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INLEIDING
1.1 CONTEXT
Nederland krijgt de komende jaren te maken met
een snel vergrijzende bevolking. De komende
jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen sterk
stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep
80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing).
Naar verwachting is in 2040 een kwart van de
bevolking 65 jaar of ouder, waarvan een derde
ouder is dan 80 jaar. De vergrijzing heeft grote
gevolgen voor de Nederlandse samenleving.
Ingrijpende wijzigingen van ons zorgstelsel en een
veranderende (zorg)vraag van de toekomstige
generatie van zorgbehoevenden noodzaken tot
herbezinning op zorgaanbod, voorzieningen en
huisvesting.
In 2005 heeft het toenmalige kabinet zijn visie op
de vergrijzing van de bevolking vorm gegeven in
de Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de
vergrijzing. Het uitgangspunt is hierin is dat ouderen
‘soevereine en volwaardige burgers zijn, ook als op
enig moment belangrijke hulpbronnen voor een
zelfstandig bestaan wegvallen.’ Van deze notitie
leidde het toenmalige kabinet basiswaarden af die
betrekking hebben op de gezondheid, bijdragen aan
de samenleving, koopkracht, mobiliteit, huisvesting,
zorgafhankelijkheid en het levenseinde (van Campen
2008). De centrale doelstelling is dat ouderen zo lang
mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig in de
eigen woning en omgeving te wonen. Wanneer woonen zorgvoorzieningen van voldoende kwaliteit zijn
kan een verhuizing naar een intramurale voorziening
worden voorkomen of uitgesteld.
Woonbeleid wordt vooral op lokaal niveau uitgevoerd.
De focus komt daarmee te liggen op het niveau van
de wijk of het eigen dorp als schaal voor afstemming
tussen de benodigde voorzieningen. Daarmee doet
het concept van woonservicegebieden haar intrede.
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
introduceert dit begrip als de overkoepelende term
voor alle samenhangende initiatieven om zo lang
mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving te
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bevorderen. De gemeente Rotterdam definieert een
woonservicegebied als volgt:
“Een woonservicegebied is een prettige wijk of een
buurt, waarin specifieke doelgroepen, zoals ouderen en
mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en
met behoud van eigen regie kunnen wonen.”
De ontwikkeling van woonservicegbieden moet
zich volgens deze definitie niet alleen richten op de
behoeften van ouderen maar moet een antwoord
vormen op de wens van alle kwetsbare burgers om
langer en beter zelfstandig te kunnen wonen.
In 2007 gaven ongeveer anderhalf miljoen mensen
in Nederland aan beperkingen te ervaren in de
domeinen horen, zien, mobiliteit en het uitvoeren van
activiteiten van het dagelijks leven. Dat is bijna 11%
van de mannen en bijna 16% van de vrouwen (vanaf 12
jaar). Beperkingen komen vaker voor bij vrouwen dan
bij mannen. Het aantal mensen met een beperking
verdubbelt nagenoeg per leeftijdscategorie. In de
groep ouderen boven de 65 jaar heeft ongeveer
eenderde één of meer lichamelijke beperkingen.
Van de 80-plussers zijn er meer ouderen met één of
meer beperkingen dan zonder beperkingen. Zowel
samenlevingsvorm als sociaaleconomische status
hangen samen met de mate van beperkingen.
Lichamelijke beperkingen komen vaker voor bij
alleenstaande personen. Onder mensen die alleen de
lagere school hebben afgemaakt komen beperkingen
vier keer zo vaak voor als bij mensen met een hbo of
universitair diploma. Naar mate mensen ouder worden
nemen ook psychische klachten toe. Ongeveer 14%
van de ouderen van 80 jaar en ouder is psychisch
ongezond, in tegenstelling tot 7% van de jongeren
(12 tot 25 jaar).
Bronnen:
Nationaal Kompas Volksgezondheid. Available at: http://www.
nationaalkompas.nl/thema-s/ouderen/gezondheid-en-ziekte/
functioneren-en-kwaliteit-van-leven/lichamelijk-functioneren/
[Bezocht januari 16, 2012].
van Campen, C., 2008. Grijswaarden - Ouderenmonitor, Den Haag:
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau.
VROM -Wonen Wijken Integratie, 2007. Beter (t)huis in de buurt actieplan Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg 2007-2011,
Den Haag: Ministerie van VROM/ Wonen Wijken en Integratie/VWS.

Inleiding

9

1

1.2 OPDRACHT
De deelgemeente Kralingen-Crooswijk is in
2009 gestart met de ontwikkeling van vier
woonservicegebieden. De gebieden bevinden zich in
de wijken Kralingen-Oost / Struisenburg, KralingenWest, Oud-Crooswijk / Rubroek en De Esch. Op
13 en 14 januari 2010 vond de startconferentie
woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk plaats.
Op deze startconferentie hebben deelgemeente en
de in de wijken aanwezige partners op het gebied
van zorg, welzijn en wonen een plan van aanpak
opgesteld. Er is gekozen voor één ontwikkelingsplan
voor de hele deelgemeente. Deze werkwijze heeft
als doel zo veel mogelijk kruisbestuiving tussen de
gebieden te bevorderen. Per wijk is één gebiedsteam
verantwoordelijk voor de uitvoering van de betreffende
programmaonderdelen. Een stuurgroep bestaande
uit vertegenwoordigers van de deelgemeente en de
partners volgt de ontwikkelingen in alle gebieden en
zorgt voor kennisuitwisseling.

Opdracht woonservicegebieden
Kralingen-Crooswijk
Tijdens de startconferentie hebben de betrokken
partijen de wens uitgesproken om meer inzicht
per wijk te verkrijgen. Dit inzicht specificeert zich
op dagbesteding van senioren, de behoefte aan
ontmoeting, advies en informatie binnen de wijk, de
toegankelijkheid van de woning en de buitenruimte.
De wens om meer inzicht in de gebieden te verkrijgen
heeft geresulteerd in de opdracht aan Veldacademie
om onderzoek te doen in de desbetreffende
gebieden. Het hoofddoel van het onderzoek is de
behoeftes van de bewoners beter in beeld te brengen
om de uitvoeringsprogramma’s in de gebieden beter
af te kunnen stemmen. De opdracht omvat de wijken
Kralingen-Oost, Kralingen-West en Oud-Crooswijk /
Rubroek. Voor de analyse van Oud-Crooswijk zijn
delen van de wijk Nieuw Crooswijk meegenomen. De
wijken in de deelgemeente verschillen in grote mate
van elkaar wanneer wordt gekeken naar inkomen,
opleidingsniveau en etniciteit van de bewoners. Voor
Struisenburg is geen specifieke opdracht verleent,
deze wijk is in het onderzoek meegenomen bij de
wijken Kralingen-Oost en Kralingen-West. De Esch is
onderdeel van een stedelijke opdracht voor onderzoek
naar de toegankelijkheid van vijf verschillende wijken
in Rotterdam. Voor de volledigheid is het onderzoek
in de Esch aan dit rapport toegevoegd. Dit verklaart
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de enigszins afwijkende opzet van het kwalitatief
onderzoek in De Esch.
Veldacademie werkt op een uitvoeringsgerichte
manier. Dit betekent dat onderzoek, beleid en
uitvoering op diverse manieren zo dicht mogelijk
aan elkaar worden gekoppeld. De stuurgroep
woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk heeft aan
Veldacademie het verzoek gedaan om het proces tot
ontwikkeling van volwaardige woonservicegebieden
te ondersteunen. De uiteindelijke opdracht omvat
tevens het inrichten van een goede informatiepositie
in alle gebieden.

Doelgroep onderzoek
Hoewel zich de ontwikkeling van woonservicegbieden
richt op alle bewoners die ondersteuning nodig
hebben om zelfstandig en met behoud van eigen
regie thuis te kunnen wonen is het onderzoek in
Kralingen-Crooswijk uitgevoerd met een focus
op de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder. De
reden hiervoor zijn een betere bereikbaarheid en
spreiding van deze groep over de drie gebieden. Bij
de selectie van de respondenten is de nadruk gelegd
op zelfstandig wonende ouderen met een fysieke
beperking. Vooral ouderen met een fysieke beperking
zullen namelijk ervaren welke factoren belemmerend
dan wel ondersteunend zijn bij het dagelijkse
functioneren.

Seniorenraad en participatie
De deelgemeente Kralingen-Crooswijk heeft een
actieve seniorenraad die verschillende activiteiten
ontplooit. Ten eerste vervullen ze een adviesfunctie
waarbij zij het dagelijks bestuur van de deelgemeente
adviseren over de specifieke behoeften en
belangen van senioren. Daarnaast ontwikkelen
ze beleidsinitiatieven, winnen zij informatie in bij
hun achterban en betrekken zij senioren in de
deelgemeente bij activiteiten. De seniorenraad
is actief betrokken bij de totstandkoming van de
woonservicegebieden. Zij participeren in verschillende
adviesorganen waaronder de stuurgroep. De wens
van de deelgemeente is om een goed werkende
participatiestructuren op te zetten waarin zowel
leden van de seniorenraad deelnemen als ook andere
buurtbewoners. De seniorenraad steunt deze plannen
en zet zich in om bewoners te werven voor nieuwe
vormen van participatie binnen de deelgemeente.
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1.3 ONDERZOEKSVRAGEN
“De oplossingen die een Woonservicegebied
levert, bestaan uit een combinatie van fysieke en
sociale maatregelen op het terrein van wonen en
woonomgeving, welzijn en welbevinden en passende
zorg.” (Gemeente Rotterdam, 2011)
In een woonservicegebied staan de domeinen wonen,
welzijn en zorg centraal. De onderlinge verhouding en
afstemming tussen deze domeinen is afhankelijk van de
lokale infrastructuur en de bevolkingssamenstelling.
Deze lokale omstandigheden bepalen welke
investeringen in een gebied gedaan moeten
worden. Dit vergt nader inzicht en overzicht in het
voorzieningenniveau van de gebieden en de wensen
van de aanwezige doelgroepen. Daarnaast is het van
belang wijken onderling te kunnen vergelijken om
de ontwikkelingen op deelgemeentelijk of stedelijk
niveau te kunnen monitoren en zo nodig bij te sturen.
“Ieder woonservicegebied zal op een andere manier
vorm moeten krijgen, aangezien de wijken al een
bestaande lokale infrastructuur hebben. Daarom
is een volledig programma van eisen voor een
Woonservicegebied in Rotterdam niet vast te stellen.“
(Gemeente Rotterdam, 2011)

De volgende vragen staan centraal:
Welke voorzieningen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn bevinden zich in de gebieden?
Wat hebben bewoners in de wijk vanuit eigen
perspectief nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen wonen?
In hoeverre voldoen de voorzieningen in de
gebieden aan de vraag van de bewoners?
Welke adviezen over de inrichting van het gebied
kunnen op basis van de verhouding vraag - aanbod
worden gegeven?
Bronnen:
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2010. Verslag tweedaagse
startconferentie Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk.
Cityportal Rotterdam. Wat is een woonservicegebied. Available at:
http://www.rotterdam.nl/watiseenwoonservicegebied [Bezocht
oktober 20, 2011].

Veldacademie

Inleiding

11

1.4 ONDERZOEKSOPZET
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp
van de leefvelden-analyse. De leefveldenanalyse is een door de Veldacademie / Bureau
Frontlijn ontwikkelde wijkanalyse op basis van
zes verschillende leefvelden, namelijk: wonen,
woonomgeving, economie, onderwijs, participatie
& vrije tijd en gezondheid. De leefvelden-analyse
bestaat uit drie fasen. Voor deze opdracht 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 wordt de basis van de analyse
opgebouwd. Ongeacht de probleemstelling worden
alle leefvelden in kaart gebracht, om mogelijke
verbanden op te sporen die wellicht niet voor de
hand liggen. De eerste fase bestaat uit de volgende
onderdelen:
Data-analyse
Een onderdeel van fase1 is de kwantitatieve
verkenning van de gebieden op basis van
verschillende bronnen. Hiervoor worden diverse
informatiesystemen geraadpleegd. Per leefveld
wordt een dataset samengesteld. Voor het onderzoek
woonservicegebieden ligt de focus op informatie die
van belang is om de verschillende gebieden op een
aantal punten goed met elkaar te kunnen vergelijken.
Basiskaarten voorzieningen
Per leefveld wordt een basiskaart opgebouwd.
Hiervoor worden relevante voorzieningen in
kaart gebracht, zoals wijkgebouwen, sport- en
speelvoorzieningen, winkels en zorgvoorzieningen.
De voorzieningen worden zowel ruimtelijk als ook
programmatisch geïnventariseerd.
Basiskaarten beleid
In de beleidsanalyse worden alle voor het
gebied relevante stukken geïnventariseerd, zoals
gebiedsvisies en uitvoeringsplannen. Samen met de
opdrachtgever wordt bepaald welke documenten in
de analyse worden meegenomen. Deze informatie
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wordt zo mogelijk op een kaart gevisualiseerd. Er
worden dus zowel de bestaande situatie als ook beleid
en toekomstige plannen in beeld gebracht.

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
woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk staat de
volgende vraag centraal:
Welke kenmerken van woning / wijk / zorgdiensten
/ servicediensten zijn belangrijk voor ouderen om
zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Voor de beantwoording van deze vraag zijn drie
onderzoekstrajecten gevolgd.
Traject 1 - VPM Visuele Prikkelmethode1
Bij de beantwoording van de centrale vraagstelling
is gebruik gemaakt van een kwalitatief
onderzoeksmethodiek. Door middel van kwalitatief
onderzoek kan doorgedrongen worden in de
belevingswereld van de bewoner en kunnen wensen
en achterliggende behoeften beter zichtbaar worden
gemaakt. Voor dit onderzoek is gekozen voor een
variant op de Visuele Prikkelmethode (VPM). Dit is
een methode van dataverzameling waarbij tijdens
de interviews foto’s die door de respondenten zijn
gemaakt worden besproken. Door het maken van de
foto’s worden de respondenten aan het denken gezet
over de aspecten die voor hen van belang zijn in
hun woonomgeving. Daarnaast biedt deze methode
respondenten de mogelijkheid zich van tevoren in
het onderwerp te verdiepen (Mioch e.a. 2011). Dit
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO.
Traject 2 - Focusgroepen
In de gebieden zijn verschillende groepen benaderd
voor een groepsgesprek. Deelnemers kunnen op
elkaar reageren en bepaalde opmerkingen relativeren
of versterken. Daarnaast is het doel om de groep
respondenten aan te vullen met specifieke doelgroepen
zoals Turkse en Marokkaanse ouderen of mantelzorgers.
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FASE I

FASE III

FASE II

Onderzoek
Kwantitatieve inventarisatie
op basis leefvelden

Kwalitatieve analyse
op basis leefvelden

Verdieping & toespitsing

Proces
Inventarisatie netwerk partners

Klankbord & actieve partners

Wervingsvoorbereiding

VPM bewoners
Focusgroepen

Methodiek
- Leefvelden
- kwantitatieve analyse
- mapping

- Interviews & focusgroepen
- Leefvelden mapping
- VPM
- observatie

Tussenrapportage
(kaartenset)

- locatie onderzoek
- netwerk inventarisatie

(tussen) presentatie
spiegeling actiepunten

Rapportage
(conclusies en aanbevelingen)

Schema onderzoeksmethodiek Veldacademie

Traject 3 - Enquêtes
In De Esch is een enquête afgenomen waarin
vragen over het gebruik van voorzieningen en
de toegankelijkheid van de wijk gesteld worden.
Daarnaast is in de hele deelgemeente een enquête
afgenomen met vragen over vrijetijdsactiviteiten.

in de wijken die zich kenmerken door een clustering
van verschillende voorzieningen of functies die
verschillende doelgroepen aanspreken. Bewoners
In de beschrijving van het kwalitatieve onderzoek
wordt met ‘bewoners’ bedoeld de deelnemers aan het
onderzoek en niet de bewoners van de gebieden in
het algemeen.

Respondenten
Aan het VPM-onderzoek in de wijken CrooswijkRubroek, Kralingen-West en Kralingen-Oost hebben
52 respondenten meegewerkt. Aan de enquête in
De Esch hebben 34 bewoners deelgenomen en 75
bewoners hebben de vragen uit de enquête over
vrijetijdsactiviteiten beantwoord. Daarnaast zijn er
tien gesprekken met focusgroepen gevoerd en zijn
11 professionals geïnterviewd (zie bijlage III voor een
overzicht).

Definities
Ankerpunten
De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek dienen
onder andere als terugkoppeling naar de 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 locaties
in de gebieden geselecteerd die ankerpunten
genoemd worden. Ankerpunten worden in dit
rapport gedefinieerd als fysiek herkenbare plekken
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Bronnen:
Royers, T., de Ree, L. & Stephan, C., 2001. Beleving in beeld.
Bewoners van verzorgingshuizen fotograferen hun wereld.,
Utrecht: NIZW.
Mioch, T. e.a., 2011. Oud worden in je eigen wijk, Helmond: TNO.
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CONCLUSIES &
AANBEVELINGEN

Veldacademie

3
&
2 CONCLUSIES
AANBEVELINGEN
Hoewel het onderzoek in vier wijken is uitgevoerd
die in opzet en demografische samenstelling zeer
van elkaar verschillen, komen de resultaten op
veel punten met elkaar overeen. Op basis van het
kwalitatieve onderzoek onder bewoners kunnen
algemene conclusies en aanbevelingen gemaakt
worden, die op alle wijken betrekking hebben. In
de rapportage van de afzonderlijke wijken wordt
dieper ingegaan op de specifieke punten per
wijk. Het onderzoek is geordend naar de thema’s
woning, wijk, zorg en service. De conclusies
beperken zich op de vijf meest genoemde
onderwerpen per thema. Deze worden weergeven
op basis van de prioriteit die de bewoners aan de
aspecten hebben toegekend.

2.1 WONING
1.
2.
3.
4.
5.

Drempelvrije toegang tot de woning
Aangepaste badkamer
Toegankelijkheid verkeersruimte, brede
deuropeningen
Uitzicht en buitenruimte
Veiligheid en sfeer in huis

De drempelvrije toegang tot de woning is voor alle
bewoners het meest belangrijke criterium. Daarnaast
is een ruime badkamer voorzien van handgrepen
en beugels een universeel genoemde voorwaarde.
Bij de toegankelijkheid van de halen, gangen en
gemeenschappelijke gebruiksruimtes gaat het vooral
om een logische voortzetting van maatregelen. Een
lift en automatische deuren bij de entree zijn vaak
aanwezig maar de hele infrastructuur van een gebouw
moet goed toegankelijk zijn, zoals containerruimte,
stallingsgarage, galerij en het schakelmateriaal
(lichtschakelaars ed.) of de brievenbussen. De meeste
respondenten brengen veel tijd thuis door en vinden
daarom het uitzicht vanuit hun woning en een
toegankelijke buitenruimte belangrijk. Tenslotte zijn
de sfeer of veiligheid in huis aspecten die vaak ter
sprake komen. De meeste respondenten wonen in
een complex met meerdere woningen. Het gedrag
of de leefstijl van medebewoners en de regels in het
huis kunnen het woongenot zodanig beïnvloeden dat
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de respondenten zich onveilig of juist prettig in hun
woning voelen.
Deelnemers woonachtig in een seniorencomplex of
een appartementencomplex met lift waren het meest
tevreden over hun woonsituatie. Opvallend was,
dat bewoners van seniorencomplexen vaak goede
contacten met hun buren hebben. Blijkbaar heeft
men meer tijd en begrip voor elkaar en is men eerder
geneigd elkaar te helpen. Veel respondenten wonen
echter nog in een niet geschikte woning, bijvoorbeeld
in een portiekwoning zonder lift, een eengezinswoning
of een maisonnette. Een opmerkelijke uitkomst is
dat een ongeschikte woning maar zelden leidt tot
verhuisplannen. Ligging, huurprijs of grootte van de
woning weegt vaak zwaarder dan de moeite die het
kost om trap te lopen. De verhuizing wordt uitgesteld
tot het moment dat een verslechterde gezondheid dit
afdwingt. Dit leidt in veel gevallen tot het bedenken
van creatieve oplossingen binnenshuis. Sommige
bewoners maken van de nood een deugd: een
respondent beschouwde het traplopen als perfecte
revalidatietraining na haar heupoperatie.
De aanbevelingen voor het thema wonen richten
zich op het verbeteren van de woonsituatie in de
bestaande voorraad. Het is geen onderdeel van het
onderzoek om vraag een aanbod van de woningmarkt
te inventariseren. De Dienst Stadsontwikkeling
Rotterdam is in april 2011 een onderzoek gestart dat
de vraag- en aanbodkant van ouderenhuisvesting in
Rotterdam in beeld moet brengen.
De woningcorporaties in Kralingen-Crooswijk
hebben de toegankelijkheid van de huurwoningen
geïnventariseerd en er is een overzicht gemaakt
van alle servicecomplexen in de deelgemeente.
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.
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Aanbevelingen woning
1.

Informatie over aangepaste woningen beter beschikbaar stellen

De verhuisgeneigdheid onder ouderen is niet zeer
groot. Daarom is het belangrijk senioren op tijd
voor geschikte woningen te interesseren, op een
moment dat men nog mobiel is en minder tegen een
verhuizing opziet. Voor senioren of mensen met een
beperking die zich over het aanbod van aangepaste
of toegankelijke woningen willen informeren is
op dit moment weinig overzichtelijke informatie
beschikbaar. Men wordt alleen geinformeerd over
de vrijkomende woningen en niet over het totale
aanbod aangepaste woningen, de wachttijden en de
specifieke service die beschikbaar is en kan zich niet
op tijd vanuit een portaal op de woningmarkt in de
wijk oriënteren.
2.

Woonconsulent toegankelijkheid

Of een woning wel of niet geschikt is wordt door
bewoners verschillend beleefd. De definitie van een
geschikte woning is kennelijk individueel rekbaar.
Kleine aanpassingen kunnen helpen bewoners langer
zelfstandig te laten 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.

Klusdienst toegankelijkheid

Voor sommige aanpassingen in de woning is het
mogelijk een vergoeding aan te vragen bij de
gemeente. In het kader van bezuinigingen worden
echter steeds minder hulpmiddelen vergoed.
Veel aanpassingen in de woningen zijn in de
materiaalaanschaf niet zo duur. Wel is het monteren
ervan voor veel oudere bewoners een lastige opgave.
Een klusdienst gekoppeld aan de woonconsulent kan
ervoor zorgen dat kleinere aanpassingen goedkoop
en snel kunnen worden uitgevoerd.
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4.

Bij nieuwbouw of renovatie van woningen anticiperen op mogelijke aanpasbaarheid

Bij nieuwbouw of renovatie van woningen kan men
anticiperen op toekomstige aanpassingen in de
badkamer door de scheidingswanden zwaarder uit
te voeren. Handgrepen en beugels kunnen zo beter
gemonteerd worden. Ook dienen de deuropeningen
breed genoeg te zijn voor bewoners met een rolstoel.
5.

Plaatsen bankje in entreehal

Vaak moeten bewoners met een mobiliteitsbeperking
in de entreehal van het woongebouw even wachten,
bijvoorbeeld op de lift of op de komst van Vervoer op
Maat. Een bankje in de hal biedt bewoners die niet
lang kunnen staan de mogelijkheid even uit te rusten.
6.

Verbeteren uitzicht en buitenruimte

De aanwezigheid en toegankelijkheid van een
buitenruimte, lage borstweringen, transparante
balkonbalustrades en het uitzicht vanaf de
hoofdverblijfsruimte zijn aandachtspunten voor de
ontwikkeling of renovatie van seniorenwoningen.
Andersom kan de buitenruimte rond bestaande
seniorenwoningen verbeterd worden en zo het
woongenot van senioren vergroten. Veel ouderen
kijken uit op het binnenterrein omdat woonkamers
en balkons vaak naar de achtergevel zijn georiënteerd.
Ook de entreesituatie verdient veel aandacht omdat de
bewoners hier dagelijks meerdere malen langskomen.
7.

Verbeteren plaatsingsbeleid

Op de schaal van een wooncomplex kan de leefstijl
van de bewoners 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 al voldoende zijn om op
schaal van een portiek, galerij of hal te kijken naar een
goede match van bewoners.
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8.

Aandacht voor inbraakgevoeligheid en oplichting
bij ouderen

De 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 intercom met camera 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 onder ouderen
of gerichte voorlichting over bijvoorbeeld oplichting.
9.

Meer toezicht
ouderen wonen

in

complexen

waar

veel

Een andere oplossing om de leefbaarheid in een
gebouw waar veel senioren wonen te verbeteren,
is de inzet van een huismeester. Mogelijk is ook
een bewoner geïnteresseerd om op deeltijdbasis
huismeestertaken op zich te nemen en regelmatig
met een wijkbeheerder te overleggen.
10. Gemeenschappelijke ruimte op de begane grond in
de nabijheid van de entree
Sommige complexen hebben gemeenschappelijke
ruimtes op de begane grond waar regelmatig
activiteiten worden georganiseerd en waar vaak
iemand aanwezig is. Deze ruimtes vergroten de sociale
controle in een gebouw en kunnen ervoor zorgen dat
bewoners zich veiliger voelen.

