en aan-
grenzende VvE
- Klimaatadaptatie kostbaar en complex voor bewoners

2. De tuin wordt deels verkocht

Gemeente Bewoners

Voordelen:
- Geen beheer- en onderhoudskosten meer, inkomsten uit verkoop
- Een deel van grond blijft beschikbaar voor maatregelen aan-
gaande toekomstige vraagstukken als klimaatadaptatie

Voordelen:
Gelijk aan scenario 1, met als aanvulling:
- De VvE hoeft niet alles te kopen, wat aankoop voordeliger 
maakt en onderhoud en beheer overzichtelijker

Nadelen:
Gelijk aan scenario 1, met als aanvulling:
- Met deze constructie is het per tuin maatwerk
- Beheer op privéterrein kan juridisch, maar heeft haken en ogen
- Conflict door erfdienstbaarheid

Nadelen:
Gelijk aan scenario 1, met als aanvulling:
- Versnipperde en kleinere (omheinde) tuinen, minder sociale 
controle op het resterende openbare deel

3. De tuin wordt niet verkocht

Gemeente Bewoners

Voordelen:
- Continuïteit en duidelijkheid in beheer en onderhoud
- De grond blijft beschikbaar voor maatregelen aangaande toe-
komstige vraagstukken als klimaatadaptatie
- Kenmerkende ruimtelijke open structuur blijft intact

Voordelen:
- De VvE is niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud en 
bijbehorende kosten
- Mogelijkheid voor zelfbeheer vanuit kleine initiatieven
- Gemeente voorziet in klimaatadaptieve maatregelen
- Gemeente kan handhaven (op bijvoorbeeld hondenpoep)

Nadelen:
- Grotere beheer- en onderhoudskosten
- Klachten over onderhoudsniveau en inrichting

Nadelen:
- Weinig invloed op inrichting en onderhoudsniveau
- De tuin blijft openbare ruimte
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DE BODEM

Voor de aanpak van de tuin is het belangrijk om te weten 
hoe de bodem is opgebouwd en wat de kwaliteit is. Dit 
bepaald mede de mogelijkheden voor inrichting. Vervuilde 
grond kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen als 
er wordt gegraven of als er voedsel geconsumeerd wordt 
uit eigen moestuin. In de openbare ruimte liggen onder-
gronds veel kabels en leidingen. Alhoewel het aan de 
achterzijde van woongebouwen vaak meevalt is het toch 
belangrijk om inzicht te hebben in het kabel- en leidingen-
netwerk alvorens te graven. Kennis over de samenstelling 
van de bodem is belangrijk om onder meer te bepalen of 
deze rijk genoeg is aan voedingstoffen voor bomen en plan-
ten. De lagen van de bodem en het grondwaterpeil hebben 
invloed op de mate waarin hemelwater kan infiltreren. 

Huidige situatie

Bodemkwaliteit 
Voor de ontwikkeling van de wijken in IJsselmonde was 
het gebied bestemd voor landbouw. Volgens Gisweb is de 
bodem in Reyeroord zeer licht verontreinigd. Waarschijn-
lijk hoeft de grond niet gesaneerd te worden, maar om 
hier zeker van te zijn is bodemonderzoek nodig. 

Kabels en leidingen
Op de stempel aan de Vegelinsoord liggen de leidingen 
en kabels met name onder de bestrating en de woonge-
bouwen. De binnentuin is grotendeels vrij van kabels en 
leidingen. Aan de zijde van de eengezinswoningen liggen 
enkele telefoonkabels en gasleidingen.

Bodemopbouw
In de tuin zijn geen boringen gedaan, dus de exacte 
bodemopbouw is niet bekend. Vlak naast de tuin, ter 
hoogte van de Oldenoord 66, bevinden zich twee peilbui-
zen waaruit boorstaten zijn genomen. Hieruit blijkt dat de 
bodem is opgebouwd uit zand, klei en veen. De bovenste 
laag bestaat uit 50 à 80 cm zand, dan volgt een laag klei à 
60 cm, en daarna begint het veen. De klei- en veenlagen 
samen zijn zo’n 15 meter dik, daaronder ligt zand. 

De peilbuizen bevinden zich in de bestrating. Onder 
de bestrating is een zandlaag aangebracht om de on-
dergrond te verstevigen. In de onverharde delen, zoals 
de binnentuin, is nauwelijks zand aanwezig. Over het 
algemeen geldt dat hoe groter de korrel van het grond-
materiaal, hoe meer water het doorlaat. Klei laat weinig 
water door, waardoor het water boven het grondwaterpeil 
wordt vastgehouden. Deze laag is sneller verzadigd en 
kan daardoor niet veel regenbuien achter elkaar verwer-
ken. Grind en zand laten makkelijker water, waardoor de 
grondlaad boven het grondwaterpeil droog blijft.

Grondwater
Er bevindt zich een peilbuis voor grondwater naast de tuin. 
De laatste meting van 27 december 2018 geeft een stand 
aan van – 1.91 meter t.o.v. NAP. De laagste stand gemeten 
sinds 1979 is -3.21 meter t.o.v. NAP, de hoogste stand is 
-1.71 meter t.o.v. NAP. Volgens het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) ligt het oppervlak van de tuin gemiddeld 
op een hoogte van -1,80 meter t.o.v. NAP. Het hoge grond-
waterpeil en de bodemopbouw verklaren het onstaan van 
plassen die langdurig blijven staan na een regenbui. 

