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 SAMENVATTING &
ALGEMENE CONCLUSIES

Hoewel het onderzoek in zes wijken is uitgevoerd 

die in opzet en demografische samenstelling zeer 

van elkaar verschillen, komen de bevindingen op 

veel punten met elkaar overeen. Op basis van het 

kwalitatieve onderzoek zijn algemene conclusies 

en aanbevelingen geformuleerd die op alle 

wijken betrekking hebben. In de rapportage van 

de afzonderlijke wijken wordt dieper ingegaan 

op de wijk specifieke punten. Het onderzoek is 

samengevat op basis van de thema’s wonen & 

openbaar vervoer, vrije tijd & groenvoorzieningen 

en zorg & service. De conclusies zijn ingedeeld 

naar gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid van 

de bij de thema’s behorende voorzieningen.  

In de aanbevelingen wordt gezocht naar integrale 
oplossingen. Deze oplossingen dienen in principe 
iedere gebruiker, omdat is uitgegaan van de meest 
kwetsbare gebruiker (Wijk e.a. 2008). Zo ondervinden 
andere bewoners van de wijk geen hinder van de 
mogelijke oplossingen die specifiek gericht zijn op 
het meer toegankelijk maken van de wijk. 

WONING EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik

Een drempelvrije toegang tot de woning is voor alle 
respondenten het meest belangrijke criterium. Zij 
vinden het prettig om met hun rollator vanaf de ingang 
van hun wooncomplex tot binnen in de woning te 
kunnen komen zonder hiervoor een drempel over 
te hoeven. Ook de andere gemeenschappelijke 
ruimten in een wooncomplex dienen gemakkelijk te 
gebruiken te zijn. Een toegankelijke stallingsruimte 
voor fietsen en scootmobiels is dus eveneens een 
belangrijk criterium. Aandachtspunt hierbij is dat de 
stallingsruimte goed uitgankelijk is met en fiets of 
scootmobiel . Aanwezigheid van een toegankelijk 
oplaadpunt is tevens een vereiste. 

De aanwezigheid van liften in een wooncomplex 
is essentieel. Vooral de bewoners die in 
seniorencomplexen wonen zijn erg tevreden met deze 
voorziening. In enkele verouderde wooncomplexen 

voldoen de aanwezige liften niet meer aan de eisen 
van de bewoners. Zo zijn de liften soms te klein voor 
bepaalde (elektrische)rolstoelen of bevinden de liften 
zich op onlogische plekken.

Een groot aantal bewoners hebben aangegeven 
dat zij niet meer fietsen of autorijden uit 
veiligheidsoverwegingen. Om toch naar andere delen 
van de wijk en ook buiten de wijk te komen, reist men 
met het openbaar vervoer, voornamelijk de bus en de 
tram. Ook maken bewoners gebruik van de wijkbus, 
een voorziening waarmee binnen  en buiten de wijk 
naar vooraf vastgestelde locaties gereisd kan worden, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Een aantal 
senioren maakt ook gebruik van Vervoer op Maat. Om 
van deze voorziening gebruik te mogen maken dient 
men een indicatie te krijgen vanuit de AWBZ. 

Bereikbaarheid

De ligging van de woning is zeer belangrijk. De 
afstand van de woning en de wooncomplexen tot 
de dagelijkse voorzieningen is hierbij een essentiële 
factor.  In een aantal wijken is nu goed te zien dat 
wooncomplexen aan de rand van de wijk liggen, 
terwijl de voorzieningen in het midden van de wijk 
gesitueerd zijn. De afstand is dan voor veel ouderen te 
lang, waardoor zij aangewezen zijn op alternatieven, 
zoals een scootmobiel, openbaar vervoer of een 
buurvrouw of kind die voor boodschappen zorgt. 

Leefbaarheid 

In veel wijken is veiligheid rondom de woning een 
zeer belangrijk onderwerp. De meeste bewoners 
zijn woonachtig in een complex met meerdere 
woningen. Ouderen kunnen zich onveilig voelen 
in hun directe woonomgeving door hangjongeren 
die zich in meerdere gevallen voor de entrees 
van wooncomplexen ophouden. Medebewoners 
maar ook buurtbewoners zijn van invloed op de 
veiligheidsbeleving van ouderen en de sfeer die zij 
ervaren in en rondom hun woning. Daarnaast zorgt 
de aanwezigheid van een bellentableau, zodat men 
via een videoverbinding kan zien wie er aanbelt, voor 
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een veiliger gevoel.  Bewoners van 55+-woningen 
gaven aan dat zij de relatie met de woningcorporatie 
belangrijk vinden. 

Aanbevelingen wonen en openbaar vervoer

De aanbevelingen voor het thema wonen richten 
zich op het verbeteren van de woonsituatie 
binnen de bestaande voorraad. Vraag een 
aanbod van de woningmarkt wordt in beeld 
gebracht. Stadsontwikkeling Rotterdam heeft in 
december 2011 een onderzoek gepubliceerd naar 
ouderenhuisvesting dat de vraag-en aanbodkant 
van ouderenhuisvesting in Rotterdam in beeld 
brengt  (Gemeente Rotterdam 2011). Woningen uit 
een recentere bouwperiode zijn door de eisen van 
het bouwbesluit drempelvrij toegankelijk. Voor de 
nieuwbouw van seniorenwoningen zijn verschillende 
richtlijnen beschikbaar zoals ‘woonkeur’ of ‘aanpasbaar 
bouwen’ die rekening houden met de woonwensen 
en behoeften van de doelgroep.

1.  Bestaande seniorencomplexen toetsen op 
toegankelijkheid

Het verdient aanbeveling bestaande 
seniorencomplexen goed onder de loep te nemen 
en de toegankelijkheid op basis van een eenduidig 
systeem te beoordelen. Het sterrensysteem is voor 
de bewoner moeilijk te duiden. Beter zou zijn om de 
symbolen voor drempelvrij, rollatortoegankelijk en 
rolstoeltoegankelijk aan te houden. Belangrijk is om de 
volledige route tot de woning te toetsen. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar complexen met een 
galerijontsluiting. Hier zijn de deuren naar de galerij 
soms niet voorzien van een automatische deuropener. 
Ook moet gelet worden op voldoende verlichting, de 
bedieningsvriendelijkheid van schakelmateriaal, de 
beltableaus, brievenbussen en containerruimte.

2.  Woonconsulent toegankelijkheid 

Of een woning wel of niet geschikt is wordt door 
bewoners verschillend beleefd. De definitie van 
een geschikte woning is individueel rekbaar. 
Kleine aanpassingen kunnen bewoners helpen om 
langer zelfstandig te wonen. Een woonconsulent 
toegankelijkheid zou met een huurder (of eigenaar) 
van een woning kunnen overleggen welke individuele 
aanpassingen zinvol zijn. De aanpassingen kunnen 
grensverleggend zijn – ook aanpassingen die niet 
‘gangbaar’ zijn kunnen helpen. Omdat veel bewoners 

moeite hebben zelf oplossingen te bedenken en 
weinig anticiperen zou een actieve benadering van 
bepaalde groepen, bijvoorbeeld huurders boven de 
70 in een woning met een trap, zinvol zijn.

3.  Verbeteren plaatsingsbeleid 

Op schaal van een wooncomplex kan leefstijl een 
grote rol spelen bij de woonbeleving. In complexen 
waar veel ouderen wonen is het raadzaam om beter 
rekening te houden met de leefstijl en levensfase 
van de bewoners, zodat conflicten kunnen worden 
voorkomen en bewoners zich prettiger en veiliger 
voelen. Dit hoeft niet in het gehele gebouw te 
worden doorgevoerd. Uit de interviews blijkt dat het 
vooral de directe buren zijn waar men contact mee 
heeft, diegene die men elke dag tegenkomt. Het 
kan voldoende zijn om op de schaal van een portiek, 
galerij of hal te kijken naar een goede match tussen 
bewoners.

4.  Aandacht voor inbraakgevoeligheid en oplichting   
 bij ouderen 

Woningen van senioren op de begane grond en op 
de eerste verdieping (met balkon) verdienen extra 
aandacht wat betreft inbraakgevoeligheid. Fysieke 
barrières zoals tuinhekken, vaste schuttingen i.p.v. 
hagen en opklimbeveiliging kunnen de veiligheid 
vergroten. Ook betere verlichting en de afsluiting van 
open portieken kunnen het gevoel van veiligheid 
verbeteren. Een belsysteem met videofunctie kan 
helpen om ouderen beter te beschermen tegen 
oplichting. Het verbeteren van de veiligheid is 
onderdeel van de wijkveiligheidsaanpak van de 
desbetreffende wijken. Binnen deze aanpak kan 
extra ruimte worden gemaakt voor de veiligheid 
van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door het beter 
bekend maken van Politiekeurmerk Veilig Wonen of 
gerichte voorlichting over bijvoorbeeld oplichting.

5.  Meer toezicht in complexen waar veel ouderen   
 wonen 

Een andere oplossing om de leefbaarheid in een 
gebouw waar veel senioren wonen te verbeteren, is 
de inzet van een huismeester. Mogelijk zijn sommige 
bewoners geïnteresseerd om op deeltijdbasis 
huismeestertaken op zich te nemen en regelmatig 
met een wijkbeheerder te overleggen.
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6.  Toegankelijk maken van tram- en bushaltes

Niet alle vervoersmiddelen zijn goed toegankelijk. 
Bussen en trams hebben in dit opzicht vaak hun 
beperkingen. Volgens het Handboek Toegankelijkheid 
is niet wenselijk dat het hoogteverschil tussen instap 
van het voertuig en de stoep zo groot is dat men 
het niet kan overbruggen (Wijk e.a. 2008). Daarnaast 
dient een halteplaats ook nog aan een aantal andere 
specificaties te voldoen om voor zoveel mogelijk 
mensen bruikbaar te zijn. Er moet voldoende ruimte 
worden geboden voor het in- en uitstappen. Tevens is 
de afwerking en de inrichting van de halteplaats van 
belang. Informatie over bijvoorbeeld reistijden, routes 
en bestemmingen moet goed leesbaar zijn (Wijk e.a. 
2008). 

7.  Dienstregeling toegankelijke voertuigen

Wanneer ouderen met de tram willen reizen, maken zij 
het liefst gebruik van een tram met een lage instap. De 
voertuigen rijden echter niet op alle lijnen, of rijden 
onregelmatig. Door in de huidige dienstregeling 
op te nemen op welke tijdstippen de toegankelijke 
voertuigen worden ingezet kunnen ouderen 
gemakkelijker gebruik maken van het openbaar 
vervoer.  

VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN 

Gebruik

Voor bewoners met een mobiliteitsbeperking is een 
goed toegankelijke openbare ruimte essentieel. Goed 
onderhouden, toegankelijke, drempelvrije stoepen 
zijn door de respondenten als het meest belangrijke 
onderwerp aangegeven. Sommige respondenten 
voelen zich genoodzaakt continu op de grond te 
kijken en hebben dan minder aandacht voor andere 
omgevingsfactoren, zoals het verkeer. Ouderen 
maken graag een dagelijkse wandeling door de wijk 
of buurt. Groenstroken en parken lenen zich hier goed 
voor en zijn bij veel ouderen daarom ook geliefd. 
Bankjes langs voetpaden zijn rustpunten  die helpen 
om een grotere afstand te overbruggen. 

Bereikbaarheid

Parken en groenstroken in de nabijheid van woningen 
is voor veel ouderen van belang. Zij zijn vaak niet 

fysiek in staat om lange afstanden af te leggen 
naar grotere stadsparken of natuurgebieden. Een 
groenvoorziening die zich op loopafstand van de 
woning bevindt is voor veel ouderen, zeker wanneer 
zij zelf niet beschikken over een tuin, van groot belang. 

Naast groenvoorzieningen op loopafstand is ook de 
aanwezigheid van vrijetijdsactiviteiten in de nabije 
omgeving belangrijk.  Om elkaar te ontmoeten en 
om hobby’s uit te oefenen doen senioren vaak mee 
aan activiteiten. Deze activiteiten worden vooral 
georganiseerd in gemeenschappelijke ruimten 
van woon(zorg)complexen. Steeds vaker nemen 
woonzorgcentra de functie van activiteitenorganisator 
over van de buurthuizen, welke geraakt worden 
door bezuinigingen. Ouderen vinden het niet erg 
om binnen de wijk een stukje te moeten lopen of op 
een andere manier te moeten reizen, echter vinden 
zij het prettig wanneer activiteiten zo dicht mogelijk 
bij huis plaatsvinden. Bewoners geven aan ’s avonds 
niet graag over straat te gaan, maar wel interesse 
hebben in activiteiten, zoals een bingoavond of een 
dansavond.

Leefbaarheid

Verkeersveiligheid wordt door een groot aantal 
bewoners als belangrijk punt benoemd met betrekking 
tot gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van 
de buitenruimte. Vooral kruispunten, al dan niet met 
oversteekplaatsen, zijn niet altijd overzichtelijk en 
gemakkelijk in gebruik. 

Opvallend is de lage veiligheidsperceptie, vooral 
in de wijken gelegen in Rotterdam-Zuid. Ouderen 
gaan na het donker liever niet meer de straat op en 
mijden bepaalde routes ook overdag. Met een volle 
(boodschappen)tas op een bankje gaan zitten is niet 
voor alle bewoners even vanzelfsprekend, zij zijn al 
snel bang om beroofd te worden. De aanwezigheid 
van hangjongeren dragen bij aan een negatieve 
veiligheidsbeleving. Ouderen voelen zich hierdoor 
niet welkom. 

Aanbevelingen vrije tijd en groenvoorzieningen

1.  Prioriteit onderhoud op basis van belangrijke routes

Op basis van de ankerpuntenkaarten kunnen 
verschillende routes geselecteerd worden, die 
belangrijk zijn om dagelijkse voorzieningen, zoals de 
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Zo kunnen zij tijdens de voorlichting meer te weten 
komen over hoe zij ouderen kunnen ondersteunen, 
bijvoorbeeld met het tillen van zware boodschappen 
of het opstaan in de bus en tram. 

6.  Meer mindervaliden parkeerplekken 

Op meerdere plekken zijn volgens de respondenten 
te weinig parkeerplekken voor mindervaliden. Dit is 
vooral het geval rond dagelijkse voorzieningen zoals 
supermarkten.

7.  Oversteekplaatsen overzichtelijker maken 

Bij de aanleg van oversteekplaatsen moet meer 
rekening gehouden worden met reactievermogen, 
kijkhoogte en snelheid van kinderen, ouderen 
en gehandicapten. Bestaande oversteekplaatsen 
kunnen worden gecontroleerd en eventueel worden 
aangepast door bijvoorbeeld het verwijderen van 
reclameborden rond palen, snoeien van bomen 
of het aanbrengen van betere verlichting. Ook het 
verlengen van groenfasen bij voetgangerslichten en 
het aanbrengen van waarschuwingslichten op de 
straat zijn mogelijke maatregelen. 

8.  Verbetering oversteekmogelijkheden bij straten   
 langsparkeren 

In straten met parkeerplekken langs de stoep 
moet rekening gehouden worden met voldoende 
oversteekmogelijkheden door af en toe ruimte vrij 
te houden tussen de parkeerplaatsen. Dit geldt in 
bijzondere mate voor winkelstraten waar men vaker 
wil oversteken om bepaalde winkels te bereiken. 

Aandacht voor groenvoorzieningen in de buurt van 
seniorencomplexen 

Voor veel ouderen zijn de kleinere groenvoorzieningen 
in de buurt vast onderdeel van de dagelijkse 
wandelroute en de enige mogelijkheid om even 
buiten te zijn. Het verdient aanbevelingen deze te 
onderhouden.

9.  Toegankelijk maken vuilniscontainer

Bijzondere aandacht verdient de toegankelijkheid 
van vuilniscontainers. Deze zijn soms alleen via een 
opstap te bereiken. Ook is de stoep rond de container 
soms te smal om deze goed te gebruiken. Het deksel 

supermarkten of huisartsen en apotheken te bereiken. 
In de kaarten ‘woonvoorzieningen en ankerpunten’ 
zijn de voornaamste woonplaatsen van 55-plussers 
gecombineerd met de ankerpunten zodat te zien 
is welke routes waarschijnlijk het meest worden 
gebruikt. 

Op basis hiervan kunnen beschikbare middelen, 
bijvoorbeeld voor schoonmaak, onderhoud of 
strooidiensten gerichter worden ingezet. Ook zouden 
keuzes kunnen worden gemaakt over het plaatsen 
van inrichtingselementen zoals bankjes of kunst.

2. Wijkschouwen toegankelijkheid

Geselecteerde routes (1) kunnen worden toegevoegd 
aan de reguliere wijkschouwen. Wellicht kunnen 
bewoners met een fysieke beperking aan de 
wijkschouwen deelnemen en specifiek kijken naar de 
toegankelijkheid van de routes.

3.  Sociale controle in de wijk

Veel bewoners vertellen dat zij zelden een agent door 
de buurt zien wandelen. Wel rijdt er regelmatig politie 
rond in een auto of busje, maar er is weinig persoonlijk 
contact. Wijkagenten zouden in hun wekelijkse ronde 
door de wijk ook langs wooncomplexen van ouderen 
langs kunnen gaan om te informeren naar actuele 
kwesties die spelen in de veiligheidsbeleving van 
ouderen. 

4.  Aanpak hangjongeren

Verschillende malen hebben ouderen aangegeven 
dat jongeren graag hangen in de portieken van 
wooncomplexen. Bewoners durven dan niet naar 
binnen uit angst dat de jongeren mee naar binnen 
lopen. Een huismeester, zoals ook als aanbeveling 
gegeven bij het thema wonen, zou hier mogelijk 
een rol in kunnen spelen. Daarnaast kan politie en 
stadswacht specifiek aandacht besteden aan de 
doelgroep ouderen en seniorenwooncomplexen. 

5.  Voorlichting op scholen

Op basisscholen en middelbare scholen die in 
woonzorgzones liggen kan voorlichting worden 
gegeven over ouder worden. Kinderen en jongeren 
kunnen zich hierdoor beter inleven in ouderen en 
meer rekening houden met de doelgroep ouderen. 
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is moeilijk te bedienen door bewoners met een 
beperking of met beperkte fysieke kracht.

10. Ontmoetingsplekken creëren

Plekken in de wijk waar ouderen anderen kunnen 
ontmoeten en aan activiteiten deel kunnen nemen 
zijn belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Dit 
zijn ook plekken waar informatie wordt uitgewisseld. 
Voor sommige bewoners is het deelnemen aan een 
kaartclub of de ouderensoos het enige moment in 
de week waar ze intensiever contact hebben met 
anderen. Door het sluiten van de buurthuizen zijn 
steeds minder locaties beschikbaar waar bewoners 
kunnen ontmoeten en waar zich initiatieven kunnen 
ontplooien. Een vaste fysieke locatie is nodig om 
bewoners bij elkaar te brengen.

11. Spreiding van activiteiten

Door bezuinigingen in het welzijnswerk worden 
op minder locaties activiteiten aangeboden. Voor 
ouderen zijn activiteiten zeer belangrijk, zij ontmoeten 
hier anderen en zijn fysiek en mentaal bezig. Het 
clusteren van activiteiten op één of twee plekken in 
de wijk heeft tot gevolg dat niet alle bewoners meer 
kunnen komen in verband met te lange afstanden. 
Spreiding van activiteiten over de wijk is belangrijk. 

ZORG EN SERVICE

Gebruik

Op oudere leeftijd heeft men vaak meer zorg nodig. 
Huisartsen, fysiotherapeuten en apotheken worden 
daarom vaker gebruikt naar mate men ouder wordt. 
Alle respondenten zij tevreden over de zorg die 
zij ontvangen. Zorgverstrekkers worden positief 
beoordeeld. Ouderen maken vaak nog gebruik van 
een huisarts of tandarts die zij al lang kennen, ook 
wanneer dit betekend dat zij hier wat langer voor 
moeten reizen. De persoonlijke band is blijkbaar zeer 
belangrijk. Opvallend is dat niet alle praktijkruimten 
van zorgverleners goed toegankelijk zijn. Zo zijn er 
in enkele wijken zorgcentra of praktijken die alleen 
te bereiken zijn met een trap of waarbij deuren 
heel zwaar zijn en daardoor moeilijk te openen. De 
praktijkruimte van de zorgverstrekker dient goed 
toegankelijk zijn.

Maaltijdservices zijn voor ouderen van belang. 
Deze voorziening kan op verschillende manieren 
vorm krijgen. Zo zijn er in de verschillende wijken 
een aantal aanbieders van warme maaltijden 
die worden thuisbezorgd. Daarnaast bieden ook 
woonzorgcomplexen dikwijls warme maaltijden 
aan. De bewoners geven aan dat zij liever niet een 
warme maaltijd tussen de middag gebruiken, maar 
juist ’s avonds. Niet alle woonzorgcentra bieden en 
warme maaltijd ’s avonds aan, maar juist wel tussen 
de middag. De kosten voor deze maaltijden zijn voor 
de bewoners goed te betalen, zij zijn hier dan ook zeer 
tevreden over.

Bereikbaarheid

Alle respondenten noemen de aanwezigheid van 
een supermarkt op loopafstand als meest belangrijk 
aspect bij het thema zorg en service. Ook zien 
bewoners graag diversiteit in het aanbod. Een aparte 
bakker en slager naast een supermarkt hebben bij 
veel bewoners de voorkeur. Een geldautomaat in de 
buurt is eveneens belangrijk.. Voor veel bewoners  zijn 
gemakkelijk te bereiken zorgvoorzieningen belangrijk. 
Een huisarts en apotheek op loopafstand zijn hierbij 
veel genoemde punten. Ook maken ouderen vaak 
gebruik van de bezorgdienst van apotheken. 

Leefbaarheid 

Het aanbod in winkels voor dagelijkse goederen 
verschilt per wijk. In elke wijk is in ieder geval één 
supermarkt aanwezig, deze is echter niet altijd voor 
alle bewoners op loopafstand. Lokale (kleine) winkels 
verdwijnen geleidelijk uit het straatbeeld. Oudere 
bewoners zijn in veel gevallen afhankelijk van deze 
kleine ondernemers voor het verkrijgen van hun 
dagelijkse boodschappen. Wanneer er in de wijk geen 
bank- of postservicepunt is wordt een geldautomaat 
in een veilige omgeving gemist . Een automaat dat 
binnen staat heeft de voorkeur bij ouderen omdat er 
minder bedreigende omgevingsfactoren zijn. 

Aanbevelingen Zorg en Service

1.  Winkels in woonzorgcentra

De aanwezigheid van een kleine winkel in een 
woonzorgcentrum heeft tot gevolg dat ouderen niet 
altijd voor alle boodschappen hun huis uit hoeven. 
Niet alle bewoners die in een woonzorgcentrum 
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wonen, koken iedere dag voor zichzelf. Dit komt 
vaak doordat zij niet meer in staat zijn om grote 
hoeveelheden boodschappen mee te nemen. Een 
klein winkeltje met producenten voor dagelijks 
gebruik zorgt er voor dat men een bepaalde mate 
van zelfstandigheid kan behouden. Zij zijn op deze 
manier niet direct afhankelijk van anderen, iets wat 
veel ouderen ook liever zo lang mogelijk willen blijven 
behouden. 

2.  SRV-wagen

Het halen van boodschappen is voor veel ouderen een 
dagelijkse activiteit. De reden dat zij dit dagelijks doen 
is dat zij geen grote hoeveelheden boodschappen in 
één keer kunnen meenemen. Er zijn ook senioren 
die liever helemaal niet meer naar een supermarkt 
gaan, of waarvoor de supermarkt te ver weg is. In veel 
gevallen zijn zij dan afhankelijk van anderen. Op enkele 
plaatsen in Rotterdam rijdt er een SRV-wagen. Deze 
stoptwekelijks, soms ook meerdere keren per week, 
bij wooncomplexen voor senioren. Het uitbreiden van 
deze dienst kan voor veel ouderen zorgen voor een 
hogere tevredenheid met hun leefomgeving. 

3.  Ligging van wooncomplexen

In veel van de wijken liggen de wooncomplexen 
voor senioren niet in de buurt van de clusters met 
dagelijkse voorzieningen. In het huidige woonbeleid 
zou aandacht uit kunnen gaan naar de plaatsing van 
nieuwe wooncomplexen. 

4.  Geld opnemen in woonzorgcentra

Door meerderde respondenten is aangegeven dat 
er voor ouderen onvoldoende mogelijkheden zijn 
om contant geld op te nemen. Zij doen dit graag 
in een veilige omgeving binnen een gebouw. Op 
straat zijn ouderen bang overvallen te worden of te 
worden afgeleid. In sommige supermarkten staan 
geldautomaten maar daar is het soms druk en staan 
de automaten vlakbij de ingang. 

5.  Adviseren zorgverleners met betrekking tot 
toegankelijkheid

Niet alle praktijkruimten van zorgverleners zijn 
toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. 
Zo zijn er opstapjes en zware deuren die ervoor 
zorgen dat men met een rollator of rolstoel niet naar 

binnen kan. Door zorgverleners te adviseren hoe zij 
hun praktijkruimte toegankelijk kunnen maken, is het 
voor bewoners gemakkelijker om een zorgverlener 
te bezoeken. De fysieke en mentale drempel wordt 
verlaagd. 

6.  Informatie via de wijkkrant

Ouderen maken veel gebruik van de wijkkrant om na 
te gaan wanneer er activiteiten zijn, wanneer winkels 
open of gesloten zijn en wat er zoal gaande is in de 
wijk. Deze krant moet een zo compleet mogelijk beeld 
geven van actuele ontwikkelingen. Bewoners hebben 
liever geen digitale krant omdat zij geen computer 
met internet hebben. Een papieren krant heeft  de 
voorkeur. 

7.  Maaltijdservice in de wijk

Hoewel veel respondenten nog zelf koken maken 
ze ook regelmatig gebruik van restaurants in 
woonzorgcentra of van bedrijven die maaltijden 
thuis leveren. In andere landen bestaat het systeem 
van de restaurant-tickets. Bedrijven die niet over een 
kantine beschikken kunnen voor hun werknemers 
restaurant-tickets kopen die bij de plaatselijke 
horeca tegen een warme maaltijd kunnen worden 
ingewisseld. Dit zou ook in een toegankelijke wijk 
kunnen worden toegepast. Zorgaanbieders kunnen 
werken met strippenkaarten voor maaltijden en 
locale horeca zouden gebruik kunnen maken van de 
strippenkaarten om zo meer klanten te trekken. De 
restauranthouders kunnen inspelen op de behoefte 
van de klanten door de restaurants goed toegankelijk 
te maken. 

 

Gemeente Rotterdam, 2011. Ouderenhuisvesting senioren in 
Rotterdam tot 2025.

Wijk, M., Drenth, J. & Ditmarsch, van, M., 2008. Handboek voor 
toegankelijkheid : over de ergonomie van buitenruimten, gebouwen 
en woningen 6e ed., Doetinchem: Reed Business.
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1 INLEIDING

1
1.1 TOEGANKELIJKE WIJKEN IN 
ROTTERDAM

Sinds 1 januari 2007  de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van 

kracht. Het maatschappelijke doel van de Wmo is 

‘meedoen’. Het uitgangspunt is dat iedereen naar 

vermogen moet (kunnen) participeren. Waar dat 

niet zelfstandig lukt, ook niet met behulp van 

het eigen sociale netwerk, ligt een taak voor de 

overheid om te compenseren voor de beperking 

die men ondervindt. Sinds de invoering van 

de Wmo komen steeds meer taken m.b.t. het 

ondersteunen van burgers bij gemeenten te 

liggen. Binnen de beleidskaders, gesteld door het 

ministerie van VWS, is iedere gemeente vrij om het 

Wmo beleid naar eigen inzicht vorm te geven. 

Rotterdam heeft in 2010 het ‘’Meerjarenplan Wmo 
Rotterdam 2010-2014: Zelfredzaamheid is de basis’’ 
gepresenteerd. Doelstelling van dit meerjarenplan 
is om de zelfredzaamheid van Rotterdammers 
(preventief ) te versterken, mogelijke belemmeringen 
weg te nemen en informele (zorg)netwerken te 
stimuleren. De gemeente wil samen met de partners in 
de stad een efficiënt ondersteuningsaanbod inrichten 
dat beter aansluit bij de vraag en bij wat mensen zelf 
kunnen. 

Rotterdam besteedt via verschillende beleids-
programma’s aandacht aan bepaalde doelgroepen om 
deze te faciliteren. Onder deze beleidsprogramma’s 
bevinden zich het Actieprogramma seniorenbeleid 
en het Actieprogramma mensen met een beperking, 
‘Meedoen en Samen leven’. In deze programma’s staan 
respectievelijk alle Rotterdammers van 65 jaar of ouder, 
en Rotterdammers met een lichamelijke, zintuiglijke, 
lichtverstandelijke of psychische beperking centraal.  
Het vergroten van de mogelijkheden om te participeren 
en te integreren staat in beide actieprogramma’s 
centraal (Gemeente Rotterdam, Dienst Jeugd, 
Onderwijs en Samenleving 2011). 

Het toegankelijk maken van wijken en openbare 
voorzieningen is tevens een belangrijk speerpunt. 
Vanuit de Wmo wordt eveneens waarde gehecht 
aan een leefbare omgeving. Het eerste prestatieveld 
van de Wmo heeft betrekking op het creëren van 
leefbaarheid en sociale samenhang binnen een wijk of 
buurt. Leefbaarheid vertaald zich als het wonen in een 
prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid 
om gebruik te maken van zorg-, welzijns- en 
gemaksdiensten (Rijksoverheid 2012). Om de leefbare 
wijk te realiseren zal gebiedsgericht gewerkt worden, 
met aandacht voor drie componenten: huis, diensten / 
voorzieningen en omgeving.

Voor de uitvoering van de Wmo zijn college en 
deelgemeenten verantwoordelijk. De deelgemeente 
heeft daarbij specifiek de taak om de zelfredzaamheid 
van ouderen en mensen met een beperking te 
versterken, binnen de door het college gestelde 
kaders. 

In een toegankelijke wijk worden de verschillende 
partijen, zoals overheid, welzijnsorganisaties, 
winkeleigenaren en zorgaanbieders, uitgenodigd om 
samen te werken aan een aantrekkelijke wijk voor 
alle wijkbewoners. Dit houdt in dat er voldoende 
aangepaste danwel aanpasbare woningen zijn, dat 
winkels en voorzieningen fysiek toegankelijk zijn, en 
dat er een aantrekkelijk aanbod aan sociaal-culturele 
activiteiten is, ook bereikbaar voor senioren en 
mensen met een beperking . (Gemeente Rotterdam 
2009, p. 30). 