2.2 WIJK
1.
2.
3.
4.
5.

Toegankelijkheid stoep
Verkeersveiligheid
Groen in de wijk en recreatie
Goede aansluiting aan openbaar vervoer
Veiligheid, rust en sfeer

Voor bewoners met een mobiliteitsbeperking is een
goed toegankelijke openbare ruimte essentieel.
Goed onderhouden, toegankelijke en drempelvrije
stoepen zijn door de bewoners van alle wijken als

18 Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk

het meest belangrijke onderwerp aangegeven.
Verkeersveiligheid is een aspect dat ook door
bewoners van alle wijken werd genoemd. Aandacht
wordt gevraagd voor veilige oversteekplaatsen
en een aangepaste snelheid voor automobilisten.
Naast toegankelijkheid en verkeersveiligheid vinden
de meeste respondenten het groen in de wijk
belangrijk. Langs de routes wensen bewoners met
een loopbeperking meer bankjes waar ze kunnen
uitrusten. Op hogere leeftijd vinden de meeste
bewoners het niet meer veilig om te fietsen of
auto te rijden. Daarom is een goede aansluiting op
openbaar vervoer een vereiste om bestemmingen
buiten de wijk te bereiken. Vervoer op Maat was voor
alle bewoners met een zware mobiele beperking de
enige mogelijkheid om naar bestemmingen te komen
die niet op loopafstand liggen. Tenslotte benoemen
respondenten uit alle wijken de sfeer en veiligheid in
de wijken zowel in positieve als ook in negatieve zin.
Respondenten van alle wijken maken aanmerkingen
op de toegankelijkheid van de buitenruimte en de
verkeersveiligheid. Concrete voorbeelden worden
genoemd in de afzonderlijke rapportages van de
wijken. Bewoners van alle wijken vinden het moeilijk
om grotere straten en kruispunten over te steken, vooral
als er ook een tramlijn passeert. Het meest tevreden
over de toegankelijkheid en verkeersveiligheid zijn
respondenten uit Crooswijk-Rubroek, gevolgd van de
respondenten uit De Esch. Bewoners uit KralingenOost hebben veel opmerkingen over te smalle
stoepen, dicht geparkeerde op- en afritten alsmede
ongelijke bestrating of onveilige oversteekpunten.
Dit geldt ook voor respondenten uit Kralingen-West
die daarnaast ook relatief vaak aangeven dat stoepen
geblokkeerd worden door hindernissen zoals fietsen
of reclameborden.
Over het algemeen zijn de meeste respondenten
tevreden over de groen- en recreatiegebieden in
de wijken. Het meest tevreden waren bewoners
van Kralingen-Oost en het minst tevreden waren
respondenten uit Kralingen West, die vooral over slecht
onderhoud van kleinere plantsoenen klagen en over
te weinig bankjes. Bewoners van Crooswijk-Rubroek
maken relatief veel opmerkingen over vervuiling
en vernieling maar zijn daarentegen zeer tevreden
over de kleinere groenvoorzieningen in de wijk. Ook
bewoners van De Esch vinden de groenvoorzieningen
in de wijk prettig hoewel de Eschpolder voor
bewoners met een scootmobiel niet toegankelijk
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is. Bewoners van alle wijken maken gebruik van het
Kralingse Bos, vooral als deze een auto hebben, nog
kunnen fietsen of over een scootmobiel beschikken.
Minder mobiele bewoners maken graag een dagelijks
ronde langs een groengebied in de buurt, vaak wordt
dit gecombineerd met een bezoek aan een winkel.
De meeste respondenten zijn tevreden over
de mogelijkheden van openbaar vervoer, met
uitzondering van tramlijn 7 die door de hoge instap
slecht toegankelijk is. Het meest tevreden zijn
bewoners van Crooswijk-Rubroek en De Esch.
Veiligheid en sfeer wordt door bewoners van KralingenWest en Crooswijk-Rubroek vaker in een negatieve
context genoemd. Hier verminderd vooral vervuiling,
vernieling en het roekeloze gedrag van anderen het
gevoel van veiligheid bij de ouderen. Meer dan de
helft van alle respondenten in Crooswijk-Rubroek
stort zich aan het gedrag van jongeren in de wijk.
Bewoners van Kralingen-Oost en delen van KralingenWest beoordelen de sfeer in de wijk juist positief en
voelen zich thuis in de wijk. Ook bewoners van De Esch
noemen de sfeer in de wijk prettig maar voelen zich
soms minder veilig, vooral buiten het wijkcentrum.
Het beeld dat de ouderen schetsen, komt grotendeels
overeen met de uitkomsten over leefomgeving uit de
Sociale Index en de Veiligheidsindex

2.

Bewonersparticpatie - De buurt bestuurt: budget
verbetering toegankelijkheid

Een andere mogelijkheid is, om naar het voorbeeld van
‘de buurt bestuurt’, bewoners zelf een keuze te laten
maken over een deel van het in te zetten onderhoudsof verbeterbudget. In De Esch loopt al een dergelijk
traject op het gebied van veiligheid. Dit is ook een
manier om bewoners actiever in de ontwikkeling van
woonservicegebieden te laten participeren.
3.

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.
4.

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 bereiken. De kleppen
zijn moeilijk te bedienen door bewoners met een
beperking of met weinig fysieke kracht.
5.

Betere controle verkeerd geparkeerde fietsen

Aanbevelingen wijk
1.

Prioriteren routes naar dagelijkse voorzieningen

Op basis van de ankerpunten-kaarten kunnen
verschillende routes in de wijken geselecteerd worden
die belangrijk zijn om dagelijkse voorzieningen,
zoals de supermarkten of huisartsen en apotheken
te bereiken. In de kaarten woonvoorzieningen en
ankerpunten zijn de voornaamste woonplaatsen
van 65-plussers gecombineerd met de ankerpunten
zodat men kan bepalen welke routes waarschijnlijk
het meest worden gebruikt. Op basis van de selectie
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.
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Op de geselecteerde routes kan stadstoezicht
gerichter worden ingezet om verkeerd geparkeerde
fietsen en fietswrakken te verwijderen. Daarnaast is het
noodzakelijk om over alternatieve oplossingen na te
denken zoals collectieve fietsenstallingen in de buurt
van studentenhuizen of het wegnemen van enkele
parkeerplekken ten behoeve van fietsenrekken.
6.

Afspraken maken met winkeliers

In winkelstraten zijn afspraken te maken met
winkeliers om de stoep vrij te houden of etalages
en reclameborden zodanig op te stellen dat er
genoeg ruimte overblijft, zodat rolstoelgebruikers en
bewoners met een rollator kunnen passeren. Ook kan
men stimuleren dat winkeliers de toegankelijkheid van
hun winkels onder de loep nemen en bijvoorbeeld een
hellingbaan aanbrengen of gangpaden verbreden.
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7.

Brede stoepen

Bij het opstellen van nieuwe inrichtingsplannen smalle
stoepen zo mogelijk verbreden. Dit is ook een vereiste
vanuit de norm voor kindvriendelijke buitenruimte.
8.

Oversteekplaatsen overzichtelijker maken

Bij de aanleg van oversteekplaatsen moet meer rekening
gehouden worden met het reactievermogen, de
kijkhoogte en snelheid van bepaalde groepen bewoners
zoals kinderen en ouderen. Bestaande oversteekplaatsen
kunnen worden gecontroleerd en eventueel worden
aangepast door bijvoorbeeld het verwijderen van
reclameborden rond lantaarnpalen, snoeien van bomen of
het aanbrengen van betere verlichting. Ook het verlengen
van groenfasen bij stoplichten voor voetgangers en het
aanbrengen van waarschuwingslichten op de straat is een
mogelijke maatregel.
9.

Verbetering oversteekmogelijkheden bij straten met
parkeren langs de stoep

In straten met langsparkeren aan 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.
10. 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 zitten. Daarom moeten groenvoorzieningen met
voldoende bankjes in de buurt van seniorenwoningen
bijzonder goed onderhouden en aantrekkelijk zijn.

wandelclubs op te richten of activiteiten aan te bieden,
georganiseerd vanuit sport en recreatie, verenigingen
en scholen.
12. Meervoudig gebruik van speeltuinen
In de ochtenden worden speeltuinen minder
gefrequenteerd door kinderen. Sommige toestellen
zijn goed te gebruiken voor gymnastiekoefeningen.
Bij sommige speeltuinen is ook een ruimte met een
keuken aanwezig waar men kan zitten, zoals bij de
speeltuin aan de Oudedijk, om aansluitend samen iets
te drinken.
13. Verbetering bereikbaarheid tram 21
Tramlijn 21, die vanuit De Esch richting centrum
rijd, is rolstoeltoegankelijk. De tramhaltes zijn op de
Oostzeedijk echter niet goed te bereiken vanuit de
Oostzeedijk Beneden.
14. Bewonerspas bekender maken
Bewoners van gebieden met betaald parkeren hebben
in principe de mogelijkheid een bezoekerspas aan te
vragen. Omdat toch relatief veel respondenten klagen
over de parkeermeters en de kortere bezoektijden van
kennissen is het aan te raden de mogelijkheid tot het
aanvragen van een bezoekerspas onder de groep
bekender te maken.
15. Bezoekerpas parkeren onder de aandacht brengen
Bewoners die vrijwilligerswerk in verzorgingshuizen
verrichten of vaak kennissen en familie bezoeken de
mogelijkheid geven een bezoekerspas bij de receptie
aan te vragen waarmee ze tegen een bezoekerstarief
in de buurt kunnen parkeren.
16. Meer mindervaliden parkeerplekken

11. Wandelroutes door de wijk
Om beweging te stimuleren is het nodig afwisselende,
aaneengesloten wandelroutes in de wijken te creëren.
Vanuit verzorgingstehuizen en seniorencomplexen
moeten deze wandelroutes goed bereikbaar zijn. Ook
is het mogelijk langs deze routes toestellen te plaatsen
waar oefeningen kunnen worden gedaan. De routes
zijn niet alleen aantrekkelijk voor ouderen, ook andere
bewoners zouden op deze manier gestimuleerd
kunnen worden meer te bewegen door bijvoorbeeld
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In sommige delen van de deelgemeente zijn volgens
de respondenten te weinig parkeerplekken voor
mindervaliden. Dit is vooral het geval rond dagelijkse
voorzieningen zoals supermarkten.
17. Parkeerplekken voor aanlevering
Voor seniorencomplexen enkele parkeerplekken
reserveren waarop men overdag alleen voor korte tijd
gratis kan parkeren om boodschappen uit te laden.
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18. Verbeteren leefbaarheid
Een goede leefbaarheid in de wijken is voor alle
bewoners van belang. Een goede leefbaarheid
is de optelsom van verschillende factoren. Door
de bewoners in het onderzoek is vaak over de
sfeer in de wijk gesproken, soms in positieve zijn
maar ook in negatieve zijn. De ‘sfeer’ is kennelijk
een aspect dat van invloed is op het welbevinden
van de bewoners. Door de respondenten zijn
aspecten genoemd zoals bijvoorbeeld het gedrag
van anderen, evenementen, groenvoorzieningen,
onderhoud, winkelleegstand, versiering of mooie
winkeletalages die op de sfeer van invloed kunnen
zijn. Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken
is onderdeel van verschillende programma’s zoals
de Veiligheidsaanpak, sociale programma’s of het
programma Schoon, Heel en Veilig. Ook (culturele)
evenementen en buurtactiviteiten leveren een
positieve bijdrage aan de sfeer in de wijk.

2.3 ZORGDIENSTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Goede bereikbaarheid zorgvoorzieningen
Clustering, klantvriendelijkheid
Thuiszorg, 24h zorg
Zorg voor partners en ondersteuning
mantelzorgers
Open Inloopochtenden, activiteiten

Een goede bereikbaarheid van huisarts en apotheek
vinden bewoners van alle wijken het meest
belangrijk. Niet alleen moeten de voorzieningen
lopend goed bereikbaar zijn, ook goede telefonische
bereikbaarheid en klantvriendelijkheid worden op
prijs gesteld. Sommige bewoners maken gebruik van
de bezorgservice van een apotheek en zijn hier zeer
tevreden over. Veel ouderen zijn ook in behandeling
bij de fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.
Grote voorkeur gaat uit naar een clustering van
zorgvoorzieningen dicht bij de eigen woning zodat
men alles makkelijk in één keer kan bereiken. De
meeste bewoners hebben nog geen verpleegkundige
zorg nodig maar vinden het belangrijk om thuis
verpleging te kunnen ontvangen. Veel ouderen
ontvangen daarentegen ondersteuning in de
huishouding. Sommigen krijgen deze ondersteuning
door een thuiszorgorganisatie, anderen betalen
zelf een kracht of krijgen hulp van hun kinderen.
Veel ouderen van hogere leeftijd geven aan graag
een zorgpunt in (de buurt van) het woongebouw te
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willen hebben waar dag en nacht iemand bereikbaar
is. Een aantal respondenten heeft afspraken met
buren gemaakt om dagelijks contact te houden.
Sommige respondenten verzorgen een zieke partner.
De verzorging van de partner neemt in de meeste
gevallen zeer veel tijd in beslag en is zeer belastend.
Veel bewoners geven aan voor sociaal contact
naar koffiebijeenkomsten en activiteiten te gaan.
De aanwezigheid van ontmoetingslocaties waar
men informeel even binnen kan lopen is voor velen
belangrijk en soms de enige manier om contact te
maken.
Alle bewoners zijn tevreden over de aanwezige
zorgvoorzieningen in de wijken. De goede
bereikbaarheid van huisarts en apotheek schijnt voor
de meesten voldoende te zijn. Bewoners die dicht bij
een woonzorgcentrum wonen zijn te spreken over
de goede bereikbaarheid van deze voorzieningen
en vinden het prettig dat ze aan één balie afspraken
voor verschillende zorgverleners kunnen maken. Ook
zijn alle respondenten tevreden over de mogelijkheid
thuiszorg te ontvangen. In alle wijken verzorgt een
aantal bewoners een zieke partner, de meeste van deze
bewoners zijn tevreden met de ondersteuning die ze
daarin krijgen. Wel hebben verschillende bewoners
moeite met het aanvragen van hulpmiddelen en
weten niet goed welke vorm van ondersteuning er is.
Door bewoners van Crooswijk-Rubroek en De Esch
wordt relatief vaak aangegeven dat ze graag aan
specifieke ouderenactiviteiten deelnemen, vooral voor
het onderhouden van sociale contacten. Bewoners
van Crooswijk-Rubroek zijn op dit gebied het meest
tevreden over het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten
en ontmoetingsplekken. In Kralingen-Oost worden
activiteiten door bewoners niet specifiek benoemd
wel geeft men relatief vaak aan hobby’s te hebben of
culturele evenementen te bezoeken. Ook de kerken
spelen een grotere rol bij bewoners in KralingenOost. Niet alleen voor het bezoeken van godsdiensten
ook als locatie voor culturele activiteiten zoals
concerten en filmavonden. In Kralingen-West zijn
bewoners het minst tevreden over het aanbod aan
ontmoetingsplekken en activiteiten. In deze wijk
worden weinig activiteiten aangeboden en er zijn
weinig ontmoetingsmogelijkheden.
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Aanbevelingen zorg
1.

Vergroten woningaanbod aanleunwoningen - uitbreiden zorgaanbod vanuit zorgcentra

Bewoners van zelfstandige seniorenwoningen in
de nabijheid van de woonzorgcentra Rubroek, De
Nieuwe Plantage en Hoppesteyn zijn tevreden
over het zorgaanbod en de service, zoals het
activiteitenprogramma en de maaltijdvoorziening.
Ook wordt het gewaardeerd dat men via één balie
alle afspraken kan regelen en vragen kan stellen.
De mogelijkheid gebruik te maken van extra zorg is
voor veel bewoners een geruststelling. Daarom is
het raadzaam het woningaanbod rond bestaande
zorgcentra te vergroten of de reikwijdte van het
zorgaanbod en de voorzieningen te vergroten.
2.

Van bejaardentehuis naar zorgcentrum

Op dit moment hebben de woonzorgcentra
grotendeels nog het imago van een bejaardentehuis,
een instelling voor de intramurale verzorging van
ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Dit schrikt in sommige gevallen zelfstandig levende
senioren af, die daarom liever geen gebruik maken
van het voorzieningenaanbod. Daarentegen kan
vanuit een woonzorgcentrum een individueel
zorgpakket worden aangeboden dat geleidelijk aan
de behoeftes van klanten kan worden aangepast.
Door het toevoegen van voorzieningen die voor
grotere groepen bewoners aantrekkelijk zijn, zoals
een goed restaurant, kan het imago verbetert worden.
3.

ADL-clusterwoningen1

De focus in de ontwikkeling van woonservicegebieden
ligt op dit moment bij de behoeften van ouderen.
Met het wegvallen van een groot deel van het
Persoons Gebonden Budget wordt het bieden van
ADL-ondersteuning voor mensen met een ernstige
lichamelijke handicap of chronische aandoening
vanuit een cluster in de wijk belangrijker. Bestaande
woonzorgcentra kunnen ADL-ondersteuning aan het
bestaande aanbod toevoegen en zo ook voor jongere
wijkbewoners de passende zorg aanbieden.
4.

Kleinschalig wonen voor ouderen

Het creëren van kleinschalige woonvoorzieningen
in de wijken kan een goede oplossing zijn voor
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bijvoorbeeld groepen met een specifieke zorgvraag,
zoals allochtone ouderen of licht dementerende
ouderen. Meerdere bewoners kunnen dan de kosten
voor de zorg met elkaar delen. Ook zijn er goede
voorbeelden van gemeenschappelijke woonvormen
voor ouderen. Veel respondenten vertellen over
goede contacten met naaste buren. Ook zijn veel
respondenten bereid buren te ondersteunen als dat
nodig is. De fysieke nabijheid maakt het mogelijk
ongecompliceerd hulp aan te bieden.
5.

Bevorderen projecten ter bestrijding van eenzaamheid

Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen zich
eenzaam voelen (van Campen 2011). Hulpverleners
geven aan dat bij ouderen vooral een-op-eencontacten belangrijk zijn. Dit is een kostbare vorm
van zorg die alleen met de inzet van vrijwilligers en
mantelzorgers kan worden geboden. Projecten als
‘buren voor buren’ proberen de netwerken rond
eenzame ouderen te activeren.
6.

Meer aandacht voor allochtone ouderen

Tijdens het onderzoek is met een aantal allochtone
ouderen gesproken. Vooral Turkse en Marokkaanse
ouderen zijn minder goed thuis in het Nederlandse
zorgsysteem en weten niet welke vormen van zorg
en ondersteuning er zijn. Er is veel wantrouwen ten
opzichte van woonzorgvoorzieningen. Ook is er
volgens professionals behoefte aan meer voorlichting
over een gezonde leefstijl bij deze groepen. In
Hoppesteyn is een Turkse inloop waar bewoner terecht
kunnen voor advies, voor Marokkaanse ouderen is er
geen soortgelijk initiatief. De maaltijdvoorziening in
een woonzorgvoorziening werkt zo ook bepalend
voor de keuze. Islamitische ouderen vertrouwen er
niet op dat het eten halal is. Surinaamse ouderen
uit het onderzoek geven aan voorkeur te hebben
voor verzorgingstehuizen waar veel aandacht is voor
verschillende culturen.

1.

Een ADL-clusterwoning is een zelfstandige woning
voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap of
chronische aandoening. In een ADL-clusterwoning kunt u
24 uur per dag hulp en assistentie inroepen. Men noemt
ADL-clusterwoningen ook wel fokuswoningen. (https://
www.regelhulp.nl/rh/webapp/kennisbank/Informatie/
FokuswoningOfADLClusterwoning)
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7.

Zorgappartementen voor samenwonenden

In zorgcentrum Humanitas aan de Bergweg zijn
appartementen met intramurale zorg voor koppels
beschikbaar ook al heeft maar één partner zorg
nodig. Zo kunnen echtparen blijven samenwonen
ook wanneer er intensieve verzorging nodig is. Deze
mogelijkheid bestaat in de deelgemeente KralingenCrooswijk nog niet.
8.

Aandacht voor mantelzorgers

Veel ouderen uit het onderzoek verlenen mantelzorg
aan hun partner. Soms heeft de hulpverlenende
partner ook gezondheidsklachten. Het verlenen van
mantelzorg is vooral bij een partner met beginnende
dementie een zware taak. Ondersteuning van deze
groep blijft daarom een aandachtspunt.
9.

Wijkverpleegkundige

Uit onderzoek blijkt dat sociaal geïsoleerde
ouderen zorg mijden en weinig inzicht hebben in
hun eigen situatie (van Campen 2011). Daarom
zijn signaleringsnetwerken en een proactieve
werkwijze nodig. Een goed initiatief is de inzet van
de ‘zichtbare schakel’, een wijkverpleegkundige
gericht op bewoners die de hulpverlening niet zelf
opzoeken. Belangrijk is een goede samenwerking
met uitvoerende organisaties in de wijken, zoals
zorgverleners uit de eerste lijn, welzijnswerkers,
wijkagenten of medewerkers van de Vraagwijzer.
De Zichtbare Schakel wordt op dit moment alleen
ingezet in zogenoemde WWI-wijken, waaronder
Crooswijk, maar zou voor andere wijken een goede
aanvulling zijn. Een wijkverpleegkundige kan vanuit
de nieuw op te zetten wijkservicepunten werken en
ondersteund worden door een vrijwilligersnetwerk.
10. Voorlichting over oplichting en inbraak
Meerdere respondenten klagen dat huisgenoten de
centrale entreedeur voor iedereen openen. Op deze
manier is het voor oplichters en inbrekers makkelijk
om in het wooncomplex goedgelovige bewoners aan
de deur op te lichten of bij hen in te breken.
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2.4 SERVICEDIENSTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Winkels dagelijkse voorzieningen
Vervoer op Maat
Maaltijdservice
Postkantoor, pinautomaat en brievenbus
Persoonlijke verzorging

Alle respondenten noemen de aanwezigheid van
een supermarkt op loopafstand als meest belangrijk
aspect bij het thema service. Voor allochtone
respondenten zijn ook winkels voor specialistische
levensmiddelen belangrijk, zoals een islamitische
slager. Het tweede aspect dat door veel respondenten
wordt aangedragen is Vervoer op Maat, een dienst
die voor bewoners met een mobiliteitsbeperking een
van de weinige mogelijkheden is om bestemmingen
verder weg te bereiken. Meerdere bewoners hechten
waarde aan de aanwezigheid van een maaltijdservice
en/of een restaurant, waar tegen een lage prijs
een warme maaltijd genuttigd kan worden. Een
pinautomaat waar men veilig contant geld kan
opnemen wordt gemist in de buurten waar geen
bankfiliaal of postkantoor is. Tenslotte geven veel
vrouwelijke respondenten aan elke week naar de
kapper te gaan. Pedicure en manicure zijn door geen
enkele respondent genoemd, hoewel een medische
pedicure in alle woonzorgcentra beschikbaar is.
Volgens de meeste bewoners zijn er voldoende
winkels in de wijken en is de loopafstand tot de winkels
goed. Niet alle winkels zijn echter goed toegankelijk,
veel kleinere winkels kunnen alleen via een trap of
hoge opstap worden betreden. Het meest tevreden
met het winkelaanbod waren respondenten uit
Crooswijk-Rubroek. Daarnaast wordt de Lusthofstraat
door veel respondenten positief benoemd. Deze trekt
ook bewoners uit De Esch en Struisenburg. Het minst
tevreden over het lokale winkelaanbod zijn bewoners
in De Esch.
Meerdere respondenten geven aan graag gebruik te
maken van de maaltijdservice of de restaurants van de
woonzorgcentra. In woonzorgcentrum Hoppesteyn,
dienstencentrum Rubroek en woonzorgcentrum
de Nieuwe Plantage bevinden zich soortgelijke
restaurants. In Kralingen Oost, Struisenburg en De
Esch ontbreekt een maaltijdservice. De restaurants
hoeven niet per se in de directe nabijheid van de
woning te liggen.
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Pinautomaten en postservicepunten zijn in alle
gebieden aanwezig, hoewel de pinautomaten
buiten door veel respondenten niet graag worden
gebruikt. Met uitzondering van dienstencentrum
Rubroek is de loopafstand tot de pinautomaten
vanuit de woonzorgcentra en serviceflats relatief
groot. Bewoners van het Termaathuis moeten de
grootste afstand afleggen. In alle wijken waren de
respondenten tevreden met de dienstverlening op
het gebied van persoonlijke verzorging.

3.

Extra service voor ouderen

Zowel allochtone als ook autochtone ouderen geven aan
naar bepaalde winkels te gaan omdat daar het personeel
vriendelijker is. Extra service en persoonlijk aandacht
worden blijkbaar beloont. Voor ondernemers in de wijk
zou het interessant kunnen zijn of ze bepaalde service
kunnen aanbieden die aantrekkelijk is voor ouderen,
zoals een bezorgdienst.
4.

Ontmoetingsplekken creëren

Aanbevelingen service
1.

Maaltijdservice in de wijk

Hoewel nog veel respondenten zelf koken maken ze ook
regelmatig gebruik van de restaurants in Hoppesteyn
en dienstencentrum Rubroek. Er zijn ook deelnemers
die af en toe naar woonzorgcentra in andere wijken
gaan om daar te eten. 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 door deze
bij de plaatselijke horeca tegen een warme maaltijd
kunnen worden ingewisseld. Dit is een systeem dat
ook in een woonservicegebied zou kunnen worden
toegepast. Bij zorgaanbieder Aafje wordt al gewerkt
met strippenkaarten voor maaltijden. Om bewoners
te stimuleren ook buiten het woonzorgcentrum te
eten zouden afspraken kunnen worden gemaakt met
enkele plaatselijke ondernemers in de horeca, die
ervoor zorgen dat hun restaurant goed toegankelijk
is en die kleine warme maaltijden aanbieden die met
een strippenkaart betaald kunnen worden. Op deze
wijze wordt de plaatselijke economie gestimuleerd en
kunnen ouderen gebruik maken van een gevarieerder
maaltijdaanbod.
2.

Ontmoetingsplekken 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.
5.

Infopunt, bijv. vraagwijzer bij supermarkt

De vraagwijzer is onder ouderen uit het onderzoek
niet goed bekend. Bij vragen gaat men toch naar het
deelgemeentekantoor of naar het Vredenoordplein
waar Stichting Dock op dit moment gevestigd is. Er zijn
drie plekken die vrijwel alle respondenten regelmatig
bezoeken: de Albert Heijn (Bas van de Heijden / Plus),
de huisarts en de apotheek. Als men de bekendheid van
de vraagwijzer wil vergroten is het raadzaam op deze
plekken reclame te maken.

Pinnen in woonzorgcentra

Door meerderde respondenten is aangegeven dat er
voor ouderen niet voldoende 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 tijdens
het pinnen. In de Albert Heijn supermarkten staan ook
pinautomaten maar daar is het soms heel druk en staan
de automaten vlak bij de ingang.
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SAMENVATTING
BEWONERS
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3 SAMENVATTING
BEWONERS
In dit hoofdstuk worden de resultaten van alle
interviews, die zijn afgenomen bij bewoners in de
deelgemeente Kralingen-Crooswijk (zie bijlage III)
op hoofdlijnen samengevat. Voor de uitvoering
van het onderzoek is gebruik gemaakt van een
variant van de Visuele Prikkelmethode1. Aan de
respondenten is gevraagd wat zij nodig achten
om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen
blijven wonen. De vraag is uitgezet naar de thema’s
woning, wijk, zorg en service. De resultaten
zijn samengevat in de vijf meest genoemde
aspecten per thema. Deze worden weergeven op
basis van de prioriteit die de bewoners aan de
aspecten hebben toegekend. Daarnaast zijn met
verschillende professionals over de voornaamste
problemen in de wijk gesprekken gevoerd. Een
reflectie van deze gesprekken is ook aan dit
hoofdstuk toegevoegd.