Dossiernummer: 2018-0053
Projectnaam: Bredenoord E.o. Doorlatendheid

BRL certificaat: K25152/03

Boring: 021

X-coördinaat: 97859,95
Y-coördinaat: 432740,91

Datum plaatsing: 9-4-2018

MV tov NAP: -1,666

Boormeester:Kzi,cdg

0,00

0,50

1,00

1,50

1

klinker-1,67
-1,75

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

-2,27

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, grijs,
Edelmanboor

-2,37

Klei, matig siltig, zwak
humeus, grijs, Edelmanboor-2,97

Veen, mineraalarm, bruin,
Edelmanboor

-3,17

Boring: 022

X-coördinaat: 97864,81
Y-coördinaat: 432743,28

Datum plaatsing: 9-4-2018

MV tov NAP: -1,577

Boormeester:Kzi,cdg

0,00
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1

tegel-1,58
-1,66

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor-2,08

Klei, zwak siltig, zwak
humeus, bruin, Edelmanboor

-2,28

Klei, matig siltig, zwak
humeus, grijs, Edelmanboor

-2,88

Veen, mineraalarm, bruin,
Edelmanboor

-3,08

Boring: 023

X-coördinaat: 97866,56
Y-coördinaat: 432744,27

Datum plaatsing: 9-4-2018

MV tov NAP: -1,532

Boormeester:Cor de Gast
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-1,61

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, bruin,
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humeus, bruin, Edelmanboor

-2,23

Klei, matig siltig, zwak
humeus, grijs, Edelmanboor

-2,83

Veen, mineraalarm, bruin,
Edelmanboor

-3,03

Boring: 024

X-coördinaat: 98008,01
Y-coördinaat: 432792,91

Datum plaatsing: 9-4-2018

MV tov NAP: -1,727

Boormeester:Kzi,cdg
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1

klinker-1,73
-1,81

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

-2,63

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, grijs,
Edelmanboor

-2,73

Klei, matig siltig, zwak
humeus, grijs, Edelmanboor

-2,83

Veen, zwak kleiïg, bruin,
Edelmanboor

-3,13

Veen, mineraalarm, bruin,
Edelmanboor

-3,43

Veen, mineraalarm, uiterst
houthoudend, Edelmanboor

-3,83

Veen, mineraalarm, bruin,
Edelmanboor

-4,23

6. Boorstaten ter hoogte van Oldenoord 66 (Bron: Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam)
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AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

7. Kaart bodemkwaliteit (Bron: Gisweb)

8. Situatiekaart van percelen, kabels en leidingen (Bron: Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam)
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WATERBERGING ALS RECREATIEPLEK
Bij waterbergingsmaatregelen als wadi’s, regenwatervijvers 
en waterpleinen stroomt het regenwater in een volume, waar 
het tijdelijk wordt geborgen om vervolgens te infiltreren in 
de grond of vertraagd te worden afgevoerd naar het riool  
(indien de grond een slechte infiltratiewaarde heeft). Door hier 
rondom zit- en speelgelegenheid en beplanting te plaatsen 
fungeert de waterbergingsmaatregel tevens als recreatie- en 
ontmoetingsplek. 

MULTIFUNCTIONALITEIT & ONTMOETING
Een tuin met een multifunctionele inrichting maakt het voor 
verschillende generaties en typen bewoners aantrekkelijk, nu 
en in de toekomst. Het aantrekken van verschillende bewo-
ners stimuleert onderlinge uitwisseling en ontmoeting. Denk 
bij een multifunctionele inrichting bijvoorbeeld aan een klim-
boom om onder in de schaduw te zitten of een zitmeubel waar 
je ook van af kan glijden.

GROENE WATERBERGING
Om regenwater te laten infiltreren in de bodem moet verhard 
oppervlak worden vervangen door waterdoorlatend mate-
riaal. Om water te bergen moet er onder het oppervlak een 
volume worden aangebracht waar het water in kan stromen 
alvorens te infiltreren in de bodem. Zowel waterberging als in-
filtratie kan worden gecombineerd met de aanleg van groen. 
Traditionele straatstenen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen 
kunnen worden vervangen door grasbetonstegels en een bitu-
men dak door een groendak. Op deze manier dragen infiltra-
tie- en waterbergingsmaatregelen tevens bij aan de kwaliteit 
van de openbare ruimte, het vergroten van biodiversiteit en 
het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect. 

VERGROTEN BIODIVERSITEIT
Gelaagde en gevarieerde beplanting draagt bij aan het vergro-
ten van de lokale biodiversiteit, door het bieden van voeding, 
onderdak en schuilplek aan verschillende soorten dieren en 
insecten. Een insecten- of bijenhotel biedt aanvullende nest-, 
rust- en overwinterplekken. Bomen en (hoge) struiken bieden 
schaduwplekken voor mens en dier, en zorgen voor verkoeling 
van de omgeving.

ONTWERPPRINCIPES
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INRICHTING VAN DE TUIN

Er is geen standaard inrichtingsplan dat geprojecteerd 
kan worden op alle tuinen in Reyeroord. De inrichting van 
de tuin hangt af van de lokale condities die onder meer 
betrekking hebben op de bodem, de woningtypologie, het 
bestemmingsplan en de wensen van de bewoners. In de 
workshopreeks werden echter drie duidelijke functies van 
de tuin benoemd: het moet een plek zijn waar bewoners el-
kaar kunnen ontmoeten, de tuin moet kunnen reageren op 
extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaat-
verandering en de tuin moet onderdeel zijn van de ecologi-
sche structuur, en daarmee bijdragen aan de biodiversiteit.

Huidige situatie

De tuin is op te delen in twee delen: een groter deel, dat in 
de lengte grenst aan een blok eengezinswoningen en een 
appartementengebouw, en een kleiner deel, dat aan twee 
zijden wordt omsloten door een blok eengezinswoningen. 
Door de tuin loopt een betegeld voetpad, die de twee 
delen verbindt met elkaar en met de omliggende ont-
sluitingswegen. Halverwege het voetpad ligt een pleintje 
met twee identieke klimrekken. De eengezinswoningen 
zijn door schuttingen en een achterpad afgesloten van de 
tuin. Het appartementsgebouw aan de Vegelinsoord heeft 
vanuit het portiek geen toegang tot de tuin. Om de tuin te 
bereiken moet men via de openbare weg om het gebouw 
heen lopen. In de plint van het appartementsgebouw aan 
de Nieuwenoord zitten winkels en voorzieningen. Het ge-
bouw wordt van de tuin gescheiden door een achterstraat 
met parkeerplaatsen en een zijpad.

De tuin is grotendeels begroeid met gras, waarin enkele 
bomen van verschillende grootte staan. Langs het appar-
tementsgebouw, de schuttingen en de parkeerplaatsen 
staat struikgewas van ongeveer een meter hoog. Bij heftige 
regenval ontstaan er plassen in de tuin die soms langere 
tijd blijven staan. Een bewoner heeft aan de zijde van de 
eengezinswoningen een trampoline geplaatst in de tuin.