Nadrukkelijk worden verbindingen gezocht 
tussen verschillende beleidsterreinen. Zo komt het 
seniorenbeleid op bepaalde vlakken overeen met 
beleid dat uitgevoerd wordt ten behoeve van mensen 
met een fysieke beperking. Een andere verbinding 
is die met het programma woonservicegebieden. In 
de woonservicegebieden houden burgers de regie 
over hun eigen leven en wonen zo lang mogelijk 
in hun eigen huis en buurt. Om dit te bereiken is 
het belangrijk dat het voorzieningenaanbod in de 
gebieden goed op de zorgvraag en de behoeften 
van de bewoners is afgestemd. Daarom staan in een 
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woonservicegebied de domeinen wonen, welzijn 
en zorg centraal, welke overlap hebben met de 
eerder genoemde  componenten  huis, diensten /
voorzieningen en omgeving.

1.2    ONDERZOEKSOPDRACHT

In opdracht van de dienst Sociale zaken en 
Werkgelegenheid van Rotterdam zijn een vijftal 
wijken geanalyseerd op hun toegankelijkheid; Lage 
Land/ Prinsenland, Vreewijk, Lombardijen, Oud-
Charlois en De Esch. 

Gedurende het onderzoek is ervoor gekozen om 
een opsplitsing te maken in de wijk Lage Land/
Prinsenland. Tijdens bijeenkomsten bleek dat 
bewoners dusdanig verschillend denken over de 
wijken dat een afzonderlijke analyse wenselijk is. 

In alle wijken/deelgemeenten is een senioren- en/of 
gehandicaptenplatform actief. Deze zijn benaderd 
met de vraag of zij willen deelnemen aan een schouw 
van het gebied op essentiële punten, zoals ook 
gedefinieerd in het programma woonservicegebieden. 
Buurtbewoners worden vanaf het begin betrokken 
bij het onderzoek. Zij kunnen deelnemen aan 
georganiseerde bewonersbijeenkomsten waarbij 
in groepsverband gesproken wordt over de 
toegankelijkheidsbeleving van de wijk. 

Het doel van het onderzoek is om in inzicht te krijgen in 
de verhouding tussen de vraag van de bewoners en het 
aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve aanbod en 
waardering Op afzonderlijke kaarten zijn verschillende 
thema’s opgetekend. Zo zijn de aanwezige winkels 
voor eerste levensbehoeften in kaart gebracht 
evenals recreatieve en culturele voorzieningen. Ook 
is het openbaar vervoer in  geïnventariseerd. Voor het 
in kaart brengen van deze diensten en voorzieningen 
is gebruik gemaakt van indicatoren die ook voor 
woonservicegebieden worden gehanteerd. Er is 
gekozen voor een onderscheid in drie basisthema’s, 
te weten wonen, wijk en zorg & service. In de eerste 
fase van het onderzoek zijn voorzieningen in kaart 
gebracht. In de tweede fase is ingegaan op het 
gebruik en  de waardering van deze voorzieningen 
en de buitenruimte. De inventarisatie leidt tot een 
sociale en fysieke toegankelijkheidsindicatie voor de 
wijk, met daaraan gekoppeld op welke punten de wijk 
hier al aan voldoet en op welke punten er nog ruimte 
is voor verbetering. 

Toegankelijkheid

 Onder fysieke toegankelijkheid wordt bereikbaarheid 
en bruikbaarheid van openbare gebouwen en 
buitenruimten verstaan. Ook winkels en praktijken 
van zorgverleners vallen hieronder. Met sociale 
toegankelijkheid wordt gedoeld op de vrijheid en 
mogelijkheid van het ondernemen van een sociale 
activiteit. Dit is zeer breed van aard en kan zowel van 
toepassing zijn op openingstijden van de bibliotheek 
als op de financiële bijdrage om mee te doen 
aan een activiteit. Wanneer uitsluitend de fysieke 
toegankelijkheid van een wijk wordt verbeterd, zullen 
senioren hoogstwaarschijnlijk niet optimaal gebruik 
kunnen maken van de aanwezige faciliteiten. 

1.3    ONDERZOEKSOPZET

De leefvelden-analyse is een door de Veldacademie / 

Bureau Frontlijn ontwikkelde wijkanalyse op basis 

van zes verschillende categorieën / leefvelden, 

namelijk: wonen, woonomgeving, economie, 

onderwijs, participatie & vrije tijd en gezondheid. 

De leefvelden-analyse  bestaat uit drie fasen. Voor 

deze opgave is de nadruk gelegd op onderwerpen 

die belangrijk zijn voor ouderen vanaf 65 jaar en 

ouder. Niet alle voorzieningen per leefveld zijn 

daarom in kaart gebracht. 

Fase 1

In de eerste fase is de basis van de analyse gelegd. Los 
van  (…)de probleemstelling zijn alle leefvelden in 
kaart gebracht De eerste fase bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

Data- analyse

Kwantitatieve verkenning van de gebieden op basis 
van verschillende bronnen. Hiervoor zijn diverse 
informatiesystemen geraadpleegd. Per leefveld is een 
dataset samengesteld. De focus ligt op informatie die 
van belang is om de verschillende gebieden op een 
aantal punten goed met elkaar te kunnen vergelijken. 
De context waarin naar oplossingen moet worden 
gezocht wordt op deze wijze helder. 

Basiskaarten voorzieningen 

Per leefveld is een  basiskaart opgebouwd. Hiervoor 
zijn relevante voorzieningen in kaart gebracht, zoals 
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wijkgebouwen, sport- en speelvoorzieningen, winkels 
en zorgvoorzieningen. De voorzieningen zijn zowel 
ruimtelijk als programmatisch geïnventariseerd.

Basiskaarten beleid 

In de beleidsanalyse zijn alle voor het gebied relevante 
stukken geïnventariseerd, zoals gebiedsvisies en 
uitvoeringsplannen. Samen met de opdrachtgever 
is bepaald welke documenten in de analyse worden 
meegenomen. Deze informatie is zo mogelijk op een 
kaart gevisualiseerd. 

Fase 2

In de tweede fase vindt een verdieping plaats in 
de vorm van kwalitatief onderzoek.  Afhankelijk  
van de opdracht en de onderzoeksvragen kunnen 
verschillende onderzoeksmethoden worden 
toegepast. Voor het kwalitatieve onderzoek 
Toegankelijke Wijken staat de volgende vraag centraal:

Hoe beoordelen bewoners de toegankelijkheid van  
de in hun wijk aanwezige voorzieningen voor  wonen,  

wijk en zorg & service?

Het volgende onderzoekstraject is gevolgd:

Groepsgesprekken 

Per wijk is één keer met de stuurgroep 
woonservicegebieden gesproken, waar zowel 
professionals als belangengroepen deel van 
uitmaken. Daarnaast zijn er in iedere wijk twee 
bewonersbijeenkomsten geweest. Tijdens deze 
bijeenkomsten is uitgelegd wat het begrip 
toegankelijkheid inhoudt en wat het verschil is 
tussen fysieke en sociale toegankelijkheid. Vervolgens 
is een kaart van de wijk op een groot scherm 
geprojecteerd en is de bewoners gevraagd waar zij in 
de wijk woonachtig zijn. Daarna is er besproken welke 
voorzieningen men dagelijks, dan wel meerdere keren 
per week gebruikt zoals winkels, zorg en recreatieve 
activiteiten. Tevens is gevraagd naar de routes die 
men neemt, wanneer men van deze voorzieningen 
gebruik maakt. Ook andere thema’s als huisvesting, 
buitenruimte en het gebruik van openbaar vervoer zijn 
tijdens de groepsgesprekken aan bod gekomen. De 
waardering die ouderen geven aan de voorzieningen 
aanwezig in de wijk, wordt eveneens centraal gesteld 
in het onderzoek. Per wijk wordt aangegeven hoe 
de bewoners respectievelijk de woning en het 

openbaar vervoer, de vrijetijdsvoorzieningen en de 
groenvoorzieningen en de zorg en service waarderen. 
Per thema wordt ingegaan op de waardering door 
bewoners op het gebruik, de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van de voorzieningen.

Groepsdiscussies kunnen meer kritische geluiden 
genereren dan individuele interviews. De deelnemers 
kunnen op elkaar reageren en gemaakte opmerkingen 
relativeren of versterken. Gemiddeld waren er bij een 
bijeenkomst vijftien bewoners aanwezig. 

Ankerpunten

De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek wordt 
vergeleken met de reeds gemaakte kaartensets. Welke 
voorzieningen in de wijk zijn daadwerkelijk belangrijk 
voor de doelgroep en zijn er in de eerste inventarisatie 
bepaalde punten  in de wijk over het hoofd gezien? 
Op basis van de informatie uit zowel de basiskaarten 
voorzieningen en de uitkomsten uit het onderzoek 
onder bewoners zijn clusters in de gebieden 
geselecteerd die in dit onderzoek ‘’ankerpunten’’ 
genoemd worden. Ankerpunten zijn fysiek 
herkenbare plekken in de wijken die zich kenmerken 
door een clustering van verschillende voorzieningen 
of functies die verschillende doelgroepen aanspreken.  
Dagpaden van verschillende gebruikersgroepen 
kruisen zich in deze ankerpunten en het imago van 
het ankerpunt kan per gebruikersgroep verschillen. 
Door een analyse van de aanwezige ankerpunten 
en de gebruikersstromen is het mogelijk scenario’s 
te ontwikkelen die de potentie van het gebied 
verkennen. Dat biedt een handvat voor toekomstige 
investeringen of interventies, zo ook met betrekking 
tot toegankelijkheid. Tot slot kan de keuze worden 
gemaakt om gericht bepaalden functies toe te 
voegen of af te bouwen die invloed uitoefenen op de 
aantrekkingskracht, functionaliteit of uitstraling van 
een gebied. Zo kunnen onderlinge wisselwerkingen 
of verbindingen met andere delen van de wijk of stad 
worden verkend. 

Definities 

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid wordt door het Nederlands 
Normalisatie-Instituut (NNI) omschreven als de 
eigenschap van gebouwde voorzieningen die maakt 
dat mensen de voor gebruik bestemde onderdelen, 
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waaronder inrichtings- en bedieningselementen 
kunnen bereiken en gebruiken. Fysieke 
toegankelijkheid heeft te maken met wat mensen 
in staat stelt te functioneren bij het gebruik van 
voorzieningen met gegeven gebruiksbestemming, 
zoals een trottoir of toegang (Wijk e.a. 2008). Iedereen 
moet zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk in de 
gebouwde omgeving kunnen functioneren.

Bewoners

In de beschrijving van het kwalitatieve onderzoek 
wordt met ‘bewoners’ gedoeld op de deelnemers aan 
het onderzoek en niet de bewoners van de gebieden 
in het algemeen. 

Gemeente Rotterdam, 2009. Zelfredzaam en Actief. 
Actieprogramma senioren 2010-2014. 

Gemeente Rotterdam, Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, 
2011. Meerjarenplan WMO 2010-2014: zelfredzaamheid is de basis. 

Rijksoverheid, 2012. Leefbaarheid en sociale samenhang | Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Prestatievelden WMO. 

 
Gemeente Rotterdam, 2009. Zelfredzaam en Actief. 
Actieprogramma senioren 2010-2014. 

Gemeente Rotterdam, Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, 
2011. Meerjarenplan WMO 2010-2014: zelfredzaamheid is de basis. 

Rijksoverheid, 2012. Leefbaarheid en sociale samenhang | Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Prestatievelden WMO. 
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 Contextdata Het Lage Land



 

2.1    INTRODUCTIE 

De wijk Het Lage Land is gebouwd in de jaren ’60 

als eerste naoorlogse uitbreidingswijk ten oosten 

van Rotterdam. De wijk grenst aan de snelweg 

en heeft goede ontsluitingsmogelijkheden. 

Daarnaast is (intercity)treinstation Rotterdam 

Alexander ook een uiting van het verstedelijkte 

karakter dat Alexanderpolder tegenwoordig 

kenmerkt. Aan de zuidkant van Het Lage Land ligt 

de relatief jonge wijk Prinsenland. Aan de andere 

kant ligt de gemeente Capelle aan den IJssel, met 

onder andere het IJsselland Ziekenhuis op zeer 

korte afstand.

Bewoners

Het Lage Land heeft een relatief oude bevolking. Meer 
dan eenderde van de inwoners is ouder dan 55 jaar. 
Opvallend is het lage percentage jonge bewoners, 
slechts 17% van de bewoners van Het Lage Land 
is jonger dan 20 jaar. Op het gebied van etniciteit 
is meer dan tweederde van Nederlandse afkomst. 
Daarnaast is een relatief grote groep van Surinaamse 
afkomst. Opvallend is de geringe hoeveelheid Turkse 
en Marokaanse inwoners, respectievelijk 3% en 2%, in 
vergelijking met 8% en 7% gemiddeld in Rotterdam 
(Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en 
Statistiek 2011). 

Woningen 

De eigendomsverdeling van huizen in Het Lage 
Land is redelijk evenredig. Eenderde van de huizen 
is in handen van de corporaties en bestaat uit sociale 
huur. Iets minder dan de helft, 42% in 2011, bestaat 
uit koopwoningen. De overige 23 % is particuliere 
verhuur. De huurwoningen en de koopwoningen 
verschillende in deze wijk niet erg veel van prijs, 
zeker niet wanneer dit wordt vergeleken met de 
naastgelegen wijk Prinsenland, waar het prijsverschil 
tussen een huurwoningen en een koopwoning 
gemiddeld anderhalve ton bedraagt (Gemeente 
Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek 2011). 

Identiteit 

In Het Lage Land zijn verschillende buurten met elk 
een eigen karakter te vinden. De zes buurten scheiden 
zich over het algemeen door ruimtelijk herkenbare 
grenzen. De Westrandbuurt bestaat voornamelijk 
uit flatgebouwen van acht verdiepingen hoog en 
eengezinswoningen, die ofwel koopwoningen of 
particuliere huurwoningen zijn. In de wijk ligt ook het 
winkelcentrum Jacob van Campenplein, waar enkele 
winkels gevestigd zijn. In de Noordrandbuurt is op 
diverse plekken ouderenhuisvesting te vinden, zoals 
Helga, De Burcht, De Kroon en het Van Moorselcomplex.  
Daarnaast bevinden zich hier eengezinswoningen en 
is er een aantal winkels gevestigd aan de Duikerstraat. 

Leefbaarheid 

Met de veiligheid is het in de wijk Het Lage Land 
goed gesteld. De wijk krijgt op de Veiligheidsindex 
2010 een 9.0 als eindcijfer. De afgelopen jaren is de 
veiligheid in de wijk gestegen en heeft daarmee 
de beoordeling ‘veilig’. De elementen inbraak, 
vandalisme en schoon en heen zijn daarbij verbeterd 
(Kenniscentrum Directie Veiligheid 2010, p.36). Op de 
Sociale Index scoort de wijk een 6,4. Het aspect sociale 
binding is in de wijk laag wat betekent dat bewoners 
weinig binding voelen met de wijk. Het aspect ‘sociale 
contacten’ scoort eveneens laag.  

HET LAGE LAND 2 

 
Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek, 
2011. Buurtinformatie Rotterdam Digitaal. Buurtmonitor. 

Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010, 
Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid. 

Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e
meting Sociale index 2010
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Het Lage Land; input bewoners
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2.2    BEWONERS 

Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1)  Wooncentrum Helga
(2)  Jacob van Campenplein
(3)  Station Alexander
(4)   Kruising Koningslaan – Hendrick Staetsweg
(5)   Winkelcentrum Lage Land
(6)   Activiteitencentrum Prinsenhof

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

3

6
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BEWONERS LAGE LAND

Het kwalitatieve onderzoek is in alle wijken op 

eenzelfde manier uitgevoerd. Daarbij zijn telkens 

twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij bewoners gevraagd is hoe toegankelijk 

zij hun wijk achten met betrekking tot wonen en 

openbaar vervoer, wijk en vrije tijd en zorg en 

service. De resultaten zijn samengevat op basis van 

gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens 

deze bijeenkomsten is de bewoners een kaart van 

de wijk getoond, waarop zij konden aangeven 

welke delen van de wijk goed functioneren qua 

toegankelijkheid en welke verbeterpunten er in 

de wijk nog te benoemen zijn.

In Het Lage Land zijn twee bewonersbijeenkomsten 
bezocht. In activiteitencentrum Prinsenhof is een 
naaiclub bijgewoond waar een zestal buurtbewoners 
aanwezig waren. Zij zijn individueel gesproken over 
de wijk en het gebruik van de wijk. Daarnaast is er een 
koffieochtend bijgewoond in seniorencomplex Helga. 
Dit seniorencomplex bestaat uit 55+woningen waar 
men zelfstandig, mogelijk met thuiszorg kan wonen. 
Tijdens de koffieochtend waren er dertig bewoners 
aanwezig, waarmee in groepjes van vijf à zes personen 
is gesproken. Op de kaart is weergegeven welke 
opmerkingen bewoners hebben over hun wijk.   

WONEN EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik

De wooncomplexen voor senioren in Het Lage Land 
zijn voor de bewoners zeer naar wens. Er is een ruim 
aanbod waar men uit kan kiezen, passend bij de wensen 
en behoeften van de bewoners van de wijk. Men 
spreekt tijdens de bijeenkomsten vooral de voorkeur 
uit naar een complex met een gemeenschappelijke 
ruimte waar men elkaar kan ontmoeten en deel kan 
nemen aan activiteiten. Veel van de gerenoveerde of 
nieuw gebouwde wooncomplexen hebben naast een 
intercomsysteem ook een videosysteem zodat men 
kan zien wie er aanbelt. Dit is een voorziening die 
veel ouderen prettig vinden en wat het woongenot 
vergroot.

Bereikbaarheid

Alle bewoners zijn erg te spreken over de ligging van 
de verschillende wooncomplexen in de wijk. doordat 

er twee winkelgebieden in de wijk aanwezig zijn 
kunnen bewoners op meerdere plekken in de wijk 
terecht voor dagelijkse boodschappen en andere 
voorzieningen zoals een apotheek. De afstand tussen 
de wooncomplexen en de winkelgebieden wordt door 
de bewoners positief beoordeeld. Voor de meeste 
bewoners is de afstand te voet af te leggen, waarbij 
ouderen ook gebruik maken van loopondersteuning. 
Enkele respondenten bezoeken de winkelgebieden 
ook met de bus, de fiets of een scootmobiel.

Senioren zijn zeer te spreken over het openbaar vervoer 
in hun wijk. Buslijn 36 rijdt zowel naar metrostation 
Kralingse Zoom als naar het winkelcentrum 
Alexandrium in de naastgelegen wijk Oosterflank. Ook 
binnen de wijk doet deze buslijn de winkelgebieden 
aan. Sommige bewoners gebruiken deze buslijn 
ook om bij de metro te komen, waar anderen juist 
weer lopend naar de metro gaan om vervolgens het 
centrum van Rotterdam te bezoeken. De metro wordt 
ook gebruikt om richting de wijk Zevenkamp te gaan, 
waar men bijvoorbeeld het zwembad bezoekt of gaat 
eten bij één van de woonzorgcentra. 

Het in- en uitstappen van de bus zorgt nog wel voor 
problemen. Een respondent verteld dat zij graag haar 
rollator mee neemt in de bus, maar dat dit vanwege 
de hoge instap bijna niet mogelijk is. Lijn 36 is niet 
rolstoeltoegankelijk en volgens de informatie van de 
RET is het ook niet mogelijk om hier een gelijkvloerse 
toegang te realiseren (RET 2009). 

Leefbaarheid

Ondanks het feit dat ouderen zich veilig voelen in de 
eigen leefomgeving gaan zij na het donker liever niet 
meer over straat. Zij voelen zich kwetsbaar en willen 
dit vermijden. ’s Avonds thuiskomen is voor bewoners 
van Het Lage Land geen probleem, zoals in andere 
wijken soms wel het geval is. 

Bus 36, halte Hendrick Staetsweg | bron: Veldacademie
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GROENVOORZIENINGEN EN  
VRIJE TIJD

Gebruik

Senioren zeggen vooral de groenstroken in de 
buurt van de wooncomplexen veel te gebruiken. 
Het groen is van goede kwaliteit en wordt ook goed 
onderhouden. Respondenten die in de buurt van het 
Samuel Esmeijerplein wonen maken gebruik van het 
Prinsenpark en dan met name het gebied dat grenst 
aan de Prinsenlaan. ’s Zomers brengen respondenten 
wel eens een bezoek aan het Kralingse Bos. Zij 
gebruiken dan de ingang bij het hertenkamp. Deze 
ingang is niet voor alle bewoners toegankelijk omdat 
de opgang naar het park vrij stijl is en bewoners er 
moeilijk boven komen. 

Veel ouderen maken gebruik van een rollator of 
scootmobiel wanneer zij naar buiten gaan om een 
boodschap te doen of een wandeling te maken. 
Tijdens de bewonersbijeenkomsten blijkt dat veel 
ouderen last hebben van ongelijke stoepen. De 
scheef liggende stoeptegels maken dat het rijden 
met een rollator of scootmobiel moeilijker wordt 
omdat men minder grip heeft op de ondergrond. Met 
een rollator zijn de kuilen of opstaande tegels soms 

nog te omzeilen, echter lukt dit met een scootmobiel 
bijna niet. Een respondent geeft aan dat het met 
een scootmobiel rijden over een ongelijk pad voor 
haar vrij pijnlijk is. Mevrouw heeft last van haar rug 
en rijdt daarom in een scootmobiel. Echter zorgen de 
ongelijke stoepen voor veel gehobbel en geschud, wat 
de pijn in haar rug jammer genoeg alleen maar erger 
maakt. In de wijk zijn verschillende gebieden waar de 
stoepen zeer slecht zijn, deze zijn weergegeven op de 
bewonerskaart.

Bereikbaarheid 

Bewoners geven aan zich in hun eigen woonomgeving 
veilig te voelen. Wel hebben zij het gevoel dat er steeds 
meer overvallen plaatsvinden op winkels. Dit zorgt 
voor een meer onveilig gevoel in de wijk. Ondanks het 
feit dat bewoners zich in de buurt van hun woning 
niet onveilig voelen, gaan zijn na het invallen van de 
avond liever niet meer naar buiten. 

Leefbaarheid 

Deelnemen aan het verkeer is volgens veel bewoners 
een onveilige aangelegenheid. De respondenten 
noemen enkele punten in de wijk waar het lastig is om 
veilig over te steken en straten waar automobilisten 
te hard rijden. De kruising Koningslaan – Hendrick 
Staetsweg wordt veel genoemd. Het kruispunt voor 
veel ouderen moeilijk te overzien, bij het oversteken 
van het kruispunt moeten zij op veel verschillende 
verkeersstromen letten, wat zij erg lastig vinden. 
Een bewoner geeft aan dat een rotonde een goede 
oplossing zou zijn om het kruispunt veiliger en 
overzichtelijker te maken. Binnen de bebouwde kom 
mogen automobilisten niet harden rijden dan dertig 
kilometer per uur, maar houden veel automobilisten 
zich niet aan deze snelheidslimiet. Aan de andere kant 
van de wijk zorgt het oversteken van de Prinsenlaan 
bij veel bewoners ook voor problemen. Veel 
automobilisten stoppen hier niet bij de zebrapaden 
wanneer men wil oversteken. Ook wordt hier volgens 
de bewoners hard gereden. 

Oversteekplaats op de Prinsenlaan | bron: Veldacademie 

Prinsenpark | bron: Veldacademie 
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ZORG EN SERVICE

Gebruik 

Over de zorgdiensten in de wijk hebben de bewoners 
helemaal geen klachten. Een bezoek aan de huisarts 
gaat voor alle gesproken bewoners zonder enige 
moeite. De huisartsen zijn vaak op loopafstand van 
wooncomplexen te vinden en wanneer men niet naar 
de huisarts kan wordt er door de arts een huisbezoek 
afgelegd. Een bezoek aan de apotheek wordt vaak 
gecombineerd met het doen van boodschappen 
bij de supermarkt. De praktijken en panden van de 
zorgaanbieders zijn goed toegankelijk. 

Wanneer tijdens de bewonersbijeenkomsten 
aandacht wordt besteed aan het onderwerp 
‘geldopname’ komt er van veel bewoners een reactie. 
Zij missen een veilig geldopnamepunt in de wijk. 
Voorheen was er een postkantoor gevestigd aan het 
Samuel Esmeijerplein waar men geld op kon nemen, 
echter is dit sinds een aantal maanden gesloten. Het 
dichtstbijzijnde postkantoor bevindt zich nu in het 
winkelcentrum Alexandrium in de naastgelegen wijk 
Ommoord. Op het Samuel Esmeijerplein zijn twee 
geldautomaten te vinden aan de buitenzijde van 
winkels. In de Albert Heijn en in de Hema staan tevens 
geldautomaten. Bewoners zijn van mening dat geen 
van deze punten echt veilig is. Ouderen voelen zich 
niet veilig wanneer zij geld opnemen omdat zij het 
gevoel hebben kwetsbaar te zijn voor beroving. De 
geldautomaten in de winkels staan dicht bij de uitgang 
van de winkels en de automaten in de buitenlucht 
vindt men al helemaal niet prettig. Een bewoner geeft 
aan dat hij geld opneemt wanneer hij boodschappen 
doet bij de C1000 op het Jacob van Campenplein. 
In deze supermarkt kan men bij het betalen van de 
boodschappen met de pinpas extra geld ‘bijpinnen’. 
Dit kan echter maar tot een maximum van €100,--. 

In Het Lage Land worden op veel verschillende 
plekken activiteiten voor senioren georganiseerd. De 
activiteiten worden over het algemeen goed bezocht 
en ouderen zijn tevreden over het aanbod. Tijdens de 
gesprekken blijkt dat men het prettig vindt wanneer de 
activiteiten in de buurt van de woning zijn. Bewoners 
die in een wooncomplex wonen waar activiteiten 
worden georganiseerd, bezoeken over het algemeen 
weinig activiteiten hierbuiten. Activiteitenbegeleiders 
geven aan dat er altijd een vaste groep bewoners mee 
doet aan activiteiten. Kenmerkend is hier dat deze 
bewoners vaak alleenstaand zijn en graag mensen 
willen ontmoeten. Deelnemen aan een activiteit is 
dan een  goede manier.

Het activiteitencentrum Prinsenhof is bij veel bewoners 
in trek. De wisselende activiteiten en de combinatie met 
zorgaanbieders en de mogelijkheid tot het gebruiken 
van de maaltijd wordt positief bevonden. Naast de 
maaltijden die in de Prinsenhof worden aangeboden 
gaan mensen ook naar woonzorgcomplexen buiten de 
wijk om daar naar het restaurant te gaan. Restaurant de 
Gulle Gans van Humanitas wordt verschillende keren 
genoemd. Men gaat hier vaak in groepsverband met 
de metro naar toe. 

Daarnaast zijn er bewoners die nog zelfstandig wonen 
maar niet meer in staat zijn om elke avond te koken of 
het niet prettig vinden om alleen voor zichzelf te koken. 
Zij maken gebruik van maaltijden die door verschillende 
leveranciers aan huis worden bezorgd. Deze maaltijden 
kunnen warm worden afgenomen maar enkele 
bewoners kregen ook in één keer vijf maaltijden bezorgd 
welke in de oven opgewarmd kunnen worden. 

C1000 op Jacob van Campenplein | bron: Veldacademie 

Ontmoetingscentrum Prinsenhof | bron: Veldacademie 
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Bereikbaarheid 

Voor dagelijkse boodschappen gaat men naar één van 
de twee winkelgebieden in de wijk. Welk winkelgebied 
de voorkeur heeft verschilt per respondent en is 
afhankelijk van de voorkeur voor de supermarkt en de 
aanbiedingen die de supermarkt heeft. Bewoners van 
Het Lage Land gaan voor boodschappen bijna nooit 
naar supermarkten die buiten de wijk liggen. Wel 
komen bewoners uit Prinsenland wel eens naar de het 
Samuel Esmeijerplein. Bij woonzorgcomplex Helga 
komen enkele winkeliers aan huis. Zo is er twee keer 
per week een SRV-wagen, twee keer per week een 
groentenboer en één keer per week een kaasboer. 
Bewoners die slecht ter been zijn maken hier graag 
gebruik van, ondanks de iets hogere prijzen van de 
producten. Een bezoek aan de supermarkt wordt vaak 
gecombineerd met een bezoek aan andere winkels of 
voorzieningen, zoals een bloemenwinkel, de bakker 
of een bezoek aan de apotheek.

Veel respondenten gaan op vrijdag naar de markt op 
de pleinen van winkelcentrum Lage Land.  Bewoners 
die gebruik maken van een scootmobiel brengen 
minder snel een bezoek aan de markt. Het plein is 
vaak erg vol en men voelt zich niet op zijn gemak 
wanneer er met de scootmobiel over de markt moet 
worden gereden. De drukte en de kans om iemand 
aan de rijden vinden bewoners onprettig. Ook 
geven bewoners aan dat het plein op veel plekken 
onregelmatig bestraat is. De scheve stoeptegels zijn 
niet goed te zien door de drukte. Een respondent 
geeft aan dat zij op een marktdag gevallen is over een 
scheefliggende stoeptegel doordat zij deze niet zag. 
De markt is voor veel bewoners wel een echt uitje. 

Ouderen die slecht ter been zijn maken graag 
gebruik van Vervoer op Maat. Tijdens de 
bewonersbijeenkomsten blijkt dat men deze 

vervoersmanier vaak gebruikt bij het afleggen van 
een bezoek aan huisarts of ziekenhuis. De wijkbus 
rijdt binnen de grenzen van de deelgemeente en 
wordt gebruikt voor het afleggen van een bezoek 
aan het winkelcentrum Alexandrium of wanneer 
men activiteiten wil bezoeken die buiten de wijk 
liggen. Voor langere afstanden, bijvoorbeeld om bij 
hun kinderen op bezoek te gaan, maken bewoners 
gebruik van Valys, taxivervoer voor ouderen die 
mobiel beperkt zijn (Rijksoverheid 2012).  

Wooncentrum Helga | bron: Veldacademie 

RET, 2009. Rolstoeltoegankelijke lijnen en haltes. 
Rijksoverheid, 2012. Wat is Valys en hoe werkt het? 
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2.3    VERBETERPUNTEN HET  
LAGE LAND 

Over het algemeen zijn de bewoners van Het Lage 

Land erg tevreden over hun wijk. Zij voelen zich 

in de eigen woonomgeving veilig en waarderen 

de perken en plantsoenen die goed worden 

schoongehouden. Ook de verschillende vormen 

van openbaar vervoer worden door veel ouderen 

op hoge waarde geschat. Zowel de busverbinding 

binnen de wijk als de metroverbinding naar 

andere gebieden van de stad is voor veel 

bewoners belangrijk. Bovendien valt het ruime 

winkelaanbod erg in de smaak. De keuze van een 

supermarkt en de verschillende andere winkels die 

aanwezig zijn in de winkelclusters worden positief 

beoordeeld. 