3.1 WONING

Aangepaste badkamer
“De aanpassingen aan de woning, zoals de beugels
in het toilet en de douche, zijn erg belangrijk voor mij
en mijn man. Als ik naar het toilet moet en ik zou die
beugels niet hebben, zou ik er niet meer afkomen. Er
zou dan een hijskraan aan te pas moeten komen om
mij er af te krijgen.” (Respondent, Kralingen-West)
Veel bewonesr zijn bang om in de badkamer uit te
glijden. Een ruime badkamer, waar men ook met
een rollator of een rolstoel goed kan manoeuvreren
heeft bij alle ouderen de voorkeur. Ook handgrepen,
een verhoogd toilet en een douchezitje worden
zeer belangrijk geacht omdat veel bewoners moeite
hebben met opstaan. Als in de badkamer ook nog een
wasmachine staat wordt de badkamer al gauw te klein.
Om deze reden zouden sommige bewoners graag een
wasserette in de buurt of een aparte opstelplaats voor
een wasmachine in huis willen hebben.

Drempelvrije toegang tot de woning
“Wij wonen op de tweede etage en wij zijn niet
meer zo fit als dat we vroeger waren. Het lukt ons
niet meer om twee etages te voet naar boven te
gaan. Vooral als wij boodschappen hebben gedaan,
lukt het ons niet deze naar boven te sjouwen.”
(Respondent, Kralingen-Oost)
Het meest genoemde aspect bij het thema wonen
is een toegang tot de woning zonder opstappen en
trappen. Traplopen is voor de meerderheid van de
bewoners vermoeiend of zelfs helemaal niet meer
mogelijk. Ook het sjouwen van boodschappentassen
op de trap is lastig. Bewoners die nog geen moeite
hebben met traplopen geven evenzo aan een
gelijkvloerse toegang tot de woning belangrijk te
vinden. Ze realiseren zich dat ze zelf op termijn ook
moeite zullen hebben met traplopen. Daarnaast
vinden deze bewoners het jammer dat ze veel
kennissen niet meer thuis kunnen ontvangen
aangezien veel van hun leeftijdsgenoten een fysieke
beperking hebben.
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Toegankelijkheid hal, brede gangen en
deuropeningen
Bij de toegankelijkheid van de verkeersruimte
gaat het vooral om een logische voortzetting van
maatregelen. Dit geldt niet alleen voor de eigen
woning maar ook voor de gemeenschappelijke
ruimten in het wooncomplex. Een lift en automatische
deuren bij de entree zijn vaak aanwezig maar ook
de containerruimte, stallinggarage, galerij en het
schakelmateriaal moeten goed bereikbaar zijn.
Slechtziende respondenten vinden de verlichting
soms niet voldoende. Het grootste obstakel zijn
zware zelfsluitende deuren die door bewoners met
loopondersteuning zoals een rollator nog maar
moeilijk kunnen worden geopend. Daarnaast vinden
veel respondenten het belangrijk dat de gangen en
deuren breed genoeg zijn om er met een rollator of
rolstoel goed te kunnen manoeuvreren.

1.

Royers, T., de Ree, L. & Stephan, C., 2001. Beleving in beeld.
Bewoners van verzorgingshuizen fotograferen hun wereld.,
Utrecht: NIZW.
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Uitzicht en buitenruimte
“Wij hebben ook een leuk balkonnetje. Veel
bloemetjes en plantjes. Voor ons is dat balkon erg
belangrijk. Wij zijn echt buitenmensen en in de buurt
heb je niet zoveel zitplekjes, dus zitten wij graag op
ons balkon.” (Respondent, Kralingen-West)
Aangezien de meeste ouderen minder mobiel zijn en
veel tijd thuis doorbrengen is een directe buitenruimte
gewenst, zoals een balkon of een tuin. Dit vergroot
volgens velen het woongenot. Wel moet het balkon
groot genoeg zijn om erop te kunnen zitten. Bij veel
respondenten is de drempel naar de buitenruimte erg
hoog, zodat ze er met een rollator moeilijk overheen
kunnen. Het uitzicht vanuit de eigen woning wordt
door bewoners van alle wijken als belangrijk criterium
genoemd. Vooral het uitzicht op groen, zoals
plantsoenen of bomen wordt als rustgevend ervaren.
Sommige bewoners vertellen dat ze graag uitkijken
op een speeltuin of kinderdagverblijf.
“Ik heb een leuk uitzicht vanuit het raam van mijn
woning. Ik vind het leuk dat er veel bomen staan.
Verder heb ik aardige buren en vind ik de meeste
buurtgenoten aardige mensen.” (Respondent,
Crooswijk-Rubroek)

Veiligheid en sfeer in huis
De sfeer in huis is voor bijna alle respondenten zeer
belangrijk en draagt bij aan een gevoel van veiligheid.
De meeste respondenten wonen naar tevredenheid
en hebben goed contact met de buren. Dit geld
vooral voor respondenten die in een seniorencomplex
wonen. Veel ouderen uit het onderzoek hebben het
over de ‘prettige sfeer’ in huis en vertellen dat ze
aardige buren hebben waar ze weleens koffie gaan
drinken. Ook helpt men elkaar, respondenten die nog
goed ter been zijn nemen weleens boodschappen
voor buren mee die minder goed kunnen lopen. De
aanwezigheid van een huismeester vergroot het
gevoel van veiligheid. Het is goed om te weten dat er
iemand aanwezig is die men kan aanspreken mocht dat
nodig zijn. Ook de veiligheid en inbraakgevoeligheid
van woningen komt vaak ter sprake. Meederde
bewoners storen zich eraan dat er te weinig toezicht
is in seniorencomplexen. Ook openen sommige buren
voor iedereen die aanbelt zomaar de deur zodat
onbevoegden het gebouw makkelijk binnen kunnen
komen. Bewoners op de begane grond en op de
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eerste verdieping met een balkon maken zich zorgen
over de inbraakgevoeligheid van hun woning. Fysieke
barrières zoals een sloot rondom het gebouw kunnen
het gevoel van veiligheid vergroten. Bewoners in
flatgebouwen geven vaker aan zich veilig te voelen,
vooral als ze goed contact hebben met buren.
“Ik vind het prettig om met meerdere mensen in
een flat te wonen. Dit geeft mij een veilig gevoel. In
de avond ga ik alleen niet graag meer naar buiten,
omdat het dan snel donker is en ik het dan niet goed
meer kan zien. Maar eigenlijk hoef ik ’s avonds ook
bijna nooit de deur uit en anders komt mijn dochter
mij met de auto halen.” (Respondent, CrooswijkRubroek)

3.2 WIJK
Toegankelijkheid stoep
“Je moet constant naar beneden kijken of de stoep wel
gelijk is, erg ongezellig.” (Respondent, Kralingen-Oost)
Binnen het thema wijk vinden alle bewoners goed
toegankelijke stoepen het meest belangrijke aspect
om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Veel oudere bewoners zijn bang om te
struikelen omdat een val op hoge leeftijd snel kan
leiden tot een langere ziekenhuisopname. Slecht
onderhouden bestrating, hoge stoepranden, losse
tegels en onlogische op- en afritten zijn daarom een
grote ergernis. Om met een rolstoel of scootmobiel
goed te kunnen maneuvreren moeten de stoepen
breed genoeg zijn en vrij van obstakels. Vaak zijn
stoepen en afritten geblokkeerd door fietsen, auto’s of
reclameborden. In sommige buurten zijn de stoepen
erg smal zodat men er niet met een scootmobiel kan
passeren. Daarnaast speelt het type bestrating een
rol: de zogenoemde ‘kinderkopjes’ zijn bij regen erg
glad en met rollator moeilijk te bewandelen.
“Als ik hem duw in de rolstoel, moeten we eerst de
straat op, omdat het helemaal niet past om hier
langs te gaan. En daarnaast zijn er veel stoeptegels
die omhoog staan. Levensgevaarlijk.” (Respondent,
Kralingen-Oost)
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Verkeersveiligheid
“We kunnen ook wel hier proberen over te steken,
maar dat zou een chaos zijn. De automobilisten hier
zijn niet zo vriendelijk en vaak gehaast, zij zullen hun
voorrang dus wel nemen, ook al lopen wij op de weg.”
(Respondent, Kralingen-Oost)
Alle bewoners vinden het belangrijk dat er voldoende
veilige oversteekplaatsen in de wijk zijn. Soms zijn deze
niet bereikbaar met de rollator of een scootmobiel,
of zijn de oversteekplaatsen slecht te overzien door
geparkeerde auto’s en fietsen, in de weg staande
bomen of reclameborden. Vooral de grotere wegen met
een tramlijn vormen barrières, zoals de Oudedijk, de
Boezemstraat en de Oostzeedijk. Veel bewoners geven
aan dat op bepaalde plekken te hard wordt gereden
en automobilisten niet stoppen bij zebrapaden. Smalle
stoepen in combinatie met doorlopende parkeerstroken
kunnen net zo goed tot onveilige situaties leiden. Soms
worden de stoepen geblokkeerd door bijvoorbeeld
fietsen en moet men tussen de auto’s door uitwijken
naar de straat. Bewoners die moeilijk ter been zijn en
de stoep niet af kunnen, moeten in dit geval de hele
weg teruglopen om een alternatieve route te zoeken. In
winkelstraten met parkeerstroken langs de stoep zijn te
weinig oversteekmogelijkheden, hier wil men vaker naar
de andere kant van de straat om bepaalde winkels te
bereiken.

Groen in de wijk, recreatie en rustplekken
“Mijn dagelijkse activiteiten zijn een boodschapje
doen bij de Albert Heijn of een wandeling maken in
de buurt. Als ik ga wandelen ga ik soms even op een
bankje zitten en kijk ik naar wat anderen aan het
doen zijn.” (Respondent, Crooswijk-Rubroek)
Veel bewoners vinden het belangrijk dat er
voldoende groen in de wijk aanwezig is. Zij vinden
dat rustgevend of geven aan ‘blij’ en ‘vrolijk’ te worden
als ze langs mooie groenvoorzieningen komen.
Het maken van een wandeling behoort voor velen
tot de dagelijkse routine. Graag wandelt men naar
een bepaalde bestemming en rust dan even op een
bankje uit. Afhankelijk van de woonplaats en de mate
van beperking gaan sommigen bijvoorbeeld naar
het Kralingse Bos of wandelen door een parkje in de
buurt. Een wandeling wordt vaak gecombineerd met
het maken van boodschappen.
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Veel bewoners zijn niet meer in staat lange afstanden
af te leggen en moeten onderweg even uitrusten.
Dat doen ze bij voorkeur op plekken waar veel te zien
is, zoals een drukke winkelstraat of een speeltuin.
Ook vertellen bewoners dat ze op de dagelijkse route
regelmatig bekenden tegenkomen en even stoppen
voor een praatje. De meeste ouderen vinden het daarom
noodzakelijk dat er genoeg bankjes in de wijk staan.
Belangrijk zijn niet alleen bankjes in de parken maar
ook langs routes naar de dagelijkse voorzieningen, bij
de metro of in de buurt van winkels. Ook speeltuinen
bieden mogelijkheden tot rust en recreatie. Sommige
respondenten passen regelmatig op kleinkinderen en
gaan daarom vaker naar de speeltuin. Anderen gaan ook
alleen naar de speeltuin om er kennissen te ontmoeten
en een kopje koffie te drinken.
“Ik rij graag een stukje rond om te kijken of er nog
iets te zien is. Soms stop ik bij de speeltuin. Ik kan
er van genieten om te zien hoe ouders en kinderen
met elkaar omgaan. Ik denk dan vaak terug aan
hoe het was toen mijn kinderen nog klein waren.”
(Respondent, Kralingen-Oost)

Goede aansluiting op openbaar vervoer en
parkeren
Het belang van openbaar vervoer in de nabijheid van
de woning wordt door veel bewoners benadrukt. Een
bus- of tramhalte dicht bij het eigen huis vinden de
meeste ouderen uit het onderzoek zeer positief. Dit
vergroot de eigen zelfstandigheid en de actieradius.
De meest genoemde bestemming die men met
openbaar vervoer aandoet is de binnenstad. Het
reizen met de metro geniet bij de meeste ouderen
de voorkeur omdat die het best toegankelijk is voor
bewoners met een loopondersteuning. Maar ook het
reizen met de rolstoeltoegankelijke tramlijn 21 is voor
bewoners goed te doen. Opvallend is het veelvuldige
gebruik van Vervoer op Maat. Vooral bewoners uit
Kralingen-West en De Esch maken hier veel gebruik
van.
Veel bewoners zijn ontevreden over de
parkeersituatie in de wijken. Er zijn volgens hen te
weinig parkeerplekken voor mindervaliden. Ook
kunnen ouderen vaak niet in de buurt van hun
woning parkeren om bijvoorbeeld de boodschappen
uit te laden. Enkele bewoners constateren dat de
verblijfstijd van bezoekers nu gedicteerd wordt door
de parkeermeter. Vroeger bleef bezoek ook eens
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spontaan langer als het gezellig was, nu wordt men
na een uur onrustig. Ook een aantal vrijwilligers die
ouderen in de woonzorgcentra bezoeken geven aan
dat ze nu meer op de tijd letten tijdens het bezoek.

Veiligheid, rust en sfeer
‘’Nou een markt vind ik wel iets hebben in de wijk. Ik
geloof wel dat bijna iedereen naar de markt toe komt.
Het is er in ieder geval altijd druk. Ik vind dat dit de wijk
er heel gezellig maakt.’’ (Respondent, Karlingen-West)

Clustering, klantvriendelijkheid
Grote voorkeur gaat uit naar een clustering van
zorgvoorzieningen dicht bij de eigen woning
zodat men alles makkelijk in één keer kan bereiken.
Bewoners die dicht bij een woonzorgcentrum wonen
zijn zeer tevreden over de goede bereikbaarheid van
de voorzieningen en vinden het fijn dat ze aan de
balie direct geholpen worden en makkelijk afspraken
te kunnen maken.

Thuiszorg, personeelalarmering
Veel bewoners benoemden het belang van een goede
sfeer in de wijk. Dit kunnen verschillende aspecten
zijn zoals een gezellige winkelstraat, bloembakken,
een goed onderhouden, schone buitenruimte,
braderieën, kleinschalige bebouwing of spelende
kinderen. Ook geven veel respondenten aan ‘blij’ te
worden van veel groen in de wijk zoals mooie parkjes,
planten en bomen. Een goede sfeer zorgt ervoor dat
men zich thuis voelt.
“Ik vind de wijk niet heel erg veilig aandoen. Ik wil
niet graag alleen naar buiten als het donker begint
te worden vanwege de jongeren die hier vaak bij de
school zijn. Ik hoor niet vaak sirenes van ambulances
of de politie, dus verder is het wel veilig.” (Respondent,
Crooswijk-Rubroek)
Een onprettige sfeer wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld lege winkelpanden, verwaarloosde perkjes,
vuil op straat, graffiti, ingegooide ruiten, fietsers of
scooters op de stoep of hangjongeren die voor overlast zorgen. In een onprettige sfeer voelt men zich
minder veilig. Een groot aantal respondenten geeft
aan in het donker niet meer naar buiten te gaan omdat men zich niet meer veilig voelt.

3.3 ZORGDIENSTEN
Goede bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid van de huisarts en de
apotheek vinden de bewoners in alle wijken het
meest belangrijk. Niet alleen moeten de voorzieningen
lopend goed bereikbaar zijn, ook goede telefonische
bereikbaarheid en klantvriendelijkheid worden op prijs
gesteld. Sommige respondenten maken gebruik van
de bezorgservice van een apotheek en zijn hier zeer
tevreden over. Veel ouderen zijn ook in behandeling bij
de fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtiste.
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“Ik krijg hulp in de huishoudelijke taken. Dit vind ik
fijn want het stofzuigen kan ik namelijk niet meer zo
goed zelf vanwege mijn rug. Verder doe ik zelf wat
ik nog zelf kan zoals koken, wassen en opruimen in
huis.” (Respondent, Kralingen-West)
De meeste bewoners hebben nog geen
verpleegkundige zorg nodig maar vinden het
belangrijk dat ze ook thuis verpleging kunnen
ontvangen. Er zijn echter wel veel bewoners die
ondersteuning hebben in de huishouding. Zij hebben
onder andere moeite met bukken of te lang staan
en kunnen bepaalde werkzaamheden niet meer
uitvoeren. Sommigen krijgen deze ondersteuning
van een thuiszorgorganisatie, anderen betalen zelf
een kracht. Veel oudere bewoners krijgen ook hulp
van hun kinderen. Er zijn meerderde bewoners die
liever geen hulp ontvangen en alles zo lang mogelijk
zelfstandig willen doen, ook al gaat het niet meer
zo gemakkelijk. De huishoudelijke taken zijn net als
boodschappen doen een alledaagse routine die de
dag structureert.
“Ik heb moeite met opstaan, moeite met wassen
en moeite met aankleden maar als ik eenmaal in
mijn trippelstoel zit voel ik me wel lekker. Ik doe nu
alles net zo lang totdat ik alles gedaan heb. Ik heb
geen hulp want daar heb ik nog geen behoefte aan.”
(Respondent, Kralingen-West)
Buren zijn belangrijk in het verlenen van kleinere
diensten en voor het onderhouden van sociale
contacten. Een aantal bewoners heeft afspraken
met buren gemaakt om dagelijks even contact te
hebben. Een buurman is in noodsituaties of voor
kleine diensten beter bereikbaar dan bijvoorbeeld
familie en vrienden, die vaak van een grotere afstand
moeten komen. Op hogere leeftijd zouden veel
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ouderen graag dag en nacht een aanspreekpunt in
of in de buurt van het woongebouw willen hebben
zodat er in noodgevallen altijd iemand bereikbaar
is. Dit is ook een vaak genoemde reden om naar een
woonzorgcomplex te verhuizen.

Zorg voor partners
Een aantal bewoners verzorgt een zieke partner. De
verzorging neemt in de meeste gevallen veel tijd in
beslag. Vaak ondervindt de verzorgende partner ook
al enige mate van fysieke beperking waardoor hij of
zij de zorg steeds moelijker op zich kan nemen. Vooral
bij dementie kan de verzorgende partner eenzaam
worden en weinig erkenning krijgen.

er voldoende winkels in de wijken en is de loopafstand
tot de winkels goed. De meeste bewoners geven aan
dat boodschappen doen een vast onderdeel van het
alledaagse leven is. Op weg naar de supermarkt komen
ze bekenden tegen of combineren het boodschappen
doen met andere zaken zoals de apotheek. Sommige
bewoners benadrukken voorkeur te hebben voor
winkels met vriendelijk personeel en hiervoor ook
eens een omweg te nemen. Er wordt veel gebruik
gemaakt van de Albert Heijn supermarkten. Naast
de supermarkt is de meest genoemde winkel de
drogist. Sommige bewoners zouden graag een
gevarieerder aanbod van nederlandse winkels willen
zien. De bakker, slager en de groenteboer verdwijnen
geleidelijk uit het straatbeeld. De Lusthofstraat is
hierop een grote uitzondering.

Geestelijke Zorg en inloopbijeenkomsten
Vervoer op Maat
“Ik ga bijna dagelijks naar zorgcentrum Rubroek om
koffie te drinken en om een praatje te maken. Ik ben
een heel sociaal mens. Ik heb goed contact met de
mensen in mijn buurt en flat, maar in de middag wil ik
in mijn huis zijn.” (Respondent, Crooswijk-Rubroek)
Voor meerdere ouderen zijn religieuze instellingen
van belang. Vooral Turkse en Marokkaanse mannen
gaan meermaals per dag naar de Moskee. Vrouwen
doen dit meestal op vrijdag. Ook sommige
Nederlandse ouderen uit het onderzoek zijn nog
actief in een kerkgemeenschap of gaan naar
activiteiten georganiseerd door een kerk. De
kerkgemeenschappen in Kralingen zijn zeer actief
en er worden veel, niet alleen kerkelijke, activiteiten
georganiseerd. Voor veel ouderen zijn open
inloopbijeenkomsten van belang en soms de enige
mogelijkheid met anderen over problemen en zorgen
te spreken.

3.4 SERVICEDIENSTEN
“Mijn dagelijkse bezigheden zijn: iedere ochtend
lekker een kop koffie drinken en het nieuws luisteren.
Daarna een wandeling maken of boodschappen
halen bij de Albert Heijn om de hoek.” (Respondent,
Crooswijk-Rubroek)

Winkels dagelijkse goederen
Alle bewoners noemen de aanwezigheid van een
supermarkt op loopafstand als meest belangrijk
aspect bij het thema service. Volgens de meesten zijn
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“Zonder deze Vervoer op Maat zouden wij
weinig buiten de wijk komen. Zij brengen ons in
Rotterdam en omgeving heen waar wij moeten zijn.”
(Respondent, Kralingen-West)
Veel ouderen uit het onderzoek maken gebruik van
Vervoer op Maat of de Wijkauto. Over het algemeen
is men hier erg tevreden over, soms zijn er langere
wachttijden. Vervoer op Maat is een service die men
niet graag zou willen missen want het biedt een
zekere mate van onafhankelijkheid.

Maaltijdservice
Meerdere bewoners hechten veel waarde aan de
aanwezigheid van een maaltijdservice en/of een
restaurant waar tegen een lage prijs een warme
maaltijd genuttigd kan worden. De restaurants
hoeven niet per se om de hoek te liggen. Sommige
respondenten vinden het juist prettig om af en toe
ergens anders te eten of combineren dit met het
deelnemen aan een wekelijkse activiteit, bijvoorbeeld
in een woonzorgcentrum.

Postkantoor, pinautomaat en brievenbus
“Wij oude mensen zijn natuurlijk nog erg ouderwets
en hoewel we wel een computer hebben, lukt het ons
nog niet zo goed om mailtjes en kaartjes te sturen via
dat ding. Een brievenbus en postkantoor in de buurt
zijn dus erg belangrijk”. (Respondent, Kralingen-Oost)
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Veel respondenten regelen administratieve zaken
en correspondentie niet via internet en vinden het
daarom belangrijk als er een brievenbus en een
postkantoor in de buurt is. Ook is er veel behoefte om
in een veilige omgeving om contant geld te kunnen
opnemen.

Persoonlijke verzorging
“Ik hou ervan om mezelf te verzorgen en daarom
vind ik het fijn dat er een kapper in de buurt is en dat
ik lekker mijn boodschappen om de hoek kan halen.
Ook vind ik het fijn dat ik naast mijn huis een parkje
heb, waar ik een wandeling kan maken.” (Respondent,
Crooswijk-Rubroek)
Veel vrouwelijke bewoners gaan elke week naar de
kapper. Pedicure en manicure zijn door niemand
genoemd. Sommigen zouden het fijn vinden als de
kapper aan huis komt. Maar als bewoners al jaren door
dezelfde kapper worden geholpen willen ze liever niet
meer van kapper veranderen ook al liegt deze op een
langere afstand van het huis.

3.5 NETWERKEN EN ACTIVITEITEN
De bewoners zijn over het algemeen nog zeer actief.
Ouderen met weinig beperkingen hebben nog tal
van hobby’s en volle dagprogramma’s. Sommige
respondenten werken nog deeltijd, passen op
kleinkinderen, verrichten vrijwilligerswerk of hebben
bestuurstaken.
“Correspondentie op de computer kan van alles zijn.
Voor mijn vrijwilligerswerk en ik heb nog wel wat
vrienden en familie waarmee je op deze manier in
contact blijft. Ik zoek wel eens wat op internet en
ik doe ook aan internetbankieren.” (Respondent,
Kralingen-Oost)
Respondenten verrichten
vrijwilligerswerk, zoals:

verschillende

types

het bezoeken van bewoners in een verzorgingstehuis
vrijwilligerswerk bij een kerk, stichting of vereniging
bestuurstaken
het geven van cursussen, bijvoorbeeld koken of
naaien
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Veel respondenten benadrukken hoe belangrijk
hobby’s en activiteiten voor ze zijn. Er kunnen
verschillende soorten activiteiten en bijhorende
voorzieningen onderscheiden worden:
het bezoeken van bijeenkomsten zoals
koffieochtenden of speelclubs in een
buurtcentrum of gemeenschappelijke ruimte
het deelnemen aan sportactiviteiten zoals
gymnastiek, dans, golf of wandelen
lid zijn van een vereniging
deelnemen aan culturele activiteiten, zoals
museum- of concertbezoek, leesclub,
bezoeken van cursussen (bv. computer / internet)
reizen en uitjes, georganiseerd of met familie
creatieve activiteiten, zoals breien, kaarten
maken, bloemen schikken (zowel thuis als ook in
groepsverband)
thuis lezen, puzzelen, muziek/ radio luisteren, TV
kijken
Meer dan de helft van alle bewoners neemt deel
aan georganiseerde activiteiten, in Kralingen-Oost is
dat iets minder. Er worden ook activiteiten bezocht
die buiten de wijk liggen, vooral als dit samen met
anderen wordt gedaan. Als activiteiten samen
met anderen worden bezocht zijn dat meestal de
partner, familie (zus/ broer/ kleinkinderen) buren
en vrienden. De plekken waar activiteiten worden
bezocht zijn vooral woonzorgcentra, sportfaciliteiten,
kerken/ moskeen, buurthuizen en kroegen/ cafés.
Maar er zijn ook bewoners die weinig behoefte aan
georganiseerde activiteiten hebben. Ze vinden dat er
genoeg te doen is en beoefenen hobby’s graag thuis.
Sommige bewoners geven aan dat er een tekort
is aan sportactiviteiten in de buitenlucht zoals
sportief wandelen of gymnastiekoefeningen in
groepsverband. Meerdere senioren zijn lid van een
sportclub of bezoeken regelmatig het zwembad.
Wanneer de beperkingen toenemen veranderd
bij velen de situatie en is men minder in staat om
zich fysiek in te spannen. De dagelijkse wandeling
vervangt dan de sportactiviteiten. Ook is er veel vraag
naar computercursussen hoewel weinig bewoners
gebruik maken van een computer.
Bij veel bewoners speelt de familie (vooral kinderen en
kleinkinderen) een grote rol. Dit komt het meest naar
voren bij bewoners in Crooswijk-Rubroek. De familie
komt vaker op bezoek of men bezoekt zelf regelmatig
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familieleden, ook buiten de stad. De familie word
ook ingezet voor verschillende taken zoals de was
doen, vervoer, administratie of reizen. Relatief veel
bewoners passen op de kleinkinderen.