Het tegelpad ligt scheef en wordt overwoekerd door on-
kruid. Een aanwezige bewoner omschrijft het pad als on-
veilig, je kan gemakkelijk struikelen. Hij vertelt ook dat er 
in de eengezinswoningen nu met name senioren wonen. 
Doordat er minder kinderen wonen wordt de tuin vooral 
gebruikt als honden uitlaatveld. Er zijn geen hangjonge-
ren en bewoners voelen zich over het algemeen veilig. 

De tuin als ontmoetingsplek

De tuin is een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoe-
ten, voor een activiteit of in het voorbijgaan. In de tuin 
kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden: spelen, leren, 
recreëren, wandelen. Maar niet alle buurtbewoners willen 
dezelfde activiteiten doen. Daarnaast is het aannemelijk 
dat de wensen van bewoners over tijd kunnen verande-
ren. Zo wonen er nu veel senioren, maar de verwachting is 
dat er een instroom komt van gezinnen. De parkeerdruk in 
de wijk is nu hoog, maar met de opkomst van elektrische 
voertuigen en deelvervoersmiddelen kan de parkeerdruk 
op termijn lager worden. Als het gaat om inrichting werd 
het daarom als belangrijk beschouwd dat er mate is van 
flexibiliteit en multifunctionaliteit: een klimboom om 
onder in de schaduw te zitten en een zitmeubel waar je 
ook van af kan glijden. 

Wie regelmatig anderen ontmoet, eenmalig of frequent, 
voelt zich gelukkiger, meer betrokken bij de buurt en vei-
liger in de wijk. Ontmoetingen verbeteren ook de contac-
ten en wederzijds begrip tussen verschillende bevolkings-
groepen. Een gevarieerde inrichting brengt verschillende 
generaties samen in de tuin. Naast het faciliteren van ont-
moetingen tussen buurtbewoners en het bevorderen van 
de sociale cohesie, kan de tuin vorm geven aan nog een 
actuele sociale doelstelling van de gemeente Rotterdam: 
het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid. 
Buiten zijn zorgt voor ontspanning door beweging, werkt 
preventief tegen chronische ziekten zoals depressiviteit, 
helpt bij het verminderen van overgewicht, draagt bij 
aan een beter slaap- en waakritme, de ontwikkeling van 
betere ogen en de aanmaak van vitamine D.2

‘’Multifunctionaliteit is erg belangrijk. Dus 
als je een fruitboom neerzet moet je niet 
in paniek raken als het ook als klimboom 
wordt gebruikt. Kinderen hebben het recht 
om uit die boom te vallen.’’ 

 
Deelnemer workshop

2 Gemeente Rotterdam, Kom op naar buiten (2016)
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De klimaatadaptieve tuin

Klimaatverandering leidt tot meer warme dagen en meer 
weerextremen zoals hevige regenval en hitte. Dit vraagt 
om een hitte- en waterbestendige inrichting van de tuin.

Water
Het huidige rioolstelsel is niet berekend op extreme regen-
val. Hierdoor raakt het overbelast, met als resultaat onder-
gelopen straten, parken en kelders. Het rioolstelsel aan-
passen op klimaatextremen is zeer kostbaar, en daarom is 
het beter om regenwater lokaal vast te houden. Hiervoor is 
door de Commissie Waterbeheer 21e eeuw een drietraps-
strategie geformuleerd: vasthouden, bergen, afvoeren.3 
Dit wil zeggen dat water eerst zoveel mogelijk lokaal wordt 
vastgehouden, dan wordt geborgen in oppervlaktewater of 
andere bergvoorzieningen, en pas als dit niet mogelijk is, 
wordt het regenwater afgevoerd. In de workshop is er nog 
een vierde strategie toegevoegd die tussen vasthouden en 
bergen wordt geplaatst: gebruiken. Opgeslagen hemelwa-
ter kan worden gebruikt voor onder andere het sproeien 
van de tuin en het doorspoelen van toiletten.

Om water lokaal vast te houden zijn er verschillende 
mogelijkheden, waarvan de toepasbaarheid afhangt van 
de lokale condities en wensen van bewoners. Voorbeel-
den van waterberging zijn groendaken, regenwatervijvers, 
waterpleinen, infiltratiekratten (kunststof), infiltratiekoffers 
(lavastenen of grind gemengd met grond en omwikkelt in 
worteldoek) en wadi’s. Amsterdam Rainproof heeft een 
online toolbox ontwikkeld voor het regenbestendig maken 
van de omgeving. Kenmerkend is dat verhard oppervlak 
wordt vergroend of wordt vervangen door waterdoorlatend 
materiaal om ervoor te zorgen dat het regenwater direct of 
gefaseerd kan infiltreren in de bodem. Ook Water Sensitive 
Rotterdam toont inspirerende voorbeelden van klimaat-
adaptieve initiatieven in de stad en geeft praktische tips.

Per tuin zal afgewogen moeten worden wat de beste optie 
is. Als voorbeeld is tijdens de workshop onderzocht hoe 
een wadi functioneert, wat de voorwaarden, voordelen en 
aandachtspunten zijn. Het woord ‘wadi’ staat voor Water 
Afvoer Door Infiltratie. Een wadi is een kuil of greppel, met 
een beplante bovenlaag en een doorlaatbare bodem van 
bijvoorbeeld lavastenen of gebakken kleikorrels. Hemel-
water van daken en wegen kan hierin worden opgevan-
gen om vervolgens geleidelijk te infiltreren in de grond. 
Zo wordt voorkomen dat regenwater in het riool terecht 
komt. Een wadi is relatief ondiep maar kan tijdelijk bij 
neerslag onder water komen te staan. Een reguliere wadi 
is beplant met gras, een natuurvriendelijke wadi is be-
plant met vochtminnende planten.

3 Amsterdam Rainproof, Thema ‘Water vasthouden en bergen’

Voorwaarden

• De bodemopbouw en de grondwaterstand bepalen welk 
type wadisysteem geschikt is;

• Een wadi mag niet dieper zijn dan 30 cm (om verdrinking te 
voorkomen);

• Afstand houden tot bebouwing en (bestaande) bomen. 