Op basis van de interviews kunnen een aantal concrete 
verbeterpunten in de wijk aangewezen worden. 
Veruit de meeste opmerkingen van bewoners hebben 
betrekking op de toegankelijkheid van de stoep. De 
meeste ouderen hebben moeite met het overwinnen 
van obstakels. Veel bewoners zijn bang te struikelen of 
uit te glijden omdat valincidenten op hogere leeftijd 
de oorzaak kunnen zijn voor ziekenhuisopname of 
invaliditeit.

Kruising met Koningslaan

In de buurt van de kruising Koningslaan – Hendrick 
Staetsweg / Duikerstraat zijn verschillende 
wooncomplexen voor senioren te vinden. Om de 
diverse winkelclusters in de wijk te kunnen bereiken 
vanuit de wooncomplexen dient de kruising met de 
Koningslaan te worden overgestoken. Hier komen 
verkeersstromen uit vier richtingen samen, waarbij 
automobilisten vaak erg hard rijden en niet stoppen 
voor de zebrapaden. Ouderen vinden het daarom 
moeilijk om de kruising veilig over te steken, zij missen 
het overzicht en zijn bang voor een ongeval. Het 
plaatsen van een rotonde wordt door respondenten 
als oplossing aangedragen. 

Oversteekplaats Prinsenlaan 

De Prinsenlaan is een doorgangsweg waar dagelijks 
veel verkeer overheen komt. Bewoners die aan 
de Prinsenlaan en in het achterliggende gebied 
in Prinsenland wonen vinden het niet veilig om 
de Prinsenlaan over te steken. Ook hier rijden 

automobilisten hard en stoppen niet voor de 
zebrapaden. Datzelfde geldt voor fietsers voor wie 
het niet ongebruikelijk is om over de stoep te rijden. 
Een meer heldere aanduiding van de zebrapaden 
zou volgens bewoners een goede oplossing kunnen 
zijn om deze oversteekplaatsen beter te laten 
functioneren.

Stoepen

Er zijn verschillende veelgebruikte routes om naar 
voorzieningenclusters binnen en buiten de wijk te 
gaan. Naarmate men ouder wordt, wordt de kans op 
vallen groter. Omdat hiervoor onder ouderen veel 
angst leeft, zijn toegankelijke stoepen heel belangrijk. 
De Springerstraat bijvoorbeeld is slecht toegankelijk 
door de ongelijke bestrating van de stoepen. Deze 
straat wordt door bewoners van de verschillende 
wooncentra in het noorden van de wijk intensief 
gebruikt om naar het metrostation Oosterflank te 
komen of om het Alexandrium te bereiken. Ouderen 
die gebruik maken van een rollator of scootmobiel 
voelen zich onprettig wanneer zij deze (kortste) route 
gebruiken omdat zij bang zijn ten val te komen. Ook 
zijn andere stoepen vaak onregelmatig of worden op- 
en afritten geblokkeerd door auto’s en vuilnisbakken. 

Geldautomaat

Om geld op te nemen moeten bewoners die aan de 
rand van de wijk richting Ommoord wonen een flinke 
afstand afleggen. In het winkelcluster Jacob van 
Campenplein is geen geldopnamepunt aanwezig en 
ook in de wooncentra of in het recent opgeleverde 
Berlagehof bestaat hiervoor geen mogelijkheid. Het 
plaatsen van een veilig geldopnameautomaat zou 
voor veel senioren een vooruitgang zijn. De veiligheid 
zou gecreëerd kunnen worden door de automaat 
in een omgeving te plaatsen waar toezicht op is. 

Oversteekplaats Prinsenlaan | bron: Veldacademie 
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Bijvoorbeeld in een winkel of in een collectieve ruimte 
van een wooncomplex met huismeester, niet te dicht 
bij de uitgang van het pand. 

Marktplein

Veel ouderen zien de markt op vrijdag als een uitje. Zij 
maken graag een rondje over de markt en sluiten af 
met een kopje koffie. Het rondje over de markt wordt 
echter steeds moeilijker door scheefliggende tegels. 
Wanneer het plein vol is met mensen is het lastiger 
hierop alert te zijn. De respondenten geven aan met 
name over de kleine tegels die op een groot deel van 
het plein liggen makkelijk te kunnen struikelen. 

Bestrating Winkelcentrum Het Lage Land | bron: Veldacademie 
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Het Lage Land; ankerpunten en hoofdroutes
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2.4    ANKERPUNTEN

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.

 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Het Lage Land; ankerpunten, hoofdroutes, wonen en huisartsenposten
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WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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ANKERPUNTEN HET LAGE LAND

Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

Cluster Jacob van Campenplein (1)

Een klein maar zeer belangrijk winkelcluster is 
gevestigd aan het Jacob van Campenplein. De 
belangrijkste voorzieningen hier zijn de supermarkt en 
de apotheek. De supermarkt heeft een ruim aanbod 
en biedt de mogelijkheid om extra geld op te nemen 
wanneer men boodschappen met de pinpas betaalt. 
De apotheek biedt een bezorgdienst aan, zodat 
ouderen die slecht ter been zijn of ziek zijn niet naar 
de apotheek hoeven om hun medicijnen op te halen. 
Respondenten geven aan dat zij vaak het winkelen en 
een bezoek aan de apotheek combineren. Op het plein 
bevindt zich ook een tijdschriften- en tabakwinkel 
waarin ook een postkantoorservicepunt gevestigd 
is. Daarnaast zijn er enkele horecagelegenheden, 
zoals een chinees restaurant, een eetcafé en een 
pizzeria waar men zowel tussen de middag als  

’s avonds maaltijden kan eten of afhalen. Vlak achter 
het winkelplein ligt een grote omheinde speeltuin. 
Het Jacob van Campenplein is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer. Buslijn 36 heeft een halte aan 
het plein, maar deze is niet rolstoeltoegankelijk. Er 
is geen aparte parkeerplaats voor dit winkelcluster 
aangewezen, wel is in de directe omgeving een groot 
aantal parkeerplekken beschikbaar.

Cluster Winkelcentrum Lage Land (2)

Het grootste winkelcluster bevindt zich aan het 
Samuel Esmeijerplein en het Marinus Bolkplein; 
twee aan elkaar grenzende pleinen die samen 
winkelcentrum Lage Land vormen. Op vrijdag wordt 
er markt gehouden. Rondom deze twee pleinen zijn 
veel verschillende winkels gevestigd. Naast drie grote 
supermarkten van verschillende ketens zijn er een 
bakker, een groenteboer en een kaaswinkel maar 
ook een kapper, een bloemenwinkel en verschillende 
warenhuizen waaronder de Hema en de Blokker. 
Bovendien zijn er zorg- en vrijetijdsvoorzieningen 
te vinden, zoals een apotheek en een huisarts en 
buurthuis Alexanderpolder. Hier worden regelmatig 
activiteiten georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen. Ook woonzorgcentrum Prinsenwiek 
valt binnen dit cluster. In wijkgebouw ’t Peil zijn 
verschillende organisaties gehuisvest, zoals het 
Bewoners-Steunpunt Alexander en de bibliotheek. 

Cluster Duikerstraat (3)

In het gebied rondom de Duikerstraat zijn diverse 
wooncomplexen voor senioren te vinden. Zo is 
er het Berlagehof dat sinds maart 2011 bewoond 
wordt en De Burcht, waar ouderen met verschillende 
zorgbehoeften kunnen wonen. Iets verderop, aan 
de Hendrick Staetsweg, is wooncentrum Helga 
gevestigd. De drie genoemde wooncomplexen 

Jacob van Campenplein | bron: Veldacademie 

Samuel Esmeijerplein | bron: Veldacademie 
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hebben elk een eigen gemeenschappelijke ruimte 
waar activiteiten worden georganiseerd voor de 
eigen bewoners. Buurtbewoners kunnen voor 
activiteiten ook terecht in De Burcht. De Burcht heeft 
tevens extra voorzieningen zoals een restaurant. In 
de bedrijfsruimten in het Berlagehof zijn organisaties 
met een zorggerelateerde of maatschappelijke 
functie ondergebracht. Zo is er een recreatieruimte 
gevestigd voor bewoners van het Berlagehof, evenals 
een volledig rolstoeltoegankelijk buurtcafé, een 
kapsalon, een tandarts, een fysiotherapiepraktijk en 
een schoonheidsspecialiste (SOR 2010, p.5). 

De voetpaden die langs de Duikerstraat en de Hendrick 
Staetsweg lopen zijn niet geheel toegankelijk door 
opstaande stoeptegels en gaten in het wegdek. 
Ook zorgt het kruispunt met de Koningslaan voor 
een onveilige verkeerssituatie omdat het voor 
veel ouderen lastig is de verkeersstromen uit de 
verschillende richtingen goed te overzien. 

SOR, 2010. Brochure Berlagehof. 

Ontmoetingscentrum Prinsenhof | bron: Veldacademie 

37Veldacademie Het Lage Land



Het Lage Land; wonen en openbaar vervoer
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2.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER

Woonzorgcentra

In de wijk zijn twee woonzorgcentra gevestigd: De 
Prinsenwiek gelegen nabij het Samuel Esmeijerplein 
en De Burcht verderop in de wijk. In beide centra 
zijn voorzieningen aanwezig zoals een restaurant, 
een kapper, een pedicure en gemeenschappelijke 
ruimten waar activiteiten worden georganiseerd. In 
beide centra kunnen alle vormen van thuiszorg aan 
de bewoners geleverd worden.

Seniorencomplexen

Het Lage Land kent in totaal acht wooncomplexen 
voor ouderen. Deze liggen verspreid door de wijk 
met een zwaartepunt in het noorden richting de 
hoofdweg. De wooncomplexen zijn verschillend van 
aard. Er zijn complexen waar ouderen zelfstandig 
kunnen wonen, maar tevens de mogelijkheid hebben 
om elkaar in een gemeenschappelijke ruimte te 
ontmoeten. Deze zijn doorgaans ook voorzien van 
een 24-uurs alarm. Een voorbeeld hiervan is de 
Berlagehof aan de Hanrathstraat. Bewoners van de 
Berlagehof kunnen gebruik maken van voorzieningen 
die De Burcht biedt. Daarnaast zijn in de wijk ook nog 
wooncentrum Van Moorsel, wooncentrum De Kroon, 
wooncentrum Helga en wooncentrum De Eilanden 
gevestigd. Aan de Henri Eversstraat bevinden zich 
nog 55+woningen. 

Openbaar vervoer

Op de grens van de wijk Het Lage Land bevinden zich 
drie metrostations, namelijk Prinsenlaan, Oosterflank 
en Alexander. De metrostations kunnen onder andere 
bereikt worden met de twee buslijnen die door wijk 
lopen. Hiervan is alleen lijn 37 rolstoeltoegankelijk. 
Deze rijdt tussen Krimpen aan den IJssel en 
Treinstation Rotterdam Alexander, waarbij de drie 
metrostations worden aangedaan. De andere buslijn, 
Lijn 36, is niet toegankelijk voor mensen die slecht ter 
been zijn (RET 2009).

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Het Lage Land; woonomgeving, participatie & welzijn en openbaar vervoer
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INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

In de wijk is weinig mogelijkheid tot recreatie in het 
groen. Er zijn verschillende groenstroken aanwezig 
maar een echt park ontbreekt. Net buiten de wijk, 
aan de andere kant van de Prinsenlaan,  bevindt zich 
het Prinsenpark (1). Ten westen van Het Lage Land 
ligt recreatiegebied het Kralingse Bos (2). Ook dit 
is middels een fysieke en mentale barrière, de A16, 
afgezonderd van de wijk. Aan de oostkant vindt men 
op nog geen vijf kilometer afstand het Lage Bergsche 
Bos, een natuurgebied van 215 hectaren waar 
verschillende voorzieningen aanwezig zijn (Recreatie 
Zuid-Holland 2011).

Buurthuizen en buurtnetwerk

In ontmoetingscentrum de Prinsenhof (3), net buiten 
de wijk, kunnen senioren terecht voor activiteiten maar 
ook voor een warme maaltijd. Ook bevinden zich hier 
verschillende zorgaanbieders (Ontmoetingscentrum 
Prinsenhof 2011). Direct achter het Winkelcentrum 
Lage Land bevindt zich Buurthuis Alexander (4) waar 
cursussen en activiteiten worden georganiseerd 
onder andere voor 55-plussers.

In het nieuw gebouwde Berlagecomplex (5) is een 
buurtcafé te vinden. Dit café is goed toegankelijk voor 
mensen met een beperking: rolstoelen en rollators 
kunnen gemakkelijk naar binnen. 

Sport en bewegen

Op het gebied van bewegen is er een zwembad (6) 
net buiten Het Lage Land. Daar worden verschillende 
lessen georganiseerd, ook specifiek gericht op 
senioren. Ook is in de wijk een sportschool (7) 
aanwezig. In de wijk Ommoord, nabij de grens met 
Het Lage Land, is een schaakvereniging te vinden. 

3

6

7

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Het Lage Land; commerciele voorzieningen, gezondheid & hulpverlening en openbaar vervoer
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INVENTARISATIE ZORG EN 
SERVICE

Zorgvoorzieningen

De meeste huisartsen hebben een praktijk aan 
huis. Daardoor bevinden de zorgvoorzieningen 
zich verspreid door de wijk. Er is antroposofische 
gezondheidscentrum met onder andere huisartsen 
en verschillende vormen van therapie. De apotheken 
zijn gevestigd in de voorzieningenclusters en hebben 
een bezorgdienst. De twee tandartsen bevinden zich 
in de buurt van het grootste voorzieningencluster in 
het Winkelcentrum Lage Land. 

Winkelcluster Winkelcentrum Lage Land

Het Lage Land kent drie winkelgebieden. Het grootste 
winkelgebied is het winkelcentrum Lage Land (1) 
dat bestaat uit het Samuel Esmeijerplein en het 
Marinus Bolkplein. Op de pleinen is iedere vrijdag 
een grote weekmarkt. Er zijn enkele supermarkten 
gevestigd evenals delicatessenwinkels, kappers en 
horecafaciliteiten. Het wijkgebouw ’t Peil (2), dat ook 
in dit cluster gevestigd is, huisvest de bibliotheek en 
het Bewonerssteunpunt Prins Alexander. Hier worden 
ook regelmatig activiteiten georganiseerd. 

Winkelcluster Jacob van Campenplein

Een ander voorzieningencluster is gelegen aan het 
Jacob Van Campenplein (3). Hier zijn soortgelijke 
winkels aanwezig als in het Winkelcentrum Lage Land, 
maar qua aantal is het bescheidener. De supermarkt 
voorziet hier in de dagelijkse boodschappen. Ook is er 
een kapper en een kledingreparatie-atelier aanwezig. 
In de tijdschriften- en tabakwinkel bevindt zich ook 
een servicepunt van het postkantoor. 

Winkelcluster Duikerstraat

De bebouwing aan de Duikerstraat is recentelijk 
opgeknapt door de komst van Het Berlagecomplex (4). 
De bedrijfsruimten die hierin gevestigd zijn worden 
verhuurd aan organisaties met een zorggerelateerde 
of maatschappelijke functie (SOR 2010, p.5). In Het 
Berlagehof bevindt zich bovendien een buurtcafé dat 
goed toegankelijk is voor mensen die gebruik maken 
van loopondersteuning of een rolstoel. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Het Lage Land; toekomstige ontwikkelingen
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Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen
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3.1    INTRODUCTIE

De wijk Prinsenland maakt deel uit van de 

deelgemeente Prins Alexander en is in de jaren ’90 

gebouwd (Deelgemeente Prins Alexander 2011). 

Prinsenland ligt aan de rand van Rotterdam naast 

de wijk Het Lage Land. In de nabijheid bevindt zich 

onder andere recreatiegebied het Kralingse Bos. 

Bewoners

Prinsenland telt 9.813 inwoners waarvan bijna een 
derde ouder is dan 55 jaar. Het grootste gedeelte 
(meer dan twee derde) van de inwoners is van 
autochtone afkomst. De overige inwoners hebben 
een overwegend Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 
achtergrond. De huishoudens in Prinsenland bestaan 
momenteel voornamelijk uit gezinnen met werkende 
ouders. Desondanks wordt de gemiddelde leeftijd in 
de wijk steeds hoger: er wonen steeds meer senioren 
en steeds minder jonge kinderen. 

Woningen

Het hoge aantal gezinnen met kinderen is ook terug 
te zien in het percentage eengezinswoningen, dat 
hoger ligt dan in andere wijken zoals Het Lage Land. 
Met een aandeel van bijna twee derde zijn portiek- en 
galerijwoningen met een lift echter nog het meest 
aanwezig. Deze woningen zijn voornamelijk in trek 
bij senioren. De gemiddelde WOZ-waarde van koop- 
en huurwoningen is hoog in vergelijking met andere 
wijken in Rotterdam, namelijk circa € 193.000,-- 
(Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en 
Statistiek 2011). 

Identiteit 

Prinsenland is de eerste naoorlogse wijk waarin de rijke 
geschiedenis van het tuindersgebied nadrukkelijk is 
opgenomen in de nieuwe stadswijk. Kenmerkend is 
de oorspronkelijke lintbebouwing van vrijstaande 
woningen die een prominente plek heeft in de wijk. 
Ook zijn de hoogteverschillen behouden en is het 

oorspronkelijke verkavelingspatroon terug te vinden 
in sloten en wegen. De vier buurten van de wijk zijn in 
trek bij bewoners met een midden- of hoog inkomen. 
Rotterdam wil deze groepen voor de stad behouden 
en verder aantrekken. Prinsenland heeft daarin 
samen met een aantal andere wijken een belangrijke 
functie voor de stad als geheel (Deelgemeente Prins 
Alexander 2007).

Leefbaarheid 

Volgens de Veiligheidsindex is Prinsenland een 
veilige wijk. De wijk scoorde in 2010 een 8.8, wat 
een lichte daling is ten opzichte van eerdere jaren 
(Kenniscentrum Directie Veiligheid 2010). Dit is te 
wijten aan toenemende overlast die buurtbewoners 
ervaren. Op de Sociale Index scoort de wijk op drie 
thema’s sociaal kwetsbaar, namelijk op het gebied 
van gezondheid, sociale contacten en sociale en 
culturele activiteiten. Onder de mensen met minder 
sociale contacten is de oudere leeftijdsklasse ruim 
vertegenwoordigd. Een groot deel van de ouderen 
die nooit contact hebben met vrienden of familie 
geeft aan zich eenzaam te voelen (Deelgemeente 
Prins Alexander 2007, p.9).

Deelgemeente Prins Alexander, 2011. Prins Alexander van toen tot 
nu - Geschiedenis van het gebied. 

Deelgemeente Prins Alexander, 2007. Meedoen in Prinsenland - 
wijkvisie Prinsenland voor de periode 2008-2012.

Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek, 
2011. Buurtinformatie Rotterdam Digitaal. Buurtmonitor. 

Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010, 
Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid. 

Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e 
meting Sociale index 2010

PRINSENLAND
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3.1    BEWONERS 

Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1)  Activiteitencentrum Zjaak
(2)  Concentratie ouderen
(3)  zorgcentrum Fydok 
(4)   Winkelcluster Maria van IJperenplein
(5)   Winkelcluster Kralingseweg
(6)  Activiteitencentrum Prinsenwiek
(7)  Zwembad Alexanderpolder

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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3.2    BEWONERS PRINSENLAND 

Het kwalitatieve onderzoek is in alle wijken op 

eenzelfde manier uitgevoerd. Daarbij zijn telkens 

twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij bewoners gevraagd is hoe toegankelijk 

zij hun wijk achten met betrekking tot wonen en 

openbaar vervoer, wijk en vrije tijd en zorg en 

service. De resultaten zijn samengevat op basis van 

gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens 

deze bijeenkomsten is de bewoners een kaart van 

de wijk getoond, waarop zij konden aangeven 

welke delen van de wijk goed functioneren qua 

toegankelijkheid en welke verbeterpunten er in 

de wijk nog te benoemen zijn.

Tijdens een bewonersbijeenkomst in 
activiteitencentrum Zjaak is aan zestien senioren 
gevraagd wat zij vinden van hun wijk en van de 
toegankelijkheid van de belangrijkste voorzieningen. 
Deze vraag is ook gesteld aan de stuurgroep 
woonservicegebieden Lage Land – Prinsenland. In 
activiteitencentrum Prinsenhof is eveneens gesproken 
met bewoners. Zij waren woonachtig in Het Lage Land 
en Prinsenland en maken gebruik van voorzieningen 
in beide wijken. De bewoners die deelnamen aan 
het gesprek wonen zelfstandig (waarvan twee in een 
serviceflat) en zijn allen nog mobiel. Op de kaart is 
weergegeven welke opmerkingen bewoners hebben. 

WONEN EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk dat senioren 
verspreid door de wijk wonen. In de wijk is één 
wooncomplex specifiek voor ouderen aanwezig, waar 
twee respondenten wonen. De overige respondenten 
wonen in de appartementencomplexen die zich 
voornamelijk aan de rand van de wijk bevinden. Deze 
hebben allemaal de beschikking over een lift en zijn 
goed toegankelijk. Bewoners zijn tevreden met de 
woningen in de wijk en de mogelijkheden die in de 
omgeving aanwezig zijn. 

Bereikbaarheid

De afstand van de woning naar voorzieningen 
in de wijk verschilt per bewoner. Wel is er een 
clustering van senioren te zien in de hoogbouw, 
zoals aan de Lieftinckplaats en de Viervantstraat, 

de Vinckenbrinckstraat, de Favrestraat en de 
Husleystraat. Voor bewoners van deze flats is de 
afstand tot voorzieningen wat groter. Vooral voor de 
fysiek zwakkere ouderen of zieken is deze afstand te 
groot, ook omdat er geen alternatief is in de vorm van 
Openbaar Vervoer. Wanneer men dan naar een arts 
moet zijn zij genoodzaakt een taxi te gebruiken. Voor 
boodschappen zijn zij op dat moment afhankelijk van 
bijvoorbeeld buren en kinderen.

Leefbaarheid

De veiligheid in de woonsituatie wordt positief 
beoordeeld. Bewoners voelen zich veilig in hun eigen 
woning. Een afgesloten entree voorzien van een 
beltableau met videofunctie heeft de voorkeur van 
veel bewoners. Dit zorgt namelijk voor een veiliger 
gevoel doordat de senioren kunnen zien wie ze 
binnenlaten. 

VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Gebruik

De mogelijkheid tot recreatie in de buitenruimte is voor 
veel bewoners van belang. Het naastgelegen Kralingse 
Bos wordt dan ook door veel bewoners bezocht, 
waarbij de aanwezige horeca als pluspunt wordt 
benoemd. Het gebied rondom de Ringvaartweg en de 
plas aan de Maria Wesselingstraat worden geregeld 
gebruikt om te wandelen. Bewoners betreuren wel 
dat er weinig bankjes staan in dit gebied. 

De stoeptegels liggen recht, waardoor men met een rollator geen 
problemen ervaart bij het wandelen | bron: Veldacademie
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De respondenten spreken positief over de 
wandelpaden in de wijk. Er zijn voldoende veilige 
oversteekplaatsen en op- en afritten voor rollators 
en scootmobiels. Over het algemeen liggen de 
stoeptegels recht waardoor men geen problemen 
ervaart bij het wandelen. Een rondje om de plas is 
voor mensen die gebruikmaken van een rollator 
echter wat lastig omdat de stoepen hier ongelijk zijn.

Het activiteitencentrum Zjaak wordt door bewoners 
als slecht toegankelijk omschreven. De entree van 
het centrum is niet rolstoel- en rollatorvriendelijk 
omdat de drempel vrij hoog is en de deuren zwaar 
zijn. Bovendien heeft de entree een dubbele deur wat 
voor moeilijkheden zorgt. In het gebouw zelf is een 
lift aanwezig, wat door de bezoekers als zeer positief 
wordt beschouwd. Ook bij zorgcentrum Fydok is de 
entree niet goed toegankelijk: de deuren zijn zwaar 
waardoor men moeilijk binnen kan komen.

Het activiteitenaanbod in de wijk is naar wens van 
de bewoners. Er zijn op twee plekken activiteiten te 
bezoeken, zowel in Zjaak als in de Prinsenhof. Slechts 
enkele bewoners maken gebruik van het aanbod dat 
in beide activiteitencentra te vinden is. Dit betreft dan 
vaak bewoners die nog mobiel zijn en gemakkelijk 
zelfstandig ergens kunnen komen, dan wel met het 
openbaar vervoer of de fiets.  

Bereikbaarheid

Respondenten geven aan dat een aantal voorzieningen 
in de wijk niet goed bereikbaar en toegankelijk is. Zo 
is de verbinding naar de huisarts vanuit bepaalde 
delen van de wijk slecht. Bewoners wijten dit aan de 
buslijnen, die niet langs alle belangrijke plekken gaan. 

Vanuit verschillende locaties in de wijk zijn omliggende 
voorzieningenclusters zoals die in Het Lage Land 
moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. De 
busverbindingen zijn volgens de bewoners niet 
logisch en men moet naar eigen zeggen een flinke 
afstand afleggen om bij de bushaltes te komen. De 
wijkbus wordt door de bewoners niet snel gebruikt 
omdat men zich begrensd voelt in de vrijheid door de 
beperkte tijden en bestemmingen van de wijkbus. Zij 
kunnen niet altijd zelf hun vertrektijd bepalen wat zij 
jammer vinden. 

Leefbaarheid

Tijdens de bewonersbijeenkomst wordt aangegeven 
dat Prinsenland een zeer prettige wijk is om te 
wonen. Senioren voelen zich veilig en vinden dat er 
een prettige sfeer heerst. De buitenruimte is netjes 
en schoon en buurtbewoners zijn vriendelijk tegen 
elkaar. Bovendien heeft men weinig opmerkingen 
over de verkeersveiligheid, ondanks dat er af en toe 
wel hard gereden wordt door automobilisten. Dit 
komt dan vooral voor op de doorgaande wegen die 
door de wijk lopen, zoals de Jacques Duthillweg en de 
Prinsenlaan. 

De entree van Gezondheidscentrum Fydok | bron: Veldacademie

Activiteitencentrum Zjaak | bron: Veldacademie
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ZORG EN SERVICE

Gebruik

Over de aanwezige voorzieningen in de wijk en 
de naastgelegen wijken zijn de bewoners over 
het algemeen tevreden, mede omdat zij zelf nog 
mobiel zijn. In de wijk zelf wordt het eetcafé dat 
in activiteitencentrum Zjaak wordt georganiseerd 
gewaardeerd. Wel geven respondenten aan dat zij 
bang zijn dat voorzieningen zullen verdwijnen als 
gevolg van bezuinigingen. Zo is de bibliobus enige 
tijd geleden al verdwenen tot spijt van bewoners. Het 
postservicepunt is nu gevestigd in de boekhandel in 
het winkelcluster Mia van IJperenplein. Daarnaast is er 
een postservicepunt aanwezig in het winkelcentrum 
Lage Land. 

Belangrijke voorzieningen buiten de wijk zijn de 
restaurants van woonzorgcentra zoals De Prinsenwiek 
in Het Lage Land en de Gulle Gans in Ommoord. 
Bewoners maken hier graag gebruik van en bereiken 
deze voorzieningen bij voorkeur met het openbaar 
vervoer. 

Bereikbaarheid

Huisartsen leggen geen huisbezoeken af, behalve bij 
zeer ernstige gevallen. Daar komt bij dat de verbinding 
met het openbaar vervoer vanuit de wijk naar het 
zorgcentrum slecht is. Bewoners die in het oosten van 
de wijk wonen hebben geen huisarts in de nabijheid 
van hun woning en zijn aangewezen op de huisartsen 
in het zorgcentrum. Wanneer zij ziek zijn is de afstand 
tot de huisarts te groot om op eigen gelegenheid te 
gaan en zien zij zich genoodzaakt een taxi te nemen.

Leefbaarheid

In de andere onderzochte wijken is veilig pinnen 
een veelbesproken onderwerp. Tijdens de 
bewonersbijeenkomst is ook aan de ouderen in 
Prinsenland gevraagd hoe zij het opnemen van geld 
ervaren. Men geeft aan dit niet als een probleem 
te ervaren. Er zijn rondom het winkelcentrum 
verschillende geldautomaten aanwezig die gebruikt 
kunnen worden. Ook in de aanwezige boekhandel 
kan geld worden gestort en opgenomen, aangezien 
hier nu nog een servicepunt van het postkantoor en 
de ING bank zit. 

Het winkelcentrum met goed toegankelijke brasserie en 
pinautomaat | bron: Veldacademie

Brasserie Mon Ami | bron: Veldacademie
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3.3    VERBETERPUNTEN  
PRINSENLAND 

Bewoners van Prinsenland zijn heel tevreden met 

hun wijk. De schone en veilige omgeving spreekt 

hen erg aan, de woningen zijn naar wens en de 

verschillende voorzieningen zoals winkels en een 

gezondheidscentrum zijn in de nabije omgeving. 

Het activiteitencentrum Zjaak is de enige plaats 

waar activiteiten kunnen worden bezocht in de 

wijk. Bewoners maken hier graag gebruik van 

maar gaan ook naar de naastgelegen wijk Het 

Lage Land om deel te nemen aan activiteiten of 

om boodschappen te doen. Algemene aandacht 

zou volgens bewoners nog uit moeten gaan 

naar de bereikbaarheid van zorgdiensten. Het 

gezondheidscentrum is centraal gelegen maar 

niet vanuit alle delen van de wijk goed bereikbaar, 

mede doordat de buslijnen niet in deze delen 

komen. Huisartsen zijn volgens de bewoners niet 

geneigd huisbezoeken af te leggen, waardoor 

men hier moeilijkheden bij ervaart. 

Naast de algemene conclusies uit het kwalitatieve 
onderzoek is door de bewoners van alle wijken nog een 
aantal concrete verbeterpunten aangedragen. Veruit 
de meeste opmerkingen van de respondenten hadden 
betrekking op elementen in de fysieke buitenruimte, 
omdat het overwinnen van obstakels voor ouderen 
met een mobiliteitsbeperking erg moeilijk is. In deze 
paragraaf worden enkele veelgenoemde knelpunten 
aangegeven. 

Voetpad rondom de Ringvaartplas

Respondenten geven aan graag gebruik te maken 
van de buitenruimte. Velen maken dagelijks een 
wandeling om een frisse neus te halen. Het gebied 
rondom de Ringvaartplas leent zich hier goed voor. 
Er zijn wandelpaden waardoor men niet op de weg 
hoeft te lopen en de afstand is voor veel ouderen niet 
te lang. Bewoners geven tijdens de bijeenkomst aan 
dat de paden in de winter of in perioden met veel 
regen vaak moeilijk begaanbaar zijn. Niet alle paden 
zijn verhard en met een rollator is het dan moeilijk te 
bewandelen. 