3.6 PROFESSIONALS EN
VRIJWILLIGERS
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd
met professionals en vrijwilligers
in
de
wijk, onder andere met medewerkers van
thuiszorgorganisaties, een wijkverpleegkundige
en de eigenaar van een thuiszorgorganisatie
gespecialiseerd in de verzorging van islamitische
ouderen (voor een overzicht zie bijlage III)

Vaak voorkomende problemen
Volgens de zorgprofessionals zijn er weinig verschillen
tussen Crooswijk en delen van Kralingen-West.
Problemen die in deze gebieden veel voorkomen
zijn schulden, eenzaamheid en fout medicijngebruik.
Ondersteuning bij de administratie wordt niet
meer vergoed door de AWBZ. Sommige ouderen
verliezen het overzicht over de financiële zaken of
weten niet goed waar ze recht op hebben. Enkele
onbetaalde rekeningen kunnen dan snel leiden
tot schulden. Wel worden ook veel senioren bij de
administratie ondersteunt door hun kinderen en
bied Bewonersvereniging Kralingen-West op het
Vredenoordplein en een Steunpunt van Stichting
Dock in de Pijperstraat hulp en informatie.
Eenzaamheid is moeilijk te verhelpen omdat een
groot deel van de oplossing bij de oudere zelf ligt.
Men moet zelf het initiatief nemen of tenminste
hulp accepteren. Volgens een medewerker van een
bewonersvereniging komen veel ouderen niet veel
naar buiten en sluiten zich steeds meer af. Fysieke
beperkingen spelen hierin een grote rol, vooral als
ouderen met een beperking in een slecht toegankelijke
woning wonen. De wijkverpleegkundige merkt op
dat het nodig is om meer ‘out-reachend’ te werken
en ouderen op te zoeken: ‘soms lukt het om iemand
te koppelen aan een seniorenclub of een activiteit en
dan zie je hoe diegene helemaal opbloeit. Volgens
Thuiszorg Rotterdam is ook het nieuwe project
‘Even Buurten’ en goed initiatief om eenzaamheid bij
ouderen te verminderen. Op dit moment is dit project
enkel nog gestart in Lombardijen, Het Lage Land en
Prinsenland.
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Fout
medicijngebruik
is
volgens
de
wijkverpleegkundige een groot probleem. Het komt
vaak voor dat ouderen nog veel oude medicijnen
thuis hebben liggen en die ook nog gebruiken. Dit
kan bijwerkingen veroorzaken in combinatie met
nieuwe medicijnen. Fout medicijnengebruik kan
onder andere leiden tot waarnemingsstoornissen
of psychische klachten. Oplossingen hiervoor zijn
betere toezicht door bijvoorbeeld een combinatie
van huisarts, thuiszorg en apotheek. Of bijvoorbeeld
systemen waarbij de medicijnen in zakjes per dag
worden verpakt.

‘Stille Klanten’
Veel ouderen in Kralingen-West ontvangen thuiszorg.
Vaak is dit geregeld via de AWBZ, waarvoor men
eerst een indicatiestelling moet krijgen door het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Het aanmelden
van deze ouderen gebeurt in veel gevallen in een te
laat stadium, zo merken medewerkers van Thuiszorg
Rotterdam op. Over het algemeen worden ouderen
door de huisarts aangemeld, maar dit kan ook via
andere kanalen gebeuren, zoals de GGD of het
Lokale Zorg Netwerk. Volgens Thuiszorg Rotterdam
zijn er veel ‘Stille Klanten’ woonachtig in de wijk
Crooswijk en delen van de wijk Kralingen -West. Dit
zijn bewoners die niet zelf om hulp vragen maar
dit wel nodig hebben. Vaak leven zij geïsoleerd
en weet niemand in de directe omgeving van de
woon- en leefsituatie van de bewoner af. Om deze
mensen beter in beeld te krijgen is het programma
de Zichtbare Schakel opgezet: een landelijk project
waarbij wijkverpleegkundigen functioneren als spil
in de wijk voor zowel professionals als bewoners.
Dit programma beperkt zich op dit moment tot
de Rotterdamse aandachtswijken. Kralingen-West
valt hierbuiten hoewel de problematiek in delen
van de wijk volgens de medewerkers van Thuiszorg
Rotterdam vergelijkbaar is met de situatie in Oud
-Crooswijk. De thuiszorgmedewerkers hebben ook
andere ideeën hoe deze geïsoleerd levende ouderen
beter bereikt zouden kunnen worden. Voorbeelden
zijn een consultatiebureau voor ouderen of een
wijkfelicitatiedienst.

Mantelzorg
In Kralingen-Crooswijk leven ongeveer 750
overbelaste mantelzorgers (bron: Stichting Dock). Deze
overbelasting kan ertoe leiden dat de mantelzorgers
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in een sociaal isolement terecht kunnen komen .
Sommigen hebben een partner met (beginnende)
dementie of een zware lichamelijke beperking die
in principe 24-uurs zorg nodig heeft. Begeleide
dagactiviteiten voor deze groepen, aangeboden door
zorgaanbieders in de wijk, kunnen ervoor zorgen dat
de mantelzorgers ontlast worden. Daarnaast hebben
veel mantelzorgers behoefte aan ondersteuning in
zowel praktische zaken, bijvoorbeeld bij het aanvragen
van hulpmiddelen, als ook op het psychische vlak.
Op het Vredenoordplein bevindt zich het Steunpunt
Mantelzorg (Stichting Dock) die ondersteuning
biedt. Ook wordt door het Steunpunt regelmatig een
‘Mantelzorgcafe’ georganiseerd waar mantelzorgers
ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Door de
sociale activeringstrajecten, bijvoorbeeld trajecten
van Stichting Onbenutte Kwaliteiten, komen steeds
meer allochtone mantelzorgers in beeld.

Informatievoorzieningen
Door invoering van de Vraagwijzer is een deel van de
taken van het ouderenwerk bij de welzijnsorganisaties
weggehaald. Het idee is dat de vraagwijzer als
inlooploket dient en ouderen kan doorverwijzen
naar het ouderenwerk. Het ouderenwerk kan nu geen
spreekuren meer aanbieden, dat is vaak lastig omdat
de bekendheid van de vraagwijzer bij senioren niet erg
groot is. Volgens enkele vrijwilligers ligt dat ook aan de
naam. Het eerste aanlooppunt is in veel gevallen toch
het deelgemeentekantoor of de welzijnsorganisatie in
de wijk. Veel ouderen lezen ook de wijkkranten zoals
de Echo of de Ster. De vrijwilligersgroep zou het nuttig
vinden als er een ouderengids zou zijn waar men alle
relevante informatie kan opzoeken.

hebben moeite om afspraken te onthouden. Er
wordt nu geprobeerd met vrijwilligers te werken die
andere bewoners meenemen naar de activiteiten.
Uit verschillende gesprekken blijkt dat het feit dat
de activiteiten ook openstaan voor buurtbewoners
niet overal bekend is. Sommigen geven aan dat de
activiteiten in een te besloten groep plaatsvinden en
dat er te weinig reclame voor het aanbod gemaakt
wordt. In een gesprek met vrijwilligers wordt
opgemerkt dat veel ouderen behoefte hebben
aan meer bewegingsactiviteiten, het liefst in de
buitenruimte. Dat is ook voor mannelijke senioren
een uitkomst die zich niet snel zullen opgeven voor
een gymnastiekgroep, yoga of zumba-les.

Allochtone ouderen
Voor allochtone, vooral islamitische, bewoners is de
drempel om in een woon-zorgcomplex te wonen erg
hoog. Traditioneel worden ouderen door de familie
verzorgd. Gelijktijdig is er een tekort aan aangepaste
grote gezinswoningen in de wijken. Ook in allochtone
gezinnen werken vrouwen steeds vaker en wordt
het verzorgen van oudere familieleden een steeds
moeilijkere opgave. Volgens een groep Marokkaanse
vrouwen zijn seniorencomplexen voor deze groep
een geaccepteerde oplossing. In combinatie met
thuiszorg kunnen familieleden ouderen in een
aangepaste woonomgeving verzorgen.

Activiteiten
Door faillissement van een welzijnsorganisatie is in
Kralingen-West veel veranderd. Het buurthuis aan
het Vredenoordplein waar vroeger veel activiteiten
werden aangeboden is gesloten. In het buurthuis
in de Weteringstraat is alleen nog het jongeren- en
kinderwerk gevestigd. Het aanbieden van activiteiten
voor ouderen is in Kralingen-West en CrooswijkRubroek overgenomen door zorginstelling Aafje die
in deze gebieden twee woonzorgcomplexen bezit.
De activiteiten worden volgens de medewerkers bij
Aafje niet al te druk bezocht. Sommige bewoners
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OUD-CROOSWIJK /
RUBROEK
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Contextdata Oud Crooswijk / Rubroek

Rubroek: leeftijdsopbouw I COS 2011

Oud-Crooswijk: leeftijdsopbouw I COS 2011 (GBA)

Oud-Crooswijk: etniciteit 2011 | bron: COS (GBA)

Rubroek: etniciteit 2011 | bron: COS (GBA)

j inkomen per
p huishouden 2008 | bron: COS (CBS)
Oud-Crooswijk:

Rubroek: inkomen per huishouden 2008 | bron: COS (CBS)

Oud-Crooswijk: eigendom 2011 | bron: COS (WBOB)

Rubroek: eigendom 2011 | bron COS (WBOB)
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OUD-CROOSWIJK /
RUBROEK
4.1 INTRODUCTIE

opbouw niet aansluiten bij de woonwensen van de
bewoners. Er is meer vraag naar een rustig stedelijk
woonmilieu.

Bewoners
Identiteit
In de wijken Oud-Crooswijk en Rubroek wonen
iets meer dan 15.000 mensen, verdeeld over 8.400
huishoudens. Ruim de helft hiervan bestaat uit
eenpersoonshuishoudens. Vergeleken met Rotterdam
wonen in deze wijken relatief weinig autochtonen,
maar wonen er relatief veel mensen van Turkse en
Marokkaanse afkomst. In Oud-Crooswijk zijn maar
36% van de bewoners van autochtone afkomst. De
leeftijdsverdeling wijkt niet noemenswaardig af van
het Rotterdams gemiddelde, in beide wijken zijn
ca. een kwart van de bewoners ouder dan 55 jaar.
Het inkomensniveau is laag, 70% van de bewoners
in Oud-Crooswijk heeft een laag inkomen ten
opzichte van 55% van de bewoners in Rubroek, ook
het opleidingsniveau is laag. Een groot deel van de
bewoners van beide wijken beoordeelt zijn eigen
leefstijl als ongezond of zeer ongezond. In Rubroek
zijn dat 41,5% van de bewoners ten opzichte van 34%
in Oud-Crooswijk. Opvallend is het hoge percentage
bewoners dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te
zijn. In Oud-Crooswijk wonen relatief veel bewoners
met een matig tot hoog risico op depressie (52,2%),
dat is hoger dan het gemiddelde van Rotterdam
(48%). Op het gebied van lichaamsbeweging doen
deze wijken het gemiddeld ook minder goed dan
de andere wijken in de deelgemeente. In Rubroek
voldoet bijna de helft van de inwoners niet aan de
landelijk vastgestelde beweegnorm.

Woningen
Het woningaanbod in Oud-Crooswijk en Rubroek
is zeer eenzijdig en bestaat voor een groot deel uit
goedkope etage- en galerijhuurwoningen en zeer
weinig grondgebonden woningen. De gemiddelde
WOZ waarde is € 129.016 in Oud-Crooswijk en
in Rubroek € 135.772. Veel van de woningen zijn
eigendom van woningcorporaties, in Oud-Crooswijk
is dat 84% ten opzichte van 46% in Rubroek. Uit
de Grote Woontest (2008) blijkt dat de wijken qua

Veldacademie

Oud-Crooswijk
stond
bekend
om
zijn
marinierskazerne, waar verschillende straatnamen
nu nog naar verwijzen. Daarnaast heeft de wijk
een rijk industrieel verleden met onder andere de
Heinekenbrouwerij, Jamin en het slachthuisterrein.
Deze industrieën hebben plaatsgemaakt voor sociale
woningbouw. Aan de Crooswijksesingel staat alleen
het monumentale kantoorgebouw van Heineken nog
overeind. Tijdens het bombardement op Rotterdam
werd het zuiden van de wijk Rubroek verwoest. In
de jaren veertig en vijftig is dit gedeelte van de wijk
herbouwd. Daarnaast vond grootschalige sloop en
nieuwbouw plaats in het midden en noorden van de
wijk Rubroek.

Leefbaarheid
Uit de veiligheidsindex 2010 blijkt dat beide wijken een
positieve ontwikkeling doormaken met betrekking tot
het veiligheidsgevoel van bewoners. Oud-Crooswijk
stijgt van een 5,4 naar een 5,7 en behoudt daarmee
de status ‘bedreigd’. Rubroek stijgt van een 5,7 naar
een 6,8 en komt daarmee in de categorie ‘aandacht’.
Uit de Sociale index komt naar voren dat de wijken
met name twee probleemthema’s kennen, te weten
gezondheid en inkomen. Op het laatste thema wordt
in Oud-Crooswijk slechts een 2,8 gerealiseerd, één van
de laagste scores in Rotterdam. Ook taalbeheersing
scoort slecht.

Bronnen:
Deelgemeente Kralingen Crooswijk & Woningstichting PWS
Rotterdam, 2006. Wijkvisie Oud-Crooswijk en Rubroek 2006 - 2015.
Gezondheidsenquette 2008 - De gezondheid van volwassenen in
deelgemeente Kralingen-Crooswijk.
Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e
meting Sociale index 2010
Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010,
Rotterdam: Gemeente Rotterdam - Directie Veiligheid.
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4.2 TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)
Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van
woonservicegebieden.
Commerciële plannen
Infrastructurele plannen
Bouwplannen
Plannen openbare ruimte
Plannen publieke voorzieningenstructuur

Kaart | Veldacademie
Bronnen:
dtnp Adviseurs voor Ruimte en Strategie, 2009. Rotterdam
Kralingen Crooswijk - Plan van Aanpak Winkelgebied Crooswijk.
Deelgemeente Kralingen Crooswijk & Woningstichting PWS
Rotterdam, 2006. Wijkvisie Oud-Crooswijk en Rubroek 2006 - 2015.
de Bruijn, E., 2010. Stedenbouwkundige VisieOud Crooswijk
Rubroek.
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2010. Gebiedsvisies 20102014 Deelgemeente Kralingen-Crooswijk.
Masterplan Nieuw-Crooswijk, 2005
Gesprek met wijkregiseur deelgemeente Kralingen-Crooswijk,
november 2011
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4.3 WONEN EN OPENBAAR
VERVOER
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)
De volgende voorzieningen zijn geïnventariseerd:
Woonzorgcentra
Specifieke ouderenwoningen huur
(voor bewoners vanaf 55 jaar)
Geschikte ouderenwoningen huur
(minimaal nultredenwoning)
Geschikte ouderenwoningen koop
(appartementen met lift)
Metroverbindingen
Tram- en Busverbindingen

Geschikte koopwoningen zijn geïnventariseerd
op basis van observatie of kwamen in beeld
door gesprekken met bewoners. Geschikte
huurwoningen en specifieke ouderenwoningen
zijn aangeleverd door de woningbouwcorporaties.
Specifieke woningen worden vaak geclusterd
aangeboden in zogenoemde seniorencomplexen,
55+flats of serviceflats. Er wordt in de praktijk geen
eenduidige definitie gehanteerd. Sommige van deze
wooncomplexen voor senioren hebben aanvullende
faciliteiten zoals een gemeenschappelijke ruimte
of tuin en een huismeester, deze zijn weergeven
op de kaart. In een aantal complexen organiseren
actieve bewonerscommissies regelmatig activiteiten,
ook in dit geval is dat op de kaart aangegeven. Veel
ouderen wonen ook nog zelfstandig in niet (of
minder) geschikte woningen verspreid over de wijk.
Het daadwerkelijke aantal van deze groep is niet
onderdeel van deze inventarisatie.
Het aantal aangepaste woningen voor jongere
bewoners met een fysieke beperking is onvoldoende
in beeld. Aanpassingen voor deze doelgroep worden
vaak individueel uitgevoerd en zijn op dit moment
nog niet centraal geïnventariseerd.

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Wonen en openbaar vervoer
Woonzorgcentra
In Oud-Crooswijk / Rubroek bevinden zich twee
woonzorgcentra. Woonzorgcentrum Hoppesteyn is
gelegen langs de drukke Boezemsingel tussen OudCrooswijk en Kralingen West en is te bereiken met
tramlijn 7 en de bus. Het woonzorgcentrum heeft
verschillende voorzieningen waar ook buurtbewoners
gebruik van kunnen maken, zoals een restaurant,
een internetcafé, een kapper en een pedicure. Ook
bevindt zich op de begane grond een kleine winkel
voor dagelijkse boodschappen. Voor bewoners en
buurtbewoners worden activiteiten georganiseerd.
Hoppesteyn beschikt over 121 appartementen,
verpleeghuiszorgkamers,
tien
kamers
voor
kortdurende opname en biedt ook kleinschalige
verpleeghuiszorg voor dementerende ouderen.
Woonzorgcentrum Rubroek bevindt zich aan het
Goudseplein tussen Oud-Crooswijk en Rubroek. Ook
hier vindt men verschillende voorzieningen zoals
een restaurant waar ook buurtbewoners gebruik van
kunnen maken. In het woonzorgcentrum werken
verschillende zorgprofessionals, er is een praktijk voor
fysiotherapie en ook thuiszorg Rotterdam heeft aan
het plein een kantoor. Binnen het woonzorgcentrum
bevinden zich ca. 140 appartementen en er zijn
mogelijkheden voor kortdurende opname. Aan
het Goudse Plein ligt Dienstencentrum Rubroek,
waar, ondersteund door vrijwilligers, verschillende
activiteiten worden aangeboden.

Zorgcentrum Rubroek | bron: Veldacademie

In Oud-Crooswijk bevindt zich daarnaast een
seniorencomplex aan de Linker Rottekade, in NieuwCrooswijk aan de Boermarke, aan de Kerkhoflaan en
de Rusthoflaan.
Geschikte huurwoningen
In de wijken liggen relatief veel woningen die in
principe geschikt zijn voor senioren of bewoners
met een fysieke beperking omdat deze woningen
drempelvrij toegankelijk zijn.

Seniorencomplexen
Naast Woonzorgcentrum Rubroek wonen senioren
zelfstandig in serviceflat Rubroek met 198
woningen. De bewoners kunnen gebruik maken
van voorzieningen en het zorgaanbod van het
woonzorgcentrum. Serviceflat Jan van Loon aan de
Vondelweg beschikt tevens over 38 appartementen.
De woningen zijn verbonden met de alarmcentrale
van woonzorgcentrum Rubroek. Daarnaast bevindt
zich in Rubroek nog een seniorencomplex aan de
Marktveldstraat met 52 woningen. Direct naast
Woonzorgcentrum Hoppesteyn ligt een seniorenflat
en een woontoren met appartementen voor senioren.
De bewoners van deze woningen kunnen gebruik
maken van de voorzieningen en het zorgaanbod van
Hoppesteyn.
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Zorgcentrum Hoppesteyn | bron: Veldacademie
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Geschikte particuliere appartementen
Op dit moment wordt een groot deel van NieuwCrooswijk geherstructureerd. Er worden onder
andere veel particuliere appartementen aan de
woningvoorraad toegevoegd. Alle huidige en
toekomstige particuliere appartementen in dit gebied
zijn drempelvrij toegankelijk. Appartementencomplex
Nieuw Trapezium is reeds in gebruik, hierin bevinden
zich ook huurwoningen.

Rusthoflaan | bron: Veldacademie

Openbaar vervoer
In de wijken Oud-Crooswijk, Nieuw-Crooswijk en
Rubroek zijn verschillende mogelijkheden om met
openbaar vervoer te reizen. Tramlijn 7 vertrekt vanaf
de Boezemsingel naar het centrum van de stad en het
Centraal Station. Deze lijn is echter niet toegankelijk
voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ook rijden
er verschillende buslijnen door de wijken die richting
het stadscentrum gaan. Metrostation Oostplein ligt
net buiten de grens van het gebied maar wordt door
de bewoners wel veel gebruikt.

Veldacademie
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4.4 WIJK EN VRIJE TIJD
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)

1

In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: groengebieden, speeltuinen en
sportvelden, sportaccommodaties en -verenigingen,
buurthuizen en religieuze organisaties. Culturele en
religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen
zijn alleen afgebeeld als deze een zichtbare locatie
hebben waar regelmatig activiteiten of evenementen
plaatsvinden.
LEGENDA:
(1)
Kralingse Plas
(2)
Boezemsingel
(3)
Linker Rottekade
(4)
Noordplein
(5)
Sportcentrum Schuttersveld
(6)
Speeltuinvereniging Crooswijk
(7)
Park Schuttersveld
(8)
Gymzaal
(9)
Buurthuis Huys te Krooswijk
(10)
Buurthuis De Branding
(11)
Dienstencentrum Rubroek
(12)
Buurthuis Arent en de Zeemeeuw
(13)
Pinkstergemeente
(14)
Moskee Othman
(15)
Stichting Islamitisch Centrum Noord
(16)
Ruilwinkel Lets Paradijs
(17)
Stichting wijkorgaan Crooswijk
(18)
Formulierenteam
(19)
Gallerij de Witte Slagerij
(20)
Kunstenaarscollectief Duende
(21)
Koeweide
(22)
Woonzorgcentrum Hoppesteyn
(23)
Wijkpastoraat Protestantse kerk

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Wijk en vrije tijd
Groengebieden
De ligging van woonservicegebied Oud-Crooswijk /
Rubroek is gunstig. Ten zuiden van het gebied ligt het
centrum van de stad Rotterdam, aan de noordzijde
ligt de Kralingse Plas(1) met verschillende sport- en
recreatiemogelijkheden en een uitgebreid netwerk
aan fiets- en wandelpaden. De wijken worden
begrensd door de Boezemsingel (2) en de Rotte (3),
in potentie mooie wandel- en fietsroutes langs het
water, die leiden naar de grote recreatiegebieden
Kralingse Bos en Bergse Plassen. De Rottekade is aan
de zijde van het Oude Noorden in de laatste jaren
gerenoveerd en rond het Noordplein (4) vestigen zich
steeds meer aantrekkelijke winkels en horeca.
Oud-Crooswijk is een relatief groene wijk met in
het midden het Schuttersveld dat grenst aan de
Sint Laurentius begraafplaats. Hier bevindt zich
naast verschillende sport- en speelfaciliteiten
een park met een aantal zitgelegenheden.
Achter Woonzorgcentrum Rubroek loopt de
Crooswijksesingel en de Boezemsingel. Daarnaast
bevindt zich in de wijk nog een aantal semi-openbare
binnenterreinen. In Rubroek bevindt zich het enige
grotere groengebied langs de Warande.
Speeltuinen en open sportvelden
Op het Schuttersveld (7) bevindt zich de
speeltuinvereniging Oud-Crooswijk (6) met een
clubgebouw waar veel activiteiten voor ouderen
georganiseerd worden, zoals ouderensoos, creatieve
activiteiten, kaartclubs en muziekavonden. In de
speeltuin kunnen ouderen sporten op speciale

Boezemsingel | bron: Veldacademie

speeltoestellen voor senioren. De speeltuin is
toegankelijk voor leden of tegen een vergoeding. Aan
de westelijke kant van de speeltuinvereniging ligt
een Cruijfcourt, waar verschillende sportactiviteiten
beoefent kunnen worden zoals tennis, voetbal,
basketbal en atletiek. Rond de basisscholen in de
wijken zijn verschillende grotere speelpleinen te
vinden zoals het Frederiksplein (22) en het Marnixplein
(23), het Martinplein (24) en het speelplein bij de
Waalse school (25). Naast de eerder genoemde
faciliteiten bevindt zich een aantal kleinere speel- en
sportmogelijkheden verspreid in de wijk.
Sportaccommodaties en verenigingen
Een belangrijke sportgelegenheid bevindt zich aan
het Schuttersveld (7). In het sportcentrum bevinden
zich zwembad, fitnessruimte en een sportzaal waar
verschillende verenigingen actief zijn. Daarnaast zijn
er drie kleinere gymlokalen (8) in de wijken te vinden.
Één gymzaal ligt aan de Vondelweg in Rubroek, een
tijdelijke zaal aan het Marnixplein in Oud-Crooswijk
en een gymlokaal in de Pierre Bayleschool bij het
buurtcentrum Huys te Krooswijk. Daarnaast is er in het
gebied nog een klein aantal sportscholen gevestigd,
zoals twee boksverenigingen en een school voor
vechtsport aan de Pijperstraat.

Spiegelnisserkade | bron: Veldacademie
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Buurthuizen en buurtwerk
In de wijken Oud-Crooswijk en Rubroek zijn
verschillende buurtcentra aanwezig. Via de website
van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en de
Gemeente Rotterdam zijn de contactgegevens van
deze wijkcentra te vinden. Deze informatie is echter
niet accuraat, in veel gevallen zijn de wijkcentra
ofwel gesloten of is de vermelde informatie zoals
telefoonnummers is onjuist. Buurthuizen Arend en
de Zeemeeuw (12), De Branding (10) en Huys te
Krooswijk (9) in Nieuw Crooswijk zijn op dit momnet
nog geopend. In de eerste twee buurthuizen worden
voornamelijk naschoolse activiteiten georganiseerd
voor kinderen. In De Branding komt een groep
Turkse vrouwen drie keer per week samen op een
koffieochtend. Huys te Krooswijk bevindt zich aan
het Paradijsplein en is recentelijk geopend. In het
pand bevindt zich tevens een basisschool en een
gymzaal. Specifieke ouderenactiviteiten worden op
dit moment aangeboden vanuit Hoppesteyn (26),
Dienstencentrum Rubroek (11) en Speeltuinvereniging
Oud-Crooswijk (6). In het Hyus te Krooswijk komt één
keer per week een groep senioren bij elkaar. Ook
vertrekt vanuit hier een wandelclub, georganiseerd
door de huisartsenpraktijk in de Rusthoflaan.