Voordelen

• Vergroting van de stedelijke biodiversiteit door de mogelijk-
heid om diverse plantensoorten in de wadi te laten groeien. 
Gevarieerde beplanting zorgt ook voor een beter doorwor-
telde bodem; 

• Vermindert wateroverlast (modderige plassen) in de bin-
nentuin; 

• Ontlast het riool; 
• Wadi kan dienen als avontuurlijke speelruimte voor kinderen;
• Draagt bij aan vermindering van het stedelijke warmte-ei-

landeffect.

Aandachtspunten

• Onderhoud beplanting: Met gras ingezaaide wadi’s moeten 
gemiddeld eens in de twee weken gemaaid worden; na-
tuurlijke wadi’s twee keer per jaar. Op jaarbasis is de met 
gras ingezaaide wadi met betrekking tot maaien vier keer zo 
duur in onderhoud als de meer natuurlijke wadi; 

• Onderhoud systeem: Wadi’s moeten goed onderhouden 
worden om dichtslibben en verontreiniging te voorkomen. 
Een laag van stenen raakt sneller vervuild en verstopt dan 
een laag van drainzand en compost. Kruidachtige beplan-
ting helpt om de bodem luchtig te houden; 

• 85% van de tijd staat een wadi droog. Wat is de gebruiks-
waarde van een wadi als er geen water in staat? Een wadi 
is beloopbaar (afhankelijk van type beplanting), maar niet 
zwaar belastbaar; 

• Het stilstaande water in een wadi kan een broedplaats wor-
den voor muggen (hangt af van de temperatuur en hoe lang 
het water blijft staan); 

• Als de wadi als speelplaats gebruikt kan worden, mag de 
vegetatie niet giftig zijn of ziekteverspreidende en/ of giftige 
dieren aantrekken. 

Om het hemelwater in de binnentuin te kunnen bergen, 
is het zaak om het water daar te krijgen. Dit zou kunnen 
door het water dat op het dak valt via een regenpijp aan 
de gevel naar de tuin te leiden. Bij veel gebouwen in 
Reyeroord is dit lastig, omdat het hemelwater via een 
inpandige regenpijp afwatert op het riool aan de voorzijde 
van het bouwblok. 

9. Wadi (Bron: Floris Bogaard via Urban Green-Blue Grids)
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Voor het dak van de VvE aan de Vegelinsoord is een schat-
ting gemaakt hoeveel ruimte er nodig is voor waterber-
ging in de binnentuin. Het dakoppervlak beslaat ongeveer 
800 m2, de norm voor waterberging is 50 mm per uur4. Ge-
zien de opbouw van de bodem kan de waterberging niet 
te diep zijn. In het voorbeeld is er gerekend met 30 cm 
hoogte voor waterberging. Dit resulteert in een oppervlak 
van 130 m2. Dit is 5% van het complete tuinoppervlak.

Warmte
Zomers worden warmer, met name in stedelijke omge-
vingen. Dit fenomeen wordt het ‘stedelijk hitte-eiland 
effect’ (Urban Heat Island) genoemd, en wordt met name 
veroorzaakt door absorptie van zonnestraling door steni-
ge materialen en het gebrek aan verdamping. Tuinen en 
parken zijn vaak koeler en dragen bij aan het remmen van 
de opwarming. Om van de tuin ’s zomer een aangename 
verblijfplaats te maken is het belangrijk om voldoende 
schaduwplekken te creëren. Dit kan met bomen, pergola’s 
of hoge struiken. 

Klimaatmaatregel met gebruiksfunctie
De grote opgaven, zoals energietransitie en klimaatadap-
tatie, zijn voor een hoop mensen abstract. Door deze 
opgaven te verbinden aan gebruiksfuncties wordt het 
tastbaarder. Bijvoorbeeld door waterberging te integreren 
in een speeltuin. Een ander idee dat tijdens de workshop 
werd genoemd is het plaatsen van zonnepanelen op een 
pergola over de parkeerplaatsen. Dit biedt een schuilplek 
bij regen, er wordt energie opgewekt en auto’s verdwijnen 
uit het zicht. 

4 Inmiddels is de norm bijgesteld naar 70 mm per uur

Vergroten van de biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een 
gebied, van micro-organismen tot planten en dieren. Deze 
verscheidenheid is nodig om de natuurlijke ecosystemen 
in balans te houden. Op veel plekken op aarde staat de 
biodiversiteit onder druk. Factoren hiervoor zijn onder 
meer klimaatverandering en kleiner wordende leefgebie-
den ten gevolge van bebouwing en ontbossing. Bij het 
inrichten van een tuin kunnen maatregelen worden geno-
men om de lokale biodiversiteit te vergroten. Een van de 
maatregelen is gelaagde en gevarieerde beplanting, dat 
voeding, onderdak en schuilplek kan bieden aan verschil-
lende soorten dieren en insecten. Laag struikgewas voor 
scharrelende dieren, nectarbronnen voor bestuivende 
insecten en bomen voor vogels om nesten in te maken. 
Naast beplanting zijn er ook nog andere maatregelen 
denkbaar voor het aantrekken van dieren en insecten, 
zoals het plaatsen van een insecten- of bijenhotel. Een 
dergelijke nest-, rust- en overwinterplaats fungeert alleen 
als er ook voldoende voedsel in de omgeving te vinden is. 

In de stad is de biodiversiteit hoger dan op het met mo-
noculturen bebouwde platteland. Echter zijn de leefge-
bieden veel kleiner en daarmee kwetsbaarder. Belangrijk 
is om de bestaande gebieden te beschermen en uit te 
bereiden, en te zorgen voor goede onderlinge verbindin-
gen. Deze groene netwerken zijn niet alleen voor dieren 
aantrekkelijk, maar ook voor mensen. 

10. Toolbox met maatregelen voor een regenbestendige omgeving (Bron: Amsterdam Rainproof)

‘’Water moet lust worden in 
plaats van last. Er wordt altijd 
gesproken over wateroverlast, 
maar wat nou als het ‘waterlust’ 
wordt en je er hele leuke ge-
bruiksfuncties aan kan koppelen. 
De opgaven zijn soms abstract, 
zeker voor bewoners. De combi-
natie met gebruiksfuncties maakt 
het tastbaarder.’’
 
Deelnemer workshop
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VERDUURZAMING VAN HET WOONGEBOUW
Het moment van onderhoud aan het dak of de gevel biedt kan-
sen om het gebouw te verduurzamen en meer verbinding te 
leggen met de buitenruimte.