Bankjes

Een wandeling door de wijk is voor een aantal 
ouderen een fysiek zware opgave. Zij geven aan graag 
een moment van rust te willen houden tijdens deze 
wandelingen. Langs de paden die de bewoners tijdens 
de dagelijkse wandelingen gebruiken zijn volgens 
de respondenten op dit moment te weinig bankjes 
aanwezig. Men zou graag zien dat er meer bankjes 
komen langs het pad rondom de Ringvaartplas en 
langs de Ringvaartweg. Het heeft de voorkeur van 
bewoners om deze bankjes aan de kant van de weg te 
plaatsen zodat deze voor hen goed bereikbaar zijn en 
tegelijkertijd goed in het zicht liggen in verband met 
veiligheid. Ditzelfde geldt voor het gebied rondom de 
Kralingseweg, waar ouderen ook vaak wandelen. 

Route naar Gezondheidscentrum Fydok | bron: Veldacademie

Pad langs de  Ringvaartplas | bron: Panoramio (robertvdven) 
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Activiteitencentrum Zjaak

De ingang van het activiteitencentrum Zjaak is 
gelegen aan de Maria Wesselingstraat. In het pand 
zijn verschillende organisaties te vinden die een breed 
aanbod aan activiteiten verzorgen. De ingang van het 
pand heeft een enkele deur die te openen is met een 
deurklink. Deze deur is voor veel bewoners zwaar 
en moeilijk te openen. Zeker wanneer men met een 
rollator loopt is het lastig om zelfstandig de deur te 
openen. Vervolgens moet men ook nog een andere 
deur door om in het centrum te komen. Bewoners 
vinden het jammer dat deze deur voor hen zo moeilijk 
te bedienen is en zouden hierin graag verbetering 
zien. 

Bankjes gewenst langs Ringvaartplas | bron: Veldacademie

Ingangen activiteitencentrum Zjaak | bron: Veldacademie
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Prinsenland; ankerpunten en hoofdroutes
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3.4    ANKERPUNTEN

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.
 

(1)  Winkelcluster Mia van IJperenplein
(2)  Cluster Klapwiek
(3)  Winkelcluster Kralingseweg
(4)  Cluster Prinsenhof 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Prinsenland; ankerpunten, hoofdroutes, wonen en huisartsenposten
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WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven.

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.
 

(1)  Winkelcluster Mia van IJperenplein
(2)  Cluster Klapwiek
(3)  Winkelcluster Kralingseweg
(4)  Cluster Prinsenhof 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

3
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ANKERPUNTEN PRINSENLAND 

Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

Cluster Mia van IJperenpleinn (1)

Het belangrijkste winkelcluster in de wijk is gelegen 
aan het Mia van IJperenplein. Hier vindt men voor 
de dagelijkse boodschappen een grote supermarkt, 
een slijterij, een slager en een viswinkel. In het cluster 
is tevens een kapper, een drogist, een bloemist en 
een warenhuis aanwezig. In de boekhandel is een 
postservicepunt gevestigd waar ook geld kan worden 
opgenomen. Tevens zijn er aan de rand van het 
winkelcentrum nog geldautomaat te vinden bij de daar 
aanwezige bank. Tegenover het winkelcentrum ligt 
activiteitencentrum Zjaak, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor verschillende doelgroepen en als 
ontmoetingspunt voor ouderen fungeert. Het plein is 
bereikbaar met de bus die Het Lage Land en een groot 
stuk van de wijk ontsluit. 

Aan de Nancy Zeelenbergsingel, aan de overzijde van 
het Mia van IJperenplein, ligt het gezondheidscentrum 
van de wijk, Fydok, waar verschillende zorgaanbieders 
gevestigd zijn. Er bevinden zich drie huisartsen,  
verschillende psychologen, een verloskundige en een 
fysiotherapiepraktijk. Bovendien kan hier dagelijks 
bloed worden geprikt bij Star (Gezondheidscentrum 
Fydok 2011). 

Cluster De Klapwiek (2)

Ook het enige wooncomplex voor senioren bevindt 
zich aan de Nancy Zelenbergsingel. Serviceflat 
De Klapwiek bestaat uit 228 appartementen voor 
bewoners van 55 jaar of ouder die behoefte hebben 
aan een toegankelijke woning en voorzieningen 
binnenshuis. De serviceflat beschikt dan ook over een 
wasserette, een restaurant en een gemeenschappelijke 
ruimte voor activiteiten. Tegenover de serviceflat, 
aan de Marie van Eijsden-Vinkstraat, is een aantal 
zorgaanbieders in verschillende panden gehuisvest. 
Zo bevindt zich hier een grote tandheelkundige 
praktijk, een apotheek en een fysiotherapiepraktijk. 
Deze panden zijn toegankelijk voor rolstoelen en 
de behandelkamers in de tandheelkundige praktijk 
bevinden zich op de begane grond. Aan beide kanten 
van het cluster zijn speeltuintjes voor kinderen te 
vinden. Ook dit cluster kan met de bus worden bereikt. 

Cluster Jacques Duthillweg (3)

Een tweede winkelcluster bevindt zich tussen de 
Jacques Duthillweg en de Kralingseweg, in de 
buurt van metrostation Schenkel. In dit cluster is 
een grote supermarkt gevestigd voor de dagelijkse 
boodschappen. Meer specialistische producten 
vindt men er ook, bijvoorbeeld in de rijwielzaak of de 

Winkelcentrum Prinsenland aan het Maria van IJpperenplein; 
bron: Veldacademie Serviceflat de Klapwiek | bron: Google maps (juni 2008)  
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bloemenwinkel. Er zijn bovendien een kapper en een 
sportschool gevestigd. Het metrostation Schenkel 
is ook voor de bus de dichtstbijzijnde aansluiting op 
het openbaar vervoer en ligt op 400 meter van het 
winkelcluster.

Cluster Prinsenhof (4)

In het cluster Prinsenhof bevinden zich voorzieningen 
die te maken hebben met de vrijetijdsbesteding 
van ouderen. Prinsenhof is een activiteitencentrum 
waar verschillen activiteiten worden aangeboden 
die speciaal bedoeld zijn voor senioren. Zo zijn 
er beweegactiviteiten en creatieve activiteiten. 
Ook zijn er verschillende zorgverstrekkers in het 
activiteitencentrum aanwezig. In hetzelfde cluster is 
ook een zwembad gevestigd waar ouderen terecht 
kunnen voor zwemlessen en cursussen.  

Cluster Jacques Duthillweg; bron:Veldacademie

Gezondheidscentrum Fydok, 2011. Gezondheidscentrum Fydok. 
Gezondheidscentrum Fydok.

63Veldacademie Prinsenland



Prinsenland; wonen en openbaar vervoer
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3.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER

Seniorencomplexen

In de wijk Prinsenland is er slechts één serviceflat 
gevestigd; De Klapwiek, gevestigd aan de 
Nancy Zeelenbergsingel. In deze flat zijn 143 
tweekamerwoningen en 85 driekamerwoningen 
ondergebracht die ieder beschikken over een 24-uurs 
alarm. Daarnaast zijn er enkele logeerkamers, is er de 
mogelijkheid scootmobiels in een daarvoor bestemde 
ruimte te parkeren en is er een gemeenschappelijke 
ruimte. Bovendien is er een wasservice en een 
huismeester aanwezig (Stichting Ouderenhuisvesting 
Rotterdam 2011).

Niet-gelabelde woningen

Veel ouderen wonen in niet-gelabelde woningen. 
Concentraties ouderen bevinden zich voornamelijk 
in de hoogbouwflats in de wijk. De flats waar veel 
ouderen wonen bevinden zich onder andere aan de 
Lieftinkplaats, waar bewonersgroepen actief zijn en 
aan de Maria Wesselingstraat. Daarnaast wonen ook 
ouderen in appartementen aan de Jacques Duthilweg, 
met uitzicht over de Ringvaartplas. Een laatste 
concentratie van oudere bewoners bevindt zich in de 
sterflats die in het Noord-Westen van de wijk liggen. 

Openbaar vervoer

In de wijk Prinsenland zijn twee metrostations 
gevestigd: Metrostation Schenkel en Metrostation 
Prinsenlaan. Hiervandaan kan men met de metro 
richting treinstation Rotterdam Alexander of naar het 
centrum van de stad. Ook lopen er twee buslijnen 
door de wijk. Lijn 37 rijdt tussen Het Lage Land 
en Capelle aan den IJssel en gaat door het oosten 
van Prinsenland waarbij onder meer metrostation 
Schenkel wordt aangedaan. De meeste haltes op 
deze route hebben ofwel een verhoogd perron of een 
elektrische uitschuifplaat zodat de bus toegankelijk 
is (RET 2009). Buslijn 36 vormt de verbinding tussen 
Prinsenland en Het Lage Land en rijdt langs het 
westen van de wijk. Deze lijn is volgens de informatie 
van de RET niet toegankelijk voor mensen die slecht 
ter been zijn (RET 2009). 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Prinsenland; woonomgeving, participatie & welzijn en openbaar vervoer
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INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

In het midden van de wijk liggen het Prinsenpark (1) 
en een begraafplaats. Het park kent verschillende 
speelplaatsen en vormt een verbinding met Het Lage 
Land. Ook lopen er verschillende fietspaden door dit 
gebied. Speelplaatsen voor kinderen en een aantal 
voetbalveldjes zijn ook elders in de wijk te vinden. 
Andere wandelgebieden zijn het groen rondom de 
Ringvaartplas (2) en recreatiegebied het Kralingse Bos  
(3) aan de andere kant van de A16 waar verschillende 
horecagelegenheden gevestigd zijn. 

Buurthuizen en buurtnetwerk

In de wijk is activiteitencentrum Zjaak (4) aan de 
Maria Wesselingstraat gevestigd. Hier worden 
verschillende activiteiten georganiseerd waaronder 
een restaurantavond en bijeenkomsten voor senioren. 
Bovendien kunnen kinderen uit de buurt hier terecht 
voor activiteiten. Naast de ontmoetingsplek in het 
activiteitencentrum Zjaak is er activiteitencentrum 
Prinsenhof (5) in de wijk gevestigd. Hier worden 
activiteiten georganiseerd en is het mogelijk om een 
warme maaltijd te nuttigen. Er is geen bibliotheek in 
de wijk aanwezig.

Sportaccommodaties en verenigingen

Aan het Bramanteplein (6) bevindt zich een zwembad 
dat van dinsdag tot zondag geopend is. Hier worden 
tevens zwemactiviteiten voor senioren georganiseerd. 
Daarnaast zijn er niet veel beweegactiviteiten voor 
ouderen. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Prinsenland; commerciele voorzieningen, gezondheid & hulpverlening en openbaar vervoer
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INVENTARISATIE ZORG EN SERVICE

Zorgvoorzieningen

Tegenover het Mia van IJperenplein bevindt 
zich gezondheidscentrum Fydok (1). In dit 
gezondheidscentrum zijn verschillende 
zorgaanbieders aanwezig, waaronder drie 
huisartsen, psychologen, een verloskundige en een 
fysiotherapiepraktijk. Ook kan hier dagelijks bloed 
worden geprikt bij Star (Gezondheidscentrum Fydok 
2011). 

Op verschillende locaties in de wijk zijn 
gespecialiseerde zorgaanbieders te vinden en 
daarnaast bevindt zich een zorgcluster aan de Marie 
van Eijsden-Vinkstraat  (2) en de Bramantestraat (3). 
Opvallend is het geringe aantal huisartsen in de wijk. 
Naast de huisartsen in het gezondheidscentrum is er 
slechts één andere huisarts in de wijk gevestigd. 

Winkelcluster Mia van IJperenplein

De dagelijkse boodschappen kunnen bewoners op 
twee verschillende plaatsen binnen de wijk doen. Het 
eerste voorzieningencluster bevindt zich op het Mia 
van IJperenplein (4). Hier zijn verschillende winkels 
gevestigd, waaronder een supermarkt, die voorzien 
in dagelijkse behoeften. Men kan hier tevens terecht 
in de brasserie of een bezoek brengen aan de kapper. 
Ook zijn er enkele financiële diensten aanwezig. Het 
postkantoorservicepunt is nu nog gevestigd in de 
boekhandel maar zal binnenkort verdwijnen. 

Winkelcluster Jacques Dutilhweg

Een tweede voorzieningencluster bevindt zich tussen 
de Jacques Dutilhweg en de Kralingseweg (5). Ook hier 
is een supermarkt gevestigd evenals een sportschool, 
een kapper en een fietsenwinkel. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Prinsenland; toekomstige ontwikkelingen
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Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen
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 Contextdata Vreewijk
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4.1    INTRODUCTIE

Vreewijk is een bekend voorbeeld van een als tuin-

dorp ontworpen wijk en is gelegen in de Deelge-

meente Feijenoord. 

Ten opzichte van andere wijken in de deelgemeente 
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Identiteit

De wijk kenmerkt zich daarom door een klassieke 
dorpse uitstraling met veel groen en vooroorlogse 
woningen. Vanwege de cultuurhistorische waarde 

van de stedenbouwkundige opzet is in 2009 de 
status van beschermd stadsgezicht aangevraagd 
(Deelgemeente Feijenoord 2010, p.11–13). 
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Leefbaarheid
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4.2    BEWONERS 

Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1) Woonzorgcentrum Simeon en Anna 
(2) Beukenhorst
(3) Colosseumweg  
(4) ‘t Slag 
(5)  De Brink  
(6)  Het Witte Paard 
(7)  Buurthuis De Klup

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

2
3
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BEWONERS VREEWIJK 

Het kwalitatieve onderzoek is in alle wijken op 

eenzelfde manier uitgevoerd. Daarbij zijn telkens 

twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij bewoners gevraagd is hoe toegankelijk 

zij hun wijk achten met betrekking tot wonen en 

openbaar vervoer, wijk en vrije tijd en zorg en 

service. De resultaten zijn samengevat op basis van 

gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens 

deze bijeenkomsten is de bewoners een kaart van 

de wijk getoond, waarop zij konden aangeven 

welke delen van de wijk goed functioneren qua 

toegankelijkheid en welke verbeterpunten er in 

de wijk nog te benoemen zijn.

In Vreewijk is op twee verschillende momenten met 
senioren uit de wijk gesproken. De eerste bijeenkomst 
vond plaats in Atomium, waarbij zowel bewoners als 
professionals uit de wijk aanwezig waren. Een tweede 
bijeenkomst vond plaats in De Beukenhorst, een 
wooncomplex met 55+woning aan de Beukendaal. 
Hier waren 15 van de daar woonachtige senioren bij 
aanwezig. Omdat Atomium en De Beukenhorst aan 
verschillende kanten van de wijk gelegen zijn geeft 
de verzamelde informatie een gedifferentieerd beeld 
van de wijk.  

WONEN EN OPENBAAR VEROVER

Gebruik

Tijdens de bewonersbijeenkomsten geven de 
respondenten aan dat zij vaak al geruime tijd in Vreewijk 
wonen. Zij voelen zich sterk verbonden met de wijk 
en willen dan ook niet weg. Ouderenhuisvesting is in 
de wijk wel aanwezig, maar daarbij zijn vooral de 55+ 
woningen goed vertegenwoordigd. Voor wie meer 
zorg nodig heeft is er enkel Woonzorgcentrum Simeon 
& Anna. Dit wordt door de bewoners als te weinig 
ingeschat. 

Aan de Beukendaal zijn 165 seniorenwoningen in beheer 
van woningcorporatie Havensteder. De corporatie 
heeft de afgelopen jaren verbeteringen aangebracht in 
deze woningen, het zogenaamde ‘opplussen’. Niet alle 
verbeteringen zijn goed ontvangen door de bewoners. 
Een voorbeeld daarvan zijn de drangers die op de 
deuren naar de fietsenstalling zijn geplaatst. Deze zijn 
voor veel bewoners te zwaar waardoor zij met hun fiets 
moeilijk het pand binnenkomen of kunnen verlaten. 

De scootmobielstalling is voor veel bewoners 
een pluspunt, maar heeft ook tot gevolg dat voor 
bewoners die gebruik maken van de fiets minder 
ruimte is om te stallen en te manoeuvreren. Ook wordt 
genoemd dat de galerij op de bovenste etage van het 
wooncomplex snel glad wordt bij regen en sneeuw 
omdat deze niet overdekt is. Ook is de drempel van de 
woning ten opzichte van de galerij te hoog waardoor 
bewoners hun rollator moeten optillen om binnen 
te komen. Met een volle mand boodschappen is dit 
voor veel bewoners niet te doen. Ook maken steeds 
meer bewoners gebruik van een elektrische fiets, 
maar kunnen deze niet kwijt in de fietsenstalling 
omdat ze hem daar niet op kunnen laden. Ze zien zich 
genoodzaakt de fiets in de gang te parkeren. 

Bereikbaarheid

Net als in andere wijken liggen ook in Vreewijk de 
seniorencomplexen aan de rand van de wijk. Bewoners 
geven aan dat zij de situering van de woningen niet 
logisch vinden, omdat de meeste voorzieningen in 
het midden van de wijk of richting de wijk Bloemhof 
liggen. Graag zouden zij zien dat de wooncomplexen 
in de buurt liggen van voorzieningenclusters met 
onder andere winkels. 

Leefbaarheid

Rondom De Beukenhorst  ervaren de bewoners 
overlast van hangjongeren. Deze jongeren maken 
ook gebruik van het tuinmeubilair in de tuin die bij de 
gemeenschappelijke ruimte hoort. Bewoners vinden 
dit geen prettig idee. Ook brengen de jongeren 
vervuiling met zich mee. Ze laten lege wietzakjes en 
blikjes achter. De tuinen die behoren tot de woningen 

Parkeerplaatsen voor de ver van voorzieningen gelegen woningen 
van 55-plussers van de Beukenhorst  | bron: Veldacademie
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op de begane grond hebben een gemeenschappelijk 
achterpad, waar regelmatig jongeren door lopen. 
Dit geeft bewoners een onveilig gevoel. Tijdens 
de bewonersbijeenkomst blijkt dat er al bij veel 
woningen is ingebroken. De meeste bewoners durven 
hun woning niet meer te verlaten wanneer het donker 
is. Ook is er sprake van vandalisme en diefstal, onder 
meer uit de gemeenschappelijke portieken waar 
bewoners planten neerzetten. Ook door het ingooien 
van ramen voelen bewoners zich vaak niet veilig in 
hun eigen huis. 

VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Gebruik

Bewoners maken graag een ommetje om een frisse 
neus te halen. Aan de oostelijke kant van de wijk 
bevindt zich een groenstrook langs de Colosseumweg. 
Hiervan wordt echter door de bewoners geen gebruik 
gemaakt omdat andere mensen (gezinnen) al 
gebruikmaken van het park door er onder andere te 
picknicken. De ouderen voelen zich hierdoor niet vrij 
om van het park gebruik te maken. Het Zuiderpark is 
voor veel bewoners te ver weg en men voelt zich hier 
niet altijd veilig. Wanneer men gebruik maakt van een 
scootmobiel wordt de actieradius groter en worden er 
meer parken en groengebieden bezocht.

Over de stoepen in de gehele wijk hebben bewoners 
niet veel opmerkingen. Wel is de stoep langs de 
Beukendaal een probleem voor veel bewoners. 
Omdat de stoepen zijn opgehoogd ter plaatse van 

de entrees is de stoep niet gelijk. Deze ongelijkheden 
zijn niet altijd goed zichtbaar, vooral in het donker of 
wanneer het gesneeuwd heeft.

Bereikbaarheid

De oudere inwoners van Vreewijk maken het liefst 
gebruik van de tram. De trams die door Vreewijk 
rijden zijn lijn 2, lijn 20 en lijn 25. Bewoners geven 
aan dat zij het liefst gebruik maken van trams met 
een lage instap, die toegankelijk zijn voor rollators en 
rolstoelen. Ook wanneer men nog geen gebruik maakt 
van een rollator kan de hoge instap met enkele treden 
voor moeilijkheden zorgen. De rolstoeltoegankelijke 
trams rijden op lijn 25 en een enkele keer op lijn 20. 
Wanneer deze trams op lijn 20 rijden is niet bekend. 
Wie vanaf de oostelijke kant van Vreewijk naar het 
centrum van de stad wil, moet dus wachten op een 
toegankelijke tram. De oudere reizigers vinden dit 
erg storend. Ook het feit dat er enkel trams met een 

Fietsen en scootmobiels worden langs de huizen van de 
Beukenhorst geparkeerd wegens ruimtegebrek | bron: 
Veldacademie

Bereikbaarheid van de Groenezoom bron: Veldacademie

De stoep langs de huizen van de Beukenhorst is ongelijk | bron: 
Veldacademie
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hoge instap rijden op de populaire lijn 2, die langs 
verschillende winkels komt, is voor veel ouderen 
een doorn in het oog. Ook geven bewoners van De 
Beukenhorst aan dat zij zich niet altijd veilig voelen 
wanneer zij reizen met lijn 2 omdat zich verschillende 
incidenten hebben voorgedaan. Op hulp van de 
conducteur, bijvoorbeeld bij het aanspreken van 
blowende jongeren of wanneer passagiers worden 
uitgescholden, kan men niet altijd rekenen. 

Bewoners realiseren zich dat zij niet positief zijn 
over het openbaar vervoer. Zij geven aan dat zij erg 
afhankelijk zijn van deze manier van reizen en graag 
zouden zien dat het openbaar vervoer meer zou 
aansluiten bij hun behoefte. 

Leefbaarheid

Vanuit verschillende hoeken geven bewoners aan dat 
zij zich niet veilig voelen in hun eigen wijk. Ze scharen 
zichzelf onder de kwetsbare ouderen die gemakkelijk 
slachtoffer worden van beroving. De meeste bewoners 
durven ’s avonds niet meer de straat op. Als zij ’s avonds 
thuis komen blijven zij in hun auto zitten wachten totdat 
er geen jongeren meer in hun straat te zien zijn, dan 
pas durven zij hun eigen huis binnen te gaan. De sfeer 
is de afgelopen jaren veranderd. Van de oorspronkelijke 
dorpssfeer die behoorde tot het tuindorpconcept 
van Vreewijk is weinig meer over, tot spijt van de 
wijkbewoners die al lang in de wijk wonen. 

Op enkele plekken in de wijk is het niet goed 
gesteld met de verkeersveiligheid. Meestal betreft 
dit onoverzichtelijke locaties waar verschillende 
verkeersstromen samenkomen. In de wijk doen zich 
op verschillende plaatsen dit soort situaties voor. Op 
de kruising van de Groenezoom en de Beukendaal 
bijvoorbeeld komen wandelaars, fietsers, automobilisten 
en de tram samen, waarbij er op de grote kruising zes 
richtingen op kan worden gegaan. Vooral ouderen die 
op de fiets zijn vinden dit een onveilig verkeerspunt 
omdat zij geen goed overzicht kunnen bewaren bij het 
oversteken. 

Een ander punt dat volgens bewoners onveilig is, is de 
kruising van de Bree met de Groene Hilledijk. Voor fietsers 
leidt dit kruispunt vaak tot onveilige verkeerssituaties 
omdat het fietspad bijna niet wordt gescheiden van de 
autobaan en auto’s gemakkelijk het fietspad oprijden. 

ZORG EN SERVICE

Gebruik

De aanwezige zorgdiensten in de wijk voldoen in 
de huidige status aan de wensen van de bewoners. 
In Vreewijk zijn bewoners enthousiast over de 
thuiszorginstelling Buurtzorg. Men vindt het prettig 
om in hun thuissituatie geholpen te worden. Vooral 
de ondersteuning bij het lezen van belangrijke 
brieven en het aanvragen van voorzieningen is bij 
veel ouderen welkom. 

Bereikbaarheid

Huisartsen zijn over het algemeen op loopafstand te 
vinden. Bewoners van De Beukenhorst vinden het 
jammer dat een aantal zorgdiensten bij hen uit de 
buurt gaat verhuizen naar ’t Slag, omdat dit een stukje 
verder ligt. De bezorgdienst van de apotheek wordt 
veelvuldig gebruikt.

Bewoners die minder goed ter been zijn maar nog wel 
zelfstandig wonen maken veel gebruik van Vervoer 
op Maat. Uit gesprekken blijkt dat zij vaak één keer 

Groen aan de Lede | bron: Google maps (juni 2009)

Huisartsenpraktijk Breeplein  | bron: Veldacademie
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per week gebruik maken van deze voorziening. 
Zij gebruiken dit dat vooral om boodschappen te 
gaan doen bij de supermarkt maar ook om eens op 
een andere plek te gaan winkelen, bijvoorbeeld in 
Keizerswaard of op het winkelcentrum Zuidplein. 

Leefbaarheid

Bewoners bezoeken activiteiten op verschillende 
locaties in de wijk. Het liefst doen ze dit zo dicht 
mogelijk bij huis. Wie verder moet reizen maakt graag 
gebruik van Vervoer op Maat. Opvallend is het verschil 
tussen bezoekers van De Brink en Het Witte Paard. 
Bezoekers kiezen het buurthuis waar zij activiteiten 
bezoeken uit op basis van hun achtergrond, zoals 
politieke kleur of religie. Het Witte Paard was tijdens 
een groot deel van het onderzoek gesloten voor 
restauratie. Bewoners gaven aan wel weer graag 
gebruik te willen gaan maken van de faciliteiten 
zoals het restaurant. In De Brink en Buurthuis de 
Klup worden ook activiteiten georganiseerd waar 
bewoners graag aan meedoen. Vooral bingo is in 
trek. De vrijwilligers die activiteiten organiseren in De 
Beukenhorst zien echter tot hun spijt dat de animo 
voor activiteiten steeds verder terugloopt. 

Buurthuis de Klup; bron:Veldacademie

Thuiszorg ‘t Slag | bron: Veldacademie
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4.3    VERBETERPUNTEN 

Bewoners van Vreewijk voelen zich sterk 

verbonden met hun wijk en waarderen de opzet 

als Tuindorp. Pluspunten zijn de zorg in de 

wijk en de vele activiteitencentra. De meeste 

bewoners hebben aangegeven geregeld mee 

te doen aan de activiteiten die in deze centra 

worden georganiseerd, maar zij gaan ook wel naar 

activiteitencentra buiten de wijk. Wat opvalt is de 

hoge mate van mobiliteit van veel bewoners. Van 

de tram en bus wordt veel gebruik gemaakt en men 

geeft aan hier absoluut niet zonder te kunnen. Wel 

maken veel ouderen zich zorgen over de toekomst. 

Zij zijn bang binnen korte tijd niet meer met de 

trams te kunnen reizen omdat deze een hoge 

instap hebben. Ook de veiligheidsbeleving laat bij 

veel bewoners te wensen over. De meeste ouderen 

die bij de bewonersbijeenkomsten aanwezig 

waren durven ’s avonds niet meer naar buiten 

omdat zij bang zijn overvallen te worden. 

Op basis van de interviews kunnen een aantal concrete 
verbeterpunten in de wijk aangewezen worden. 
Veruit de meeste opmerkingen van bewoners hebben 
betrekking op de toegankelijkheid van de stoep. De 
meeste ouderen hebben moeite met het overwinnen 
van obstakels. Veel bewoners zijn bang te struikelen of 
uit te glijden omdat valincidenten op hogere leeftijd 
de oorzaak kunnen zijn voor ziekenhuisopname of 
invaliditeit.

Kruispunt Beukendaal / Frankendaal richting 

de Groenezoom

Een kwart van alle inwoners in Vreewijk heeft last 
van Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup of een 
knie (GGD-Rotterdam Rijnmond 2011). Deze mensen 
maken daarom vaak gebruik van loopondersteuning 
en zijn hierdoor afhankelijk van een goed toegankelijk 
wegennet in de wijk. Sommige situaties vormen een 
grote barrière. Een kenmerkend voorbeeld is de 
kruising van de Beukendaal met de Groene Zoom. Veel 
ouderen die in wooncomplex de Beukenhorst wonen 
moeten dit kruispunt oversteken om op de Groene 
Zoom te komen, waar zij boodschappen kunnen 
doen. Op dit kruispunt komen een drukke autoweg, 
een fietspad, voetpad en trambaan bij elkaar. Voor 
ouderen die minder mobiel zijn en soms ook een 
beperkt zicht hebben is dat zeer onoverzichtelijk. Ook 
voor ouderen die gebruik maken van de (elektrische) 

fiets is dit kruispunt lastig te overbruggen. Omdat 
men op veel verschillende wegen moet letten om 
vanaf de Groenezoom de Beukendaal te volgen zorgt 
dit vaak voor gevaarlijke verkeerssituaties. 

Hangjongeren

Iets meer dan één op de tien inwoners van Vreewijk 
is tussen de 10 en de 19 jaar oud. Ondanks de 
investeringen in het onderwijs heeft bijna de helft 
van de jongeren tussen de 17 en 22 jaar in deze wijk 
nog geen startkwalificatie  (Gemeente Rotterdam - 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek 2011). 

Bewoners geven aan veel overlast te ervaren van 
jongeren die in de buurt van hun huizen rondhangen. 
De ouderen voelen zich hierdoor niet veilig en zijn bang 
dat de jongeren hen lastig zullen vallen. Veel bewoners 
hebben al situaties meegemaakt waarbij zij zich onveilig 
voelden. Zo is er bij meerdere bewoners ingebroken of 
zijn er vernielingen gepleegd aan de woning of tuin. Ook 
worden de gemeenschappelijke tuinen ’s nachts vaak 
als hangplek gebruikt, al dan niet onder het genot van 
een joint. Ook komt het geregeld voor dat de ouderen 
slachtoffer zijn van scheldpartijen. Dit alles zorgt ervoor 
dat de meeste bewoners ’s avonds na het donker liever 
niet meer naar buiten gaan. Wanneer zij wel met de auto 
weg zijn geweest wachten ze vaak met uitstappen en 
naar de voordeur lopen totdat de jongeren weg zijn. 
Locaties waar de hangjongeren het meest concreet een 
probleem vormen zijn de dalenbuurten en de tuinen 
van de bewoners aan de Beukendaal. 

Kruising Beukendaal-Groenezoom | bron: Veldacademie 

1 Dat betekent dat zij (nog) geen diploma op het niveau 
havo/vwo-, mbo-niveau 2 of hoger hebben+:��������;$������<�
=����������>�����������?��������&)@@B.
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Stoepen

De Beukendaal en de Groenezoom zijn twee wegen 
die door heel veel ouderen worden gebruikt. Wegens 
verzakking lopen de stoepen langs deze wegen vaak 
schuin. Ze zijn enkel opgehoogd bij de voordeuren 
van woningen. Wanneer er sneeuw ligt is het slecht 
te zien waar deze ophogingen zich precies bevinden. 
Ouderen geven aan dan bang te zijn om te vallen. Ook 
de zogenaamde antislip-tegels worden in de winter 
juist erg glad en gevaarlijk. Prioriteit bij het strooien 
van zout op deze voor ouderen belangrijke route zou 
een oplossing kunnen zijn. 