Huys te Oud-Crooswijk | bron: Veldacademie

Religieuze organisaties
Aan de Boezemstraat in Rubroek bevindt zich de
kerk van Pinkstergemeente Kom en Zie (13) en in de
Rusthoflaan is een wijkpastoraat van de gereformeerde
kerk (27) te vinden. De rooms-katholieke kerk aan
de Pijperstraat is niet meer in gebruik. Daarnaast
zijn in Oud-Crooswijk twee Marokkaanse moskeeën
gevestigd, de Othman moskee (14) aan de

Veldacademie

Boezemdwarsstraat en de Stichting Islamitisch
Centrum Noord (15) in de Exercitiestraat. Turkse
moslims bezoeken de Gültepe moskee in Noord of de
moskee van de Stichting Ulu in Kralingen West.

Wijkpastoraat | bron: Veldacademie

Culturele organisaties, verenigingen en stichtingen
Er zijn diverse verenigingen en stichtingen
gehuisvest in de wijken. Voor de inventarisatie van
vrijwilligersorganisaties is onder andere gebruik
gemaakt van een adressenlijst van de Werkgroep
Vrijwilligers van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk
en de website van INZ, vrijwilligers in Rotterdam
(www.inz.nl). Onder andere zijn er de ruilwinkel Lets
Paradijs (16) in de Paradijslaan, Stichting wijkorgaan
Oud-Crooswijk (17) in de Pijperstraat, Nivon (Stichting
voor Cultuur en Natuur), en het Formulierenteam
(18) in de Paradijslaan. Daarnaast bevinden zich
verschillende culturele initiatieven in het gebied.
Voorbeelden zijn de Witte Slagerij (19) in de Ragstraat
en Stichting Duende (20) in de Tamboerstraat. Op de
Koeweide achter het restaurant Brazzo vindt jaarlijks
het meezing spektakel ‘van smartlap tot opera plaats’.
Een uitgebreid overzicht over culturele activiteiten is
te vinden op de website van de Culturele Kaart van
Rotterdam (www.culturelekaartrotterdam.nl).
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4.5 ZORG EN SERVICE
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: voorzieningen eerstelijnszorg,
apotheken, maatschappelijke ondersteuning, winkels
dagelijkse behoefte, horeca en een selectie aan
bedrijven.

LEGENDA:
(1)
Winkelcluster Crooswijkseweg
(2)
Winkel- en zorgcluster Goudseplein
(3)
Winkelgebied Jonker Fransstraat
(4)
Goudsesingel
(5)
Cluster Rusthoflaan
(6)
Linker Rottekade/ Paradijslaan
(7)
Groene Passage
(8)
Schuttersveld
(9)
Oostplein
(10)
Crooswijksesingel
(11)
Woonzorgcentrum Hoppesteyn

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Zorg en service
Zorgvoorzieningencluster
Zorgvoorzieningen bevinden zich verspreid over de
wijk met een lichte clustering rond Woonzorgcentra
Rubroek , Hoppesteyn (11) en de Crooswijksesingel (10),
Admiraal de Ruyterweg (3) en het Oostplein (9). Aan
het Schuttersveld (8) ligt het Centrum voor Jeugd en
Gezin waar ook een spreekuur voor maatschappelijke
hulpverlening wordt gehouden. In Crooswijk zijn
meerderde huisartsenpraktijen, een apotheek, een
praktijk voor fysiotherapie en een tandarts gevestigd.
In de woonzorgcentra zijn ook verschillende
paramedici werkzaam. In Rubroek vindt men een
huisartsenpraktijk, er zijn verschillende paramedici,
tandartsen en er is een apotheek aan de Goudsesingel.

Crooswijkseweg | bron: Veldacademie

Winkel- en zorgcluster Goudseplein (2)
Naast de zorgvoorzieningen rond zorgcentrum
Rubroek is aan het Goudseplein een groot filiaal
van de Albert Heijn gevestigd. Ook zijn er twee
kappers, een schoenmaker, bloemist en een tabak- en
lectuurwinkel te vinden. Bij de Albert Heijn bestaat de
mogelijkheid om in de supermarkt geld op te nemen
en de ov-chipkaart op te laden. Het Goudseplein is
minder goed bereikbaar met openbaar vervoer en er
zijn weinig parkeerplaatsen.

Apotheek Crooswijkseweg | bron: Veldacademie

Winkelcluster Crooswijkseweg (1)
Er zijn in de wijk verschillende winkelgebieden
te definiëren. Het grootste cluster dagelijkse
voorzieningen bevindt zich langs de Crooswijkseweg.
Hier vindt men onder andere verschillende
gespecialiseerde winkels zoals een kaaswinkel,
verschillende groenteboeren, slagers en bakkers,
maar ook een postkantoor, bloemenwinkel,
warenhuis en ijssalon. De winkels hebben zowel
buitenlandse als ook in Nederlandse producten. Op de
Crooswijkseweg ligt een apotheek en een drogist en
er zijn drie pinautomaten. Langs de Crooswijkseweg
zijn verschillende parkeermogelijkheden.
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Albert Heijn Goudseplein | bron: Veldacademie

Winkelcluster Jonker Fransstraat (3)
In de Jonker Fransstraat zijn verschillende zakelijke
en persoonlijke dienstverleners, horeca en retail
gevestigd. Er zijn echter geen winkels voor dagelijkse
producten aanwezig.

Veldacademie

Winkelcluster Goudsesingel (4)
Een belangrijk voorzieningencluster bevindt zich
aan de Goudsesingel. In dit gebied bevinden zich
verschillende winkels voor levensmiddelen, zoals een
grote supermarkt en verschillende bakkers. Ook zijn
er horecagelegenheden, zakelijke dienstverleners en
bevinden zich hier zorgfaciliteiten zoals tandartsen en
een apotheek. Het voorzieningencluster is bereikbaar
per metro, bus en tram en ligt op een drukke plek in
de stad waar veel verkeer samenkomt.
Cluster Rusthoflaan (5)
Winkels Linker Rottekade | bron: Veldacademie

Langs de Rusthoflaan bevindt zich een aantal kleinere
winkels, twee huisartsenpraktijen en een aantal
horecazaken. De Rusthoflaan is goed te bereiken met
de bus.
Cluster Linker Rottekade / Paradijslaan (6)

Linker Rottekade | bron: Veldacademie

Rusthoflaan | bron: Veldacademie

Nabij de Schuttersweg ligt aan de Linker Rottekade
een klein voorzieningencluster met daarin een grote
discountmarkt (Aldi), een Turkse groentenboer en
een nederlandse bakker. Daarnaast zijn er twee zaken
voor tweedehands meubels, een bouwmarkt en de
ruilwinkel Lets Paradijs.
Net buiten de gebiedsgrenzen ligt De Groene Passage
(7), een biologische supermarkt waar tevens een
restaurant is gevestigd. Dit kleine winkelgebied ligt
op de kruising van de Mariniersweg met de Goudse
Singel en ligt vlak bij verschillende haltes van het
openbaar vervoer (bus, tram en metro).

Veldacademie
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4.6 BEWONERS
(voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)

9

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.

LEGENDA:
(1)
Woonzorgcentrum Hoppesteyn
(2)
Brug Goudse Rijweg
(3)
Woonzorgcentrum Rubroek
(4)
Albert Heijn
(5)
Winkels Crooswijksestraat
(6)
Speeltuinvereniging Crooswijk
(7)
Sportcentrum Schuttersveld
(8)
Huys te Crooswijk
(9)
Kralingse Plas
(10)
Gültepe Moskee
(11)
Apotheek
(12)
Bas van der Heijden

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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De resultaten van de interviews1 afgenomen bij
bewoners in Oud-Crooswijk / Rubroek, zijn op
hoofdlijnen samengevat. De uitkomsten zijn
gerangschikt op basis van de vijf meest genoemde
onderwerpen per thema. Aan de respondenten is
gevraagd wat zij nodig achten om zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De
vraag is uitgezet naar de thema’s wonen, wijk, zorg
en service. Eerst hebben deelnemers rond om deze
thema’s foto’s gemaakt. Aansluitend werden de
bewoners uitgebreid geïnterviewd, de gemaakte
foto’s dienden als visuele prikkel om verder
door te vragen. Daarnaast is met de deelnemers
gesproken over hun dagelijkse bezigheden.

Woning
Geschikte huisvesting in de wijk
“Aan mijn woning hoeft niets verbeterd te worden,
het is al redelijk aangepast aan mijn rollator. Mijn
stoep voor de deur is namelijk in een vorm van
een drempel gemaakt zodat ik makkelijk met mijn
rollator mijn huis binnen kan. Ik kan hierdoor mijn
boodschappen helemaal naar binnen brengen met
de rollator. In mijn huis heb ik brede deurposten en
alles is gelijkvloers.”

wonen in niet specifieke ouderenwoningen. Bewoners
die op de begane grond wonen zijn tevreden met
de woning. Daarentegen klagen bewoners erover
dat ze veel moeite hebben met traplopen. Vooral
het sjouwen van zware boodschappentassen wordt
als een probleem ervaren. Een vrouwelijke bewoner
heeft een berging op de begane grond waarin ze
haar boodschappen kan bewaren. Zo hoeft ze niet
alle boodschappen in één keer mee naar boven
te nemen. In Oud-Crooswijk leidt ontevredenheid
met de woonsituatie niet tot verhuisplannen. Het
probleem wordt naar de toekomst geschoven. Een
reden is dat de meeste respondenten al lang in hun
huurhuis wonen en daarom een relatief lage huur
betalen. Als ze zouden verhuizen zou de huur voor
een andere woning waarschijnlijk hoger liggen.
Daarom kiezen sommige bewoners liever voor een
creatieve oplossing zoals het zelf inbouwen van een
tweedehandse traplift.
Aangepaste badkamer
“In de douche heb ik een steunhandvat waar ik mij
aan kan vasthouden. De wc is verhoogd en mijn bad
is perfect aangepast op mijn lengte. Ik heb ook een
grote slaapkamer en een groot tweepersoons bed.”
Het tweede onderwerp dat vaak ter sprake komt is
een aangepaste badkamer. Bijna alle respondenten
hebben de badkamer aangepast. De meest genoemde
aanpassingen zijn beugels naast het toilet en een
douchezitje. Een ander vaak genoemd criterium is de
grootte van de badkamer. Een ruime badkamer, waar
men ook met een rollator of een rolstoel goed kan
maneuvreren wordt daarom zeer belangrijk geacht.
Daarnaast wordt een verhoogd toilet op prijs gesteld.
Brede gangen, zware deuren

Trap in portiekwoning | bron: bewoner

In Oud-Crooswijk en Rubroek bevinden zich
verschillende woningen die geschikt zijn voor
senioren. Een deel van de bewoners woont in
Woonzorgcentrum Rubroek, Woonzorgcentrum
Hoppesteyn en de naastgelegen Koninginnetoren.
Deze bewoners vinden dat hun woningen goed op hun
behoeftes zijn aangepast. De overige respondenten
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Veel bewoners in Oud-Crooswijk vinden het moeilijk
om zware deuren te openen, bijvoorbeeld de
zelfsluitende deuren op een galerij. Ook moeten
deuropeningen breed genoeg zijn. Een bewoner
verzorgt haar zwaar gehandicapte dochter. Omdat
1.

In Oud-Crooswijk/Rubroek is met 21 respondenten
gesproken. Van deze respondenten zijn er vier woonachtig
in het woonzorgcentrum Hoppestyn aan de Boezemsingel
en wonen vier in zorgcentrum Rubroek aan het Goudseplein.
Verder wonen de respondenten verspreid over de
wijk en zijn zij voornamelijk van Nederlandse afkomst,
twee respondenten zijn Turks. Om een representatief
beeld te krijgen van de bewoners van de twee wijken
is er ook gesproken met allochtone ouderen tijdens
inloopbijeenkomsten en koffieochtenden.
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ze haar dochter niet meer zelf kan optillen heeft
de bewoner een tillift gekregen om haar in bad te
kunnen doen. De lift staat nu in de slaapkamer. De
deuropeningen in haar woning zijn echter te smal om
de lift naar de badkamer te schuiven.

beschadiging van het wooncomplex, zoals kapotte
ruiten en graffiti, is een vaak gehoorde klacht. Een
onverzorgd woongebouw zorgt voor een gevoel van
onveiligheid.

Wijk
Buitenruimte en uitzicht
“Ik heb een goed uitzicht vanuit mijn huis. Ik vind het
erg fijn dat we zoveel parkjes hebben in de wijk. Je
kunt overal naar toe en je hebt alles wat je nodig heb
in de buurt. Je hoeft niet ver te gaan.”

Handgreep in badkamer | bron: bewoner

Veel bewoners hechten veel waarde aan hun tuin of
balkon. De toegang tot een directe buitenruimte bij
het huis is belangrijk. Zij voelen zich naar eigen zeggen
‘vrij’ en geven aan graag buiten te zijn. De bewoners
met een eigen tuin verzorgen deze zelf. Sommige
respondenten in Oud-Crooswijk ergeren zich eraan
dat er buren zijn die hun balkon of tuin niet goed
onderhouden en er bijvoorbeeld vuil op laten staan
wat ongedierte kan aantrekken. Gevraagd naar de
positieve kanten aan de eigen woning noemen veel
bewoners het mooie uitzicht vanuit de woonkamer.
Het liefst kijken de respondenten uit op groen, zoals
bomen en bloemen of een plantsoen. Sommige
respondenten genieten ook van het uitzicht op een
speeltuin. Ze vinden het leuk om naar spelende
kinderen te kijken omdat ze herinnerd worden aan de
eigen kinderen of kleinkinderen.

Hangjongeren, storend gedrag anderen
“Ik vind de wijk niet heel erg veilig aandoen. Ik wil
niet graag alleen naar buiten als het donker begint te
worden vanwege de jongeren die hier vaak zijn bij de
school. Ik hoor niet vaak sirenes van ambulances of
de politie, dus verder is het wel veilig.”
Bijna alle respondenten klagen over roekeloos gedrag
van anderen. Een aantal bewoners geeft aan geregeld
last te hebben van hangjongeren. In sommige
gevallen hangen jongeren in het (open) portiek van
de bewoners of hebben dicht bij de woning een
hangplek, zoals bijvoorbeeld op de Crooswijksestraat.
Een respondent voelt zich weggepest door
buurtkinderen, die regelmatig door een haag haar
tuin binnendringen en stenen tegen de ruiten rooien.
Ze wil graag een schutting in plaats van een haag
maar krijgt die niet van de woningcorporatie omdat
dit te duur zou zijn. Ook is door meerdere bewoners
aangegeven dat er op het pleintje voor zorgcentrum
Rubroek vaak jongeren op de bankjes voor overlast
zorgen. Een bewoner van serviceflat Jan van Loon heeft
daarentegen last van scholieren van een middelbare
school in de buurt. Andere bewoners voelen zich niet
direct geïntimideerd door de jongeren maar ergeren
zich over vernielde ruiten en graffiti in de buurt. Naast
de overlast die door jongeren wordt veroorzaakt
noemt een aantal ouderen ook fietsers en scooters die
over de stoep rijden, hondenpoep op straat, verkeerd

Veiligheid
Een aantal respondenten stoort zich aan jongeren die
in open portieken of in de hal rondhangen en daar
voor overlast zorgen. Ze zouden graag meer toezicht
of een gesloten portiek willen. Ook vernieling en
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Groen binnenterrein | bron: bewoner
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Verkeersveiligheid
“Ik vind de buurt wel veilig. Er zijn drempels en veel
zebrapaden waardoor het verkeer ook veiliger wordt.
’s Avonds is er politie op straat. Bij mij in de straat is
het in de avond vrij rustig, maar zelf ga ik in de avond
niet naar buiten. Ik zit dan liever binnen.”

Open portiek | bron: bewoner

aangeboden huisvuil naast de containers en vuil op
straat als storend. Wel wordt door sommige bewoners
opgemerkt dat er vaak politie in de buurt aanwezig
is en dat het los van de bovengenoemde ergernissen
veilig in de wijk is. Desondanks gaat bijna niemand
van de respondenten in het donker naar buiten.
Medewerkers Roteb | bron: bewoner

De stoep
Het tweede meest genoemde aspect zijn ongelijke
stoepranden en losse tegels. De respondenten zijn
bang om hierover te struikelen. Ook is het moeilijk
om met een rollator de stoepen op en af te gaan.
Op sommige plekken zijn de trottoirs te smal voor
bewoners die een rollator gebruiken.
“In de winter mag de gemeente meer zout strooien
om gladheid door de sneeuw te voorkomen, ik ben
namelijk in 2010 uitgegleden omdat de gemeente
niet genoeg had gestrooid en er zijn meerdere
personen die hierdoor zijn uitgegleden. “
Groen in de wijk

Volgens bewoners ontbreken in sommige delen
van het gebied veilige oversteekpunten. Maar in
tegenstelling tot Kralingen-West en Kralingen-Oost
heeft men hier minder op aan te merken. Sommige
bewoners geven juist aan dat ze de wijk bijzonder
verkeersveilig vinden. Lastig is in ieder geval de
Boezemweg ter hoogte van woonzorgcentrum
Hoppesteyn omdat daar ook de tram langsrijd en
bewoners met een rollator makkelijk in de tramrails
kunnen blijven hangen. De tramhalte op de kruising
van de Goudse Rijweg en de Boezemsingel is volgens
een aantal respondenten slecht te bereiken. Het
Oostplein is moeilijk over te steken. Op meerderde
plekken in de wijk zijn de stoepen geflankeerd met
parkeerplaatsen zodat bewoners zeer moeilijk de

De bewoners van Oud-Crooswijk en Rubroek zijn
tevreden over de hoeveelheid groen in de wijk. Ook
staan er voldoende bankjes om uit te rusten. De
meeste bewoners maken dagelijks een wandeling
door de wijk, het liefst langs een parkje. Relatief vaak
benadrukken bewoners ‘te genieten’ bomen, mooie
voortuinen of bloemen. Een bewoner maakte een foto
van een roos in de voortuin van een buurman omdat
de roos haar naar eigen zeggen ‘blij’ maakt.
“Ik vind het erg fijn dat we zoveel parkjes hebben in
de wijk. Je kunt overal naar toe en je hebt alles wat je
nodig heb in de buurt. Je hoeft niet ver te gaan.”
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Stoep voor woning | bron: bewoner
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straat kunnen oversteken. Dit is bijvoorbeeld in de
Crooswijksestraat het geval. In de winter wordt niet
voldoende gestrooid. Zo is bijvoorbeeld de brug
van Hoppesteyn naar de Albert Heijn op de Vlietlaan
iedere winter zeer glad waardoor bewoners niet de
brug durven te gebruiken omdat zij bang zijn om te
vallen.

Kralingse Bos | bron: bewoner

Openbaar vervoer
Bijna alle respondenten in Oud-Crooswijk / Rubroek
benadrukken het belang van openbaar vervoer. De
meesten gebruiken de tram of de bus om naar het
centrum de rijden. Vooral de markt is een veelvuldig
genoemde bestemming. Een bus- of tramhalte voor
de deur betekent volgens de respondenten meer
onafhankelijkheid en vergroot de bewegingsradius.
Andere bewoners gaan ook nog regelmatig met de
trein, bijvoorbeeld om familie of voormalige buren te
bezoeken.

Thuiszorg
“Ik heb nooit hulp gehad. Ik kan alles zelf. Ik ga
wel elke dag naar zorgcentrum Rubroek, maar ik
ga alleen om koffie te drinken en om een praatje
te maken. Als ik ooit zorg nodig heb zou ik dat
natuurlijk graag thuis willen hebben.”
Hoewel de meeste respondenten nog geen
verpleegkundige zorg nodig hebben vinden
ze het wel belangrijk dat de mogelijkheid tot
ontvangen van thuiszorg er is. Enkele respondenten
ontvangen thuiszorg in de vorm van huishoudelijke
ondersteuning. Ze hebben moeite met bukken
en kunnen bepaalde werkzaamheden niet meer
uitvoeren, zoals stofzuigen of de was doen. Meer als
in andere wijken geven respondenten aan dat ze In
de huishouding ondersteund worden door kinderen.
Daarnaast zijn er ook relatief veel bewoners die geen
hulp ontvangen en dat ook niet willen omdat ze nog
alles zelf heel goed kunnen doen. Ouderen die een
zieke partner verzorgen hebben zelf ook meestal
gezondheidsklachten. Zware zorgtaken zoals wassen
en aankleden kunnen ze niet meer zelf uitvoeren.
Hierbij hebben ze ondersteuning nodig.
“Mijn dochter komt me vaak helpen met het
huishouden, bijvoorbeeld met schoonmaken, één
keer in de week. Verder doe ik de afwas en het koken
zelf.”

Zorgdiensten
Goede bereikbaarheid huisarts en zorgdiensten
Zoals in de andere wijken zijn alle respondenten
tevreden met de zorg die zij ontvangen. Het meest
belangrijk vindt men dat de huisarts en de apotheek
op loopafstand liggen en gemakkelijk te bereiken
zijn. Een negatief punt zijn de lange wachttijden in de
apotheek op de Crooswijkseweg.
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Bushalte | bron: bewoner
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Clustering, bezorgservice apotheek

Wonen in de buurt van familie

Sommige respondenten hebben veel medicijnen
nodig en vinden het positief als de huisarts en de
apotheek dicht bij elkaar liggen. Deze bewoners
geven aan dat ze graag een gezondheidscentrum
zouden willen waar huisartsen, apotheek en andere
zorgverleners vanuit één locatie werken. Bewoners
die in Woonzorgcentrum Rubroek wonen vinden het
zeer positief dat alle zorg die ze nodig hebben in huis
is, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist.

Veel bewoners krijgen ondersteuning door een of
meerderde familieleden, meestal de dochter of de
zoon. Maar er zijn ook ouderen die hun kinderen
nog helpen. Meerderde bewoners passen regelmatig
op de kleinkinderen en een respondent doet ook
de wekelijkse boodschappen voor zijn dochter. Ook
berichten veel bewoners dat familieleden vaker op
bezoek komen, vooral de kinderen. Daarom wordt het
op prijs gesteld om in de buurt van familie te wonen,
bijvoorbeeld in dezelfde straat. Mantelzorg zou dan
veel makkelijker verleend kunnen worden en er is
altijd iemand om mee te praten.
“Ik heb geen hulp gehad van eventuele zorgdiensten,
ik krijg wel veel zorg van mijn zoon. Ik heb in mijn
opvoeding meegekregen dat ik als vrouw sterk
moet zijn en goed voor mezelf moet zorgen. Mijn
moeder was namelijk ook zo en ik heb veel van haar
meegekregen.”

Thuiszorg | bron: bewoner

Voorlichting
Uit gesprekken met professionals en respondenten
van Turkse en Marokkaanse afkomst blijkt dat er meer
behoefte is aan voorlichting. Veel allochtone ouderen
weten de weg niet te vinden in het nederlandse
zorgsysteem. Tijdens gesprekken met deze ouderen
werd de interviewer vaak meteen om advies gevraagd
over bepaalde onderwerpen. Ook weten deze ouderen
weinig over mogelijkheden in een woonzorgcentrum.
De drempel om hier naar toe te verhuizen is erg
groot. Verhuizen naar een woonzorgcentrum wordt
als beschamend ervaren omdat kennelijk de familie
de zorg voor de ouders niet kan opbrengen. Daarom
probeert men de zorg zo goed mogelijk binnen de
familie op te vangen. Dat is vaak lastig omdat steeds
meer vrouwen uit de tweede en derde generatie
ook werken en, net als in Nederlandse gezinnen, het
combineren van werk en zorgtaken voor de eigen
kinderen en de ouders zwaar is.
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Fysiotherapeut Rubroek | bron: bewoner

Service
Winkels dagelijkse producten en diversiteit
De meest bewoners doen bijna elke dag
boodschappen. Dit is een vast onderdeel van de
dagelijkse routine en wordt vaak gecombineerd met
een kleine wandeling. De nabijheid van winkels voor
dagelijkse boodschappen is daarom zeer belangrijk.
Bewoners van Oud-Crooswijk / Rubroek waren zeer
tevreden met de aanwezige winkelvoorzieningen
en kunnen niet aangeven wat ze verder nog nodig
zouden hebben. In Oud-Crooswijk en Rubroek zijn
verschillende supermarkten gevestigd, waarvan de
volgende het meest vaak worden genoemd: de Bas
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van der Heijden nabij het Oostplein, de Albert Heijn
aan het Goudseplein en de Turkse Supermarkt op
de Crooswijkseweg. Bewoners van Hoppestyn en de
naastgelegen Koninginnetoren maken graag gebruik
van de Albert Heijn aan de Vlietlaan. Omdat de
openbaar vervoer verbinding goed is, bezoeken veel
bewoners ook regelmatig de markt op de Blaak.
“Ik vind dat er genoeg voorzieningen in de wijk zijn.
De Albert Heijn is hier vlak beneden en verder heb
ik niet veel nodig. Als ik naar de stad wil kan ik met
het openbaar vervoer of vraag ik mijn dochter om te
komen.”

sportcentrum dat verschillende sportactiviteiten
voor senioren aanbiedt, ook hier nemen sommige
respondenten aan deel.
Ontmoetingsplekken in de wijk
Volgens
Nederlandse ouderen zijn er genoeg
ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijk. Door
een groep Marokkaanse bewoners in Oud Crooswijk
wordt daarentegen opgemerkt dat er weinig in de
wijk te doen is en dat ze graag een ontmoetingsplek
zouden willen hebben. Op dit moment komen de
mannen bij goed weer samen in het park op het
Schuttersveld. De Marokkaanse moskeeën zijn
over het algemeen erg klein en hebben alleen een
gebedsruimte. Marokkaanse ouderen spreken zoals
Turkse ouderen niet goed Nederlands en komen
niet op de reguliere seniorenactiviteiten af. Vrouwen
blijven vooral binnen en verzorgen het huishouden
en doen de boodschappen – maar ook zij zouden
graag aan activiteiten deelnemen. Een Marokkaanse
bewoner geeft in een andere wijk tegen een kleine
vergoeding naailessen aan andere vrouwen en zou
dat ook graag in Oud-Crooswijk willen doen. Maar
volgens haar is hier geen geld meer voor.