ONTWERPPRINCIPES

Opvallende en geïsoleerde kopgevel
Veel warmte gaat verloren door de kopgevels van de apparte-
mentsgebouwen. Het isoleren van dit oppervlak draagt bij aan 
de verduurzaming van het gebouw. Tegelijkertijd kan dit ‘can-
vas’ worden ingezet om identiteit te geven aan het gebouw en/
of de binnentuin.

Balkonuitbreiding
Veel balkons in naoorlogse portiekflats zijn klein en inpan-
dig. Met uitbreiding van de balkons krijgen bewoners meer 
gebruiksruimte en zicht op de binnentuin. Het is aannemelijk 
dat als zij meer gebruikmaken van het balkon, zij zich meer 
betrokken voelen bij de binnentuin. Vanaf de balkons op de 
begane grond kan er met een trap een fysieke verbinding wor-
den gemaakt met de tuin.

Multifunctioneel dak
Met verduurzaming van het dak kan het dak tegelijkertijd mul-
tifunctioneel worden gemaakt. Zo kan er met een groen- en/of 
blauwdak water worden gebufferd om het riool te ontlasten. 
Een wit dak vermindert het stedelijk hitte-eiland effect. Ook 
een (intensief) groen dak kan door de verdamping van water 
ervoor zorgen dat de temperatuur van de lucht afneemt. Daar-
naast draagt de beplanting bij aan het vergroten van de biodi-
versiteit. 
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HET WOONGEBOUW

De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
woongebouw en wettelijk verplicht om hier geld voor te 
reserveren. Een overzicht van de gebouwdelen, planning 
en begroting voor onderhoud is vastgelegd in het meerja-
ren onderhoudsplan (MJOP). Het onderhoud kan betrek-
king hebben op bijvoorbeeld dakbedekking, balkons, 
kozijnen of de hemelwaterafvoer. Het moment van on-
derhoud biedt kansen om het gebouw te verduurzamen 
en daarbij ook de buitenruimte mee te nemen. Het kan 
financieel voordelig zijn en de overlast van de werkzaam-
heden wordt zo beperkt. 

Huidige situatie

Onderhoud
In het MJOP van de flat aan de Vegelinsoord staat dat 
over 4 jaar de dakbedekking vervangen moet worden, 
en binnen 12 jaar de kozijnen. De betreffende VvE heeft 
echter niet genoeg gespaard voor deze opgave, waardoor 
er weinig financiële ruimte is. Een optie is om de vernieu-
wing gefaseerd uit te voeren: start met het vervangen van 
de kozijnen aan de voorzijde van de appartementen. 

Verbinding woongebouw met tuin
Op dit moment is er geen directe verbinding tussen de 
twee omliggende appartementsgebouwen en de tuin. 
Het appartementsgebouw aan de Vegelinsoord heeft 
geen ontsluiting aan de tuinzijde; niet in de plint en ook 
niet vanaf de appartementen op de eerste woonlaag. Het 
appartementsgebouw aan de Nieuwenoord wordt van 
de tuin gescheiden door een weg en parkeerplaatsen. De 
ondernemingen in de plint hebben aan de tuinzijde een 
achterdeur. 

Verduurzaming van het dak

Als over 4 jaar de dakbedekking wordt vervangen, is het 
wenselijk om het dak te verduurzamen. Er zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden denkbaar. In de workshop 
zijn de opties met enkele voor- en nadelen omschreven.

Isoleren

+ Meer comfort
+ Subsidie beschikbaar
+ Energiebesparend
+ Lening met een lage rente

− Hoge kosten

Zonnepanelen

+ Besparen op de energierekening

Groen dak 

+ Het dak gaat langer mee
+ Subsidie beschikbaar
+ Minder water in de tuin
+ Biodiversiteit ondersteunen
+ Verkoeling buitenlucht door ver-
damping van vocht (ook geschikt 
voor koeling zonnepanelen)

− Uit het zicht
− Kans op lekkage bij slech-
te aanleg
− Hoge kosten

Wit dak

+ Verkoelend ten opzichte van een 
zwart dak
+ Langere levensduur ten opzichte 
van een zwart dak

Blauw dak

+ Waterberging

Een combinatie oplossing 
(Roofflex systeem, witte tegels)

+ Verkoelend effect voor woningen

Voor een blauw dak (dak dat water kan bergen en/of buf-
feren) wordt weinig kans gezien; hiervoor is de opstand 
van het dak te laag. Een groen dak is kostbaar (alhoewel 
er wel subsidie beschikbaar is) en voor bewoners is het 
aantrekkelijker om te investeren in een binnentuin, om-
dat deze dagelijks vanuit de woning zichtbaar is. Wel zou 
er op de garages en elektriciteitshuisjes een groen dak 
kunnen worden gemaakt. Hier kan het water gebufferd 
worden voordat het in de tuin of het riool terecht komt. 

Bewoners hebben last van warmte in hun woning. Een wit 
dak zou hiervoor een oplossing zijn, dat tevens bijdraagt 
aan het reduceren van hittestress in de omgeving. Een 
combinatieoplossing zou de meeste voordelen opleveren. 
Zo kan gedacht worden aan een wit dak in combinatie 
met zonnepanelen. 
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Verduurzaming van de gevel

Om het gebouw te verduurzamen is het nodig om de gevel 
te isoleren. Op de warmtefoto is te zien dat er veel warmte 
verloren gaat door de gevel. De constructie van de vloer 
loopt door tot de gevel, wat zorgt voor een koudebrug. 
In de gevel zit een spouw, maar deze isoleren neemt de 
koudebrug niet weg. De beste oplossing zou zijn om de 
gevel aan de buitenzijde te isoleren. Het voordeel daarvan 
is dat de opgave om het voegwerk te onderhouden uit 
het MJOP kan worden geschrapt, het wooncomfort wordt 
vergroot en er bespaard kan worden op de energiekosten. 
De ingreep is kostbaar, alhoewel er wel leningen met een 
lage rente beschikbaar zijn.