Geldopnamepunt 

Om contant geld op te kunnen nemen moeten 
bewoners van Vreewijk vaak een flinke afstand 
afleggen. Er zijn in de wijk twee geldautomaten 
aanwezig, waarvan zich er één binnen bevindt. 
Wanneer ouderen bij een buitenautomaat geld 
opnemen voelen zij zich vaak erg kwetsbaar. Een 
automaat in een supermarkt is voor veel ouderen al 
beter dan een buitenautomaat maar het liefst zien zij 
een geldautomaat in een bankservicepunt. 

Verzakkingen, onduidelijke overgangen en obstakels maken de 
stoep moeilijk begaanbaar | bron: Veldacademie 

Geldopnamepunt aan de Groene Hilledijk; 
bron: Google maps (juli 2008) 
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4.4    ANKERPUNTEN

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.

(1) Beukendaal 
(2) Groenezoom 
(3) De Brink 
(4) Groene Hilledijk 
(5) Simeon en Anna 
(6) Buurthuis De Klup

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven.

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.

(1) Beukendaal 
(2) Groenezoom 
(3) De Brink 
(4) Groene Hilledijk 
(5) Simeon en Anna 
(6) Buurthuis De Klup

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

1
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ANKERPUNTEN VREEWIJK 

Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

Beukendaal (1)

De Beukendaal is een drukke doorgaande weg aan 
de rand van Vreewijk die de verbinding vormt tussen 
de wijken Lombardijen en Feijenoord. Er loopt een 
trambaan met twee haltes langs de Beukendaal, die 
door meerdere tramlijnen wordt gebruikt. Aan deze 
weg bevindt zich wooncomplex De Beukenhorst met 
165 seniorenwoningen. Daarnaast is in het complex 
een gemeenschappelijke ruimte waar activiteiten 
worden georganiseerd voor zowel bewoners als 
buurtbewoners. Er is onder andere een educatief 
centrum waar ook computerlessen worden gegeven. 
De organisatie van de activiteiten is in handen van de 
bewoners zelf.

Groenezoom (2)

Het belangrijkste winkelcluster van de wijk bevindt 
zich aan de Groenezoom. Hier zijn verschillende 
winkels en voorzieningen te vinden, met name 
voor de dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn 
er verschillende financiële dienstverleners en is er 
een geldopnamepunt aanwezig in de supermarkt. 
Ouderen maken graag gebruik van zowel de 
supermarkt als de geldautomaat. Aan de Groenezoom 
is voldoende parkeergelegenheid en de winkels zijn 
goed toegankelijk. Voor de winkels liggen brede 
stoepen die goed begaanbaar zijn.  

De Brink (3)

Aan de Dreef ligt Wijkcentrum De Brink. In dit 
wijkcentrum worden activiteiten georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen. Zo worden er dagelijks 
beweegactiviteiten georganiseerd zoals yoga en 
recreatiegym. Ook zijn er meerdere dagen per week 
specifieke activiteiten voor ouderen, waaronder 
sjoelen en koersbal, of kan men in het wijkcentrum 
terecht om bloed te laten prikken. In De Brink worden 
tevens activiteiten voor jongeren en kinderen 
georganiseerd en bevindt zich een kinderdagverblijf. 
De toegankelijkheid van het wijkcentrum is redelijk. 
De deuren zijn zwaar en voor de entree liggen 
stoeptegels scheef.

Groenezoom | bron: Veldacademie 

De Beukhorst aan de Beukendaal | bron: Veldacademie 
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Groene Hilledijk (4)

De Groene Hilledijk loopt voor een deel door de 
wijk Vreewijk. Het andere deel van deze lange weg 
loopt door de aangrenzende wijk Bloemhof. Aan 
de Groene Hilledijk liggen verschillende winkels en 
voorzieningen, die in Vreewijk voornamelijk aan de 
zorg gerelateerd zijn. Zo bevindt er zich een apotheek, 
een tandarts en verschillende fysiotherapeuten. In 
het eerste kwartaal van 2012 staat de oplevering 
van multifunctioneel centrum ’t Slag gepland. In 
dit centrum worden verschillende voorzieningen 
opgenomen, waaronder het Gezondheidscentrum 
Randweg, dat nu nog net buiten de wijk ligt. 

Simeon & Anna (5)

Een ander seniorencomplex waar activiteiten 
worden georganiseerd voor zowel bewoners als 
buurtbewoners is Simeon en Anna. Deze activiteiten 
spreken ouderen zeer aan. Zo is er een internetcafé 
waar computerles wordt gegeven, kan er iedere 
week een kerkdienst worden bijgewoond en is er een 
restaurant waar zowel koude als warme maaltijden 
geserveerd worden. Ook kan men hier terecht voor 
zorg, bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut en zijn er 
beweegactiviteiten zoals gymnastiek en fitness. 
In de nabijheid van dit ankerpunt bevindt zich 
winkelcentrum Zuidplein met een groot aanbod 
winkels. Vlak naast het ankerpunt bevindt zich het 
Ikaziaziekenhuis. 

Simeon & Anna | bron: Google maps (juni 2009) 

Wijkcentrum De Brink | bron: Veldacademie 

Multifunctioneel centrum ‘t Slag, met op de achtergrond Thuiszorg 
Rotterdam | bron: Veldacademie 
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4.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER

Woonzorgcentra

Aan de Strevelsweg is Woonzorgcentrum Simeon en 
Anna gelegen, een wooncomplex voor senioren met 
in totaal 265 appartementen. Hier wonen ouderen 
die intensieve verzorging en begeleiding nodig 
hebben (Laurens 2011). Aanvullende voorzieningen 
in dit centrum zijn onder meer een fitnessruimte, een 
restaurant, een fysiotherapeut en een pedicure. Ook 
is er een winkeltje voor dagelijkse boodschappen 
aanwezig. De activiteiten die voor bewoners 
georganiseerd worden staan ook open voor 
buurtbewoners. Naast deze voorzieningen biedt het 
zorgcentrum ook een programma voor dagverzorging 
voor senioren en is er enkele keren per week een 
inloop voor Antilliaanse ouderen. 

Seniorencomplexen

Bijna alle 55+woningen in de wijk zijn eigendom van 
woningcorporatie Havensteder. De wooncomplexen 
De Beukenhorst, Woongroep Zonalom, Enkpunt, 
Groeneveld en Vinkenbaan Vaan beschikken 
doorgaans over een gemeenschappelijke ruimte 
waar activiteiten georganiseerd kunnen worden 
door bewoners. Al deze woningen zijn toegankelijk 
en geschikt voor bewoners met een lichte fysieke 
beperking. Wooncentrum Prinsenhof is eigendom 
van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en 
wordt geëxploiteerd door Zorggroep Rijnmond. In dit 
wooncomplex is onder andere een huismeester en 
een gemeenschappelijke ruimte aanwezig. 

Openbaar Vervoer

Er liggen drie tramlijnen door de wijk, waarvan er 
twee richting het centrum van de stad gaan en één 
op Rotterdam-Zuid blijft. Lijn 25 naar Schiebroek is als 
enige rolstoeltoegankelijk. Op de andere twee lijnen 
rijden oude voertuigen met een hoge instap. Ook 
rijden er verschillende bussen door de wijk. Sinds de 
wijziging in de dienstregeling van de RET rijden er nog 
twee buslijnen, voorheen waren dit er vijf. Met de bus 
kan onder andere het Zuidplein worden bereikt. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

91Veldacademie Vreewijk



Vreewijk; woonomgeving, participatie & welzijn en openbaar vervoer

2

4

6

7

Toegankelijkheid van wijken Veldacademie92



INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

De wijk kent twee grotere groenstroken. Langs de 
Colosseumweg en langs de Valkeniersweg ligt een 
groenstrook (1)  met daarin verschillende speelplaatsen 
voor kinderen. Bovendien grenst Vreewijk grenst 
aan het Zuiderpark (2) en het Varkenoordsepark 
(3). In het groengebied langs de Valkeniersweg is 
speeltuinvereniging De Vaan (4) gevestigd. Daar zijn 
ook speeltoestellen voor ouderen aanwezig en wordt 
bovendien klaverjassen georganiseerd. Verspreid 
over de wijk zijn kleinere speellocaties voor kinderen 
te vinden. Vanuit handbalvereniging Atomium ’61  (5)
worden verschillende activiteiten georganiseerd die 
te maken hebben met beweging. Zo is er koersbal 
maar ook instructieles in Nordic Walking. 

Buurtnetwerk

Verspreid door de wijk bevinden zich verschillende 
buurthuizen. In De Brink (6) worden dagelijks 
beweegactiviteiten georganiseerd zoals yoga en 
recreatiegym. Ook zijn er meerdere dagen per week 
specifieke activiteiten voor ouderen, waaronder 
sjoelen en koersbal. Een andere buurtaccommodatie 
is De Klup (7). Hier vinden tevens activiteiten voor 
ouderen plaats, zoals een wekelijkse inloop en wordt 
bingo georganiseerd. 
Ook in de wooncomplexen worden verschillende 
activiteiten voor senioren georganiseerd. Zo bevindt 
zich aan de Beukendaal (8) tevens een educatief 
centrum waar computerles wordt gegeven en kunnen 
buurtbewoners ook deelnemen aan de activiteiten 
die in zorgcentrum Simeon en Anna (9) worden 
georganiseerd.

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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INVENTARISATIE ZORG EN SERVICE

Zorgvoorzieningen

De in de  wijk aanwezige huisartsen, apotheken 
en tandartsen clusteren zich voornamelijk rondom 
de kruising van de Groene Hilledijk met de Bree 
en Strevelsweg (1). Rondom de Groenezoom zijn 
daarentegen geen zorgaanbieders aanwezig. Vanaf 
begin 2012 komt er in ’t Slag aan het Sandelingplein 
een multifunctioneel centrum. In dit centrum komt 
onder meer Gezondheidscentrum Randweg dat nu 
nog net buiten de wijk ligt. 

Winkels

Voor de dagelijkse boodschappen is er een cluster 
winkels in het midden van de wijk, aan de Groenezoom 
(2). Hier bevindt zich de enige supermarkt van de wijk 
waar zich ook een geldopnamepunt bevindt. Aan de 
Groenezoom bevinden zich tevens ook nog enkele 
kleine winkeliers voor dagelijkse boodschappen 
zoals een kaaswinkel, een slager, banketbakker, 
slijterij en een tabakwinkel. In de nabijheid van het 
cluster winkels bevindt zich ook het Buurtcentrum De 
Brink. In dit buurtcentrum is een kinderdagopvang 
gevestigd en worden activiteiten georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen. Aan de Groenezoom kan 
men gratis parkeren. 

Apotheek Vreewijk  bron: Veldacademie

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen
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Lombardijen

5

5.1    INTRODUCTIE 

De na-oorlogse wijk Lombardijen vormt samen 

met Zuidwijk en Pendrecht de zogenaamde 

Zuidelijke Tuinsteden en is gebouwd in de jaren 

’60. De wijk ligt in de deelgemeente IJsselmonde 

en kent verschillende uitvalsmogelijkheden 

zowel naar andere delen van Rotterdam als naar  

randgemeenten. 

Bewoners 

Lombardijen heeft op dit moment met ruim 
13.000 inwoners evenveel inwoners als Vreewijk. 
De laatste jaren is dit aantal afgenomen. Ook 
de bevolkingssamenstelling verandert: de wijk 
wordt jonger, meer gekleurd en steeds armer. Er 
wonen veel 25 tot 30-jarigen, maar tegelijkertijd 
is de vergrijzing in de wijk boven het Rotterdams 
gemiddelde. Opvallend is dat de oudere inwoners 
van Lombardijen zich gemiddeld gezonder voelen 
dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Rotterdam. In 
de diagram is af te lezen dat iets meer dan de helft 
van de wijkbewoners van allochtone afkomst is. 
Daarbij is sprake van een demografische tweedeling: 
allochtonen zijn vooral jong, autochtonen vooral 
oud  (Deelgemeente IJsselmonde 2012). Slechts acht 
procent van de huishoudens in Lombardijen heeft een 
inkomen dat tot de hoogste twintig procent inkomens 
in Nederland behoort . Bijna tweederde behoort tot 
de armste veertig procent en heeft daarmee minder 
dan € 1.333 per maand te besteden per huishouden. 
In dit opzicht scoort Lombardijen vergelijkbaar met 
de inkomensverdeling van vele andere Rotterdamse 
wijken zoals Katendrecht en Vreewijk (Gemeente 
Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek 
2011). 

Woningen 

De woningen in Lombardijen kenmerken zich 
door goedkope, woontechnisch verouderde 
appartementen en kleine eengezinswoningen 

(Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, gemeente 
Rotterdam 2007, p.13). Vooral het grote aantal portiek/
galerijwoningen zonder lift is een punt van aandacht 
in de wijk.  Uit eerder onderzoek van de deelgemeente 
blijkt dat bewoners een lage tevredenheid hebben 
over de eigen woning. Dit kan komen door het 
grote aandeel goedkope particuliere huurwoningen 
(Deelgemeente IJsselmonde 2012). 

Identiteit

De wijk is onder te verdelen in vijf buurten. Deze 
buurten verschillen sterk van elkaar in structuur, 
architectuur en in het type bewoners. Veel senioren 
zijn woonachtig in de Molièrebuurt waar, net als in 
de Homerusbuurt, overwegend galerijflats staan 
van vier lagen. In de buurt Smeetsland is recent 
een nieuwbouwproject opgeleverd en is van de 
overige woningen de levensduur verlengd door een 
opknapbeurt. De buurt Karl Marx kenmerkt zich door 
een ruim opgezet straatbeeld, grote woningen en een 
goede reputatie (Deelgemeente IJsselmonde &  
Com.wonen 2004, p.36). 

Leefbaarheid

Lombardijen kent een positieve ontwikkeling op 
de veiligheidsindex. Met kleine verschillen over de 
afgelopen jaren is in 2010 een score van 7,3 behaald 
waarmee de wijk het predicaat Veilig verdient. 
Verbetering is te zien op de onderdelen geweld, 
schoon en heel en drugsoverlast. De onderwerpen 
die de veiligheid in de wijk negatief beïnvloeden zijn 
inbraak en verkeer. 

Deelgemeente IJsselmonde, 2012. Gebiedsvisie IJsselmonde. 

Deelgemeente IJsselmonde & Com.wonen, 2004. Wijkvisie 
Lombardijen - Krachtige wijk in een prachtige stad.

Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek, 
2011. Buurtinformatie Rotterdam Digitaal. Buurtmonitor.

Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010, 
Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid.

Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e 
meting Sociale index 2010

LOMBARDIJEN
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Lombardijen

5.2    BEWONERS 

Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1)  Zonnetrap 
(2) Oranjehof/Lombarde 
(3) Spinozaweg 
(4)  Smeetlandsedijk 
(5)  Oversteek Molenvliet 
(6)  Koningshof 
(7)  Zenostraat 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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BEWONERS LOMBARDIJEN 

Het kwalitatieve onderzoek is in alle wijken op 

eenzelfde manier uitgevoerd. Daarbij zijn telkens 

twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij bewoners gevraagd is hoe toegankelijk 

zij hun wijk achten met betrekking tot wonen en 

openbaar vervoer, wijk en vrije tijd en zorg en 

service. De resultaten zijn samengevat op basis van 

gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens 

deze bijeenkomsten is de bewoners een kaart van 

de wijk getoond, waarop zij konden aangeven 

welke delen van de wijk goed functioneren qua 

toegankelijkheid en welke verbeterpunten er in 

de wijk nog te benoemen zijn.

De eerste van de twee bewonersbijeenkomsten 
in Lombardijen vond plaats in woonzorgcentrum 
De Zonnetrap aan de Molenvliet. Hierbij waren 
zo’n 25 senioren aanwezig die woonachtig zijn in 
of in de directe omgeving van de Zonnetrap. Een 
tweede bijeenkomst vond plaats in Lombarde, een 
wooncomplex met 55+ woningen. Hier waren 15 
senioren aanwezig die in Lombarde of in de buurt 
wonen. Tijdens de bijeenkomsten hebben bewoners 
aangegeven welke punten voor hen belangrijk zijn in 
de wijk. Omdat de locaties aan verschillende kanten 
van de wijk liggen geeft de verzamelde informatie 
een gedifferentieerd beeld van de wijk. 

WONEN EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik

Zowel bij de Zonnetrap, gebouwd in 1974, als bij 
de recent gerealiseerde Lombarde zijn volgens 
de bewoners verbeterpunten aan te wijzen. Het 
stallen van scootmobielen bijvoorbeeld is in beide 
wooncomplexen lastig omdat hier geen geschikte 
ruimten voor aanwezig zijn. In de Zonnetrap staan 
scootmobielen op de galerij of in de woning. 
In Lombarde is hiervoor plaats gemaakt in de 
gezamenlijke fietsenstalling maar door zware deuren 
en hoge drempels is deze niet goed toegankelijk. 
De liften in de Zonnetrap voldoen niet meer aan 
de huidige eisen. Zo is maar één van de liften in het 
gebouw toegankelijk voor elektrische rolstoelen 
en scootmobiels. Over de andere wooncomplexen 
in de wijk is vanuit de aanwezige bewoners weinig 
informatie verschaft.

Bereikbaarheid

De seniorencomplexen in Vreewijk liggen 
voornamelijk aan de randen van de wijken, met 
uitzondering van de Zonnetrap. Bewoners geven 
aan dat zij de afstand tussen de wooncomplexen en 
de winkelgebieden in de wijk te groot vinden. De 
meeste voorzieningen liggen namelijk vooral in het 
centrum van de wijk. Om vanuit een wooncomplex 
bij winkels voor dagelijkse boodschappen te komen 
moeten bewoners gemiddeld zo’n 15 minuten lopen. 
Respondenten geven aan dat zij dit te lang vinden 
omdat dit hen veel moeite kost. 

Senioren maken graag gebruik van het openbaar 
vervoer. In Lombardijen zijn verschillende manieren 
om met het openbaar vervoer te reizen voor handen. 
Bewoners geven aan dat zij ondanks het ruime 
aanbod niet snel gebruik maken van het openbaar 
vervoer door de slechte toegankelijkheid. Zo zijn 
beide tramlijnen niet toegankelijk door voornamelijk 
verouderde rijtuigen en hebben niet alle bushaltes 
een verhoogd perron. Voor bewoners van Lombarde 
liggen de bushaltes op een voor hen te grote afstand 
van hun woning. De bushalte is voor de meeste 
bewoners ongeveer 15 minuten lopen wat zij te ver 
vinden.

Leefbaarheid

Rondom de Zonnetrap ervaren bewoners overlast 
van jongeren. Zij voelen zich hierdoor niet veilig in 
hun eigen woning. Vooral de bewoners die op de 
begane grond wonen met een tuin die grenst aan 
de Spinozaweg ervaren overlast van jongeren die ’s 
avonds langslopen. Deze jongens lopen door de tuinen 
van de bewoners en veroorzaken geluidsoverlast. 
Het onveiligheidsgevoel wordt versterkt door de 

De Oranjehof-Lombarde | bron: Veldacademie
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Lombardijen

inbraakgevoeligheid van woningen op de begane 
grond. De woningcorporatie staat niet toe dat er een 
hek om de tuinen wordt geplaatst, terwijl bewoners 
dit wel graag zouden willen. 

VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Gebruik

Uit beide bijeenkomsten komt naar voren dat 
bewoners graag een ommetje door de wijk maken. 
Zij maken een wandeling van gemiddeld vijftien 
minuten om even een frisse neus te halen. Het recent 
opgeknapte Spinozapark roept verschillende reacties 
op. Redelijk wat bewoners van De Zonnetrap maken 
graag gebruik van dit park, op voorwaarde dat de 
paden toegankelijk zijn. 

Bereikbaarheid

Een aspect dat veel naar voren is gekomen tijdens 
de bewonersbijeenkomsten zijn de stoepen in de 
wijk. Men mist voldoende op- en afritten voor de 
rollator, scootmobiel of elektrische rolstoel. Deze 
op- en afritten worden regelmatig geblokkeerd door 
geparkeerde auto’s of vuilcontainers. De bestrating 
wordt redelijk tot positief beoordeeld hoewel er 
gebieden zijn die verbeterd kunnen worden. Ook zijn 
niet alle voetpaden even logisch ingedeeld. Zo loopt 
de stoep aan de Smeetlandsedijk niet door aan één 
kant van de straat, maar wisselt deze van kant. Een 
goede op- en afrit is hier niet beschikbaar.

Bewoners stippen ook het oversteken van de trambaan 
aan. Rondom de trambaan is de bestrating ongelijk en 

het oversteken van de Molenvliet is hierdoor voor veel 
ouderen een hindernis. De trambaan ligt niet gelijk 
aan de stoep waardoor bewoners die gebruik maken 
van een rollator of scootmobiel veel moeite hebben 
om deze over te steken. 

Ook het bereiken van het Spinozapark is voor 
ouderen een hele klus. Het oversteken van de 
Spinozaweg is niet op alle plekken goed geregeld 
doordat er geen zebrapaden zijn, zoals ter hoogte 
van de Heymansstraat. Voor een zebrapad of veilige 
oversteekplaats moet men dan omlopen. Het gebruik 
van het Spinozapark door senioren is hierdoor 
minimaal. 

Leefbaarheid

Tijdens beide bewonersbijeenkomsten blijkt dat 
ouderen zich niet altijd veilig voelen in de wijk. De 
parken worden als onveilige gebieden genoemd waar 
men liever niet op een bankje gaat zitten. Zij voelen 
zich niet welkom in dit park omdat er voornamelijk 
jongeren hangen, die op de bankjes zitten waar 
de ouderen ook graag zouden zitten en rommel 
achterlaten. Ouderen hebben het gevoel dat het park 
sociaal niet goed toegankelijk is. 

Ook in het verkeer hebben ouderen het gevoel dat zij 
kwetsbaar zijn. Onderwerpen die genoemd worden 
zijn (onveilige) oversteekplaatsen, stoplichten die te 
snel weer op rood gaan zodat men niet de tijd krijgt 
om veilig over te steken en auto’s die sluiproutes 
gebruiken door de wijk. Bewoners vinden dat door 
automobilisten te weinig rekening met hen wordt 
gehouden. Zo wordt er vaak niet gestopt voor 
zebrapaden en wordt er erg hard gereden binnen de 
bebouwde kom. De kruising Molenvliet – Spinozaweg 

Doorgang over de stoepen wordt vaak geblokkeerd door diverse 
obstakels | bron: Veldacademie 

Aanlooproute over de Smeedslandsedijk | bron: Veldacademie

105Veldacademie



wordt ook als onveilig bestempeld. Veel fietsers rijden 
op de verkeerde kant van het fietspad of de stoep. 
Ouderen hebben moeite het overzicht te bewaren en 
voelen zich onveilig bij het oversteken. 

ZORG EN SERVICE

Gebruik

Het zorgaanbod in de wijk wordt over het algemeen 
positief beoordeeld. Er zijn voldoende huisartsen 
in de wijk aanwezig en deze komen op huisbezoek. 
De recent ontstane clustering van zorg aan de 
Dantestraat wordt goed ontvangen door bewoners 
van de Zonnetrap. 

Bewoners uit beide wooncomplexen hechten 
veel waarde aan activiteiten die in hun eigen 
complex worden georganiseerd. Ook bij activiteiten 
in woonzorgcentrum De Koningshof wordt 
geparticipeerd, terwijl activiteiten in de buurthuizen 
en wijkcentra wisselend worden bezocht. De 
respondenten hebben de voorkeur voor activiteiten 
waar voor een laag bedrag aan kan worden 
meegedaan. De commerciële insteek die geldt in het 
wijkcentrum in de Zenostraat wordt door een groot 
aantal bewoners niet gewaardeerd. Lombarde ligt in 
vergelijking met andere wooncomplexen vrij ver van 
de buurthuizen af, waardoor bewoners er minder 
gebruik van maken. Ook de wijkbibliotheek wordt 
door bewoners niet veel bezocht omdat er weinig 
voorzieningen in de directe omgeving aanwezig 
zijn en men daarom niet snel in de buurt van de 
bibliotheek komt. 

Op het gebied van voorzieningen wordt er door de 
bewoners, vooral van de Zonnetrap, veel gebruik 
gemaakt van de winkels aan de Spinozaweg/
Molenvliet. Bewoners missen echter diversiteit in 
aanbod. Zo ontbreekt er een postkantoorservicepunt 
en een bankservicepunt. Dagelijkse boodschappen 
kunnen hier wel gehaald worden maar bewoners 
hebben wel het gevoel dat zij worden beperkt in 
‘winkelvrijheid’, mede doordat er geen directe 
tramverbinding is naar het centrum van Rotterdam.

Bereikbaarheid

Bewoners van Lombarde voelen zich afgesloten van 
het voorzieningencluster aan de Dantestraat. Doordat 
zij in een hoek van de wijk wonen hebben zij niet het 
gevoel dat de zorgdiensten in hun directe omgeving 
aanwezig zijn, wat zij jammer vinden. De meeste 
bewoners van Lombarde hebben een huisarts aan 
de Schopenhauerweg, waar echter geen clustering 
van zorg aanwezig is. Een clustering is volgens de 
bewoners wel gewenst.  

De huisarts aan de Zenostraat is gevestigd op de 
eerste etage. Hierdoor is deze voor mensen die slecht 
ter been zijn of in een (elektrische) rolstoel zitten 
niet toegankelijk. Een bewoonster van de Zonnetrap 
geeft aan dat zij wel eens buiten op de stoep voor 
de praktijk behandeld is omdat ze de trap naar de 
behandelkamer niet op kan. 

Positief aan het winkelgebied is de brede stoep die 
voor de winkel ligt. Bewoners hebben voldoende 
ruimte om hier te wandelen. De winkels zelf zijn niet 
allemaal goed toegankelijk. Vooral in de supermarkten 
en de drogist zijn de paden te smal voor een rollator of 
scootmobiel en drempels zorgen voor ongemak.

Spinozapark | bron: Veldacademie

Zorgcluster Dantestraat | bron: Veldacademie 
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Wie met de auto boodschappen wil doen komt nog 
wel eens in de problemen omdat parkeren in de buurt 
van het winkelcentrum lastig is. Voor bewoners van 
Lombarde loont het daarom bijna niet om met de auto 
boodschappen te gaan doen aan de Spinozaweg. Zij 
kiezen er daarom vaak voor om elders boodschappen 
te doen, zoals bij winkelcentrum Keizershof, waar meer 
parkeerplekken zijn en een breder winkelaanbod 
is. Hier gaat men zelfstandig naartoe of men maakt 
gebruik van Vervoer op Maat of de Wijkbus. Voor 
wie geen auto tot de beschikking heeft is de afstand 
tussen woning en winkels (Spinozaweg) vrij groot. 
Op de route tussen de winkels en de woningen staan 
geen of te weinig bankjes waar men kan uitrusten. 
Zeker op de terugweg met boodschappen wordt de 
te lopen afstand daardoor als te lang ervaren.

Leefbaarheid

Op andere plekken in de wijk waar wel bankjes 
aanwezig zijn gaat met niet snel op een bankje zitten 
wanneer deze niet goed in het zicht staat. Met een volle 
boodschappentas voelt men zich al snel kwetsbaar voor 
beroving en men vermijdt dan ook het risico hierop. 

Winkelcluster aan de Spinozaweg met o.a. de C1000; 
bron: Veldacademie

Wijkcentrum aan de Zenostraat | bron: Veldacademie 
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5.3    VERBETERPUNTEN 
LOMBARDIJEN 

Bewoners van Lombardijen zijn tevreden 

over de aanwezige voorzieningen in de wijk 

en het activiteitenaanbod. De spreiding van 

ontmoetingsplaatsen in de wijk wordt door 

ouderen gewaardeerd. Er zijn veel buslijnen 

en tramlijnen rondom de Molenvliet en de 

Spinozaweg waardoor veel delen van de stad goed 

bereikbaar zijn. Bewoners willen graag gebruik 

maken van het openbaar vervoer maar voelen zich 

hierin soms belemmerd omdat de voertuigen niet 

toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been 

zijn of gebruik maken van een rollator. Enkel wie 

zelf nog auto rijdt of gebruik maakt van Vervoer 

op Maat komt nog buiten de wijk. Wanneer het 

donker wordt gaan veel ouderen liever niet meer 

naar buiten omdat zij zich niet veilig voelen op 

straat. ’s Avonds reizen met het openbaar vervoer 

doen zij al helemaal niet. 

Op basis van de interviews kunnen een aantal concrete 
verbeterpunten in de wijk aangewezen worden. 
Veruit de meeste opmerkingen van bewoners hebben 
betrekking op de toegankelijkheid van de stoep. De 
meeste ouderen hebben moeite met het overwinnen 
van obstakels. Veel bewoners zijn bang te struikelen of 
uit te glijden omdat valincidenten op hogere leeftijd 
de oorzaak kunnen zijn voor ziekenhuisopname of 
invaliditeit.

Oversteken van de Spinozaweg

Het veilig oversteken van de Spinozaweg kan enkel 
bij de stoplichten op de grote kruisingen en bij de 
kruising met de Guido Gazelleweg. Bewoners geven 
aan graag meer oversteekpunten te willen hebben. 
Vooral het Spinozapark is nu moeilijk bereikbaar. Er is 
een ingang van het park tegenover de winkels maar 
omdat daar geen zebrapaden liggen is het oversteken 
van de weg hier te gevaarlijk. Om veilig over te kunnen 
steken moet men dan soms omlopen, wat vervelend 
wordt gevonden. Daarnaast gaan de stoplichten op 
de kruisingen zo snel weer op rood dat men tijd tekort 
komt om veilig over te steken. 

Oversteken van de Molenvliet

Het oversteekpunt tegenover wooncomplex de 
Zonnetrap wordt door bewoners ook veelvuldig 
genoemd. Vanaf de centrale ingang moet enkel 
de straat worden overgestoken om bij de winkels 
te kunnen komen. Hier is echter geen veilige 
oversteekplaats. Er ligt geen zebrapad en om wel 
veilig over te steken dient men een stuk om te lopen. 

Ook het oversteken van de trambaan met een rollator 
is voor veel mensen een hele opgave. De rollator blijft 
dan bijvoorbeeld steken tussen de scheef liggende 
stoeptegels en de trambaan.