Albert Heijn Goudseplein | bron: bewoner

Vrijetijdsvoorzieningen in de wijk
“Ik doe regelmatig mee met activiteiten in
zorgcentrum Rubroek, momenteel doe ik
bloemschikken. Ik vind het erg leuk, omdat ik bezig
ben met iets anders en zo contact houd met mijn
vriendinnen. Na afloop drinken we gezamenlijk een
kop koffie en kletsen we bij. Ik ga ook af en toe op
vakantie.”
Sportcentrum Schuttersveld | bron: bewoner

Veel respondenten geven aan graag gebruik te
maken van het activiteitenaanbod in zorgcentrum
Rubroek. Ook respondenten die niet in het centrum
wonen gaan er regelmatig naartoe. Activiteiten die
er worden bezocht zijn bijvoorbeeld bloemschikken,
kaarten, bingo of knutselen. Een respondent werkt
er al dertig jaar als vrijwilliger achter de bar. Ook
het Schuttersveld wordt door enkele respondenten
bezocht. De speeltuinvereniging biedt verschillende
activiteiten voor senioren aan, zoals kaart- en
creaclubs, gymnastiekles of muziekavonden. Een
aantal respondenten gaat er ook met kleinkinderen
naar toe. Op het Schuttersveld bevindt zich ook een
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Voor
Turkse
senioren
bevindt
zich
in
Woonzorgcentrum Hoppesteyn een Turkse inloop die
goed bezocht wordt. Er worden regelmatig activiteiten
georganiseerd zoals dagtochten, muziekles of
computerles. Ook worden regelmatig informatie- en
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Veel Turkse
ouderen maken gebruik van de moskee van Stichting
Ulu op de Vlietlaan en de Gültepe moskee in Noord.
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Huismeester en klussendienst
Alle bewoners wonen in een huurwoning. Zij vinden
het belangrijk dat er in het gebouw regelmatig een
huismeester aanwezig is waar ze klachten kunnen
doorgeven en die af en toe een klusje voor ze kan
doen.
Persoonlijke dienstverlening
“Ik hou ervan om mezelf te verzorgen en daarom
vind ik het fijn dat er een kapper in de buurt is en dat
ik lekker mijn boodschappen om de hoek kan halen.
Ook vind ik het fijn dat ik naast mijn huis een parkje
heb, waar ik een wandeling kan maken.”

De meeste bewoners brengen de dagen door met
alledaagse activiteiten zoals boodschappen en
wandelen. Realtief veel bewoners nemen deel aan een
activiteitenprogramma, drinken gezamenlijk koffie
en ontvangen bezoek van familie en vrienden. Maar
velen zijn ook graag alleen thuis waar ze bijvoorbeeld
naar de radio luisteren, lezen, puzzelen of televisie
kijken.
“Mijn dagelijkse bezigheden zijn: iedere ochtend
lekker een kop koffie drinken en het nieuws luisteren.
Daarna een wandeling maken of boodschappen
halen bij de Albert Heijn om de hoek. Meestal komt
mijn zoon langs en dan kletsen wij gezellig met
elkaar.”

Vooral vrouwelijke bewoners geven aan vaak naar de
kapper te gaan. Sommige bewoners komen er elke
week. Een kapper is ook een plek om informatie uit te
wisselen en bij te kletsen. In tegenstelling tot andere
wijken was niemand geïnteresseerd in een kapper die
ook thuis komt.

Netwerken en activiteiten

Kinderboerderij Kralingse Bos | bron: bewoner

Clubhuis de Branding | bron: bewoner

Van de bewoners doen 80% mee aan activiteiten.
Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit creatieve
activiteiten zoals bloemschikken, handwerken of
kaarten maken. De activiteiten die worden bezocht
vinden voornamelijk plaats in Dienstenzorgcentrum
Rubroek. Sommige bewoners nemen ook deel aan
activiteiten die door de kerk(en) of het wijkpastoraat
worden uitvoert.

Om specifieke informatie te verzamelen over
vrijetijdsbesteding onder senioren is aanvullend
op de interviews een vragenlijst afgenomen onder
92 respondenten uit de verschillende wijken.
Onder de respondenten waren er 61 vrouwen en
31 mannen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 72
jaar.
“Ik woon al mijn hele leven in Oud-Crooswijk en wil
hier niet meer weg. Ik woon hier fijn en zelfstandig. Ik
ken ook heel veel mensen uit de buurt.”
Speeltuinvereniging Oud-Crooswijk | bron: bewoner
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Veel bewoners onderhouden ook netwerken buiten
de wijk. Sommigen hebben op verschillende plekken
in de stad gewoond en bezoeken vaker kennissen of
familie in andere wijken. Bewoners die minder mobiel
zijn krijgen meer bezoek, meestal van de kinderen en
kleinkinderen. Meerderde bewoners geven aan een
goede relatie met directe buren of huisgenoten te
hebben en gaan regelmatig bij elkaar op de koffie.

Voormalige kerk | bron: bewoner

De helft van alle bewoners verricht vrijwilligerswerk.
Hieronder wordt ook mantelzorg gerekend, zoals het
oppassen op kleinkinderen en het ondersteunen van
een partner. Er zijn ook respondenten die nog deeltijd
werken.
‘’Ik sta altijd vroeg op zodat ik veel kan doen. Ik
ben namelijk een druk bezet persoon en had ook
niet zoveel tijd voor de foto’s. Maar goed, het is een
studieopdracht dus ik wil jullie graag helpen. Ik werk
verder nog drie dagen per week. Daarnaast pas ik
nog twee dagen op de kleinkinderen. ‘’

Verbeterpunten bewoners
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.
De bewoners van Oud-Crooswijk en Rubroek zijn over
het algemeen tevreden over de hoeveelheid groen
en het aantal bankjes in de wijk. De ligging van de
wijken ten opzichte van het centrum en het Kralingse
Bos vinden de bewoners zeer gunstig. Crooswijk en
Rubroek zijn ook goed aangesloten op openbaar
vervoer, hoewel de tramlijn 7 niet toegankelijk
is voor rolstoelen. Veel van de bewoners in OudCrooswijk en Rubroek wonen al lange tijd in dit deel
van de stad en geven ook aan dat zij niet willen
verhuizen. In tegenstelling tot de andere wijken zijn
de respondenten tevredener met de toegankelijkheid
van de openbare ruimte en aanwezigheid van
voorzieningen, maar klagen meer over vervuiling,
vernieling en overlastgevend gedrag van anderen,
vooral van jongeren. ‘s-Avonds voelen bijna alle
respondenten zich onveilig op straat. Over het
algemeen waren de meeste bewoners ook tevreden
met het voorzieningenniveau van Crooswijk-Rubroek.
Er zijn voldoende winkels en ook de zorg is volgens de
respondenten goed geregeld. Enkele respondenten
zouden graag een gezondheidscentrum zien
met huisartsenpost en apotheek op één locatie.
Het activiteitenaanbod voor ouderen is in deze
wijken beter dan in de andere wijken. De meeste
respondenten hebben aangegeven regelmatig aan
voor ouderen georganiseerde activiteiten deel te
nemen. Het gebied is goed bereikbaar met openbaar
Oversteekplaats kruising Boezemsingel – Goudse Rijweg

Bloemenschikken in dienstencentrum Rubroek | bron: bewoner

Veldacademie

Een deel van de respondenten in Crooswijk-Rubroek
maakt gebruik van loopondersteuning. Sommige
situaties vormen een grote barrière. Een kenmerkend
voorbeeld is de kruising van de Boezemsingel met
de Goudse Rijweg. Veel ouderen die in of rond het
woonzorgcentrum Hoppesteyn wonen moeten dit
kruispunt oversteken om de tram- en bushalte te
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bereiken of om zorgcentrum Rubroek te bereiken. Op
dit kruispunt komen een drukke autorijweg, fietspad,
voetpad, busbaan en trambaan bij elkaar.

periode niet meer de deur uit om boodschappen te
gaan halen.
Hangplekken rond woonzorgcentrum Rubroek
Uit de gesprekken met de respondenten komt
naar voren dat ouderen de hangjongeren in de
wijk als onprettig en bedreigend ervaren. Vooral in
Oud-Crooswijk zijn er verschillende plekken waar
hangjongeren zich ophouden, onder andere in de
portieken van woningen en op verschillende plekken
langs de Goudse Rijweg. De bewoners vinden dit niet
prettig en geven aan zich hier soms onveilig door
te voelen. Ook de ingegooide ramen en graffiti en
verkeerd aangeboden huisvuil geven een onveilig
gevoel.
Slachthuiskade

Boezemsingel | bron: Veldacademie

Brug Goudse Rijweg
In de buurt van Hoppesteyn bevindt zich een aantal
servicewoningen voor 65 plussers. De bewoners van
deze servicewoningen zijn zelfstandig en voorzien in
hun eigen dagelijkse behoeften. De dichtstbijzijnde
supermarkt is de Albert Heijn, die net over de brug
aan de Goudse Rijweg ligt. Uit de interviews komt naar
voren dat deze brug in de winter slecht begaanbaar
is: hij wordt snel glad wanneer er sneeuw valt en er
wordt niet gestrooid. Veel bewoners kunnen in deze

Hangplek Goudse Rijweg | bron: Veldacademie

Een groot deel van de senioren in Oud-Crooswijk en
Rubroek wonen in woonzorgcentrum Hoppesteyn en in
de daarnaast gelegen serviceflat en servicewoningen.
Veel van deze ouderen lopen met loopondersteuning;
een rollator, stok of een scootmobiel. Wanneer zij
een wandeling willen maken zijn ze aangewezen op
de directe woonomgeving. Langs de Slachthuiskade
en de Schapendreef ligt een groenstrook met een
voetpad langs het water. Bewoners gebruiken deze
route voor een korte wandeling en ook om het
Kralingse Bos te bereiken. Probleem is dat deze strook
ook aangewezen is als hondenuitlaatzone, waardoor
deze strook flink vervuild is. De bewoners geven aan
dat zij hier overlast van ondervinden.

Brug Goudse Rijweg | bron: Veldacademie
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Slachthuiskade | bron: Veldacademie

Oversteken Crooswijkseweg
Op de Crooswijksweg bevinden zich veel winkels voor
dagelijkse goederen. Door de parkeersituatie zijn er
echter te weinig overzichtelijke oversteelpunten.
Oversteken Pijperstraat / Crooswijksestraat
De Pijperstraat en de Crooswijksestraat zijn drukke
wegen, die bewoners moeten oversteken om
de voorzieningen op de Crooswijkseweg of het
Schuttersveld te bereiken. Op de straat bevinden zich
drie slecht overzichtelijke zebrapaden. Automobilisten
rijden hier te hard en stoppen zelden om bewoners
over te laten steken.

Crooswijksweg | bron: Veldacademie
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4.7 ANKERPUNTEN
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)
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.

LEGENDA:
(1)
Cluster Boezemsingel
(2)
Cluster Koeweide
(3)
Cluster Crooswijkseweg
(4)
Cluster Goudseplein
(5)
Cluster Schuttersveld
(6)
Cluster Rusthoflaan
(7)
Cluster Oostplein

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Woonzorgcentrum Hoppesteyn en bibliotheek | bron: Veldacademie

Crooswijkseweg | bron: Veldacademie

Goudseplein | bron: Veldacademie

Dienstenentrum Rubroek aan het Goudsplein | bron: Veldacademie
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Ankerpunten
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 Boezemsingel (1)
Het eerste ankerpunt is de cluster Woonzorgcentrum
Hoppesteyn. De meeste voorzieningen bevinden zich
in het gebouw op de begane grond, waaronder een
kapper, een winkel, een restaurant met terras, een
bibliotheek en een internetcafé. Daarnaast zijn er
verschillende zorgprofessionals aanwezig. In één van
de bovenste etages vindt men een kinderdagverblijf.
Het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat ook andere
bezoekersstromen in dit ankerpunt samenkomen.
In het woongebouw naast Hoppesteyn kunnen
tienermoeders aan een woonproject deelnemen. Aan
de Boezemdwarsstraat bevindt zich de marokkaanse
Othman moskee. De Openbare Bibliotheek Kralingen
ligt aan de overkant van Hoppesteyn, deze zal echter
volgend jaar sluiten.
Woonzorgcentrum Hoppesteyn ligt aan de
Boezemsingel. Dit biedt ook bewoners die minder
goed ter been zijn de mogelijkheid een kleine
wandeling in het groen te maken. Turkse ouderen
bezoeken Hoppesteyn voor de Turkse inloop,
waar veel activiteiten voor deze groep worden
aangeboden. Hoppesteyn is goed te bereiken
met bus en tram. De verkeerssituatie rondom dit
ankerpunt is volgens veel bewoners echter onveilig
door de vele verkeersstromen. Ook zijn er volgens
sommige respondenten te weinig parkeerplekken
voor bezoekers. Omdat de voorzieningen en
het activiteitenaanbod ook openstaan voor
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buurtbewoners geven veel senioren aan hier
regelmatig te komen.
Cluster Koeweide(2)
Hoewel aan de Koeweide niet veel voorzieningen liggen is deze cluster desondanks als ankerpunt geselecteerd. Hier is een bewonersvereniging actief die onder
andere één keer jaar het meezing-event ‘van smartlap
tot opera’ organiseert. Daarnaast worden er regelmatig braderieën gehouden. Ook het restaurant Brazzo
speelt een actieve rol bij organiseren van activiteiten.
Cluster Crooswijkseweg (3)
Aan de Crooswijkseweg zijn veel winkels voor
dagelijkse benodigdheden te vinden. Het aanbod
is divers. Er zijn onder andere een drogist, een
bloemenwinkel, een winkel voor huishoudelijke
waren, een dierenspeciaalzaak en een kledingwinkel.
Daarnaast zijn er een lectuurwinkel met TNT
servicepunt, pinautomaten, een kapper met
schoonheidsspecialist, een kleermaker met stomerij
en verschillende gespecialiseerde winkels voor
levensmiddelen en een grotere supermarkt. Aan
de Crooswijkseweg is de enige apotheek in OudCrooswijk te vinden. De respondenten komen hier
om te winkelen en voor de apotheek, ook de ijssalon
wordt vaker aangedaan. Op de Crooswijkseweg zijn
weinig bankjes te vinden. Ook is de straat zeer lastig
over te steken door de hoge stoepranden en de
stroken met langsparkeren.
Cluster Goudseplein (4)
Aan het Goudseplein is Woonzorgcentrum Rubroek
gevestigd. Dit cluster is een ankerpunt dat ook
door bewoners uit andere wijken bezocht wordt.
De Albert Heijn wordt druk bezocht daarnaast is
het restaurant van Dienstencentrum Rubroek een
vaak genoemde reden. Ook de activiteiten in het
centrum worden door bewoners uit andere wijken
bezocht. In het Woonzorgcentrum Rubroek werken
verschillende zorgprofessionals zoals een diëtist of
een fysiotherapeut. Aan het plein bevindt zich ook een
kantoor van Thuiszorg Rotterdam, twee kappers, een
schoenenmaker en een lectuurwinkel. In de Albert
Heijn bestaat de mogelijkheid te pinnen, de chipknip
op te laden en te kopiëren.
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Schuttersveld Johan Cruiffcord | bron: Veldacademie

Sportcentrum Schuttersveld | bron: Veldacademie

Rusthoflaan, Huys te Krooswijk | bron: Veldacademie

Oostplein | bron: Veldacademie
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Bijna alle bewoners uit Oud-Crooswijk / Rubroek geven
aan regelmatig bij de Albert Heijn boodschappen
te doen. De bankjes op het plein en aan de randen
van het gebied zorgen er voor dat bewoners van
de buitenruimte gebruik kunnen maken en elkaar
hier ontmoeten. Vroeger was aan het plein ook het
maatschappelijk werk te vinden, dit is nu verhuisd
naar het Vredenoordplein in Kralingen West. Omdat
de activiteitenruimtes van het dienstencentrum direct
aan het plein liggen staan bij mooi weer de deuren
open en zitten bewoners op stoelen buiten.
Cluster Schuttersveld (5)

Cluster Oostplein (7)
Een ankerpunt ligt aan het Oostplein. In de
winkelplinten
langs
de
Goudsesingel
zijn
verschillende winkels gevestigd die voor ouderen
belangrijk zijn zoals een vestiging van de Bas van der
Heijden en een drogist. Daarnaast bevinden zich in de
buurt van het Oostplein verschillende zorgfaciliteiten
zoals het havenziekenhuis. Het Oostplein is een druk
verkeersknooppunt waar verschillende tram- en
buslijnen en de metro bij elkaar komen. Het plein
is goed te bereieken vanuit verschillende wijken in
de deelgemeente zoals Rubroek, Kralingen West,
Kralingen-Oost, Struisenburg en De Esch.

Noordelijk
in de wijk gelegen is het cluster
Schuttersveld.
Hier
worden
verschillende
activiteiten voor ouderen georganiseerd waaronder
zwemactiviteiten en zumba-les. Naast het sportcentrum
bevindt zich de speeltuinvereniging Oud-Crooswijk.
Dit is voor ouderen een belangrijke ontmoetingsplek.
In het clubhuis worden voornamelijk activiteiten
voor senioren georganiseerd, zoals kaartclubs,
bingoavonden, maar ook bewegingsactiviteiten op
speciale speeltoestellen voor senioren. Ook zijn er
senioren die de speeltuin bezoeken samen met hun
kleinkinderen. Naast activiteiten voor ouderen worden
door de speeltuinvereniging ook regelmatig muzieken dansavonden voor senioren georganiseerd.
Cluster Rusthoflaan (6)
Rond de Rusthoflaan zijn een huisartsenpraktijk,
een aantal kleinere winkels voor specifieke artikelen,
en enkele horecazaken gevestigd. Er bevindt zich
er een wijkpastoraat van de Hervormde gemeente
en het buurthuis Huys te Krooswijk, gevestigd in de
basisschool Pierre Bayle. In het buurthuis vinden
verschillende activiteiten plaats, voornamelijk voor
kinderen en jongeren. De medewerker van het
buurthuis geeft aan dat er veel belangstelling is voor
ouderenactiviteiten maar dat ervoor geen budget
beschikbaar is. Graag zou men voor buurtactiviteiten
gebruik willen maken van de gymzaal van de
basisschool. Dit is op dit momnet niet mogelijk omdat
het sleutelbeheer niet geregeld is. In het café van het
buurthuis komt één keer per week een group ouderen
bij elkaar. Een keer per week vertrekt vanuit hier een
wandelclub, georganiseerd door een huisarts.
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4.8 WOONVOORZIENINGEN EN
ANKERPUNTEN
(Voor de inventarisatie van Oud-Crooswijk zijn delen van
Nieuw-Crooswijk meegenomen)
Woonvoorzieningen
voor
senioren
zijn
gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn
de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder
geconcentreerd op de kaart weergegeven (bron:
GBA Rotterdam 2011).
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.

LEGENDA:
(1)
Boezemsingel
(2)
Koeweide
(3)
Crooswijkseweg
(4)
Goudseplein
(5)
Schuttersveld
(6)
Rusthoflaan
(7)
Oostplein

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Contextdata Kralingen-West

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϴϬũĂĂƌĞŶŽƵĚĞƌ

ϰϴϴ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϲϱƚͬŵϳϵũĂĂƌ

ϭ͘ϭϲϮ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϱϱƚͬŵϲϰũĂĂƌ

ϭ͘ϱϬϴ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϯϱƚͬŵϱϰũĂĂƌ

ϯ͘ϵϳϲ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϮϬƚͬŵϯϰũĂĂƌ

ϱ͘Ϯϯϵ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϭϱƚͬŵϭϵũĂĂƌ

ϴϳϴ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϭϬƚͬŵϭϰũĂĂƌ

ϲϴϱ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϱƚͬŵϵũĂĂƌ

ϳϱϳ

ĂĂŶƚĂůŝŶǁŽŶĞƌƐϬƚͬŵϰũĂĂƌ

ϴϴϮ

Leeftijdsopbouw 2011 | bron: COS (GBA)

ϭϰй

ϱϰй

Etniciteit bewoners , 2011 | bron: COS (GBA)

ϯϮй

In
Inkomen per huishouden, 2008 | bron: COS (CBS)



ϱй

ϮϬй

ϭϮй

ϭϰй

ƉŽƌƚͬ͘ŐĂůŵĞƚůŝĨƚ

йŐĞŵĞĞŶƚĞͬĐŽƌƉŽƌĂƚŝĞ
йŬŽŽƉǁŽŶŝŶŐĞŶ
ϱϮй
Ϯϴй

ŚŽŽŐƐƚĞϮϬй
ŵŝĚĚĞůƐƚĞϰϬй
ůĂĂŐƐƚĞϰϬй

ƉŽƌƚͬ͘ŐĂůǌŽŶĚĞƌůŝĨƚ

ĞƚĂŐĞǁŽŶŝŶŐĞŶ

ϭϴй

йƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞǀĞƌŚƵƵƌ
йŽǀĞƌŝŐͬŽŶďĞŬĞŶĚ

Eigendom, 2011 | bron: COS (WBOB)
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Woningtype, 2011 | bron: COS (WBOB)
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KRALINGENWEST
5.1 INTRODUCTIE
Bewoners
Kralingen-West is met ruim 16.000 inwoners binnen
de deelgemeente Kralingen-Crooswijk de grootste
wijk en bestaat voor 56% uit eenpersoonshuishouden.
Bijna de helft van de bewoners is van allochtone
afkomst, daarnaast zijn bewoners van Marokkaanse,
Surinaamse en Turkse
afkomst het meest
vertegenwoordigt. De wijk is qua leeftijdsopbouw
jonger dan het Rotterdams gemiddelde. Dit is mede
te wijten aan het grote aantal studenten dat in de wijk
woont, maar 20% van de bewoners is 55 jaar en ouder.
Meer dan de helft van de huishoudens heeft een
laag inkomen, dat is iets meer dan het gemiddelde in
Rotterdam. De gezondheid van de bewoners is over
het algemeen beter dan het Rotterdams gemiddelde,
opvallend is wel het hoge aantal bewoners met matig
tot hoog risico op depressie, het hoogste percentage
van de deelgemeente. Daarentegen bewegen
bewoners in deze wijk relatief veel. Opvallend is ook
het lage percentage dat mantelzorg verleent.

Kralingen-West heeft een stedelijk karakter en bestaat
uit zes verschillende buurten. Iedere buurt heeft zijn
eigen sfeer en kenmerken. De Jaffa-, Vredenoord- en
Gashoudersbuurt bestaan voor het grootste deel uit
sociale huurwoningen. De Jerichobuurt, Lusthof- en
Vlinderbuurt hebben een meer historische sfeer door
statige lanen en straten zoals de Avenue Concordia en
de Lusthofstraat.

Leefbaarheid
De afgelopen jaren is de veiligheid in de wijk sterk
verbeterd. In 2003 kreeg de wijk nog een 4,4 en in
2010 is dit opgeklommen tot een 6,8. De wijk komt
daarmee in de categorie ‘aandacht’. Veel elementen
zijn ten opzichte van 2009 gelijk gebleven al geven
bewoners aan zich minder veilig te voelen door
drugsoverlast. Uit de Sociale Index blijkt dat inkomen
en gezondheid probleemthema’s zijn. Ook op andere
thema’s scoort de wijk zwak. Daar staat tegenover dat
de bevolking relatief hoog is opgeleid en veel sociale
en culturele activiteiten onderneemt.

Woningen
De woningen in de wijk zijn voor een groot deel
voor de oorlog gebouwd. In de periode vlak na de
Tweede Wereldoorlog zijn verwoeste woningen weer
opgebouwd. Deze wederopbouwwoningen beslaan
nu 17% van de totale woningvoorraad in KralingenWest. Ongeveer 45% van de woningvoorraad is
gebouwd na 1980. Van alle woningen in de wijk
is bijna de helft sociale woningbouw, het betreft
voornamelijk portiek- en galerijwoningen zonder
lift met een klein oppervlak. Deze koopwoningen,
ongeveer een kwart van de bestaande voorrad, zijn
divers qua typologie.