Omdat de kopgevel een groot oppervlak van de gevel 
beslaat kan door het isoleren hiervan een slag worden 
geslagen in de verduurzaming van het gebouw. Er zitten 
geen onderbrekingen in het gevelvlak, zoals ramen en 
balkons. Dit maakt het relatief eenvoudig om de gevel 
van buitenaf de isoleren. Er kan een ander soort gevelbe-
kleding worden aangebracht dat het gebouw een nieuwe 
uitstraling geeft. Een mogelijkheid is stucen, waardoor er 
een ‘canvas’ ontstaat dat met een muurschildering identi-
teit geeft aan het gebouw. Hoe lichter het gevelmateriaal, 
hoe minder de gevel opwarmt. Dit is voordelig voor het 
binnenklimaat van de woningen en het stedelijk hitte-ei-
land effect. 

Het is ook mogelijk om de gevel te transformeren naar een 
groene gevel. Het voordeel hiervan is dat de gevel tegelij-
kertijd water kan bergen, de biodiversiteit vergroot en de 
luchtkwaliteit verbetert. De aanleg van een groene gevel 
is kostbaar, de gevel heeft regelmatig onderhoud nodig en 
bewatering is complexer dan bij een horizontaal vlak. 

Vergroten van balkons

Er is in Reyeroord (Bredenoord) een voorbeeld van een 
appartementsgebouw waarbij balkons met succes zijn 
vergroot. De bewoners hier hebben een grotere privé 
buitenruimte gekregen, de WOZ-waarde van de woningen 
is verhoogd en verkoop gaat makkelijker. Te zien is dat 
er minder verloop is; mensen blijven langer in de woning 
wonen, met vergroting van de sociale cohesie als gevolg. 
Een grotere sociale cohesie zorgt ook voor meer betrok-
kenheid van bewoners en meer kans op slagen om te 
investeren in verduurzamingsmaatregelen. 

Om de balkons uit te bereiden bestaat de kans dat er 
geheid moet worden in de binnentuin. Dit biedt kans om 
ook (een deel van) de tuin aan te pakken. Veel van de bal-
kons in de naoorlogse portiekflats zijn klein en inpandig. 
Met uitbreiding van de balkons krijgen bewoners meer ge-
bruiksruimte en zicht op de binnentuin. Het is aanneme-
lijk dat als zij meer gebruikmaken van het balkon, zij zich 
meer betrokken voelen bij de binnentuin en er zo meer 
sociale controle is. Vanaf de balkons op de begane grond 
kan er met een trap een verbinding worden gemaakt met 
de tuin.

Aan het vergroten van balkons zijn hoge kosten verbon-
den. Voor deze aanpassing is geen subsidie of lening be-
schikbaar zoals voor energiebesparing. Een nadeel voor 
bewoners is ook dat er minder daglicht in de woning valt. 

11. Warmtefoto van de kopgevel (ZW), appartementsgebouw  
Vegelinsoord (bron: Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam)

12. Vergrootte balkons aan de Bredenoord (bron: Google Maps)
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DE WIJK

De wijk Reyeroord kent een heldere stedenbouwkun-
dige structuur, die kenmerkend is voor de na-oorlogse 
uitbreidingswijken. De groenstroken tussen de buurten 
zijn bedoeld om bewoners de gelegenheid te geven tot 
ontspanning en ongedwongen, spontane ontmoetin-
gen. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke (binnen) 
tuinen, maar dan op kleinere schaal. De woonwijk moest 
een rustig tegenwicht vormen voor de moderne, com-
plexe maatschappij. Het opgroeiende kind kon binnen 
de veilige woonomgeving geleidelijk de maatschappij 
worden binnengeleid. De groenstructuur is een belangrijk 
onderdeel van die sociale intentie van stedenbouwkundi-
ge Van Drimmelen.5

Ook nu nog is het voor veel mensen wenselijk om dichtbij 
huis groen te hebben. De uitgebreide groenstructuur van 
Reyeroord biedt kansen voor een groen netwerk waar 
buurtbewoners kunnen bewegen, ontspannen, spelen, 
leren en elkaar ontmoeten. Zeker voor bewoners met een 
kleine mobiliteit, zoals langer thuis wonende ouderen en 
(jonge) kinderen. Om de tuinen in Reyeroord een maat-
schappelijke functie te laten vervullen is samenwerking 
met lokale organisaties van belang. Zij kunnen een rol 
vervullen in het onderhoud, de programmering en het 
gebruik van de tuin.

Zie figuur 13 voor een kaart met zorg-en welzijnsorganisa-
ties en scholen in de wijk. Ook zijn de groenzones aange-
geven en de gemeenschappelijke (binnen) tuinen. 

Samenwerking met lokale organisaties

Zorg
In Reyeroord bevinden zich 4 huisartsen, waarvan één 
praktijk grenst aan de tuin aan de Vegelinsoord. Via de 
huisartsenpraktijk kunnen cliënten via het principe van 
‘welzijn op recept’ worden verbonden aan activiteiten in 
de tuin. Bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk in de 
tuin of meedoen aan sportactiviteiten. Ook zijn er diverse 
thuiszorginstanties actief in de wijk. Zij kunnen een rol 
spelen in het begeleiden van cliënten bij een wandeling 
door de tuin.

5 Rotterdam Woont, Wijkhistorie: Groot-IJsselmonde

Scholen
In Reyeroord zijn twee bassischolen, een middelbare 
school en een school voor middelbaar beroepsonderwijs. 
Een van de basisscholen ligt aan de overkant van de tuin 
aan de Vegelinsoord. In het kader van groeneducatie of 
een maatschappelijke stage kunnen de scholen met hun 
leerlingen een deel van de tuin inrichten en onderhouden. 

Maatschappelijke organisaties
In het noorden van Reyeroord heeft maatschappelijke 
organisatie Pameijer een activerings-en ontmoetings-
centrum voor volwassenen met een (licht) verstandelijke 
beperking, die als gevolg van hun beperkingen niet kun-
nen deelnemen aan gewoon werk. Cliënten van Pameijer 
kunnen als dagbesteding werken in de tuinen van de wijk.

Een groene verbinding

De groenstroken en gemeenschappelijke (binnen)tuinen 
zijn via voetpaden met elkaar verbonden. Niet alle 
voetpaden zijn goed toegankelijk, en het ontbreekt in de 
tuinen aan kwalitatieve inrichting en programmering. 