Bankjes 

In het gebied tussen De Oranjehof / Lombarde en 
de winkels aan de Spinozaweg staan weinig bankjes. 
De ouderen hebben vaak wel behoefte om na het 
boodschappen doen even te gaan zitten om uit 
te rusten, voordat zij verder lopen naar huis. Door 
het plaatsen van bankjes kunnen deze rustpunten 
worden gecreëerd. Bewoners geven aan dat zij het 
prettig vinden wanneer de bankjes op plekken staan 
die goed in het zicht liggen. Zij voelen zich namelijk 
niet altijd veilig om op een bankje te gaan zitten met 
een volle tas omdat ze bang zijn beroofd te worden. 

Smeetlandsedijk

Bewoners van De Oranjehof en Lombarde maken 
veel gebruik van de tram die stopt bij de halte 
Smeetlandsedijk. Vanaf hun woning aan de Immanuel 
Kantstraat dienen zij enkel de Smeetlandselijk af 
te lopen om bij deze tramhalte te komen. Deze 

Oversteekplaats nabij De Zonnetrap | bron: Veldacademie 
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looproute is echter niet op alle plekken logisch 
ingedeeld. Zo loopt de stoep niet altijd door en zijn 
er niet voldoende goede op- en afritten. Ook het 
bereiken van de Smeetlandsedijk is voor bewoners 
lastig: het kruispunt van de Smeetlandsedijk met de 
Ogierssingel is onoverzichtelijk en doordat dit ook als 
sluiproute wordt gebruikt rijden automobilisten hier 
vaak te hard. 

Toegankelijkheid van het Spinozapark

De bewoners maken graag een (kleine) wandeling. 
Een park leent zich hier goed voor, maar toch geven 
veel respondenten aan dat zij weinig gebruik maken 
van het Spinozapark. Daarvoor worden verschillende 
redenen genoemd. Zo vinden veel ouderen het 
lastig om in het park te komen. Er zijn meerdere 
ingangen, maar deze zijn niet allemaal met een 
veilige oversteekplaats bereikbaar. Daarnaast is het 
park vervuild; er liggen lege bierflesjes en blikjes 
en de banken zijn vaak vies doordat de zittingen als 
voetensteun worden gebruikt. Ook de hangjongeren 
zorgen ervoor dat de bewoners zich niet op hun 
gemak voelen. Zij voelen zich niet ‘welkom’ en maken 
daarom minder gebruik van dit gebied. Een schoner 
en zowel fysiek als sociaal meer toegankelijk park is 
voor veel bewoners een wens. 

Tramhalte nabij de Smeedslandsedijk | bron: Veldacademie

Oversteek naar Spinozapark bron: Veldacademie
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5.4    ANKERPUNTEN

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.

(1) Winkelcluster Spinozaweg
(2) Spinozapark
(3) Winkelcluster Pliniusstraat
(4) Zorgcluster Dantestraat
(5) Winkelcluster Zenostraat

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven.

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.

(1) Winkelcluster Spinozaweg
(2) Spinozapark
(3) Winkelcluster Pliniusstraat
(4) Zorgcluster Dantestraat
(5) Winkelcluster Zenostraat

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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ANKERPUNTEN LOMBARDIJEN 

Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

In Lombardijen is een bijzonder ankerpunt 
gedefinieerd. Rondom de Spinozaweg en 
de Molenvliet ligt namelijk een groot aantal 
voorzieningen die op elkaar aansluiten. Hierdoor 
ontstaat één groot, geschakeld ankerpunt. Hieronder 
worden de verschillende onderdelen van dit 
ankerpunt toegelicht.

Winkelcluster Spinozaweg (1)

De wijk kent één centraal gelegen winkelcluster waar 
zich een mengeling van zorgvoorzieningen en winkels 
bevindt. Er zijn twee supermarkten die toegankelijk zijn 
voor rolstoelen en rollators. Daarnaast bevinden zich 
in dit cluster ook een drogisterij, een klein warenhuis, 
een tabak- en tijdschriftenwinkel, een slager en een 
bakker. In de tabak- en tijdschriftenwinkel is een 
geldautomaat en een postservicepunt ondergebracht. 
Naast deze winkels bevinden zich ook nog een 
slijterij, een bloemenwinkel en een kledingwinkel 
in dit winkelgebied en is de apotheek er gevestigd. 
Wanneer de Bierens de Haanweg, een zijstraat van 
de Spinozaweg, wordt ingeslagen bereikt men twee 
huisartsen. Op het kruispunt van de Spinozaweg en 
de Molenvliet ligt seniorencomplex De Zonnetrap. 
Hier zijn bijna 180 seniorenwoningen gevestigd. In 
het complex is ook een gemeenschappelijke ruimte 
waar activiteiten worden georganiseerd die ook 
toegankelijk zijn voor buurtbewoners.

Spinozapark (2)

Tegenover het winkelcluster, in het midden van 
de wijk, bevindt zich het Spinozapark. In dit recent 
opgeknapte park zijn nieuwe bankjes geplaatst en 
veel van de paden geasfalteerd waardoor ze goed 
bewandelbaar zijn voor mensen die gebruik maken 

van loopondersteuning. Aan de randen van het 
park zijn verschillende voorzieningen gevestigd, 
waaronder basisscholen en een multifunctioneel 
centrum. In het park zelf ligt poppodium Baroeg.

Winkelcluster Pliniusstraat (3)

Naast het winkelcluster aan de Spinozaweg kent de 
wijk nog een klein winkelcluster aan de Pliniusstraat. 
Hier is een supermarkt gevestigd en verschillende 
winkels die buitenlandse voedingsmiddelen 
verkopen. Dit zijn een kleine Turkse supermarkt, een 
Turkse bakkerij en een halal-slagerij. 

Winkels aand Spinozaweg | bron: Veldacademie 

Winkels aan de Pliniusstraat | bron: Veldacademie 

Toegankelijkheid van wijken Veldacademie114



Lombardijen

Naast winkels zijn er ook twee eetgelegenheden te 
vinden, namelijk een kiprestaurant en een chinees 
restaurant. Net om de hoek van de Pliniusstraat 
bevindt zich een eetcafé genaamd Dutch Inn waar op 
donderdagavond gratis kan worden gegeten. 

Zorgcluster Dantestraat (4)

In de Dantestraat bevinden zich verschillende 
zorgaanbieders, waaronder een fysiotherapeut 
en een apotheek. Deze zorgaanbieders hebben 
zich samen met een huisartsenpraktijk geclusterd 
in gezondheidscentrum Dante. Naast dit 
gezondheidscentrum heeft ook de bibliotheek hier 
een vestiging. 

Winkelcluster Zenostraat (5)

Vlak achter De Zonnetrap bevindt zich de Zenostraat 
met daarin voornamelijk eetgelegenheden zoals een 
grillroom, een pizzeria, een snackbar en een bruin 
café, maar ook een atelier voor kledingreparatie en 
een meubelwinkel. Andere belangrijke voorzieningen 
in dit cluster zijn de opticien en een huisarts. De 
huisartspraktijk is echter niet goed toegankelijk voor 
mensen die slecht ter been zijn omdat er enkele hoge 
treden beklommen moeten worden om in de praktijk 
te komen. 

Winkelcluster aan de Zenostraat | bron: Veldacademie 
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5.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER

Woonzorgcentra

De Oranjehof, gekoppeld aan De Lombarde, is een 
verpleeg- en verzorgingshuis voor senioren met 
somatische klachten. Het ligt aan de rand van de wijk 
en grenst daarmee aan Vreewijk. Het wooncomplex 
heeft diverse voorzieningen waar ook buurtbewoners 
gebruik van kunnen maken (Zorggroep Rijnmond 
2011a). Aan de Spinozaweg ligt De Koningshof met 
een volledig zorgaanbod voor bewoners van het 
woonzorgcentrum. Ook hier worden verschillende 
voorzieningen geboden die tevens toegankelijk zijn 
voor buurtbewoners (Zorggroep Rijnmond 2011b). Een 
specialistisch verpleeghuis in de wijk is verpleeghuis 
Aesopus. In dit woonbehandelcentrum wonen 
ouderen met psychiatrische problemen en fysieke 
beperkingen, veelal met een verslavingsachtergrond 
(Laurens 2011). 

Seniorencomplexen

De meest centraal gelegen woonvoorziening in 
de wijk is de Zonnetrap, een woonzorgcomplex 
met 55+woningen en bovendien een keur 
aan faciliteiten zoals een gemeenschappelijke 
ruimte en verzorgingsmogelijkheden door 
thuiszorgorganisaties. In de Lombarde, op dezelfde 
locatie als De Oranjehof, bevinden zich 74 woningen 
voor 55-plussers. De overige wooncomplexen in de 
wijk zijn voornamelijk 55+woningen en serviceflats 
die integraal toegankelijk zijn. 

Openbaar vervoer

De wijk kent verschillende bus- en tramlijnen om 
andere wijken in de stad te bereiken. Tramlijnen 2 
en 20 rijden door de wijk, maar deze zijn niet geheel  
rolstoeltoegankelijk. Op lijn 2 rijden nieuwe trams met 
lage instap alleen op zaterdag, terwijl lijn 20 helemaal 
niet toegankelijk is. Met de trams kunnen locaties 
worden bereikt die in Rotterdam-Zuid liggen, maar is 
geen directe verbinding met het stadscentrum. Naast 
de trams rijden ook de buslijnen 90-92, 143-145, 163, 
184, 187, 190, 263, 663 en 691 door Lombardijen en 
is een treinstation aanwezig. Het station is ook voor 
rolstoel- en rollatorgebruikers toegankelijk. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

117Veldacademie



Lombardijen; woonomgeving, participatie & welzijn en openbaar vervoer

3

1

5

2

4 

Toegankelijkheid van wijken Veldacademie118



Lombardijen

INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

Lombardijen is een wijk met veel parken en 
speeltuinen. Midden in de wijk ligt het Spinozapark  
(1) dat recent is opgeknapt. In het zuiden van de 
wijk richting de Maeterlinckweg liggen verschillende 
groengebieden waaronder het Bijenpark (2). In 
het noorden van de wijk liggen de uitlopers van de 
Gordel van Smaragd, een groene zone gelegen tussen 
Lombardijen en Vreewijk. Deze Gordel op zijn beurt 
is een uitloper van het nabij gelegen Zuiderpark (3) 
(dS+V 2007, p.13).  

Buurthuizen en buurtwerk

In de Wijkaccomodatie Lombardijen (4) worden 
activiteiten georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen. Zo zijn er het Lokaal Cultureel Centrum  
en een muziekschool gevestigd. Er worden diverse 
(multi)culturele activiteiten georganiseerd en de 
aanwezige theaterzaal biedt ruimte voor verschillende 
vormen van podiumkunst (Gemeente Rotterdam 
2011). In de Horatiusstraat is buurthuis De Kameleon  
(5) te vinden. Structurele activiteiten specifiek gericht 
op senioren worden voornamelijk georganiseerd in de 
wooncomplexen, waaronder de Zonnetrap, Oranjehof 
en de Koningshof. Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, 

gemeente Rotterdam, 2007. Masterplan Lombardijen.

Gemeente Rotterdam, 2011. lokaal cultuur centrum lombardijen  -  
Cityportal Rotterdam. Lokaal Cultureel Centrum Lombardijen. 

Kunst activiteiten in buurthuis de Kameleon; 
bron: buurthuiskameleon.hyves.nl

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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INVENTARISATIE ZORG EN SERVICE

Zorgvoorzieningen

Zorgvoorzieningen zijn door de wijk verspreid met 
een kleine clustering rondom het winkelgebied 
aan de Spinozaweg (1). Hier bevinden zich enkele 
zorgaanbieders zoals een huisarts, een apotheek 
en een fysiotherapeut. Overige huisartsen en de 
tandartsen bevinden zich voornamelijk aan de 
zuidelijke kant van de wijk. 

Winkelcluster

Aan de Spinozaweg bevindt zich het centraal gelegen 
voorzieningencluster met een mengeling van 
zorgvoorzieningen en winkels. Er bevinden zich twee 
supermarkten en verschillende specialistische winkels 
zoals een bakker, kledingwinkels, een dierenwinkel 
en een bloemenwinkel. In één van de winkels is 
een geldautomaat aanwezig en een postkantoor-
servicepunt. 

Winkelcluster Pliniusstraat

In de Pliniusstraat (2) zijn winkels aanwezig waarvan 
enkele met Turkse en Marokkaanse producten. Er is 
een supermarkt, een slager, een bakker en een kapper. 
Ook zijn er twee horecagelegenheden in dit cluster te 
vinden. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.

Winkels aan de Pliniusstraat | bron: Veldacademie 
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Leeftijdsopbouw bewoners, 2011 | Bron: COS
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Oud-Charlois

6

6.1    INTRODUCTIE 

Oud-Charlois is een wijk gelegen in de 

deelgemeente Charlois. Het maakt deel uit van 

Rotterdam Oud Zuid, een strook vooroorlogse 

stadswijken die loopt van Oud-Charlois in het 

westen tot de Afrikaanderwijk in het oosten. Direct 

aan Oud-Charlois grenzen de woongebieden 

Carnisse en Wielewaal en het industriegebied 

Waalhaven (Gemeente Rotterdam e.a. 2009, p.6). 

Oud-Charlois telt bijna 13.000 inwoners van 
verschillende komaf. Van deze inwoners is iets 
meer dan twintig procent ouder dan 55 jaar. De 
samenstelling van de bevolking van Oud-Charlois 
komt grotendeels overeen met die van Rotterdam. 
Afwijking is het relatief hoge percentage ouderen van 
Marokkaanse afkomst. Van alle volwassenen  heeft 62 
procent een chronische aandoening, net iets hoger 
dan het Rotterdamse gemiddelde (GGD-Rotterdam 
Rijnmond 2011). 

Woningen

Er zijn in Oud-Charlois nog onvoldoende woonvormen 
voor ouderen. De bestaande woningen zijn voor hen 
niet eenvoudig geschikt te maken. Vestia ontwikkelt 
in het hart van Oud-Charlois een woonzorgcomplex, 
de Voornse Hof. Ook zijn er verschillende bijzondere 
woonvormen aanwezig in de buurt, waaronder 
de Schuilplaats voor personen met psychiatrische 
problemen, veelal gecombineerd met verslavingszorg. 
In het LOPP (Laagdrempelige Psychiatrische Opvang) 
worden mensen die elders geen plek hebben voor 
korte of lange termijn gehuisvest. Tot slot zijn er circa 
30 woningen waarbij vormen van begeleid wonen 
worden aangeboden. 

Identiteit

In de wijk Oud-Charlois zijn vier verschillende buurten 
te onderscheiden. De Oude Kern is gebouwd rondom 
de Clemenskerk, waar winkels en voorzieningen 
aanwezig zijn. Deze buurt is het visitekaartje van Oud-

Charlois maar kent ook problemen. Zo is de kwaliteit 
van de woningen slecht en wonen hier de meeste 
mensen met een uitkering. De overlast en criminaliteit 
zijn hier hoger dan in andere delen van Oud-Charlois. 
In de Oude Kern wonen mensen met verschillende 
leefstijlen door elkaar. Dat geeft de buurt een 
dynamiek die de andere buurten niet kennen. Van het 
Maashavenkwartier, dat loopt van de Dokhavenbuurt 
tot metrostation Maashaven, behoort een deel tot 
Oud-Charlois. De Dokhavenbuurt is kortgeleden 
gebouwd en kent geen grote problemen. Wel ligt het 
relatief geïsoleerd en zijn er weinig voorzieningen. In 
de Charloisse Tuinen bevinden zich veel dertigerjaren 
woningen. Door te investeren in de buitenruimte en de 
woningen kan deze wijk uitgroeien tot een gezinswijk 
met groene verbindingen. Het samenvoegen van 
woningen kan hier een goede manier zijn om een 
diverser woonaanbod te creëren. 

Leefbaarheid

De veiligheidssituatie wordt jaarlijks door de 
gemeente in beeld gebracht. Afgelopen jaar heeft 
Oud-Charlois een score behaalt van 5,4, wat een 
lichte stijging is ten opzichte van eerdere jaren maar 
nog geen voldoende (Gemeente Rotterdam 2010, 
p.36). Er is een verbetering te zien in de onderwerpen 
diefstal, geweld en schoon en heel (Kenniscentrum 
Directie Veiligheid 2010). Uit de sociale index blijkt 
dat bewoners van Oud-Charlois kwetsbaar zijn op het 
gebied van gezondheid en inkomen. Ook het aantal 
sociale contacten laat te wensen over. In het totaal 
beoordeelt 20% van de volwassen inwoners van de 
wijk de eigen gezondheid als matig tot slecht.

 
Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 

2010, Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid.  

Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e meting 

Sociale index 2010

GGD-Rotterdam Rijnmond, 2011. Gezondheidsatlas Rotterdam-
Rijmond. 
Gemeente Rotterdam e.a., 2009. Parels aan de Maas - Wijkvisie 
Oud-Charlois 2009-2020.
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6.2    BEWONERS 

Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1)  Woonzorgcentrum Waelestein
(2)  Wooncentrum De Nieuwe Nachtegaal
(3)  Wooncomplex De Albatros
(4)   Apotheek Oud-Charlois
(5)   Activiteitencentrum De Dijk
(6)   Winkels Boergoensevliet
(7)   Voornsestraat
(8)   Wolpaertsbocht

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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BEWONERS OUD-CHARLOIS 

Het kwalitatieve onderzoek is in alle wijken op 

eenzelfde manier uitgevoerd. Daarbij zijn telkens 

twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd 

waarbij bewoners gevraagd is hoe toegankelijk 

zij hun wijk achten met betrekking tot wonen en 

openbaar vervoer, wijk en vrije tijd en zorg en 

service. De resultaten zijn samengevat op basis van 

gebruik, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tijdens 

deze bijeenkomsten is de bewoners een kaart van 

de wijk getoond, waarop zij konden aangeven 

welke delen van de wijk goed functioneren qua 

toegankelijkheid en welke verbeterpunten er in 

de wijk nog te benoemen zijn.

In Oud-Charlois is op twee verschillende momenten 
met senioren uit de wijk gesproken. De eerste 
bijeenkomst vond plaats in woonzorgcentrum 
Waelestein aan het Schulpplein, waarbij 12 senioren 
aanwezig waren die in zelfstandige woningen 
gevestigd naast Waelestein of elders in de buurt 
woonachtig zijn. Een tweede bijeenkomst vond plaats 
in De Nieuwe Nachtegaal, een woonservicegebouw 
met diverse voorzieningen. Hier hebben diepte-
interviews plaatsgevonden met bewoners van De 
Albatros, een 55+ flat. Tijdens de bijeenkomsten 
hebben bewoners aangegeven welke punten voor 
hen belangrijk zijn in de wijk. Omdat Waelestein en 
De Albatros aan verschillende kanten van de wijk 
gelegen zijn geeft de verzamelde informatie een 
gedifferentieerd beeld van de wijk.

WONEN EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik

De woning als veilige thuishaven binnen de wijk is een 
impliciet thema dat veel naar voren komt. Zo geven 
de respondenten te kennen een bellentableau bij de 
entree van het complex wenselijk te achten. Op die 
manier hebben zij meer controle over wie er binnen 
worden gelaten en voelen zich daardoor veiliger, 
hoewel dit nog niet altijd functioneert. Ook een 
afgeschermde fietsenstalling, enkel toegankelijk voor 
bewoners, wordt als meerwaarde genoemd.

Bereikbaarheid

Uit de interviews en bewonersbijeenkomst blijkt 
dat de locatie van de woningen voor bewoners heel 

belangrijk is. Het meest geliefd zijn woningen in de 
nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen. 
Daarnaast moeten de woningen toegankelijk zijn voor 
gebruikers van een rollator. Daarvoor is het nodig dat 
niet alleen de entree van wooncomplexen integraal 
toegankelijk is, maar ook die van de woningen zelf. 
Het hoogteverschil tussen de galerij en de woning 
mag daarbij dus ook niet te hoog zijn. 

Sinds de wijziging in de dienstregeling van de 
RET is er in Oud-Charlois minder busverkeer. 
Sinds december 2011 zijn er twee lijnen in de wijk 
geschrapt en daarmee zijn ook verschillende haltes 
komen te vervallen, waaronder een halte voor 
woonzorgcomplex Waelestein die voorheen veel 
werd gebruikt. Het wegvallen van de halte heeft voor 
de bewoners veel nadelige gevolgen. Zij geven aan 
dat zij door de verdwijning van de buslijn minder 
gemakkelijk boodschappen kunnen doen of even 
een dagje weg gaan. Door het verdwijnen van de 
bushalte hebben zij het gevoel geïsoleerd te raken. 
Veel bewoners maken gebruik van tram 2 maar deze 
is niet rolstoeltoegankelijk. Een enkele keer rijdt hier 
wel een tram met een lage instap, maar men kan hier 
niet op rekenen. 

Leefbaarheid

Bewoners van wooncomplexen voor 55-plussers 
geven aan dat zij zich niet altijd veilig voelen in hun 
eigen woning. Dit heeft dan vooral te maken met de 
entree van het wooncomplex. Jongeren gebruiken de 
entree van de complexen regelmatig als hangplek of 
hangen rond in de buurt van de seniorenwoningen. 
Het binnengaan van de flat is voor veel bewoners 
dan niet prettig omdat zij bang zijn dat de jongeren 
met hen meelopen of de flat willen binnendringen. 
Ook geven de respondenten aan dat hun buren soms 
de gezamenlijke entreedeur open doen wanneer 

Wooncomples De Albatros I bron: Veldacademie 
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er beneden bij het bellentableau wordt aangebeld, 
zonder dat zij weten wie er voor de deur staat. Hierdoor 
komen er wel eens ongewenste gasten binnen, 
bijvoorbeeld met valse collectes of aanbiedingen. 
Dit zorgt er voor dat bewoners zich niet altijd prettig 
voelen in hun eigen woning.

VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Gebruik

Bewoners geven aan niet veel gebruik te maken van 
de in de wijk aanwezige groengebieden. De parken 
worden over het algemeen weinig bezocht. Hiervoor 
worden verschillende redenen genoemd. Zo zijn niet 
alle gebieden even toegankelijk. De paden zijn niet 
altijd makkelijk begaanbaar, bijvoorbeeld in het kleine 
parkje voor Waelestein. Bewoners die gebruikmaken 
van een rollator komen hier vast te zitten in het 
grind. Daarnaast zijn de bankjes in de parken soms 
van beton. In de herfst- en wintermaanden zijn deze 
voor de ouderen belangrijke rustpunten dan te koud 
om op te gaan zitten. De aanwezigheid van andere 
doelgroepen zoals spelende kinderen of jongeren 
wordt door bewoners verschillend beoordeeld. 
Enkele ouderen storen zich aan spelende kinderen 
in het park omdat zij overlast ervaren door geluid of 
door speelmateriaal terwijl anderen juist aangeven 
het leuk te vinden om naar de kinderen te kijken. 

In de andere onderzochte wijken is het onderwerp 
‘Stoepen’ één van de meest genoemde. Opvallend 
is dat in Oud-Charlois dit onderwerp niet veel wordt 
benoemd. De bewoners die aanwezig waren bij 
de bijeenkomsten wonen naar eigen zeggen ook 
in het ‘nieuwe’ deel van de wijk, waarbij zij weinig 
gebruikmaken van de smallere stoepen die vooral in 

het oude deel van de wijk te vinden zijn. In de winter 
zorgt de gladheid van de stoepen wel voor overlast. 
Respondenten melden dat de stoepen rondom de 
seniorencomplexen niet goed gestrooid worden. 
Wanneer zij dan lopend boodschappen moeten doen 
omdat zij geen beschikking meer hebben over een 
auto kan dit voor problemen zorgen. Met gladheid 
durven veel ouderen niet meer over straat. Zij voelen 
zich dan erg afhankelijk.

Bereikbaarheid

Niet alle bewoners voelen zich veilig in het verkeer. 
Tijdens de bijeenkomst blijkt dat bewoners last hebben 
van automobilisten die tegen het verkeer in rijden 
op eenrichtingswegen. Ook rijden automobilisten 
vaak veel te hard. Oversteken van straten waar geen 
zebrapaden aanwezig zijn, bijvoorbeeld op weg naar 
de Wolphaertsbocht, is voor ouderen een obstakel. 
In de smallere straatjes zijn stoepen soms heel smal, 
waardoor men verplicht wordt om op de rijweg te 
gaan lopen, zeker als men met een bredere rollator 
loopt of in een scootmobiel rijdt. Ook dit kan leiden 
tot onveilige verkeerssituaties. 

Leefbaarheid

Alle respondenten geven aan dat zij zich niet altijd 
veilig voelen in de wijk. Men gaat ’s avonds liever 
niet meer naar buiten en een man vertelt dat hij 
soms in zijn auto wacht wanneer hij thuiskomt 
omdat hij anders langs hangjongeren moet die voor 
de ingang van het wooncomplex staan. Ouderen 
hebben het gevoel dat zij en hun leeftijdsgenoten 
steeds vaker slachtoffer zijn van overvallen. Recente 
gebeurtenissen in de wijk, waaronder een overval op 
een oudere vrouw, geven de bewoners een onveilig 

Als alternatief op de moeilijk begaanbare stoepen kiezen veel 
senioren voor het rijden op de autobaan I bron: Veldacademie

Het parkje naast Waelestein I bron: Veldacademie 
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gevoel. De coffeeshops die op verschillende plekken 
in de wijk te vinden zijn worden door hen dan ook 
gemeden. Zij voelen zich onveilig wanneer zij langs 
een coffeeshop moeten lopen omdat er vaak mensen 
voor de deur staan. Het terrein achter de Nieuwe 
Nachtegaal waar woonwagens staan wordt door 
bewoners positief benoemd. Zij hebben totaal geen 
overlast vanuit dit deel van de wijk en het terrein 
wordt goed onderhouden. Veel respondenten wonen 
al een flink aantal jaar in Oud-Charlois. Zij geven aan 
dat ze het steeds minder gezellig vinden; tot hun 
grote spijt gaat de sfeer er op achteruit.

ZORG EN SERVICE

Gebruik

De aanwezige zorg in de wijk wordt door bewoners 
positief beoordeeld. De afstanden tot de zorgverleners 
zijn soms wel lang, maar bewoners geven aan dit niet 
erg te vinden. Huisartsen in de wijk hebben vaak de 
mogelijkheid om huisbezoeken af te leggen; een 
groot pluspunt volgens de respondenten. Doordat 
veel bewoners al lang in de wijk wonen lopen zij vaak 
al lange tijd bij dezelfde arts. Zij hechten veel waarde 
aan een huisarts die zij goed kennen, ook als ze daar 
misschien wat verder voor moeten reizen. 

Thuishulp is voor veel ouderen in Oud-Charlois 
belangrijk. Een klantvriendelijke organisatie is van 
belang, evenals de bereikbaarheid. Een kantoor 
of aanspreekpunt in de wijk of buurt heeft bij veel 
ouderen de voorkeur. Zo heeft thuiszorgorganisatie 
Aafje een kantoortje gehad in De Albatros, waar veel 
bewoners erg over te spreken waren. 

De apotheek in de wijk bezorgt de medicijnen bij 
mensen thuis. Deze dienst wordt op prijs gesteld, 
zeker wanneer men geregeld gebruik maakt van 
herhaalmedicatie. 

In de wijk worden voldoende activiteiten 
georganiseerd voor bewoners. Wie nog mobiel is 
maakt meer gebruik van activiteiten in de wijk, zoals 
die worden georganiseerd in de Nieuwe Nachtegaal, 
de Albatros of Waelestein. Ook in Activiteitencentrum 
De Dijk aan de Clemensstraat worden activiteiten 
georganiseerd waar ouderen op afkomen. Wanneer 
de ouderen wat minder mobiel zijn wordt vaak 
gebruikgemaakt van Vervoer op Maat of van de 
Wijkbus. Ook rijden zij soms met elkaar mee.

In de wijk is veel vraag naar warme maaltijden. 
Wijkbewoners kunnen terecht bij Waelestein om 
hier voor € 5,- een maaltijd te nuttigen, maar dat kan 
alleen tussen de middag. Bewoners die zelfstandiger 
zijn maken hier minder graag gebruik van omdat 
zij gewend zijn ’s avonds warm te eten. Tussen de 
middag warm eten vindt men niet aantrekkelijk omdat 
het de dagindeling te veel beïnvloedt. ’s Avonds 
maken zij echter ook niet gemakkelijk gebruik van 
maaltijdvoorzieningen omdat men dan over straat 
moet. Ook dit is niet prettig en wie dat kan kookt dus 
voornamelijk zelf.

De informatie over de activiteiten haalt men 
uit de wijkkrant. Bewoners geven aan dat deze 
informatievoorziening belangrijk is en dat zij graag 
zien dat deze behouden blijft. 

Terrein achter de Nieuwe Nachtegaal I 
bron: Google maps (juni 2009) 

Medisch Punt Charlois aan de Wolphaerstbocht, met 
huisartsenpost, fysio en apotheek I bron: Veldacademie  
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Bereikbaarheid

Voor de dagelijkse boodschappen worden 
verschillende winkelclusters bezocht. Deze clusters 
liggen vaak buiten de wijk en bewoners gaan hier met 
de auto of het Openbaar Vervoer naartoe. Op deze 
manier kunnen zij veel boodschappen meenemen 
en hoeven ze relatief weinig te sjouwen. Nu enkele 
buslijnen zijn verdwenen ziet men zich genoodzaakt 
om met de Wijkbus boodschappen te gaan doen of 
de fiets te gebruiken wanneer zij hier nog fysiek tot 
in staat zijn. Gebieden die de bewoners bezoeken zijn 
de winkels aan de Krabbendijkestraat in Pendrecht, 
winkelcentrum Keizerswaard en natuurlijk het 

Zuidplein. 

Opvallend is dat de winkels aan de Wolphaertsbocht 
bijna niet genoemd worden. Alleen bewoners die 
op de fiets boodschappen gaan doen, brengen een 
bezoek aan de supermarkt die zich in dit cluster 
bevindt. Het kleine winkelcluster aan de Voornsestraat 
is voor bewoners van Waelestein van belang. Zij gaan 
hier ook nog lopend naartoe en doen bij de bakker, 
de slager en de groenteboer hun belangrijkste 
boodschappen. 

Om gebruik te kunnen maken van Vervoer op Maat 
heeft men een indicatie nodig die toegewezen kan 
worden in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Van de respondenten hebben 
slechts enkele bewoners deze indicatie. Zij maken 
graag gebruik van deze voorziening en bezoeken er 
winkels, zorgverstrekkers en hun kinderen mee. 

Winkelleegstand aan de Wolphaertsbocht I bron: Veldacademie

Leefbaarheid

In de wijk komen steeds meer winkels leeg te staan. 
Veel kleine ondernemers trekken weg of gaan failliet. 
Voor de wijkbewoners heeft dit tot gevolg dat zij 
steeds verder moeten reizen om boodschappen te 
kunnen doen. Ook vinden bewoners het jammer dat 
er minder ondernemers zijn die Hollandse producten 
aanbieden. Bovenal ogen de leegstaande winkels erg 
armoedig en doen afbreuk aan de sfeer in de wijk. 