Identiteit
De wijk heeft een gunstige ligging ten opzichte van het
centrum van de stad en heeft meerdere mogelijkheden
om de uitvalswegen rondom Rotterdam te bereiken.
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Bronnen:
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2008. Thuis in veelzijdig
Kralingen - Wijkvisie Kralingen-West 2008-2018
Funda, 2011. Huizen te koop in Kralingen-West, Rotterdam [funda].
Funda - Kralingen-West. Bezocht november 24, 2011].
Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e
meting Sociale index 2010
Gemeente Rotterdam - Centrum voor Onderzoek en Statistiek,
2011. Buurtinformatie Rotterdam Digitaal.
Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010, Rotterdam: Gemeente
Rotterdam - Directie Veiligheid. http://www.cos.rotterdam.nl
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5.2 TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN
Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van
woonservicegebieden.
Commerciële plannen
Infrastructurele plannen
Bouwplannen
Plannen openbare ruimte
Plannen publieke voorzieningenstructuur

Kaart | Veldacademie
Bronnen:
DTNP Adviseurs voor Ruimte en Strategie, 2009. Rotterdam
Kralingen Crooswijk - Plan van Aanpak Winkelgebied Middenstip
Deelgemeente Kralingen Crooswijk & Woonstad, 2009. Masterplan
Jaffa.
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2010a. Gebiedsvisies 20102014
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2008. Thuis in veelzijdig
Kralingen - Wijkvisie Kralingen-West 2008-2018.
Gesprek met wijkregiseur deelgemeente Kralingen-Crooswijk,
november 2011
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5.3 WONEN EN OPENBAAR
VERVOER
De volgende voorzieningen zijn geïnventariseerd:
Woonzorgcentra
Specifieke ouderenwoningen huur
(voor bewoners vanaf 55 jaar)
Geschikte ouderenwoningen huur
(minimaal nultredenwoning)
Geschikte ouderenwoningen koop
(appartementen met lift)
Metroverbindingen
Tram- en Busverbindingen

Geschikte koopwoningen zijn geïnventariseerd
op basis van observatie of kwamen in beeld
door gesprekken met bewoners. Geschikte
huurwoningen en specifieke ouderenwoningen
zijn aangeleverd door de woningbouwcorporaties.
Specifieke woningen worden vaak geclusterd
aangeboden in zogenoemde seniorencomplexen,
55+flats of serviceflats. Er wordt in de praktijk geen
eenduidige definitie gehanteerd. Sommige van deze
wooncomplexen voor senioren hebben aanvullende
faciliteiten zoals een gemeenschappelijke ruimte
of tuin en een huismeester, deze zijn weergeven
op de kaart. In een aantal complexen organiseren
actieve bewonerscommissies regelmatig activiteiten,
ook in dit geval is dat op de kaart aangegeven. Veel
ouderen wonen ook nog zelfstandig in niet (of
minder) geschikte woningen verspreid over de wijk.
Het daadwerkelijke aantal van deze groep is niet
onderdeel van deze inventarisatie.
Het aantal aangepaste woningen voor jongere
bewoners met een fysieke beperking is onvoldoende
in beeld. Aanpassingen voor deze doelgroep worden
vaak individueel uitgevoerd en zijn op dit moment
nog niet centraal geïnventariseerd.
10 m

50 m

100 m
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Wonen
Woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage is gelegen
naast het park het Gashouderpark en is goed te
bereiken met de metro. Tramlijn 7 is te voet via het park
te bereiken. Het woonzorgcentrum heeft verschillende
voorzieningen waar ook buurtbewoners gebruik van
kunnen maken, zoals een restaurant, een kapper en
een pedicure. Ook bevindt zich op de begane grond
een kleine winkel voor dagelijkse boodschappen. Voor
(buurt)bewoners worden activiteiten georganiseerd.
De Nieuwe Plantage beschikt over 114 appartementen
en biedt ook kleinschalige verpleeghuiszorg voor
dementerende ouderen. Op de locatie werken
verschillende hulpverleners en medisch specialisten.
Naast het woonzorgcentrum bevindt zich een
wooncentrum voor ouderen. Het complex omvat 83
zelfstandige 2- en 3-kamer appartementen.

grote activiteitenruimte en een gemeenschappelijke
keuken. Een bewonerscommissie verzorgt het
activiteitenprogramma.
Particuliere appartementen
De particuliere appartementencomplexen Van
Ruisdaelstate en De Citadel aan de Kralingse Plaslaan
worden beheerd door een vereniging van eigenaren.
De appartementen zijn door hun opzet geschikt voor
senioren en bewoners met een fysieke beperking.
Openbaar vervoer

Seniorencomplexen
Aan de Sionstraat ligt het Hofje van Gerrit de Koker
met 95 voornamelijk 2-kamer appartementen. Het
complex heeft een gemeenschappelijke ruimte waar
een bewonerscommissie regelmatig activiteiten
organiseert. Daarnaast bevindt zich in de wijk nog
een aantal seniorencomplexen zoals de Stormhoek,
Adamo, het complex aan de Oudedijk/ Vlietlaan en het
Vlinderhuis, een woongroep voor ouderen. Tegenover
Woonzorgcentrum Hoppesteyn in Oud-Crooswijk
liggen de Terpstraflat en het Kopje. Op het Oostplein
bevindt zich het complex Oostmolensteyn met 149
kleine appartementen. Oostmolensteyn heeft een

Activiteitenruimte Oostmolensteyn | bron: bewoner

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft het
openbaar vervoer. In de wijk bevindt zich metrostation
Gerdesiaweg. Het metronetwerk sluit aan op de
treinstations Blaak, Alexander en Centraal. Daarnaast
loopt tramlijn 7 door de wijk. Lijn 7 rijdt vanaf de
Erasmus Universiteit Rotterdam aan de Burgemeester
Oudlaan in Kralingen-Oost tot aan het Willemsplein
onderaan de Erasmusbrug. Daarbij passert de tram
verschillende centrale punten in de stad, zoals het
stadcentrum en het Centraal Station. Ook wordt het
Museumpark aangedaan. De perrons van tramlijn
7 zijn op dit moment niet goed toegankelijk maar
worden het 2012 verhoogd. Op de Oostzeedijk rijdt
tramlijn 21 richting De Esch en Schiedam. Deze lijn is
rolstoeltoegankelijk.

1.
Servicewoningen | bron: bewoner
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De leefvelden-analyse is een door Veldacademie ontwikkelde
wijkanalyse op basis van zes verschillende leefvelden,
namelijk: wonen, woonomgeving, economie, onderwijs,
participatie en welzijn.
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De Citadel | bron: bewoner

Bus en tramverbinding over Groenendaal richting station Blaak |
bron: bewoner
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5.4 WIJK EN VRIJE TIJD
(Voor de inventarisatie van Kralingen-West is een deel
van Struisenburg meegenomen)
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.

1

10 m

50 m

100 m

Geïnventariseerd zijn: groengebieden, speeltuinen en
sportvelden, sportaccommodaties en -verenigingen,
buurthuizen en religieuze organisaties. Culturele en
religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen
zijn alleen afgebeeld als deze een zichtbare locatie
hebben waar regelmatig activiteiten of evenementen
plaatsvinden.

LEGENDA:
(1)
Kralingse Bos
(2)
Botanische Tuin Rotterdam
(3)
Gashouderpark
(4)
Park Robert Baeldestraat
(5)
Oostelijk Zwembad
(6)
Sporthal Kralingen
(7)
Gymzaal
(8)
IJsclub Kralingen
(9)
Buurthuis Weteringstraat
(10)
Buurttuin Palestinastraat/ Speeltuin Oudedijk
(11)
Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage
(12)
Stichting Ulu
(13)
Leger des Heils
(14)
Pinkstergemeente Kom en Zie
(15)
Galerie Poonberg
(16)
Het Rijk van Kralingen
(17)
Galerie Kralingen
(18)
t’Hofje van Gerrit de Koker
(19)
Oostmolenflat
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Wijk en Vrije Tijd
Groengebieden
Kralingen-West is gelegen aan het Kralingse Bos (1),
één
van de belangrijkste binnenstedelijke
groengebieden
in
Rotterdam.
Rond
de
Kralingse Plas vindt men verschillende sporten recreatiemogelijkheden zoals een kano- en
zeilvereniging, voetbalvelden, atletiekbanen en een
golfbaan. Ook is er een uitgebreid netwerk aan fietsen wandelpaden. Langs de Kralingse Plaslaan is de
Botanische Tuin Rotterdam (2) gesitueerd. Deze tuin
uit 1912 staat op de lijst voor historisch erfgoed. De tuin
wordt ondersteund door vrijwilligers georganiseerd
in een Stichting. Tijdens het tuinseizoen worden
verschillende themabijeenkomsten en culturele
activiteiten georganiseerd. Het Gashouderpark (3)
ligt in het midden van de wijk. Dit gebied wordt door
veel bewoners gebruikt als doorgangsroute tussen
het zuidelijke en noordelijke gedeelte van de wijk
met Metrostation Gerdesiaweg. Daarnaast bevindt
zich in de wijk nog een aantal kleinere parken en
plantsoenen, semi-openbare binnenterreinen en
verschillende speelplaatsen.

speeltuin bestaat uit drie grote klimtoestellen en een
skatebaan. De derde grotere speeltuin is gelegen
aan de Robert Baeldestraat in de Vlinderbuurt.
Deze speeltuin is gecombineerd met een sportveld,
wandelpaden, een grote vijver en bankjes. Naast de
eerder genoemde faciliteiten bevindt zich een aantal
kleinere speel- sportmogelijkheden verspreid in de
wijk.

Speeltoestellen in het park De Nieuwe Plantage | bron: flickr.com

Sportaccommodaties en verenigingen

Botanische Tuin Kralingen | bron: www.botanischetuinkralingen.nl

Een belangrijke sportgelegenheid is het Oostelijk
Zwembad (5) aan de Gerdesiaweg dat verschillende
doelgroepen van jong tot oud trekt. Naast het
zwembad ligt de Sporthal Kralingen (6) waar
verschillende sportactiviteiten worden aangeboden
zoals badminton en (lichamelijk) gehandicaptensport.
Daarnaast zijn er nog twee kleinere gymzalen (7) die
door scholen worden gebruikt en de IJsclub (8), een
tennis- en squashvereniging aan de Jeruzalemstraat.
Hier worden ook (medische) gymnastiek- en
aerobiclessen aangeboden. De IJsclub sluit in 2012,
het terrein is verkocht aan een projectontwikkelaar
die hier woningen wil realiseren. Daarnaast zijn er in
de wijk nog een klein aantal dans- en yogascholen
gevestigd.

Speeltuinen en open sportvelden
Buurthuizen en buurtwerk
Er bevinden zich drie grotere speelvoorzieningen
in de wijk. Speeltuin Oudedijk (10) is een beheerde
speeltuin waar ook geregeld activiteiten worden
georganiseerd. Achter de speeltuin ligt een
sportveld. Een andere speeltuin bevindt zich in het
Gashouderpark naast het woonzorgcentrum. Deze
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Het enige buurthuis in Kralingen-West ligt in de
Weteringstraat (9). Hier is op dit moment alleen het
jongerenwerk gevestigd. In het verleden waren
er nog het buurthuis in de Vlinderstraat en het
buurthuis Vredenoord aan het Vredenoordplein.
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Woningbouwcorporatie Woonstad ondersteunt
een buurttuin in de Palestinastraat (10) waar
basisscholieren en bewoners een moestuin kunnen
adopteren. Structurele activiteiten specifiek gericht
op ouderen worden voornamelijk georganiseerd in
Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage (11). Deze
activiteiten zijn ook toegankelijk voor buurtbewoners.
Daarnaast wordt in een aantal seniorencomplexen
activiteiten georganiseerd, zoals in ‘t-Hofje van Gerrit
de Koker (18) of in de Oostmolenflat (19). Deze
activiteiten worden georganiseerd door de bewoners
zelf.

Kerkgebouw van Pinkstergemeente Kom en Zie | bron: maps.
google.nl

Buurthuis De Wetering | bron: maps.google.nl

Religieuze organisaties
In Kralingen-West bevinden zich drie kerken en
een (Turkse) islamitische stichting (12) aan de
Oudedijk. Deze beschikt over een gebedsruimte,
een tuin met terras en een koffieruimte. Het Leger
des Heils (13) is eigenaar van een groot gebouw aan
de Gerdesiaweg. Hier wordt door vrijwilligers twee
keer per week een tweedehands kledingmarkt en
koffieochtend georganiseerd. Het Leger des Heils wil
het gebouw echter verkopen omdat het ledenaantal
terugloopt. Tegenover het gebouw van Leger des
Heils ligt aan de Hoge Boezem het kerkgebouw
van de Pinkstergemeente Kom en Zie (14). In de
Jeruzalemstraat vindt men de Jeruzalemkerk van de
Christelijk Gereformeerde Gemeente.

andere gebruik gemaakt van een adressenlijst van
de werkgroep vrijwilligers van de deelgemeente
Kralingen-Crooswijk en de website van INZ,
vrijwilligers in Rotterdam (inz.nl). Daarnaast zijn er
in Kralingen-West talrijke culturele initiatieven te
vinden. Voorbeelden zijn Galerie Poonberg (15) in de
Taxusstraat, expositielokaal ‘Het Rijk van Kralingen’
(16) op de Oudedijk en Galerie Kralingen (17) in
de Gashouderstraat, waar ook regelmatig film- en
muziekavonden worden gehouden. Geïnventariseerd
zijn alleen organisaties die een zichtbare locatie
in de wijk hebben en/of regelmatig activiteiten of
evenementen organiseren. Een uitgebreid overzicht
is te vinden op de website van de culturele kaart van
Rotterdam (www.culturelekaartrotterdam.nl).

Zwembad Oostzeedijk | bron: bewoner

Culturele organisaties, verenigingen en stichtingen
Er zijn diverse verenigingen en stichtingen gehuisvest
in de wijk. Voor de inventarisatie hiervan is onder
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5.5 ZORG EN SERVICE
(Voor de inventarisatie van Kralingen-West is een deel
van Struisenburg meegenomen)
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: voorzieningen eerstelijnszorg,
apotheken, maatschappelijke ondersteuning, winkels
dagelijkse behoefte, horeca en een selectie aan
bedrijven.

LEGENDA:
(1)
Zorgcluster De Nieuwe Plantage
(2)
Gezondheidscentrum Levinas
(3)
Zorgvoorzieningen Oudedijk
(4)
Winkelgebied Oudedijk
(5)
Winkelgebied Vlietlaan
(6)
Winkelgebied Oostzeedijk
(7)
Winkelgebied Lusthofstraat
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Zorg en Service
Zorgvoorzieningencluster
Zorgvoorzieningen bevinden zich verspreid over de
wijk met een clustering rond Woonzorgcentrum de
Nieuwe Plantage (2) en de Oudedijk (3). In KralingenWest hebben zich twee huisartsen en een apotheek
gevestigd. Daarnaast zijn er twee tandartsen, een
aantal paramedische specialisten en aanbieders van
medische hulpmiddelen werkzaam in de wijk. Een
nieuwe ontwikkeling is het gezondheidscentrum
Levinas (2) naast Woonzorgcentrum de Nieuwe
Plantage. Twee huisartspraktijken, een apotheek,
fysiotherapeuten, verloskundigen, logopedisten,
diëtisten, algemeen maatschappelijk werk, Thuiszorg
Rotterdam, BAVO en STAR zullen binnenkort vanuit
deze locatie werken (Levinas 2011).

Winkelgebied aan de Oudedijk | bron: maps.google.nl

Winkelgebied Vlietlaan (5)

Huisartsencentrum Kralingen aan de Oudedijk | bron: bewoner

Een tweede winkelcluster bevindt zich aan de
Vlietlaan, Goudse Rijweg en een stuk van de
Weteringstraat. Het grootste deel van de winkels is
gericht op detailhandel en gespecialiseerd zijn in
buitenlandse producten. Kleine winkelpanden zijn
typerend voor dit gedeelte van de wijk. Er zijn ook
twee grotere supermarkten: een vestiging van de
Albert Heijn en de Turkse Supermarkt Ali Baba. In
de Albert Heijn staat een pinautomaat en ook op
de Vlietlaan kan men pinnen. Er is een brievenbus
en winkel voor kantoorartikelen met een postloket.
In dit voorzieningencluster bevinden zich geen
zorgaanbieders, de apotheek Ramleh op de Oudedijk
zal binnenkort verhuizen naar het gezondheidshuis
Levinas. De Vlietlaan is goed bereikbaar met tram 7
maar er zijn weinig parkeermogelijkheden.

Winkelgebied Oudedijk (4)

Winkelgebied Oostzeedijk (6)

Er zijn in de wijk verschillende winkelgebieden
te definiëren. Het grootste voorzieningencluster
bevindt zich langs de Oudedijk in de nabijheid
van een grote vestiging van Albert Heijn. Er zijn
voldoende parkeerplaatsen. Rondom de supermarkt
zijn
verschillende
gespecialiseerde
winkels
gesitueerd zoals bijvoorbeeld een viswinkel, een
delicatessenwinkel, een slijterij en verschillende retail
zaken. Daarnaast is er nog een aantal horecazaken,
een winkel voor bouwmaterialen, een opticien en
verschillende bedrijven op het gebied van zakelijke en
persoonlijk dienstverlening. In de nabijheid van deze
locatie bevindt zich een aantal scholen en een groot
centrum voor kinderopvang. Dit voorzieningencluster
is mede door de goede parkeermogelijkheden zeer
aantrekkelijk voor verschillende groepen.

Winkelgebied aan de Vlietlaan | bron: maps.google.nl
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Langs de Oostzeedijk liggen verschillende
voorzieningen die voor senioren belangrijk
zijn. Er bevinden zich twee tandartsen en een
opticien. Daarnaast zijn hier ook verscheidene
horecagelegenheden en winkels voor retail gevestigd.
Op de Oostzeedijk ligt het deelgemeentekantoor
met de Vraagwijzer. In dit cluster bevinden zich geen
winkels voor dagelijkse producten. De dichtstbijzijnde
supermarkt ligt aan de Goudsesingel.
Winkelgebied Lusthofstraat (7)

Winkelgebied aan de Oostzeedijk | bron: Veldacademie

De Lusthofstraat is een levendig gebied binnen
de wijk waar veel gespecialiseerde detailhandel is
gevestigd. Er bevinden zich onder andere enkele
delicatessenwinkels, een bakker, groenteboeren
en tevens een drogist, enkele boekhandels en
kledingwinkels. Ook zijn er horecafaciliteiten. De
Lusthofstraat ligt centraal in de wijk en is gemakkelijk
te bereiken zowel met openbaar vervoer als ook
met de auto, de fiets of lopend. Er zijn beperkt
parkeerplaatsen aanwezig. Er bevindt zich een
appartementencomplex in aanbouw, in de winkelplint
zal zich een Albert Heijn vestigen.

Winkelgebied aan de Lusthofstraat | bron: Veldacademie
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5.6 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.
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LEGENDA:
(1)
Kralingse Bos
(2)
Botanische Tuin Rotterdam
(3)
Park de Nieuwe Plantage
(4)
Speeltuin Oudedijk
(5)
Speeltuin De Nieuwe Plantage
(6)
Oostelijk Zwembad
(7)
Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage
(8)
Woonzorgcentrum Hoppesteyn
(9)
Woonzorgcentrum Rubroek
(10)
Stichting Ulu
(11)
Voormalig Buurthuis Weteringstraat
(12)
Voormalig Buurthuis Vredenoord
(13)
Albert Heijn Vlietlaan
(14)
Albert Heijn Oudedijk
(15)
Ali Baba
(16)
Bas van de Heiden
(17)
Winkels Lusthofstraat
(18)
Bibliotheek
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De resultaten van de interviews1 afgenomen bij
bewoners in Kralingen-West, zijn op hoofdlijnen
samengevat. De uitkomsten zijn gerangschikt op
basis van de vijf meest genoemde onderwerpen
per thema. Aan de respondenten is gevraagd wat
zij nodig achten om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen. De vraag is
uitgezet naar de thema’s wonen, wijk, zorg en
service. Eerst hebben deelnemers rond om deze
thema’s foto’s gemaakt. Aansluitend werden de
bewoners uitgebreid geïnterviewd, de gemaakte
foto’s dienden als visuele prikkel om verder
door te vragen. Daarnaast is met de deelnemers
gesproken over hun dagelijkse bezigheden.

Woning
Geschikte huisvesting in de wijk
“Er hoeft voor mij niets verbeterd te worden, maar
het zou fijn zijn als er een lift was. Als ik namelijk
boodschappen doe, is het moeilijk om deze naar
boven te krijgen. Maar zolang ik het nu nog kan,
is het voor mij geen probleem. Ik heb gelukkig ook
een schuurtje beneden waar ik boodschappen kan
opslaan en dus niet in één keer mee naar boven
hoef te sjouwen.”
Alle bewoners vinden het belangrijk dat er geschikte
huisvesting in de buurt aanwezig is. Het meest
belangrijke criterium is een drempelvrije toegang tot
de woning. Trapplopen is voor de meerderheid van
de deelnemers vermoeiend of zelf helemaal niet meer
mogelijk.

Bewoners die nog geen moeite hebben met
trapplopen geven eveneens aan een drempelvrije
toegang tot de woning belangrijk te vinden. Ze
vinden het jammer dat ze veel kennissen niet meer
thuis kunnen ontvangen aangezien veel van hun
leeftijdsgenoten een fysieke beperking hebben.
Deelnemers die in een (zelfstandig) seniorencomplex
wonen zijn het meest tevreden over hun
woonsituatie. Een mevrouw is zo enthousiast over het
ouderencomplex van een vriendin dat ze speciaal voor
dit onderzoek naar Barendrecht is gereden om hier
foto’s van te maken. Het complex van haar vriendin is
helemaal gelijkvloers en beschikt over automatische
deuren en een alarmknop in elke woning. Ook vind
ze het erg handig dat de woonkamer met een brede
deur met de slaapkamer verbonden is. In het gebouw
zijn ook verschillende voorzieningen aanwezig zodat
men nooit ver hoeft te lopen. Meerdere respondenten
die nog zelfstandig wonen geven aan graag naar een
aanleunwoning of serviceflat te willen verhuizen, wel
wil men in de buurt blijven wonen.
Aangepaste badkamer
Een ander vaak genoemd criterium is een aangepaste
badkamer. Veel respondenten zijn bang om in de
badkamer uit te glijden. Een ruime badkamer, waar
men ook met een rollator of een rolstoel goed kan
manoeuvreren, handgrepen en een douchezitje
worden zeer belangrijk geacht. Ook hebben de
meeste respondenten moeite met opstaan, een
verhoogd toilet is om deze redenen ook een vereiste.
“In de douche heb ik bijvoorbeeld een steunhandvat
waar ik mij aan kan vasthouden, de wc is verhoogd
en mijn bad is perfect aangepast op mijn lengte.”

1.

Aanpassingen t.b.v. toegankelijkheid | bron: bewoner
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In Kralingen-West hebben 35 respondenten meegewerkt
aan het kwalitatieve onderzoek. Bij 19 respondenten is
een diepte-interview afgenomen. Van de 35 respondenten
wonen negen in Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage,
vier respondenten zijn woonachtig in het Hofje van Gerrit de
Koker aan de Sionstraat. De overige respondenten wonen
verspreid over de wijk. De meerderheid van de respondenten
heeft de Nederlandse nationaliteit, drie respondenten
hebben de Turkse nationaliteit en vier de Surinaamse.
Ongeveer de helft van de respondenten heeft een fysieke
beperking, zoals moeilijk kunnen lopen. Daarnaast heeft
een aantal gesprekken met verschillende focusgroepen
plaats gevonden. Een overzicht van de respondenten en
focusgroepen is te vinden in de bijlage. Aanvullend is het
verslag verwerkt van een bijeenkomst in Hoppesteyn,
georganiseerd door de Seniorenraad, en de uitkomsten
van een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in een aantal
seniorencomplexen door Woonstad.
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prijs gesteld. Sommige respondenten die in een
flatgebouw wonen klagen erover dat jongeren
vaak bij iedereen aanbellen. Er is altijd wel iemand
die de deur opent. In het trappenhuis zorgen de
jongeren in vervolgens voor overlast. Daardoor
voelen verschillende respondenten zich onveilig.
Daarnaast staat inbraakgevoeligheid hoog op de
lijst. Sommige respondenten voelen zich niet meer
veilig door de veranderde bevolkingssamenstelling
in het woongebouw. Een Nederlandse mevrouw voelt
zich weggepest uit haar huis door de kinderen van
allochtone gezinnen die om haar heen zijn komen
wonen.
Aangepaste badkamer | bron: bewoner

Brede gangen en automatische deuren
Veel bewoners geven aan het moeilijk te vinden
om zware deuren te openen, bijvoorbeeld naar een
galerij. Als ze bezoek van leeftijdsgenoten hebben
moeten ze soms met hun kennissen meelopen om
de deuren voor ze te openen. Ook het naar beneden
brengen van het huisvuil of het naar binnen dragen
van boodschappen wordt is zwaar voor bewoners met
een rollator. Opvallend was dat dit werd aangegeven
door bewoners die in een zogenoemde 55+woning
wonen. Één mevrouw merkte op dat automatische
deuren in soortgelijke complexen vanzelfsprekend
zouden moeten zijn, ze woonde tenslotte niet voor
niets in een seniorenwoning. Ook brede gangen
worden gewaardeerd om met een rollator of rolstoel
goed te kunnen manoeuvreren.

Buitenruimte en uitzicht | bron: bewoner

Wijk

Buitenruimte en uitzicht

De stoep

Meerdere bewoners vinden het uitzicht vanuit hun
woning belangrijk. Ze willen graag naar het groen
kijken en vinden dat zeer rustgevend. Sommige
respondenten vertellen dat ze graag uitkijken op een
speeltuin of kinderdagverblijf. Ze vinden het leuk
om de spelende kinderen te zien en de stemmen te
horen. Een buitenruimte, bijvoorbeeld een balkon,
word ook op prijs gesteld, wel moet deze drempelvrij
toegankelijk zijn wat vaak niet het geval is. Een loggia
op de begane grond of op de eerste verdieping wordt
juist weer als inbraakgevoelig ervaren.

“ Ik heb een paar foto’s genomen van de stoepen in de
wijk. Je kunt zien dat er hoge stoepen zijn. Dit is wel
lastig voor oudere mensen.”

Veiligheid

Het aspect dat het meest naar voren is gekomen is de
slechte toegankelijkheid van vele stoepen. De slecht
begaanbare trottoirs zijn op meerdere plekken in
Kralingen-West een probleem. Bewoners ergeren zich
aan slecht onderhouden bestrating, gaten in de grond,
opstanden en onlogische op- en afritten. Ook zijn in
de wijk vele stoepen erg smal zodat men er niet met
een scootmobiel door kan. Ook het type bestrating
speelt een rol: de zogenoemde ‘kinderkopjes’ zijn bij
regen erg glad en met rollator moeilijk te bewandelen.

De veiligheid in de woning is een vaak genoemd
onderwerp. Toezicht in het gebouw wordt zeer op
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de winter erg glad en dat maakt het voor bewoners
moeilijk om bijvoorbeeld Hoppesteyn, Rubroek of
de Albert Heijn te bereiken. Één respondent klaagde
over de slechte bestrating van de Lusthofstraat,
hier is de stoep niet goed toegankelijk door de vele
reclameborden en fietsen voor de winkels.
“Ik vind het minder leuk dat de fietsen voor de deuren
staan. Mensen kunnen er moeilijk langs en ieder
geval als het gaat om oudere mensen die een rollator
hebben. Ik denk dat het handig zou zijn om aan het
einde van de straat een fietsenstalling te plaatsen.”