Dat het creeëren van aantrekkelijke groenplekken, deze 
met elkaar verbinden en een samenwerkingsverband 
tussen gemeente, zorg-en welzijnsinstellingen en buur-
tinitiatieven een succes kan zijn, toont De Groene Con-
nectie. Deze 8 km lange route door Delfshaven koppelt 
bestaande en nieuwe groene plekken aan elkaar en aan 
lokale organisaties en initiatieven. Bewoners en cliënten 
van nabijgelegen zorg- en welzijnsinstellingen komen op 
de groene plekken voor bijvoorbeeld een wandeling of 
om vrijwilligerswerk te doen. De routekaarten zijn ver-
krijgbaar bij huisartsen en verschillende organisaties in 
de wijk. Het verbinden van groene plekken is ook gunstig 
voor het vergroten van de biodiversiteit.

In hoeverre de tuin onderdeel is van het groene wijknet-
werk hangt af van de mate van openbaarheid. Als bewo-
ners een tuin kopen is er een kans dat de tuin geprivati-
seerd en afgesloten wordt.
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13. Leefveldenkaart met sportscholen, zorg-en welzijns- 
organisaties, onderwijsinstellingen, groenzones en 
gemeenschappelijke (binnen) tuinen in Reyeroord

‘Stad-up’ Groenstrook

Casus Vegelinsoord

Stadsbeheer (Gemeente Rotterdam) 
werkt in samenwerking met bewoners 
en lokale partijen aan de herontwikke-
ling van dit wijkpark
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Bijlage I. Selectie van schetsen gemaakt tijdens de workshops



Gemeenschappelijke (binnen)tuinen Reyeroord - Resultaat ontwerpatelier | Bijlagen 29



Veldacademie30

Bijlage II. Verslag bewonersworkshop 10 april 2019

Pagina 1 van 4 
 

Veldacademie | Samenvatting verslag bewonersworkshop Reyeroord – gemeenschappelijke binnentuin 2-5-2019 

 

SAMENVATTING VERSLAG BEWONERSWORKSHOP 
REYEROORD – GEMEENSCHAPPELIJKE BINNENTUIN 

Woensdag 10 april, 19:00 – 21:00 
Verslag door Andrea Fitskie met input van Daan Vermeer 

Aanwezigen 
Andrea Fitskie   Workshopleider, Veldacademie 
Jerry Wesemann   Duurzaam Huis Coach, Gemeente Rotterdam 
Diana Santa Cruz Schaack Landschapsontwerper, Gemeente Rotterdam 
Mads Leuverink   Landschapsontwerper, Gemeente Rotterdam 
Daan Vermeer   Stagiair (Watermanagement), Gemeente Rotterdam 
4 bewoners van de Kimbrenoord, 2 bewoners van de Vegelinsoord 

Ontwerpideeën/ Inrichting van de tuin 
Uit het gesprek over ideeën voor de inrichting van de tuin blijkt ook dat er een aantal ergernissen en problemen 
zijn. Per besproken thema worden de problemen en ideeën genoemd. 

Wateroverlast 
Probleem 
Bij regenval ontstaan er plassen die langdurig blijven staan. Dit maakt het veld onbegaanbaar. Een bewoner 
van een eengezinswoning vertelt dat het regenwater soms tot in zijn achtertuin loopt. Hij moet dan laarzen 
aandoen om de achteringang van zijn tuin te gebruiken. 
 
Oplossing 

• Een waterberging zou het waterprobleem kunnen oplossen. Vanuit de bewoners komt er niet een 
hele specifieke wens welke type waterberging er zou moeten komen. Dit kan te maken hebben met 
een gebrek aan kennis.  

• Een wadi is een optie voor waterberging, maar losliggende keien vormen mogelijk een risico op 
vandalisme.  

• Als er een wadi komt is het leuk als kinderen er kunnen spelen. Maar men vindt het ook belangrijk 
dat de tuin voor verschillende generaties leuk is. Hierbij wordt gedacht aan twee soorten bruggen 
om een waterpartij over te steken; een goed toegankelijke brug voor ouderen en een klimbrug voor 
kinderen. 

• Open water is volgens sommigen niet ideaal: dit trekt ongedierte aan als ratten en muggen  
• Een van de ideeën is om waterbassins te plaatsen als vervanging van het wilde struikgewas aan de 

zijde van de eengezinswoningen.  

Begroeiing 
Probleem 
De begroeiing rondom en in de tuin is verwilderd. Sommige struiken zijn meters hoog gegroeid. Het is een 
plek waar vuil, zwerfvuil en afval wat men van de balkons gooit, zich ophoopt. Dit trekt ongedierte aan, zoals 
ratten. De begroeiing beïnvloed de zichtlijnen in de tuin. 
 
Oplossing 

• Begroeiing als afscheiding tussen het achterpad, de parkeerplaatsen, de straat en de tuin wordt wel 
als positief ervaren. Bewoners zouden graag lagere (kniehoogte tot een meter hoog) en meer 
diverse begroeiing zien, dat op verschillende momenten bloeit.  
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• In het kleine deel van de binnentuin staat een perenboom die om de zoveel tijd vruchten heeft. Een 
bewoner zou graag zien dat er meer fruitbomen- en struiken in de tuin komen te staan.  

• De grote boom bij het pleintje wordt positief ervaren, deze zorgt voor veel schaduw in de zomer. De 
oude (dode) bomen mogen wat betreft een bewoner worden weggehaald.  

Afval 
Probleem 
Bewoners ergeren zich aan het zwerfafval in de wijk. Tijdens de door bewoners georganiseerde opruimactie 
in en rondom de tuin werden 12 afvalzakken vol gevuld. Naast algemeen huisvuil werden er ook bijzondere 
vondsten gedaan: tapijten, naalden, stopcontacten en gereedschap. Daarnaast is hondenpoep in de tuin ook 
een grote ergernis. 
 
Oplossing 

• Bewoners zijn ervan overtuigd dat een goed onderhouden en nette buitenruimte minder uitnodigt 
tot het vervuilen ervan.  

• Het plaatsen van mooie afvalbakken, die regelmatig worden geleegd.  
• Een apart veldje in de tuin voor honden. 

Veiligheid 
Probleem 

• De tegels van het pad liggen scheef, wat zorgt voor onveilige situaties, met name voor ouderen en 
mensen met verminderde mobiliteit.  

• Nagenoeg alle achtertuinen zijn afgesloten van de binnentuin door hekken en schuttingen, en dit 
zorgt voor minder controle op de tuin. Voor de privacy van bewoners is het wel prettig.  