Het activiteitencentrum achter de Albatros I bron: Veldacademie 
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6.3    VERBETERPUNTEN OUD-
CHARLOIS

Bewoners van Oud-Charlois geven aan dat zij 

hun wijk de jaren veel hebben zien aftakelen. Zij 

doelen hiermee op de afnemende voorzieningen 

zoals winkels maar ook het afnemende 

aanbod in welzijnsvoorzieningen. Veel van de 

oorspronkelijke bewoners van de wijk hebben hier 

moeite mee. Het huidige aanbod van activiteiten 

is lager dan voorheen en bewoners dienen steeds 

vaker uit te wijken naar andere locaties. Opvallend 

in deze wijk is dat ouderen zich significant vaker 

uiten over irritaties die zij hebben jegens de 

aanwezige jeugd en kinderen in de wijk. De 

ouderen voelen zich niet op hun gemak in een park 

wanneer er ook spelende kinderen zijn die geluid 

produceren. Ook de kinderen die op straat spelen 

zorgen bij bewoners voor overlast. Zo vinden 

ouderen dat zij vaak te veel herrie maken en dat 

er auto’s beschadigd raken doordat de kinderen 

tegen de auto’s aan lopen of fietsen. 

Op basis van de interviews kunnen een aantal concrete 
verbeterpunten in de wijk aangewezen worden. 
Veruit de meeste opmerkingen van bewoners hebben 
betrekking op de toegankelijkheid van de stoep. De 
meeste ouderen hebben moeite met het overwinnen 
van obstakels. Veel bewoners zijn bang te struikelen of 
uit te glijden omdat valincidenten op hogere leeftijd 
de oorzaak kunnen zijn voor ziekenhuisopname of 
invaliditeit.

Algemene veiligheidsbeleving

Het gevoel van veiligheid in de wijk is bij veel oudere 
bewoners erg slecht. Men gaat ’s avonds liever niet de 
straat op en voelt zich niet veilig in het donker, zelfs 
niet in de buurt van de eigen woning.  Wanneer men ’s 
avonds thuis komt ervaart men dit het meest. Jongeren 
gebruiken vaak de ingangen van wooncomplexen als 
locatie om te hangen omdat dit beschutting biedt. 
Voor bewoners komt een groep jongeren voor de deur 
heel bedreigend over en zij willen op zo’n moment 
dan ook niet naar binnen. Een betere sociale controle 
zou voor veel bewoners een oplossing bieden. Zo 
zouden zij graag zien dat politie niet alleen door de 
buurt rijdt in een auto of busje, maar ook uitstapt en 
zich te voet door de wijk beweegt. 

Veiligheidsbeleving Boergoensevliet

Niet alleen in de buurt van de wooncomplexen is de 
veiligheidsbeleving van veel bewoners niet optimaal; 
ook in de winkelgebieden in de wijk voelt men zich 
niet altijd op hun gemak. 

Bewoners in de wijk maken gebruik van de winkels 
aan de Boergoensevliet, de Boergoensestraat en de 
Wolphaertsbocht. Hiervoor dienen vaak verschillende 
(delen) van deze straten bewandeld te worden. 
Ouderen geven aan zich hier niet altijd veilig te voelen. 
Zo voelen ze zich niet veilig bij het passeren van de 
coffeeshop aan de Boergoensevliet, zeker wanneer 
er mensen voor de deur staan te roken. Ook recente 
ontwikkelingen spelen mee bij de veiligheidsbeleving. 
Zo is de overval op een bewoonster aan de 
Boergoensevliet voor veel bewoners een schokkende 
gebeurtenis geweest en ook de vondst van een 
overleden meisje aan de Boergoensestraat heeft bij 
bewoners voor angst gezorgd. 

Winkelspreiding

Wanneer wordt gekeken naar de spreiding van 
winkels voor dagelijkse boodschappen in de wijk, kan 
worden gesteld dat de meeste van deze winkels zich 
bevinden in het gebied rondom de Wolphaertsbocht. 
Een klein cluster bevindt zich nog op de Voornsestraat. 
De oudere bewoners van Oud-Charlois wonen 
echter verspreid door de wijk, ook te zien aan de 
ligging van de verschillende seniorencomplexen. De 
afstand tussen wooncomplexen en winkels is volgens 
veel respondenten te groot. De ouderen zijn vaak 
niet meer goed ter been en daardoor afhankelijk 
van voorzieningen in de nabije omgeving of van 
vervoersmiddelen zoals een auto of een bus. Doordat 
er steeds meer winkels uit het straatbeeld verdwijnen 

Boergoensevliet I bron: Veldacademie
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zorgt dit voor problemen bij bewoners. Tijdens de 
bijeenkomsten geven zij aan met de wijkbus, taxi of 
met hun kinderen boodschappen te moeten doen 
maar vaak kan dit maar één keer per week in verband 
met kosten en tijd. Dit heeft als gevolg dat ouderen 
dan alle boodschappen voor de hele week moeten 
halen, wat de kwaliteit van de maaltijden niet altijd 
ten goede komt. 

Openbaar Vervoer in de wijk

Sinds de nieuwe dienstregeling van de RET is ingegaan 
zijn veel bewoners beperkt in hun beweegradius. 
Vooral bewoners van de serviceflat naast Waelestein 
en in die buurt maakten veel gebruik van de bus die 
bij het woonzorgcentrum een halte had. De bus werd 
veelvuldig gebruikt voor het doen van boodschappen 
en het maken van kleine uitjes. Het wegvallen van de 
buslijn heeft veel gevolgen voor bewoners. Zo is het 
moeilijker om boodschappen te gaan doen en komt 
men minder snel het huis uit om naar activiteiten te 
gaan of een dagje weg te zijn. Veel bewoners vinden 
dit erg jammer. Een (gedeeltelijk) herstel van de 
buslijn is een breed gedragen wens.

Tramhalte lijn 2  I bron: Veldacademie

135Veldacademie



Oud-Charlois; ankerpunten en hoofdroutes

5

1

4

3

2

Toegankelijkheid van wijken Veldacademie136



Oud-Charlois

6.4    ANKERPUNTEN

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.
 

(1) Waelestein
(2) Nieuwe Nachtegaal
(3) Winkelcluster Voorsestraat
(4) Winkelcluster Boergoensestraat
(5) Winkelcluster Wolphaertsbocht

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven.

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.

(1)   Waelestein
(2)   Nieuwe Nachtegaal
(3)   Winkelcluster Voorsevliet
(4)   Winkelcluster Boergoensestraat
(5)  Winkelcluster Wolphaertsbocht

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

Waelestein (1)

Aan het Schulpplein bevindt zich een gecombineerde 
woonvoorziening voor senioren. In Waelestein zijn 
senioren woonachtig die ondersteuning bij het wonen 
nodig hebben. Het is een woonzorgcentrum waar 
bewoners zelfstandig of met begeleiding wonen. In 
de naastgelegen serviceflat wonen ouderen zonder 
ondersteuning. Deze flatbewoners kunnen gebruik 
maken van de voorzieningen die Waelestein biedt, 
bijvoorbeeld de activiteiten, maaltijdvoorzieningen 
en een kapsalon. Ook bewoners uit de buurt kunnen, 
tegen een kleine bijdrage, hiervan gebruikmaken. 

De Nieuwe Nachtegaal (2)

Een ander centraal punt is woonservicegebouw 
de Nieuwe Nachtegaal, een woonvoorziening voor 
cliënten van Bavo Europoort. In de directe nabijheid 
bevindt zich De Albatros, een serviceflat voor senioren. 
Vooral in de Nieuwe Nachtegaal zijn verschillende 
voorzieningen te vinden. Zo bevindt zich hier 
een café/restaurant, een kinderdagverblijf, een 
buurtwinkel, een kapper en een fysiotherapeut. Ook 
wordt er ondersteuning voor mantelzorgers gegeven. 
Buurtbewoners kunnen de Nieuwe Nachtegaal 
bereiken met de tram en de bus, die allebei op geringe 
afstand een halte hebben. 

Voornsestraat (3)

Midden in de wijk ligt een klein winkelcluster aan 
de Voornsestraat. In dit cluster bevinden zich slechts 
drie winkels die voorzien in producten voor dagelijks 
gebruik, namelijk een slager, een bakker en een 
groenteboer. In de nabije omgeving is geen halte 
van het openbaar vervoer aanwezig en men zal dus 
lopend, te fiets of met de auto deze winkeltjes moeten 
bereiken. De stoepen in dit deel van de wijk zijn soms 
smal en hobbelig, wat voor problemen kan zorgen. 

Boergoensestraat (4)

Op de hoek van de Boergoensestraat en de 
Wolphaertsbocht is een aantal voorzieningen 
geclusterd. De voorzieningen zijn verschillend 
van aard. Zo zijn er enkele zorgvoorzieningen 
aanwezig zoals een apotheek, een fysiotherapeut en 
verschillende huisartsen, maar bevinden zich hier 
ook enkele winkels voor dagelijkse boodschappen. 
Zo is er een kaasboer te vinden, maar ook een 
klein warenhuis. Daarnaast zijn er ook nog een 

De Nieuwe Nachtegaal I bron: Veldacademie

Woonzorgcentrum Waelestein I bron: Veldacademie 
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kapper en verschillende cafeetjes te vinden. De 
Boergoensestraat is gemakkelijk te bereiken met de 
tram. Er zijn twee haltes net buiten het ankerpunt. 
Naast de aanwezige voorzieningen in dit ankerpunt 
bevinden zich hier ook twee wooncomplexen die 
geschikt zijn voor senioren. De Wartburg beschikt 
over 21 appartementen die enkel bedoeld zijn voor 
senioren. Hier is ook een huismeester aanwezig en 
kan men, wanneer gewenst, gebruik maken van een 
24-uurs alarm. Wolmax is een wooncomplex aan de 
andere kant van de Wolphaertsbocht. Deze woningen 
zijn geschikt voor senioren en hebben één ster voor 
de waardering van de toegankelijkheid. 

Winkelgebied Wolphaertsbocht (5)

Het grootste winkelgebied in de wijk bevindt zich aan 
de Wolphaertsbocht. Vooral rondom de kruising met 
de Clemensstraat bevindt zich veel bedrijvigheid. Er 
zijn dan ook voorzieningen van verschillende aard. Zo 
is aan de Clemensstraat het wijkcentrum gevestigd, 
waar activiteiten worden georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen en waar zich bovendien 
de bibliotheek en een basisschool bevinden. Aan de 
overzijde van het wijkcentrum is een kinderdagverblijf 
gevestigd. De Charloise kerk en verschillende 
horecagelegenheden bevinden zich aan het einde van 
de Clemensstraat. De winkels aan de Wolphaertsbocht 
voorzien voornamelijk in levensmiddelen. Zo zijn 
er twee supermarkten, een groenteboer, een aantal 
horecagelegenheden en een slijterij. Daarnaast 
bevinden zich hier ook nog twee tijdschriftenwinkels 
en een dierenwinkel. In één van de tijdschriftenwinkels 
is een postkantoorservicepunt gevestigd, waar ook 
geld kan worden opgenomen en kan worden gestort. 
Er zijn hier ook twee geldautomaten aanwezig, die 
aan de buitenzijde van de winkel zijn bevestigd. In 

één van de supermarkten is het bovendien mogelijk 
om binnen geld op te nemen bij een geldautomaat. 
Evenals in het vorige ankerpunt bevinden zich ook 
hier woningen die geschikt zijn voor senioren. Op de 
hoek van de Wolphaertsbocht met de Grondherendijk 
bevindt zich wooncomplex Wolphaertshof en aan 
de overzijde van de straat is wooncomplex Doklaan 
gevestigd. Beide wooncomplexen zijn geschikt voor 
senioren. Zij hebben minimaal één ster op het gebied 
van toegankelijkheid wat betekent dat zij drempelvrij 
zijn. 

Winkelgebied WolpaertsbochtI bron:Veldacademie

De Wartburg I bron: Veldacademie
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6.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER

Woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Waelestein kent verschillende 
voorzieningen zoals kapper, supermarkt, restaurant 
en recreatie. Ook is er een dagopvang voor ouderen 
uit de wijk.  In de wijk is ook stichting de Nieuwe 
Nachtegaal aanwezig. Hier wonen cliënten van 
Bavo Europoort met psychiatrische problemen 
die beschermd of begeleid kunnen wonen. Hier 
zijn voorzieningen aanwezig waaronder een café/
restaurant, een kinderdagverblijf, een buurtwinkel, 
een kapper, en een fysiotherapeut. 

Seniorencomplexen

De wijk kent verschillende seniorencomplexen. 
Deze complexen hebben geen interne verzorging 
of verpleging. De drie seniorencomplexen zijn De 
Wartburg, gelegen aan de Boergoensestraat, De 
Vlietburg, gelegen aan de Verboomstraat en de 
Albatros, gelegen aan de Mezenstraat. In deze 
complexen is het mogelijk om gebruik te maken van 
een 24-uurs alarm en in De Wartburg en De Vlietburg 
zijn tevens huismeesters aanwezig. 

Particuliere appartementen

Verspreid over de wijk liggen verschillende 
appartementencomplexen die geschikt zijn voor 
senioren. Dit houdt is dat zij toegankelijk zijn en 
minimaal één ster hebben. Rondom het Dokhaven 
Park liggen veel van deze geschikte woningen. Ook 
de zijstraten van de Wolphaertsbocht kennen enkele 
van dit soort complexen. 

Openbaar vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het 
openbaar vervoer. Er bevinden zich busstations van vier 
verschillende lijnen verspreid over de wijk. Enkel buslijn 
73 is toegankelijk voor rolstoelen en rollators. De overige 
buslijnen, te weten 44, 46 en 72 zijn niet toegankelijk. 
Tramlijn 2 heeft een eindpunt in de wijk Charlois. Deze 
tramlijn is niet toegankelijk voor rolstoelen en rollators. 
De perrons zijn verhoogd maar er rijden voornamelijk 
rijtuigen die geen verlaagde instap hebben. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

De wijk kent verschillende parken en groenstroken. 
Het bekendste groengebied in de wijk in de 
groenstrook langs de Boergoensevliet (1). De singel 
loopt bijna door de gehele wijk en wordt begeleid 
door bomen en gras. Langs de Spuikade (2) is 
eveneens een groenstrook te vinden. Hier zijn enkele 
speeltuinen gerealiseerd en er staan bankjes. Het 
pad dat langs deze groenstrook loopt kent wel veel 
hoogteverschil, wanneer er een dwarsstraat gekruist 
wordt, gaat het voetpad soms stijl omhoog en weer 
naar beneden. In het gebied Charloisse Hoofd is een 
park (3) gevestigd. Het park loopt voor een deel langs 
de waterkade. Aan de kade staan bankjes, evenals op 
verschillende plekken in het park.

Buurthuizen en buurtnetwerk

Het wijkcentrum (4) in de wijk bevindt zich aan de 
Clemensstraat en wordt bezocht door verschillende 
doelgroepen. Zo is hier de bibliotheek gevestigd, 
ouderenwerk en maatschappelijk werk en de 
werkgroep Oud Charlois. Er vinden activiteiten plaats 
voor verschillende doelgroepen waaronder ouderen. 
In de buurt van het wijkcentrum bevindt zich de Turkse 
ontmoetingsruimte Mekan (5) en Stichting House of 
Hope (6). In de verschillende woonzorgcomplexen 
kan men tevens terecht voor activiteiten.

Religieuze organisaties

Er bevinden zich verschillende kerken en religieuze 
organisaties in de wijk. Deze bevinden zich 
voornamelijk in het noordelijke deel (het oudere 
deel) van de wijk. De Gereformeerde Kerk Charlois 
Bethelkerk (7) bevindt zich aan de Boergoensevliet. De 
Oude Kerk Charlois (8) is te vinden in de oude kern van 
de wijk. In beide kerken vinden nog diensten plaats. 
Tevens zijn er in de wijk drie moskeen te vinden, een 
Turkse, een Marokkaanse en een Surinaamse. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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INVENTARISATIE ZORG EN SERVICE

Winkelcluster Wolpheartsbocht

Dit cluster (1) kent een redelijk grote variëteit aan 
voorzieningen voor dagelijkse levensbehoeften. 
Er bevinden zich onder andere een supermarkt, 
drogist, slijterij, postkantoorservicepunt  en een 
dierenspeciaalzaak. Bovendien is in hetzelfde 
bouwblok het wijkgebouw (2) opgenomen. 
Entreegebieden voor winkels zijn tegelijkertijd in 
gebruik als ontmoetingsruimte en als verkeersruimte 
voor de school en kinderopvang. 

Winkelcluster Voornsestraat

Aan de Voornsestraat (3) bevinden zich enkele winkels 
waar goederen voor dagelijks gebruik te koop zijn. 
Men kan hier terecht bij de slager, de bakker en de 
groenteboer. Er bevindt zich geen halte van het 
openbaar vervoer in de buurt. 

Zorgvoorzieningen

De meest zorgvoorzieningen in de wijk bevinden zich 
rondom de Wolphaertsbocht (4) en de Katendrechtse 
Lagedijk (5). Hier bevindt zich onder andere een 
apotheek, een fysiotherapeut en verschillende 
huisartsen. Aan de Dorpsweg bevindt zich 
gezondheidscentrum Sanitas (6), waar onder andere 
psychiaters en huisartsen gevestigd zijn. 

 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen

 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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 Contextdata Lombardijen

Leeftijdsopbouw 2011 I bron: COS

Eigendom 2011  | bron: COS

Etniciteit 2011 | bron: COS Inkomen per huishouden 2008  | bron: COS

Woningtype 2011 | bron: COS
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 7DE ESCH

dS+V / gemeente Rotterdam, 2009. Ruimtelijke Visie Kralingen-
De Esch 2009. 

Ds+V Ruimtelijke Ordening, Bureau Bestemmingsplannen, 2010. 
Ontwerp Bestemmingsplan DWL de Esch.

Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010, 
Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid. 
Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e 
meting Sociale index 2010

7.1    INTRODUCTIE 

De Esch ligt in het oosten van de deelgemeente 

Kralingen-Crooswijk en wordt begrensd door de 

Abraham van Rijckevorselweg in het noorden, de 

A16 in het oosten en de Nieuwe Maas in het zuiden 

en westen (dS+V / gemeente Rotterdam 2009, p.7).

Bewoners 

De Esch telt in 2011 zo’n 4.389 inwoners en is daarmee 
qua inwoners de kleinste wijk in dit onderzoek. Bijna 
een derde van de inwoners is 55 jaar of ouder en de 
bevolking is voor het grootste deel van autochtone 
afkomst. Opvallend is dat in De Esch bijna één op 
de vier (23.7%) inwoners een hoge bloeddruk heeft, 
het dubbele van de omliggende wijken. In De Esch 
geeft18.3% van de inwoners aan depressief te zijn, 
naast 17.5% in Crooswijk en 15% in Kralingen West 
terwijl dat 5,5% is in Rubroek (GGD-Rotterdam 
Rijnmond 2009).Het inkomensniveau is in de Esch 
vergelijkbaar met dat in de wijken Rubroek en 
Kralingen-West. Van alle huishoudens in de Esch heeft 
40% een laag inkomen. 

Woningen

In de wijk staan circa 2.700 woningen. Van deze 
woningen bestaat ongeveer 65% uit sociale huur 
en 25 % van de woningen is particuliere huur. De 
overige 10 % van de woningen is eigendom van de 
bewoners zelf. De woningen in de sociale huur liggen 
voornamelijk in het midden van de wijk. Hieraan grenst 
een stuk van de wijk waar koopwoningen en duurdere 
huurwoningen te vinden zijn. Het grootste deel van 
de koopwoningen ligt in het gebied dat grenst aan de 
Oude Plantage (Ds+V Ruimtelijke Ordening, Bureau 
Bestemmingsplannen 2010, p.29). 

Identiteit

In de wijk zijn verschillende gebieden te onderscheiden. 
Ten eerste is er het oude DWL-terrein  van het 
voormalige Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Dit 

terrein is van invloed op de ruimtelijke structuur van 
de bebouwing en de indeling van de buitenruimte 
in de wijk. De gebouwen en waterreservoirs die door 
het bedrijf gebruikt werden zijn namelijk nog steeds 
intact. In de tweede plaats is er de Oude Plantage, het 
eerste stadspark van de gemeente Rotterdam. Ten 
derde is het zwembadgebied een onderdeel van de 
wijk De Esch. Hier zijn verschillende sportverenigingen 
gesitueerd, evenals volkstuincomplex Nut en 
Genoegen. In de vierde plaats is er de Toepad, een 
gebied waar tevens sportverengingen gevestigd zijn, 
een joodse begraafplaats en een volkstuincomplex. 
Ook is hier de Van Ghentkazerne aanwezig. Tot slot 
is in de wijk De Esch het gebied Polder De Esch te 
vinden, een klein natuurgebied dat omsloten wordt 
door de Nesserdijk en de Nieuwe Deltadijk. Het gebied 
is beperkt toegankelijk voor publiek omdat een deel 
van de bodem ernstig vervuild is (dS+V / gemeente 
Rotterdam 2009, pp.10–11).  

Leefbaarheid 

Op de veiligheidsindex scoort De Esch een 8,3 en valt 
daarmee in de categorie veilig. Wel hebben bewoners 
meer last van drugsoverlast ten opzichte van vorig jaar. 
Er is minder diefstal geweld en overlast geconstateerd 
waardoor de wijk stijgt op de index (Kenniscentrum 
Directie Veiligheid 2010, p.23). Op de Sociale Index 
behaalt de wijk een minder hoge score, namelijk een 
6,0. Inkomen en taalbeheersing zijn problemen in de 
wijk en samen met een kwetsbare gezondheid van 
bewoners zorgt dit er voor dat het aspect ‘capaciteiten’ 
kwetsbaar genoemd kan worden. Opvallend daarbij is 
het hoge opleidingsniveau van bewoners. Een sterk 
punt van de wijk is de leefomgeving (Gemeente 
Rotterdam 2010, p.23). 
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Op de kaart is een selectie van uitkomsten uit het 
kwalitatieve onderzoek weergegeven. Het is beperkt 
tot opmerkingen over het gebruik van voorzieningen 
en de openbare ruimte.

(1)  Wooncomplex Mazesteyn
(2)  DWL Binnenbassin III Blok I
(3)  Herman Bavinckstraat
(4)   Oude Plantage
(5)   Arboretum Trompenburg
(6)   Waterbassins
(7)   Winkelcentrum
(8)   Volkstuinvereniging
(9)  Gezondheidscentrum DWL
(10)  Wijkcentrum De Esch

7.2 BEWONERS 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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In deze paragraaf worden de resultaten 

weergegeven van de interviews, afgenomen 

bij bewoners van De Esch, samengevat. Het 

kwalitatieve onderzoek dat in De Esch heeft 

plaatsgevonden is anders verlopen dan in de 

andere onderzochte wijken. In De Esch zijn de 

onderzoeksgegevens verzameld tijdens een 

wijkactie. Tijdens deze wijkactie zijn bewoners van 

De Esch aangesproken op straat en werden hen 

vragen gesteld over het gebruik van de wijk, de 

aanwezige voorzieningen wat betreft winkels en 

zorg en hun woonsituatie. Een onderdeel van het 

beantwoorden van deze vragen was het intekenen 

van een kaart van de wijk. Bewoners gaven aan 

van welke plekken in de wijk zij veel gebruik 

maken of waar zij geregeld komen. ook plekken 

die zij niet prettig vonden in de wijk konden zij 

hier op aangeven. Tijdens het onderzoek is ook 

op andere momenten gesproken met bewoners 

uit deze wijk. Zo zijn enkele keren de activiteiten 

voor senioren die georganiseerd worden in het 

wijkcentrum bezocht en zijn dezelfde vragen die 

tijdens de wijkactie zijn gesteld, ook aan deze 

bewoners voorgelegd. De gesprekken leverden 

waardevolle informatie over de dagbesteding van 

bewoners op.

De Esch wordt positief benoemd door de 
bewoners wanneer het gaat om de ligging en 
de recreatiemogelijkheden. De uitvalswegen en 
mogelijkheden tot het gebruik van het openbaar 
vervoer naar het centrum van de stad worden door 
veel bewoners geroemd. Er zijn wel punten die door 
bewoners naar voren worden gebracht die in het kader 
van woonservicegebieden verbeterd kunnen worden 
om de wijk nog toegankelijker en aantrekkelijker te 
maken voor oudere bewoners of bewoners met een 
fysieke beperking. 

WONEN EN OPENBAAR VERVOER

Gebruik 

In De Esch zijn verschillende wooncomplexen 
aanwezig die geschikt zijn voor bewoners van 55 
jaar of ouder. Onderwerpen die in De Esch genoemd 
worden in relatie tot geschikte huisvesting komen ook 
in de andere wijken naar voren. Zo is een drempelvrije 
toegang tot een woning voor veel bewoners zeer 
belangrijk. Bewoners die in de 55+ woningen wonen 
in de wijk zijn over het algemeen zeer tevreden met 
hun woning. De liftvoorziening is een pluspunt en 
respondenten geven aan deze niet te kunnen missen 
omdat traplopen zwaar is. 

In de wijk De Esch staat serviceflat Mazesteyn dat 
140 appartementen huisvest. Dit complex is in 1987 
gebouwd en in de tussentijd nog niet gerenoveerd. 
Veel bewoners vinden de voorzieningen in dit complex 
prettig. De aanwezigheid van een huismeester en een 
gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten zijn 
daarbij belangrijk. 

Bewoners geven echter ook te kennen dat er enkele 
gebreken zijn in dit wooncomplex. De ramen en 
kozijnen in de woningen zijn vaak aan vervanging 
toe omdat zij moeilijk te openen en te sluiten zijn. 
In de woningen die aan de straatkant grenzen is het 
glas in het ramen mat van kleur. Hierdoor kunnen 
respondenten wanneer zij zitten, niet naar buiten 
kijken. 

Wat enkele keren wel voor problemen zorgt is de 
stalling van scootmobiels. Bewoners die niet in een 
wooncomplex of een 55+ woning wonen,  geven aan 
hier problemen mee te hebben. Het stallen van een 

Mazesteyn I bron: Veldacademie
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scootmobiel moet dan soms in huis of in de kelder. 
Voor bewoners is dit soms vervelend omdat zij niet 
de voordeur van hun woning kunnen bereiken met 
behulp van hun scootmobiel. De woningen in het 
wooncomplex DWL Binnenbassin III Blok I hebben 
een stalling voor scootmobiels waar bewoners erg 
tevreden mee zijn.

Veel senioren wonen ook in andere woningen in de 
wijk. Een deel van deze woningen is aangepast zodat 
ze toegankelijk is voor senioren, maar een groot 
deel is dit ook niet. Opvallend is dat in de Herman 
Bavinckstraat veel bewoners van verschillende 
leeftijden en doelgroepen wonen. Zo zijn hier 
bewoners te vinden die al geruime tijd in De Esch 
wonen, maar er zijn ook veel bewoners die pas sinds 
kort hier wonen. 

Bereikbaarheid 

Bewoners zijn over het algemeen goed te spreken 
over de openbaarvervoersvoorziening in de wijk. 
Zij geven aan dat de tramhalte in de wijk erg prettig 
is. Door de hoge ligging is de halte Lage Filterweg 
van Tram 21 wat moeilijk te bereiken. Tram 21 is wel 
toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel 
en hier zijn bewoners dan ook tevreden over. Tram 7, 
die stopt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt 
tevens gebruikt door de respondenten. Echter heeft 
deze niet de voorkeur aangezien deze een hoge instap 
heeft en daardoor minder gemakkelijk toegankelijk is. 
Het openbaarvervoer wordt voornamelijk gebruikt 
om het centrum van de stad te bereiken, om een 
bezoek te brengen aan de markt of om bij een andere 
supermarkt boodschappen te doen. 

Leefbaarheid 

Het hebben van een eigen buitenruimte bij de 
woning is voor veel respondenten belangrijk. Toch 
hebben de bewoners van Mazesteyn dit helaas 
niet tot hun beschikking. Bewoners geven aan het 
vaak jammer te vinden dat zij geen balkon hebben. 
Bewoners brengen veel tijd thuis door en willen dan 
ook graag van de buitenlucht kunnen genieten. In 
de nabije omgeving is een park het gemis van een 
buitenruimte kan compenseren. De ingang van 
het wooncomplex grenst echter niet aan het park 
waardoor bewoners geen directe toegang hiertoe 
hebben en een stukje om moeten lopen. Een recente 
ontwikkeling is dat de woningcorporatie aan het 
kijken is wat de mogelijkheden zijn om op het dak 
van het pand een dakterras te creëren waar bewoners 
gemakkelijk gebruik van kunnen maken. De opstap 
naar het dakterras is nu nog te hoog, maar hier wordt 
een oplossing voor gezocht. 

Veel bewoners geven aan dat zij de sfeer in huis 
belangrijk vinden maar dat deze tegelijkertijd zeer 
bepalend kan zijn voor de onderlinge contacten 
tussen bewoners. Twee dames die in Mazesteyn  
wonen geven aan dat zij niet graag bij hun mannelijke 
buren op de koffie gaan omdat dit voor roddels 
kan zorgen in het wooncomplex. Hierdoor gaan zij 
liever helemaal niet bij elkaar op bezoek. Van de 
gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex 
kan ook niet iedereen gebruik maken, dit moet 
worden goedgekeurd door de bewonersvereniging. 
Enkele bewoners geven aan dit wel eens jammer te 
vinden omdat zij het zonde vinden dat de ruimte op 
veel dagen niet wordt gebruikt. Bewoners hebben 
het onderling over het algemeen wel gezellig maar 
dan vooral tijdens de georganiseerde activiteiten. 
Daarbuiten zoeken zij elkaar niet snel op. 

DWL Buitenbassin blok IV I bron: Veldacademie

hal Mazesteyn I bron: Veldacademie
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VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN 

Gebruik 

De woonomgeving wordt door bewoners positief 
beoordeeld. Bewoners die een scootmobiel of 
een rollator gebruik merken echter wel op dat 
verzakkingen in de stoepen en losliggende stoeptegels 
belemmeringen vormen. De hoeveelheid groen in de 
buurt van de woningen wordt gewaardeerd door de 
respondenten. De nabije polder wordt veel gebruikt 
om te wandelen, evenals de Oude Plantage. Ook 
het nabijgelegen Arboretum wordt bezocht door de 
bewoners van De Esch. Het uiterlijk van de wijk wordt 
door de bewoners niet altijd positief beoordeeld. 
De midden in de wijk gelegen waterbassins vallen 
niet bij alle bewoners in de smaak en zijn slecht 
onderhouden. Wat er nog wel wordt gemist zijn 
bankjes en zitplaatsen in de wijk. Ouderen zouden 
hier graag meer gebruik van maken. 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat zij 
graag gebruik maken van de verschillende 
groenvoorzieningen die in de wijk aanwezig zijn, 
waaronder het park Oude Plantage, het gebied langs 
die rivier en De Eschpolder. Deze gebieden liggen 
verspreid over de wijk. Bewoners maken bij goed 
weer iedere dag een ommetje, al dan niet met een 
scootmobiel, rollator of elektrische rolstoel. Bewoners 
met een hond als huisdier maken graag een rondje 
in het park Oude Plantage. Ook bewoners van 
Mazesteyn geven aan dit park wel eens te gebruiken 
maar omdat er vanuit het wooncomplex geen directe 
toegang is tot het park ervaren zij dit als een barrière. 