• De binnentuin wordt ervaren als openbaar gebied: iedereen kan de tuin betreden, met name vanaf 
de kant van basisschool De Kubus. De andere zijden zijn wat geslotener door de begroeiing. 

• De hoogte van de begroeiing aan de zijde van de parkeerplaatsen (rond de 2 meter) maakt de 
situatie in de tuin onoverzichtelijk, en dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid. 

 
Oplossing 

• Het snoeien of vervangen van de hoge, wilde begroeiing. 
• Het plaatsen van een hek of andere markering aan de zijde van de school vinden sommigen 

wenselijk, zodat het terrein meer privé lijkt.  
• Het recht leggen van de tegels is belangrijk voor een veilige doorgang door de tuin. Het is niet 

noodzakelijk dat het pad zoals het er nu ligt blijft liggen; het mag ook een ‘leuk slingerpaadje’ zijn, 
als het maar goed toegankelijk is.  

• Verlichting (op zonne-energie) zou kunnen helpen om de tuin veiliger te maken. Deze verlichting 
hoeft niet permanent aan te staan, reactief op beweging zou voldoende zijn.  

Speelgelegenheid  
Probleem 
Vroeger waren er meer speeltoestellen, maar die zijn verdwenen. Nu staan er nog twee identieke klimrekken 
en is er verder niet veel leuks te doen voor kinderen. Daarbij wordt de mogelijkheid tot spelen belemmerd 
door kuilen, hondenpoep en drassigheid.  
 
Oplossing 

• Speeltoestellen plaatsen 
• Elementen voor avontuurlijk spelen in de tuin, zoals boomstammen om op te zitten en over te 

klimmen, plekken om hutten te bouwen, klimbomen en een mogelijkheid om te spelen met water. 
• Zitgelegenheid bij de speelgelegenheid is belangrijk voor (groot)ouders en andere buurtgenoten, 

om de (jonge) kinderen in de gaten te houden en elkaar te ontmoeten. 
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Ontmoetingsplek 
Probleem 
Op dit moment biedt de binnentuin geen reden om te verblijven, tenzij er een activiteit wordt georganiseerd. 
Men gebruikt de tuin om naar de voordeur te lopen of om de hond uit te laten. Er is geen zitgelegenheid. Dat 
de tuin niet veel wordt gebruikt heeft volgens bewoners ook te maken met het gebrek aan directe toegang 
vanuit de woning of het woongebouw: de tuin wordt enkel omsloten door de achterzijden van woningen.  
 
Oplossing 

• Een plek hebben om te barbecueën en met elkaar te zitten zou voor bewoners een reden zijn om te 
verblijven in de binnentuin 

• Het huidige pleintje vergroten en uitbreiden met speel-en zitgelegenheid. Onder de oude boom en 
in het midden van de tuin maakt het tot een aantrekkelijke plek.  

• De toegang tot de tuin makkelijker maken, bijvoorbeeld door het openen van het portiek naar de 
achterzijde of het plaatsen van trappetjes naar de appartementen op de begane grond.  

Overige onderwerpen 
• Een bewoner noemt het gebrek aan parkeerplaatsen een probleem in de wijk; 
• Een bewoonster merkt een duidelijke afname van dieren in de tuin: minder mussen en konijnen 

(‘’ooit zaten er 20 konijnen, nu nog maar 2’’); 
• Er wordt overlast ervaren van (Poolse) buurtbewoners die ’s nachts in het nabijgelegen bushokje 

drinken; 
• De reguliere straatstenen vervangen voor stenen die groen doorlaten, voor een vrolijke aanblik en 

het tegengaan van hard rijdend verkeer; 
• Een bewoonster noemt de armoede in IJsselmonde een reden dat er weinig draagvlak is voor 

maatregelen met hoge kosten, zoals bijvoorbeeld een balkonvergroting. 

Beheer 
Bijna alle aanwezige bewoners zijn op hun eigen manier actief in de buurt. Ze snoeien weleens zelf de 
struiken, ruimen afval op, organiseren activiteiten en dragen zorg voor oudere buurtbewoners. Ondanks dat 
ze zich graag inzetten, zijn ze ook druk met werken, de zorg voor (klein)kinderen en andere activiteiten. Het 
is wenselijk dat de tuin niet teveel onderhoud vraagt van bewoners zelf. Bij de recente opruimactie werd er 
begonnen met een kleine groepje, en uiteindelijk deden 15 mensen mee. Volgens een buurtbewoner is er 
genoeg animo om iets te doen in de wijk.  

Vervolg 
Het idee om een evenement te organiseren in de 
binnentuin om aandacht te besteden aan verduurzaming 
van de woningen en aanpak van de buitenruimte vinden 
de meeste bewoners wel een leuk idee, zeker als er op dat 
moment al iets kan worden aangepakt. Als het gaat om 
een ontwerp voor de tuin zijn ze het er wel over eens dat 
bewoners niet teveel keuzes moeten worden voorgelegd. 
Het is toch niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen.  
 
 
 

Afbeelding 1: Bewonersworkshop 
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Afbeelding 2: Schetsontwerp groep 1 

Afbeelding 3: Schetsontwerp groep 2 
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GEMEENSCHAPPELIJKE  
(BINNEN)TUINEN REYEROORD
Resultaat van het ontwerpatelier voor de 
‘stad-up’ Binnentuinen 
 
In oktober en november 2018 heeft Veldacademie een ontwerpatelier geor-
ganiseerd, met als doel om een ‘voorbeeldproject’ te creëren voor de stad-
up Binnentuinen. Dit voorbeeldproject moet inzicht geven in welke moge-
lijkheden (en beperkingen) er zijn om een gemeenschappelijke (binnen)tuin 
integraal te ontwikkelen, en welke fysieke en sociale doelstellingen hiermee 
behaald kunnen worden. De stad-up maakt onderdeel uit van het Living 
Lab Slim Beheer waarin het cluster Stadsbeheer van de gemeente 
Rotterdam door middel van experimenten en in samenwerking met 
bewoners, partners en ondernemers praktijkgericht onderzoek 
doet naar het toekomstbestendig maken van de stad, en in 
het bjizonder de wijk Reyeroord in IJsselmonde. 