Het pad dat parallel loopt aan de Buitenbassinweg en 
dat vervolgens over gaat in de Drinkwaterweg en de 
Nesserdijk behoort tot het dagelijkse blokje om van 
veel respondenten. Bewoners vinden dit een prettig 
rondje omdat zij de boten op het water kunnen zien 
en er voortdurend voetpaden zijn die gebruikt kunnen 
worden. De Eschpolder is een geliefd natuurgebied. Wel 
zijn de paden bij slecht weer wat moeilijk begaanbaar, 
zeker wanneer men gebruik maakt van een scootmobiel 
of een rollator. Tot slot wordt het Toepad gebruikt om 
de twee volkstuinverenigingen te bereiken die in de 
wijk liggen. Het pad is volgens de respondenten slecht 
verlicht waardoor zij in de wintermaanden minder 
gebruik maken van deze route. 

Bereikbaarheid

Over Vervoer op Maat zijn de respondenten niet zo 
te spreken. Ze geven aan dat deze vaak te laat komt 
. Hierdoor is Vervoer op Maat niet geschikt voor een 
bezoek aan het ziekenhuis. Vaak vragen ouderen of een 
van hun kinderen of kennissen hen naar het ziekenhuis 
kunnen brengen. Parkeren is voor veel bewoners 
geen probleem. Bij het gezondheidscentrum zijn 
verschillende parkeerplekken aanwezig, evenals bij 
het winkelcentrum. De meeste respondenten halen 
hun boodschappen op de fiets of lopend. 

Leefbaarheid 

In de wijk De Esch is het volgens de respondenten 
redelijk goed gesteld met de verkeersveiligheid. De 
Watertorenweg is een van de belangrijkste wegen 
door de wijk en maakt een lus door de wijk en leidt 
zo langs een aantal centrale punten in de wijk, 

VTV Toepad aan het Toepad I bron: Veldacademie

Watertoren I bron: Veldacademie
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waaronder het winkelcentrum. Wanneer de weg 
gevolgd wordt richting de Maas, bevindt zich in de 
weg een rare bocht, welke volgens respondenten 
gevaarlijk is. Het is moeilijk om verkeer vanuit de 
andere richting te zien aankomen. Het plaatsen van 
een spiegel zou hier uitkomst bieden. Bij het uitrijden 
van de wijk richting de Abraham van Rijckevorselweg, 
wordt de Oude Plantagedreef gebruikt. De overgang 
van de Watertorenweg naar de Oude Plantagedreef 
is volgens respondenten een moeilijke kruising 
aangezien het verkeer vanuit verschillende richtingen 
komt. De kruising is moeilijk te overzien, wat voor 
ouderen voor een onveilig gevoel zorgt. 

Bewoners vinden het prettig om hun wandeling even 

te kunnen onderbreken, alvorens zij hun wandeling 
voortzetten. De bankjes rondom de drinkwaterbassins 
zijn daarom bij de bewoners zeer in trek. In het park 
Oude Plantage zijn deze voldoende aanwezig, waarer 
langs de Buitenbassinweg van de bewoners nog 
wel bankjes bij mogen. Over het algemeen zijn de 
bewoners zeer tevreden met de hoeveelheid bankjes 
in het centrum van de wijk, vooral rondom het 
winkelcentrum en wijkcentrum. 

Veel respondenten geven aan al geruime tijd in de 
wijk te wonen. Zij vinden het prettig om nog dezelfde 
mensen tegen te komen, bijvoorbeeld tijdens het 
boodschappen doen of in het wijkcentrum. Het 
wijkcentrum is een belangrijke ontmoetingsplek en veel 
bewoners vinden de sfeer prettig. De oudere bewoners 
geven wel aan steeds meer overlast te ervaren van hun 
jongere buurtbewoners door te harde muziek, hangen 
op plekken waar zij langs lopen en drugsgebruik. Dit 
vermindert de sfeer in de wijk wel.

ZORG EN SERVICE

Gebruik 

Het wijkcentrum heeft een zeer belangrijke functie in 
de wijk. Vrijwel alle respondenten geven aan wel eens in 
het wijkcentrum te komen voor een bepaalde activiteit. 
In het centrum worden activiteiten aangeboden voor 
verschillende doelgroepen. Activiteiten die bij senioren 
voornamelijk in trek zijn, zijn de computercursussen, 
seniorengym en bloemschikken. Dit aanbod wordt 
opgesteld en uitgevoerd door Stichting Buurtwerk 
Kralingen-Crooswijk(SBKC). Vanuit SBKC is er ook een 
seniorenwerkster actief in de wijk, waar bewoners 
terecht kunnen met vragen over de activiteiten 
en andere zaken die spelen binnen de wijk. Het 
wijkcentrum wordt ook als ontmoetingscentrum 
gebruikt. Bewoners vertellen dat zij voor of na het 
boodschappen doen ook graag even een kopje koffie 
drinken in het wijkcentrum. 

Niet alleen in het wijkcentrum worden activiteiten 
georganiseerd. Bewoners van Mazesteyn kunnen in 
de gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex 
geregeld deelnemen aan activiteiten die 
georganiseerd worden door de bewonersvereniging 
van Mazesteyn. Zo wordt er onder andere koersbal 
georganiseerd, maar ook klaverjassen en thema-
avonden. Bewoners van Mazesteyn geven aan graag 
van dit aanbod gebruik te maken, ook omdat zij dan 
niet het gebouw uit hoeven. Vooral ’s avonds vinden 
ze dat erg prettig omdat zij dan niet graag meer de 
straat op gaan. 

Ingang wijkcentrum I bron: Veldacademie

Voetpad langs waterbassins I bron: Veldacademie
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De meeste bewoners in de wijk maken gebruik 
van het Gezondheidscentrum DWL dat gelegen is 
aan de Rijnwaterstraat. In dit gezondheidscentrum 
is zowel de tandarts als de huisarts gevestigd. 
Bewoners zijn erg tevreden over de diensten die 
door het gezondheidscentrum worden verleend. 
Wat echter wel beter zou kunnen is de entree van 
het gezondheidscentrum. Voor mensen die slecht 
ter been zijn is het gezondheidscentrum moeilijk 
te betreden. Daarnaast is de tandarts alleen maar te 
bereiken door middel van een trap aangezien hij op 
de eerste verdieping van het gezondheidscentrum 
zijn praktijk heeft. Bewoners die geen trap meer 
kunnen lopen zijn daardoor genoodzaakt om buiten 
de wijk een tandarts te bezoeken. 

In het winkelcentrum is Apotheek De Esch gevestigd 
die samenwerkt met het gezondheidscentrum in 
de wijk. Alle respondenten maken gebruik van deze 
apotheek en halen over het algemeen zelf hun 
medicijnen op, in tegenstelling tot veel bewoners van 
de andere wijken in Kralingen-Crooswijk.

Bereikbaarheid

Voornamelijk bewoners van Mazesteyn geven aan 
gebruik te maken van vervoer op maat. Deze bewoners 
zijn vaak niet meer in staat om met het openbaar 
vervoer langere afstanden af te leggen en maken 
gebruik van vervoer op maat om bijvoorbeeld het 
ziekenhuis te bereiken om naar hun kinderen te gaan. 
Een groot voordeel aan vervoer op maat is volgens 
bewoners de lage kosten die hieraan verbonden zijn. 
Een nadeel is dat de taxi’s vaak niet op tijd komen. 

Voor kleding en andere producten gaan bewoners naar 
het centrum van de stad of naar de omliggende grote 
winkelcentra, bijvoorbeeld naar het Alexandrium in de 
deelgemeente Prins-Alexander of naar winkelcentrum 
De Koperwiek in Capelle aan den IJssel. 

In de buurt van de Esch zijn verschillende 
ziekenhuizen waar mensen gebruik van kunnen 
maken. Het Havenziekenhuis en het Sint Franciscus-
ziekenhuis worden het meest gebruikt. Bewoners 
geven de voorkeur aan het Havenziekenhuis omdat 
ze dit gemakkelijk met Tram 21 kunnen bereiken. Het 
bereiken van het Sint Franciscus-ziekenhuis is lastig 
met het openbaar vervoer. De respondenten vertellen 
dat zij dan vaak vervoer op maat inschakelen of een 
familielid vragen om hen te brengen.

Leefbaarheid

Volgens respondenten is het huidige winkelaanbod in 
de wijk te laag. Zij zouden graag meer winkels willen 
en ook winkels met verschillend aanbod. De huidige 
supermarkt voldoet niet aan de eisen van de meeste 
bewoners en een extra supermarkt in de wijk zou 
kunnen zorgen voor  een meer congruent aanbod. 
In de huidige supermarkt zijn producten vaak op 
waardoor men of verplicht is het menu te wijzigen 
of een andere supermarkt te zoeken. Respondenten 
geven aan dat zij voor boodschappen dan ook 
regelmatig naar andere supermarkten gaan. Met tram 
21 wordt de Albert Heijn aan de Groenendaal, parallel 
aan de Burgemeester van Walsumweg, bezocht. Ook 
de Albert Heijn aan de Oude Dijk wordt veel bezocht 
door bewoners van De Esch.

Trap in GezonheidscentrumI bron: Veldacademie

Winkelcentrum De Esch I bron:Veldacademie 
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7.3    VERBETERPUNTEN DE ESCH 

Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over de 
fysieke inrichting van de wijk. De stoepen zijn redelijk, 
op een aantal gebieden na en ook de verschillende 
groengebieden in de wijk worden gewaardeerd 
door de bewoners. Ook het activiteitenaanbod in het 
wijkcentrum wordt gewaardeerd.

Op basis van de interviews kunnen een aantal concrete 
verbeterpunten in de wijk aangewezen worden. 
Veruit de meeste opmerkingen van bewoners hebben 
betrekking op de toegankelijkheid van de stoep. De 
meeste ouderen hebben moeite met het overwinnen 
van obstakels. Veel bewoners zijn bang te struikelen of 
uit te glijden omdat valincidenten op hogere leeftijd 
de oorzaak kunnen zijn voor ziekenhuisopname of 
invaliditeit.

Herman Bavinck-driehoek

In de Herman Bavinckstraat wonen veel mensen 
van verschillende leeftijden en verschillende 
achtergronden. Sommige bewoners wonen al 
lange tijd in De Esch, anderen zijn pas net in de wijk 
komen wonen. De verscheidenheid aan mensen 
brengt tevens verschillende gewoonten met zich 
mee. Zo hebben de oudere bewoners graag een 
rustige buurt en geven de gezinnen en jongeren in 
de straat de voorkeur aan een levendige omgeving. 
De verschillende gewoonten en voorkeuren botsen 
volgens de oudere bewoners nog wel eens. In het 
onderzoek komt naar voren dat het verschil in omgang 
met elkaar bij de ouderen zorgt voor een onveilig 
gevoel in de wijk. Er is regelmatig melding gedaan bij 
de wijkagent over geluidsoverlast, burenruzies en zijn 
er hennepkwekerijen aangetroffen. 

Volkstuinvereniging Nut en Genoegen

De parkeerplaats van de Volkstuinvereniging Nut en 
Genoegen die naast de Herman Bavinckstraat ligt is 
een plek waar hangjongeren vaak komen. Zij hangen 
hier graag met hun scooters en draaien harde muziek. 
Dit geeft oudere bewoners een onveilig gevoel. Op 
dit moment wordt hier door ‘De Buurt Bestuurd’ 
aandacht aan besteedt: deelgemeente, bewoners en 
wijkagenten bespreken zaken die in de wijk spelen. 

Voetpad langs de drinkwaterbassins 

Enkele plekken in de wijk zijn in de huidige toestand 
moeilijk begaanbaar voor mensen met een beperking. 
Bewegen gaat wel, maar de stoepen, wandelpaden en 
wegen zijn in het gebied rondom de watertorenweg, 
Eethuis de Watertoren en de bassins slecht bestraat. 
Bewoners zijn daardoor bang om te vallen of maken 
minder graag gebruik van de buitenruimte dan dat 
zij zouden willen. Vooral wanneer bewoners in een 
scootmobiel zitten hebben zij last van de ongelijke 
paden. De scootmobiel schudt dan heel erg, wat voor 
de gebruiker niet lekker aan voelt. 

Voetpad langs Drinkwaterbassins I bron: Veldacademie 
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10 m 50 m 100 m

Ankerpunten worden als volgt gedefinieerd: fysiek 
herkenbare plekken in de wijk met een concentratie 
van voorzieningen of functies die verschillende 
doelgroepen aanspreken. De ankerpunten komen 
niet alleen naar voren in de ruimtelijke inventarisatie 
van het gebied maar worden ook benoemd door 
geïnterviewde bewoners of bewonersgroepen.

(1)  Mazestein
(2)  DWL Binnenbassin III Blok I
(3)  Gezondheidscentrum
(4)  Supermarkt

7.4    ANKERPUNTEN 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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10 m 50 m 100 m

WOONVOORZIENINGEN EN 
ANKERPUNTEN 

Woonvoorzieningen voor senioren zijn 

gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn 

de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder 

geconcentreerd op de kaart weergegeven.

Deze kaart geeft duidelijkheid over de 
afstand die ouderen moeten afleggen om een 
voorzieningencluster te kunnen bereiken. Daarnaast 
kunnen op basis van de kaart routes aangewezen 
worden, die de woningen en voorzieningen 
verbinden. Dit kan aanleiding zijn bepaalde wegen 
beter te onderhouden of vaker te controleren op 
toegankelijkheid.

(1)  Mazestein
(2)  DWL Binnenbassin III Blok I
(3)  Gezondheidscentrum
(4)  Supermarkt

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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ANKERPUNTEN DE ESCH

Ankerpunten zijn - in potentie - gebieden in de 

wijk waar zich de dagpaden van verschillende 

gebruikersgroepen kruisen. Door analyse van de 

aanwezige ankerpunten en de gebruikersstromen 

is het mogelijk scenario’s te ontwikkelen die de 

potentie van een gebied verkennen. Dat biedt 

een handvat voor het doen van rendementsvolle 

investeringen of interventies. Zo is het mogelijk 

door het gericht toevoegen of afbouwen 

van bepaalde functies binnen het ankerpunt 

invloed uit te oefenen op aantrekkingskracht, 

functionaliteit of uitstraling van een geheel 

gebied. Ook kan men onderlinge wisselwerkingen 

of verbindingen met andere delen van wijk of stad 

onderzoeken. Hieronder worden de ankerpunten 

kort toegelicht. Per ankerpunt wordt aangegeven 

wat de belangrijkste voorzieningen zijn.

Op basis van de interviews en de met bewoners 
gevoerde gesprekken is er tot de conclusie 
gekomen dat er zich slechts één ankerpunt bevindt 
in De Esch, namelijk rondom het winkelcentrum 
en het wijkcentrum. De belangrijkste aanwezige 
voorzieningen zijn het winkelcentrum, het wijkcentrum 
en het gezondheidscentrum. In het winkelcentrum 
bevinden zich verschillende winkels waaronder een 
supermarkt, een apotheek, een lectuurwinkel, een 
groenteboer en een kapper. Bewoners van de wijk 
geven aan dat zij het winkelcentrum bijna dagelijks 
bezoeken. Vaak combineren zij het doen van 
boodschappen met een bezoek aan het wijkcentrum. 
Hier worden verschillende activiteiten voor ouderen 
aangeboden, zoals bloemenschikken, computerles en 
gymnastiek. Regelmatig worden hier bingomiddagen 
georganiseerd die ook bewoners uit andere wijken 
aantrekken. Ook de activiteiten voor ouderen 
worden door bewoners van andere wijken bezocht. 
Er zijn in de laatste tijd verschillende buurthuizen 
gesloten zodat de populariteit van wijkcentrum de 
Esch is toegenomen. Voor bewoners uit Kralingen en 
Struisenburg is het wijkcentrum goed te bereiken met 
openbaar vervoer. 

Het wijkcentrum heeft tevens de functie van ontmoeten, 
aangezien ouderen hier ook een kopje koffie of thee 
kunnen drinken wanneer zij het winkelcentrum 
bezoeken. Niet alle bewoners kennen het wijkcentrum. 
Sommige respondenten stellen dat de bewegwijzering 
voor sommige ouderen niet duidelijk is. 

In het gezondheidscentrum werken verschillende 
zorgprofessionals. Er is onder andere een huisarts een 
tandarts gevestigd. 

Ingang van het Wijkcentrum De Esch I bron: Veldacademie
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7.5    INVENTARISATIE WONEN EN 
OPENBAAR VERVOER 

Gelabelde woningen 

In het DWL Waterbassins blok bevinden zich 49 
gelabelde woningen. Dit betekent dat hier enkel 
mensen mogen wonen die 55 jaar of ouderen zijn. 
De flat bestaat uit vier etages en per etage zijn er 
twee stallingsplaatsen voor scootmobiels. In de 
flat zelf zijn er verder voorzieningen aanwezig. Het 
complex heeft een waardering van drie sterren voor 
toegankelijkheid, wat betekent dat het gebouw 
zeer goed toegankelijk is voor mensen die gebruik 
maken van loopondersteuning zoals rollator, 
rolstoel of scootmobiel. In de serviceflat Mazesteyn 
zijn 140 woningen gevestigd. Er zijn verschillende 
voorzieningen aanwezig in deze serviceflat. Zo kunnen 
bewoners gebruik maken van gemeenschappelijke 
ruimten waar verschillende activiteiten worden 
georganiseerd door de bewonersvereniging. 
Daarnaast is er een huismeester aanwezig en zijn de 
appartementen uitgerust met een persoonsalarm. 
Tevens is er een stallingsruimte voor scootmobiels. 

Geschikte woningen

Op de woonkaart is te zien dat er in De Esch ook veel 
ouderen in de geschikte, maar niet voor senioren 
gelabelde woningen wonen. Het gedeelte midden in 
de wijk tussen de Lage Filterweg en het Leidingpad 
is een gebied waar veel ouderen wonen. In deze flats 
bevindt zich ook een lift. Tevens wonen er relatief veel 
ouderen in de Hermanbavinckstraat en de daar aan 
gelegen dwarsstraten. De huizen hier hebben geen 
extra voorzieningen of faciliteiten. 

Openbaar vervoer

Binnen de wijk De Esch zijn weinig mogelijkheden tot 
het gebruik van openbaar vervoer. Tram 21 rijdt tot het 
eindpunt in de wijk en heeft in de wijk wel drie haltes. 
Tram 21 is toegankelijk voor mensen die gebruik 
maken van loopondersteuning zoals een rolstoel of 
rollator. Ook rijden er verschillende buslijnen door de 
wijk, te weten 36, 97 en 98, afkomstig van verschillende 
vervoersmaatschappijen.

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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 De Esch; woonomgeving, participatie & welzijn en openbaar vervoer
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De Esch

INVENTARISATIE VRIJE TIJD EN 
GROENVOORZIENINGEN

Groengebieden

De Esch is in vergelijking met de andere wijken niet 
groot qua inwoners of qua voorzieningen. Het aantal 
inwoners is de helft van Rubroek, Oud Crooswijk of 
Kralingen-Oost (Gemeente Rotterdam - Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek 2011). Wel heeft de 
wijk verschillende mogelijkheden tot recreatie in de 
buitenruimte. Zo is er het stadspark Oude Plantage  (1)
en de polder die bij de wijk hoort. De polder bestaat 
al geruime tijd en is ondertussen een natuurgebied 
geworden. De zogenaamde Eschpolder (2) is een 
oorspronkelijk stuk Rotterdam waar een wandelroute 
door heen loopt, maar dit zijn alleen zandpaden. Het 
gebied is zo ingericht dat het centrale deel gesloten is 
voor bezoekers (Gemeente Rotterdam 2011). 

Wijkcentrum

Het wijkcentrum (3) is gevestigd in het Pompgebouw 
De Esch. Daarnaast zijn hier ook een sporthal en 
een trouwzaal gevestigd. In hetzelfde pand is het 
wijkcentrum gevestigd. Hier zijn verschillende 
ruimten te vinden, verspreid over twee etages. In 
deze ruimten worden activiteiten georganiseerd voor 
verschillende doelgroepen. Vanuit het project ‘Uit en 
Thuis’ wordt de  programmering in het wijkcentrum 
opgesteld die specifiek bedoeld is voor senioren. 
In samenwerking met verschillende partners en 
een klankbordgroep wordt een aanbod gedaan dat 
is afgestemd op de vraag van bewoners. Op deze 
manier is voor elke bewoners een activiteit te vinden. 
Er worden niet alleen activiteiten georganiseerd 
door ‘Uit en Thuis’. Ook andere organisaties zoals 
SBKC organiseren evenementen in het wijkcentrum 
zoals een dansmiddag of optredens door artiesten. 
Het wijkcentrum heeft daarmee ook een belangrijke 
ontmoetingsfunctie. In het café gedeelte van het 
centrum kunnen bewoners tegen een klein bedrag 
een kopje koffie of thee drinken en gebruik maken 
van kleine (lunch) gerechten. 

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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 De Esch; commerciele voorzieningen, gezondheid & hulpverlening en openbaar vervoer
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De Esch
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INVENTARISATIE ZORG EN SERVICE

Zorgvoorzieningen

In de wijk De Esch zijn alle aanwezige 
zorgvoorzieningen geclusterd in één gebouw 
dat zich aan de Rijnwaterstraat bevindt. In dit 
Gezondheidscentrum DWL - De Esch (1) zijn 
vier huisartsen, vier fysiotherapeuten, een 
voedingsdeskundige en een tandarts werkzaam. Ook 
werkt de maatschappelijk werkster vanaf deze locatie, 
evenals de twee wijkverpleegkundigen van De Esch. 
Iedere doordeweekse ochtend is de STAR in het 
gezondheidscentrum aanwezig om bloed te prikken. 

De apotheek (2) bevindt zich in het winkelcentrum en 
werkt samen met het Gezondheidscentrum DWL – De 
Esch. De apotheek biedt verschillende diensten, zoals 
het bestellen van herhaalmedicatie via internet en het 
thuisbezorgen van medicijnen. Het thuisbezorgen 
van medicijnen is bedoeld voor bewoners die slecht 
ter been zijn of zelf door (lichamelijke) klachten niet in 
staat zijn om de medicijnen af te halen bij de apotheek 
(Apotheek de Esch 2011). 

Winkelcluster Rijnwaterstraat 

In het voorzieningencluster (3) dat aan de 
Rijnwaterstraat ligt bevinden zich verschillende 
winkels en het wijkcentrum. Het winkelcluster 
is overdekt en kan aan twee kanten worden 
binnengegaan. Één van de twee ingangen komt uit 
bij de ingang van het wijkcentrum. De grootste winkel 
is een supermarkt, de enige in de wijk. Daarnaast 
bevinden er zich de apotheek, een groenteboer, een 
kapper en een kantoorboekhandel. Aan de buitenkant 
van het winkelcentrum is een geldopnamepunt 
aanwezig, tevens is er een overdekt geldopnamepunt 
in de supermarkt. 

Kaart | Veldacademie
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De Esch; toekomstige ontwikkelingen
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De Esch

Kaart | Veldacademie
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van toegankelijke 
wijken.

 commerciële plannen

 infrastructurele plannen

 bouwplannen

 plannen openbare ruimte

 plannen publieke voorzieningen
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Factsheet
Aantal�bewoonde�adressen Rotterdam Oud�Charlois Lombardijen Vreewijk Lage�land�poPrinsenland De�Esch
Alleenstaand�65+ 35420 557 1184 1036 1237 955 276
man 27,1% 164 329 290 272 230 71
vrouw 72,9% 393 855 746 965 725 205
Echtpaar�samenwonend�65+ 19874 296 563 619 513 536 181
Alleenstaand�75+ 21253 305 801 597 870 571 151
man 21,9% 56 189 157 160 115 33
vrouw 78,1% 249 612 440 710 456 118
Echtpaar�samenwonend�75+ 8425 106 280 256 271 253 80
Inwoners�(%)
Totaal�Aantal�inwoners� 610412 12923 13.330 13.554 10.112 9.813 456
55�64�jaar 68444 1281 1.432 2.183 1.145 1.486 599
%�55�64�jaar 11,2% 9,9% 10,7% 16,1% 11,3% 15,1% 13,6%
65�79�jaar 60073 977 1.672 1.877 1.483 1.495 497
%�65�79�jaar 9,8% 7,6% 12,5% 13,8% 14,7% 15,2% 11,3%
80�+ 26288 386 985 784 959 604 189
%�80�+ 4,3% 3% 7,4% 5,8% 9,5% 6,2% 4,3%
Ethniciteit�(%)
%�Surinamers 9% 10% 8% 7% 7% 8% 9%
%�Antilianen 4% 6% 5% 4% 2% 2% 3%
%�Kaapverdianen 3% 2% 2% 1% 1% 1% 3%
%�Turken 8% 10% 9% 5% 3% 3% 4%
%�Marokkanen 7% 7% 6% 4% 2% 2% 4%
%�Overig�niet�westers 8% 10% 9% 7% 7% 5% 11%
%�Overig�europese�unie 6% 8% 5% 5% 6% 5% 6%
%�Overig�Westers 5% 4% 4% 3% 5% 4% 6%
%�Autochtonen 52% 44% 51% 64% 68% 69% 53%
Aantal�uitkeringsontvangers�2011
55�59�jaar 4166 86 96 150 40 45 40
60�64�jaar 3983 89 84 168 54 68 36
totaal� 33,836 865 844 1.147 280 306 76
Aantal�cliënten�met�een�beperking
65�74 3175 37 111 106 56 16 32
75�84 6381 97 281 216 145 22 61
85+ 5744 92 235 191 75 85 42
Zorggebruik��16+�Afgelopen�jaar�contact�gehad�met:
huisarts 73,7% 80% 70,0% 77,0% 69,0% 81,0% 80,1%
tandarts 67,2% 77% 71,0% 53,0% 69,0% 67,0% 74,2%
ggz/amw 8,7% ?� 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 12,9%
Overige�Gezondheid�en�hulpverlening�16+
%�Ervaren�gezondheid�matig�of�slecht� 18,7% 21% 22,0% 22,0% 14,0% 21,0% 24,8%
%�Inwoners�met�een�depressie� 11,0% 9% ? 13,0% 11,0% 10,0% 18,3%
%�Inwoners�hoge�bloeddruk� 0,164 22% 18% 21% 16% 26% 23,7%
%�Eenzaamheid�matig�tot�zeer�ernstig� 42,2% 50% 49,0% 48,0% 40,0% 40,0% 49,9%
%�Niet�voldoenend�aan�beweegnorm� 42,7% 48% 49,0% 35,0% 46,0% 36,0% 54,9%
%�Mantelzorg�gevend� 10,2% 8% 12,0% 11,0% 15,0% 15,0% 16,2%
(������������������������	������+�������������@![@&[&)@@BI�"����������������=����	��&))*I�\	
������#�]�����&))PI������������	����������������	
��������+�������������&)[@&[&)@@B
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particulier / aanleunwoningen

55+  woningen  

woonzorgcomplex 

geschikte woningen met minimaal 
1 *

gebied met relatief veel 55+ in niet
geschikte woningen

Bron: 
- SOR 
- WSG werkgroep 
   wonen 
- beleidsmedewerker 
   gemeente WSG
- www.kcwz.nl 

kenmerken woonzorgcomplexen

gemeenschappelijke ruimte

huismeester / wijkbeheerder

P overdekte / inpandige
scootparkeerplaats

aansluiting persoonsalarm

inpandige medische voorzieningen

activiteitenprogramma

restaurant

sterren classificatie toegankelijkheid
van woningen (www.kcwz.nl)

***

1ste lijn voorzieningen:

2de lijn voorzieningen

apotheek

tandarts

huisarts

fysiotherapie

maatschappelijke 
hulpverlening

zorgcomplex

gespecialiseerde zorgvoorz. 

vraagwijzer

medische hulpmiddelen

gezondheidscentrum

ziekenhuis

Bron: 
- Deelgemeentescan
   Eerstelijnszorg
- Kiesbeter.nl
- Google maps   

openbare ruimte

Bron:
- Gisweb 2.0 

 

  

kleinschalige speelplaats

hondenuitlaatplaats

gemengde speelplaats

sportveld

Cruijffcourt

hondenuitlaatzones

plein

park/plantsoen 

semi-openbareruimte

openbaar vervoer

Bron: 
- Onderzoek VA   

Bron: 
- RET.nl 

toegankelijke hoven

parkeerclusters

tramlijn

buslijn

spoorlijn

metrolijn

rolstoel
toegankelijk

B

T

P

21

36

A B C

verenigingsleven

maatschappelijk

beheer

religieus

activiteiten

Bron:
- Deelgemeente gids
- Veldonderzoek VA
- Gisweb 2.0 
-Google Maps 

TO
S

christelijke instelling

islamitische instelling

joodse instelling

jaarlijks terugkerend festival

TOS - veldlocatie 

TOS - kantoorlocatie 

wijkgebouw

sportvereniging 

gebouw

omheind gebied

open gebied

theater / evenementen / 

museum 

galerie / expositieruimte 

andere organisaties

collectieve tuin

volkstuin

speeltuin

TO
S

roeivereniging

zwembad buiten  binnen

 binnen

atletiekbaan

€

garage

€€
€

winkelcluster

supermarkt

levensbehoefte spec. 

solitaire winkels

makelaardij

postkantoor

belhuizen

Bron: 
- GisWeb 2.0  
- Observaties VA 
- Locatus  

restaurant

financiële instelling

bedrijventerrein

brievenbus

pinautomaat buiten

pinautomaat binnen

pompstation

zorg consulting

sportschool

coffeeshop

snackbar

creatieve industrie

uiterlijke verzorging

café 

retail

ok

politiebureaus Bron: 
- Infolijn politie   

- Site OK-punten 

brandweerkazerne - GISWeb 2.0 

OK-punten 

Bron: 
- GisWeb 2.0 
 - Onderzoek VA 
- Schoolgidsen
- Deelgemeenteg

bibliotheek

e-center 

basisschool

voortgezet onderwijs

algemeen opvang

e
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