Problematische begaanbaarheid van stoepen | bron: bewoner

Verkeersveiligheid

Het komt vaker voor dat op- en afritten door
geparkeerde auto’s geblokkeerd zijn. Een grote
belemmering die door bijna alle bewoners
ondervonden word zijn geparkeerde fietsen die
de stoep blokkeren. Met heeft er in zekere zin wel
begrip voor omdat er weinig stallingsmogelijkheden
in de wijk aanwezig zijn maar men vindt dat de
deelgemeente hier iets aan moet doen omdat er zo
veel ouderen last van hebben. Op de vraag wat men als
eerste aan de wijk zou willen verbeteren antwoordde
een respondent dat hij zou beginnen met de bouw
van een fietsenstalling.
Fietsen e.d. vormen obstakels op smalle stoepen | bron: bewoner

Een grote barrière vormt de Oostzeedijk die
zeer slecht toegankelijk is voor mensen met een
loopondersteuning. Er zijn wel rolstoelopgangen
gemaakt, deze zijn echter te steil en de hellingbaan
ter hoogte van het deelgemeente kantoor begint
zelfs met een aantal treden. De Oostzeedijk vormt een
fysieke barrière voor zowel bewoners uit Struisenburg
en De Esch als ook voor bewoners uit Kralingen-West.
Ook de Boezembrug wordt vaker genoemd, deze is in

Zebrapad Oudedijk | bron: bewoner
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Alle bewoners vinden het belangrijk dat er voldoende
veilige oversteekplaatsen in de wijk zijn. Soms zijn
oversteekplaatsen niet bereikbaar met de rollator
of een scootmobiel, of zijn de plaatsen slecht te
overzien door geparkeerde auto’s en fietsen, in de
weg staande bomen of reclameborden. Ook klaagt
men erover dat auto’s niet stoppen bij de zebrapaden,
veel ouderen durven dan de straat niet over te steken.
Men zou daarom graag meer stoplichten willen, maar
men merkt wel op, dat de groenfase bij de meeste
stoplichten veel te kort is. Een straat die in deze context
vaak werd genoemd is de Oudedijk. Er bevinden zich
weinig oversteekplaatsen en de trambaan zorg ervoor
dat rollators of rolstoelen in de rails kunnen blijven
hangen. De looproute vanaf het hofje van Gerrit de
Koker naar de Albert Heijn op de Oudedijk vinden
bewoners onveilig omdat er geen oversteekplaats ter
hoogte van de Albert Heijn is.
Ook het overbruggen van het Oostplein is lopend
een vrij lastige aangelegenheid. Door de vele
verkeersstromen is het plein erg onoverzichtelijk.
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Smalle stoepen in combinatie met doorlopende
parkeerstroken kunnen net zo goed tot onveilige
situaties leiden. Soms worden de stoepen geblokkeerd
door bijvoorbeeld fietsen en moet men tussen de
auto’s door uitwijken naar de straat. Die bewoners
die moeilijk te been zijn en de stoep niet af kunnen,
moeten in dit geval de hele weg teruglopen om een
alternatieve route te zoeken.
Goede aansluiting aan openbaar vervoer
“Ik vind het erg fijn dat alles in de buurt makkelijk te
bereiken is en als ik verder weg moet dan heb ik het
openbaar vervoer voor de deur wat ook nog gratis is.”
Veel bewoners benadrukken het belang van
openbaar vervoer in de nabijheid van de woning. De
bewoners in Kralingen-West maken veel gebruik van
de metro richting het centrum van Rotterdam. Voor
de meest bewoners is metrostation Gerdesiaweg op
loopafstand en is het reizen met de metro prettig.
Reizen per tram word lastig gevonden, aangezien de
hoge instap voor problemen zorgt.

krijgen. wanneer Opvallend is dat de Botanische Tuin
weinig benoemd werd.
De meeste ouderen vinden het noodzakelijk dat er
genoeg bankjes langs de dagelijkse routes staan.
Belangrijk zijn niet alleen banken in de parken maar
ook langs routes naar de dagelijkse voorzieningen, bij
de metro of in de buurt van winkels. Voor sommige
bewoners is de weg naar de supermarkt te lang om
in eens te lopen. Helaas worden veel bankjes volgens
de bewoners slecht onderhouden, zijn vies of zijn in
het verleden weggehaald door de deelgemeente in
verband met overlast. Een goed initiatief zijn bankjes
die door bewoners voor de deur worden geplaatst.
Diverse respondenten geven aan hier gebruik van te
maken.

Groen in de wijk en recreatie

De Nieuwe Plantage: Groenvoorzieningen nabij woonzorgcentra
zijn belangrijk | bron: bewoner

“Mijn man en ik hebben geen jonge benen meer en
moeten dus na een stukje lopen even bijkomen. In de
wijk zijn bijna geen bankjes te vinden. Mijn man en ik
worden dus vaak gedwongen om op een vies muurtje
te zitten. Dit is erg vervelend en vaak heb ik dan lelijke
vlekken op mijn broek.”
Rustplekken, o.a. in de buurt van voorzieningen, worden als zeer
positief ervaren | bron: bewoner

Veel respondenten vinden het belangrijk dat er
voldoende groen in de wijk aanwezig is. Zij vinden
dat rustgevend en maken graag dagelijks een kleine
wandeling. Afhankelijk van de woonplaats en de mate
van beperking gaan sommigen bijvoorbeeld naar het
Kralingse Bos of wandelen door het Gashouderpark.
Ouderen zijn over het algemeen tevreden over de
hoeveelheid groen in de wijk. Wel zouden vervuiling
van de perken en binnentuinen meer aandacht mogen
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Meerdere bewoners missen ontmoetingsplekken
in de wijk. Vroeger waren er buurthuizen aan het
Vredenoordplein en aan de Weteringstraat waar men
aan activiteiten kon deelnemen. Nu worden er alleen
nog activiteiten in Woonzorgcentrum de Nieuwe
Plantage aangeboden. Sommige bewoners maken
hier liever geen gebruik van omdat ze de voorkeur
hebben voor ontmoetingsplekken die door bewoners
van verschillende leeftijden bezocht worden. Ook
speeltuinen bieden mogelijkheden tot ontmoeting en
recreatie. Sommige respondenten passen regelmatig
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Evenementen zorgen voor een gezellige sfeer | bron: bewoner

op kleinkinderen en gaan daarom vaker naar de
speeltuin aan de Oudedijk of de Nieuwe Plantage.
Anderen gaan ook alleen naar de speeltuin aan de
Oudedijk om er kennissen te ontmoeten en een kopje
koffie te drinken. .

wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld leegstaande
winkelpanden, verwaarloosde perkjes, vuil op straat,
ingegooide ruiten of hangjongeren. In een onprettige
sfeer voelt men zich minder veilig. Een groot aantal
respondenten geeft aan in het donker niet naar
buiten te gaan omdat men zich niet veilig voelt. Ook
zijn meerdere respondenten bang voor hangjongeren
en hebben met deze groepen ook negatieve
ervaringen meegemaakt. Een enkele bewoner voelt
zich bedreigd in de eigen woning door buren. Veel
respondenten zijn zeer gesteld op hun rust. Maar er
zijn ook bewoners die drukke plekken juist opzoeken
en aangeven ‘te genieten’ van het leven op straat

Zorgdiensten

Veiligheid, rust en sfeer
“Ik heb een foto van de draaiorgel gemaakt omdat
ik vind dat er wel wordt geprobeerd om een sfeer te
brengen in de wijk. Ik vind het zelf altijd heel gezellig
en je wordt er echt blij van. Ik vind wel dat ze veel
proberen in de wijk - om er een leuke wijk van te
maken - maar het werkt niet echt. Er hangen ook
altijd heel veel jongeren op straat waar je echt last
van hebt.’’
Woonzorgcentrum de Nieuwe Plantage | bron: Veldacademie

Goede bereikbaarheid
“Het is fijn dat de dokter en apotheek dan ook gelijk
bij elkaar zitten, dat scheelt weer voor ons oudjes”.

Jongeren op straat | bron: bewoner

Veel bewoners benoemden het belang van een
goede sfeer in de wijk. Een gezellige winkelstraat,
een goed onderhouden en schone buitenruimte,
braderieën, kleinschalige bebouwing of spelende
kinderen zijn aspecten die de sfeer van de wijk
volgens de respondenten verbeteren. Opvallend
veel bewoners benadrukken hoe belangrijk zij
groen in de wijk vinden. Een goede sfeer zorgt
ervoor dat men zich thuis voelt. Een onprettige sfeer
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Alle respondenten zijn zeer tevreden over de
aanwezige zorgvoorzieningen in hun wijk. De
huisarts en de apotheek worden als meest belangrijke
zorgvoorzieningen aangegeven. Enkelen maken ook
gebruik van de fysiotherapeut, ergotherapeut en
diëtist. Voor de deelnemers aan het onderzoek was
het zeer belangrijk dat in ieder geval de huisarts en
de apotheek goed bereikbaar en dicht bij huis zijn.
Grote voorkeur ging uit naar een clustering van
zorgvoorzieningen dicht bij de eigen woning zodat
men alles makkelijk in één keer kan bereiken. Door
een klein aantal ouderen wordt de aanwezigheid van
bedrijven voor medische hulpmiddelen genoemd,
zoals opticien, tandtechnicus of orthopeed. Deze
aanbieders zijn in de wijk aanwezig.
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Klantvriendelijkheid en bezorgservice
Klantvriendelijkheid en individuele aandacht worden
zeer op prijs gesteld, zowel bij zorgvoorzieningen als
ook in winkels. Een goed voorbeeld is de bezorgservice
van de apotheek.

minder grote rol, hoewel er wel bewoners zijn die
vrijwilligerswerk verrichten, bijvoorbeeld bij Leger
des Heils. Voor Turkse en Marokkaanse bewoners is de
moskee daarentegen van groot belang, veel mannen
uit deze groep bezoeken vijf keer per dag de moskee.
Vrouwen gaan in de regel alleen op vrijdag.

Thuiszorg
“Ik heb moeite met opstaan, moeite met wassen en
moeite met aankleden maar als ik eenmaal in mijn
trippelstoel zit voel ik me wel lekker. Ik doe nu alles
net zo lang als ik alles gedaan heb. Ik heb geen hulp
want daar heb ik nog geen behoefte aan.”

Moskee Oudedijk | bron: bewoner

Personeelsalarmering

Thuiszorg | bron:bewoner

Een ander belangrijk aspect is voor veel bewoners
de mogelijkheid verpleging en zorg thuis te kunnen
ontvangen. Veel respondenten hebben huishoudelijke
ondersteuning maar hebben verder nog geen hulp
nodig .

Een
aantal
ouderen
zouden
graag
personeelsalarmering in de woning willen hebben
zodat er in noodgevallen iemand bereikbaar is. Dit
is ook een vaak genoemde reden om te verhuizen.
Wel wordt aangegeven dat het soms erg lang kan
duren voordat er iemand komt, omdat men eerst
wordt verbonden met een algemene meldcentrale.
Sommigen vinden een alarmaansluiting ook te
duur en kunnen of willen het bedrag hiervoor niet
opbrengen.
Zorg voor partners

Geestelijke zorg en inloopmiddagen
“Een oudje als ik wil niet meer dan rust en een beetje
sfeer. Ik zou het fijn vinden om langs een parkje te
lopen. Ook zou ik het fijn vinden om bijvoorbeeld
naar een koffie ochtend te gaan.”
Onder de bewoners is veel vraag naar inloopochtenden
of – middagen waar men bij een kopje koffie een
praatje kan maken. Veel bewoners zijn alleenstaand
en de kinderen wonen vaak niet in de buurt. De
deelname aan activiteiten en vaste inloopochtenden
zijn manieren om contact te maken met anderen en
eenzaamheid te voorkomen. Voor de Nederlandse
respondenten in Kralingen West speelde de kerk een
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Een aantal respondenten verzorgt een zieke partner.
De verzorging van de partner neemt zeer veel tijd
in beslag. Een vrouw zorgt voor haar dementerende
man die 24uur per dag begeleiding nodig heeft.
Haar man bezoekt sinds kort de dagactiviteiten in
verzorgingshuis Pniël zodat zij ook nog aan andere
taken toekomt. Een bewoner beschrijft een situatie
waarin haar man in de nacht uit bed was gevallen
en zij hem niet meer alleen kon optillen. Vaak heeft
de verzorgende partner zelf ook al een hoge leeftijd
bereikt en ondervindt enige mate van fysieke
beperking waardoor hij of zijn de zorg steeds minder
goed op zich kan nemen.
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Service
Winkels dagelijkse goederen
“Ik ga liever naar de grote Albert Heijn met de auto.
Dan hoef ik ook niet met de tassen te sjouwen.”

Veel winkels in Kralingen-West zijn helaas alleen
via een trap te bereiken zodat bewoners met een
loopbeperking er moeilijk binnen komen. Vooral
de winkels op de Vlietlaan/ Goudse Rijweg en op de
Oudedijk zijn slecht toegankelijk.
Vervoer op Maat

Volgens alle respondenten zijn er voldoende winkels
in de wijk en is de bereikbaarheid van de winkels
goed. De meeste respondenten geven aan dat
boodschappen doen een vast onderdeel van het
alledaagse leven is. Er wordt veel gebruik gemaakt
van de Albert Heijn supermarkten, de vestiging op
de Oudedijk wordt hierbij het meest gefrequenteerd.
Respondenten met een scootmobiel hebben moeite
om deze Albert Heijn binnen te rijden door de hoger
gelegen ingang en de palen die de ingang afgrenzen.
Ook bij de Bas van der Heijde, de Turkse supermarkt Ali
Baba en bakkerij Klootwijk wordt vaker boodschappen
gedaan. Naast de supermarkt is de meest genoemde
winkel het Kruidvat op de Lusthofstraat, de enige
drogist in de wijk. De winkel in Woonzorgcentrum de
Nieuwe Plantage wordt als te duur omschreven.

Veel ouderen uit het onderzoek maken gebruik van
Vervoer op Maat of de Wijkauto. Over het algemeen
is men hier erg tevreden over, soms zijn er langere
wachttijden. Vervoer op Maat is een service die men
niet graag zou willen missen, biedt het toch een
zekere mate van onafhankelijkheid.

Evenals bewoners in Kralingen-Oost zouden sommige
bewoners van Kralingen-West een gevarieerder
winkelaanbod willen zien. De bakker, slager en de
groenteboer verdwijnen geleidelijk uit het straatbeeld.
De Lusthofstraat is hierop een grote uitzondering.
“ Ik heb genoeg aan de winkels en supermarkten in
mijn wijk. Het is vlak bij mijn huis en kan er zo heen. Ik
ben oud en heb toch geen tijd om de stad in te gaan.
Ik vind een Kruidvat, apotheek en een supermarkt
voldoende ”

Lusthofstraat, goed winkelaanbod | bron: Veldacademie
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RMC, een van de aanbieders van Vervoer op Maat | bron: bewoner

Service rond om de woning
De meeste respondenten krijgen huishoudelijke
hulp. Dit word zo lang mogelijk uitgesteld, men wil
liever geen vreemden in huis. Een service die men
zeer op prijs stelt is een huismeester die men ook
voor kleinere klussen kan inschakelen en een goede
informatiemogelijkheid in de buurt. De medewerkers
van de informatiebalie in Woonzorgcentrum de
Nieuwe Plantage zijn volgens meerdere deelnemers
zeer behulpzaam.
Een ander onderwerp dat meervoudig naar boven
komt zijn het ontbreken van goed toegankelijke
vuilcontainers, glas- en papierbakken in de buurt
van seniorencomplexen. Een aantal containers staat
op een verhoging zodat men er moeilijk bijkomt
of hebben zware deksel die men niet open krijgt.
Bovengrondse containers zijn helemaal moeilijk te

Veldacademie

bedienen. Voor bewoners die in een flat wonen is
het soms ook heel zwaar de vuilzaken naar beneden
te schouwen, een behulpzame huismeester zou hier
uitkomst kunnen bieden.
Maaltijdservice
“Bij humanitas maak ik gebruik van het eten.”
Meerdere bewoners hechten veel waarde aan de
aanwezigheid van een maaltijdservice en/of een
restaurant waar tegen een lage prijs een warme
maaltijd genuttigd kan worden. Meerdere bewoners
maken gebruik van het restaurant in Woonzorgcentrum
De Nieuwe Plantage. Ook is het restaurant van
Zorgcentrum Rubroek wordt bezocht door bewoners
uit Kralingen-West. De bewoners geven aan graag ‘uit’
te gaan naar dit soort eetgelegenheden. Deze zijn
belangrijk als ontmoetingsplek
Veilig pinnen en automatische afschrijving
Een service die men mist is een mogelijkheid om veilig
te pinnen. Op straat voelt men zich onveilig maar
ook in de Albert Heijn is het erg druk. Ouderen zijn
makkelijke slachtoffers. Een bewoner van de Nieuwe
Plantage vindt het handig dat de meeste diensten die
ze afneemt maandelijks van haar rekening worden
afgeschreven zodat ze niet veel contant geld bij zich
hoeft te hebben.

Activiteiten
Om specifieke informatie te verzamelen over
vrijetijdsbesteding onder senioren is aanvullend op
de interviews een vragenlijst afgenomen onder 92
respon denten uit de verschillende wijken. Onder de
respondenten waren er 61 vrouwen en 31 mannen.
De gemiddelde leeftijd bedroeg 72 jaar.

geregeld deelnemen aan activiteiten doen een
deerde dit buiten de wijk. Dit betreft activiteiten die
respondenten samen met kennissen ondernemen
die buiten de wijk wonen. De locaties die in de
wijk veel bezocht worden zijn onder andere het
Oostelijk Zwembad, Woonzorgcentrum De Nieuwe
Plantage, Verzorgingstehuis Pniel en Leger des Heils.
In De Nieuwe Plantage vinden ook inloopmiddagen
plaats voor mensen met een niet Nederlandse
achtergrond. Deze inlopen zijn zowel voor bewoners
van het complex als voor buurtbewoners en worden
voor Kaapverdiaanse en Surinaamse ouderen
georganiseerd. Deze middagen worden over het
algemeen goed bezocht. Men kan gezamenlijk koken,
eten en herinneringen ophalen over vroeger.
Opvallend is dat de computercursus verschillende
keren wordt genoemd als activiteit waar mensen aan
deelnemen. Als kanttekening wordt hierbij gezet dat
het jammer is dat de wachtlijst zo lang is voor deze
cursus. Wanneer gevraagd wordt naar de behoefte
aan andere activiteiten geven 11 respondenten aan
graag meer computercursussen te willen, een aantal
hebben interesse in meer beweegactiviteiten zoals
Yoga. Andere bewoners willen graag meer in de
buitenruimte bewegen, bijvoorbeeld wandelen in
groepsverband. Beweegactiviteiten specifiek voor
senioren hebben de voorkeur. Meerdere senioren
zijn lid van een sportclub of bezoeken regelmatig het
zwembad. Zoals in de andere wijken hoort een kleine
wandeling voor veel respondetenten tot de dagelijkse
routine. Opvallend is ook de vraag naar activiteiten
waar zowel ouderen als kinderen aan mee kunnen
doen, vooral ouderen die op hun kleinkinderen
passen zijn hierin geïnteresseerd.
“Ik ga graag naar buiten om wandelingen te maken,
maar geen grote verre wandelingen want dat lukt
niet meer met mijn heup. Verder puzzel ik graag als ik
binnen zit of zit ik beneden in het restaurantje.”

“Ik ga een keer per week met een vriendin het
Kralingse Bos in de rondte, voor mijn gezondheid
is dat. Ook ga ik één keer in de week naar fitnessen
voor ouderen in verpleeghuis Pniël. Dat is dan onder
leiding van een fysiotherapeut. Ik doe dan dingen als
roeien, op de loopband etc.”
In Kralingen-West is het aantal respondenten dat
mee doet aan activiteiten 65%. De activiteiten
waar deze bewoners aan mee doen bevinden zich
niet altijd binnen de wijk. Van de personen die
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Gemeenschappelijke keuken in serviceflat | bron: bewoner
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Verbeterpunten bewoners
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.

Hellingbaan Honingbijstraat-Oostzeedijk | bron: maps.google.nl

Oversteken Oostplein
Over het algemeen waren veel bewoners tevreden
met het voorzieningenniveau van Kralingen-West. Er
zijn voldoende groengebieden hoewel de kleinere
perken beter onderhouden zouden kunnen worden.
Vooral de nabijheid van het Kralingse Bos wordt op
prijs gesteld. Daarentegen hebben veel bewoners
kritiek op de inrichting en toegankelijkheid van
de openbare ruimte. Ook ergeren zich relatief veel
respondenten aan het gedrag van jongeren in de
wijk. Fietsen op de stoep en te smalle stoepen zijn de
grootste knelpunten. Volgens de respondenten zijn
er voldoende winkels, de Lusthofstraat is zeer geliefd,
de Vlietlaan is volgens de meesten erg achterruit
gegaan en er is veel leegstand. Zorg is volgens de
respondenten goed geregeld, hier heeft men niets op
aan te merken.

Het Oostplein is een druk verkeersplein. Zowel metro,
bus als tram passeren het plein en er komen uit
verschillende richtingen auto’s, fietsers en voetgangers
samen. Direct aan het Oostplein ligt seniorencomplex
Oostmolensteyn met 150 appartementen. Bij het
aanleggen van de oversteekpunten aan het plein is
volgens sommige respondenten te weinig rekening
gehouden met de beperkingen van oudere bewoners.
Zij voelen zich onveilig en de zebrapaden zijn niet
goed zichtbaar. Daarnaast zorgen de trambanen
voor onregelmatigheden in het wegdek waardoor
bewoners, die zich verplaatsen met behulp van een
rollator of een scootmobiel hinder ondervinden.

Oversteken Oostzeedijk
Meer dan de helft van de respondenten in KralingenWest maakt gebruik van loopondersteuning. Deze
bewoners zijn afhankelijk van een goed toegankelijk
wegennet in de wijk. Sommige situaties vormen
een grote barrière. Een kenmerkend voorbeeld is
de hellingbaan vanaf de Honingbijstraat naar de
Oostzeedijk. Aan het beginpunt van de hellingbaan
bevinden zich drie treden, ook is de hellingbaan
zeer stijl. Bewoners met een rollator of scootmobiel
kunnen deze hellingbaan niet gebruiken. Willen zij
vanaf de doorgang bij de Honingbijstraat (die goed
aansluit op de verbinding naar Woonzorgcentrum
De Nieuwe Plantage) het deelgemeentekantoor
bereiken, dienen zij circa 500 meter extra af te
leggen. De bewoners vragen naar één of twee goed
toegankelijke oversteekpunten.
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Oostzeedijk | bron: Veldacademie

Stalling fietsen
In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk bevindt zich
de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Veel studenten wonen in de wijk vanwege de gunstige
ligging ten opzichte van de Universiteit en het centrum.
De meeste studenten wonen in woongroepen en
studentenhuizen. Dit heeft als gevolg dat er per huis
veel fietsen gebruikt worden. In sommige delen van
Kralingen-West is de stoep verandert in een openbare
fietsenstalling. Fietswrakken blijven vaak achter wat
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voor aanvullende overlast zorgt. Bewoners stellen
voor meer fietsenstallingen te plaatsen en beter te
handhaven.

Stoepen Goudse Rijweg en Vlietlaan
De stoep langs de Goudse Rijweg en de Vlietlaan is
verzakt. Dit heeft tot gevolg dat de entrees van de
winkels op een hoger niveau liggen dan de stoep zodat
ouderen een grote stap moeten maken om de winkels
te betreden. Vaak lukt dit de ouderen niet. Zij kunnen
hierdoor geen gebruik maken van de voorzieningen
die deze straten bieden, met uitzondering van de
Albert Heijn die een hellingbaan heeft aangelegd.
Oudedijk

Bankjes langs belangrijke routes

Veel
bewoners
klagen
over
de
slechte
oversteekmogelijkheden van de Oudedijk, vooral ter
hoogte van de Albert Heijn. Ook tramlijn 7 die over
de Oudedijk rijdt is voor de meeste respondenten
ontoegankelijk. De Oudedijk wordt 2012 ingrijpend
vernieuwd en de tramhaltes worden verhoogd zodat
de tramlijn toegankelijker zal worden.

Afstanden naar de dagelijkse voorzieningen worden
vaak lopend, al dan niet met behulp van ondersteuning,
afgelegd. Ouderen met een mobiliteitsbeperking
hebben de behoefte om regelmatig even uit te rusten.
Daarom zouden ze het op prijs stellen als er meer
bankjes in de wijk waren. Niet alleen in parken maar
ook langs routes naar de winkelstraten en rondom
winkels. Op de dagelijkse routes naar de winkels komt
men vaak bekenden tegen, op een bankjekan men
dan even een praatje maken. Zo dient een bankje ook
als ontmoetingsplek. Bankjes zijn vooral gewenst rond
de winkelclusters dagelijkse voorzieningen: Vlietlaan,
Oudedijk en Lusthofstraat. Ook bankjes langs routes
die naar de Kralingse Plas leiden zijn welkom.

Slecht bereikbare vuilniscontainer | bron: bewoner

Fietsen op de stoep | bron: bewoner

Toegankelijk maken vuilnis- en recyclecontainer
Meerderde
bewoners
hebben
moeite
de
vuilniscontainer te bereiken. Sommige containers zijn
omgeven door een opstand, zodat bewoners met een
mobiliteitsbeperking er niet bij komen. Ook zijn de
kleppen moeilijk te openen.

Bankje voor winkel Vlietlaan | bron: Veldacademie
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5.7 ANKERPUNTEN
(Voor de inventarisatie van Kralingen-West is een deel
van Struisenburg meegenomen)
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.
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LEGENDA:
(1)
Cluster Vredenoordplein
(2)
Cluster Vlietlaan en verlengde
(3)
Cluster Speeltuin Oudedijk / Botanische tuin
(4)
Cluster Oudedijk midden
(5)
Cluster De Nieuwe Plantage
(6)
Cluster Lusthofstraat
(7)
Cluster Oostplein / Oostzeedijk
(8)
Cluster Gerdesiaweg / Hoge Boezem
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Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Vredenoordplein | bron: Veldacademie

Albert Heijn Vlietlaan | bron: Veldacademie

Speelplaats Oudedeijk | bron: Veldacademie

Oudedijk | bron: Veldacademie
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Ankerpunten

Cluster Speeltuin Oudedijk / Botanische tuin (3)

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.

Aan het einde van de Vlietlaan ligt de speeltuin
Oudedijk die door veel ouders en grootouders met
kleine kinderen wordt gefrequenteerd. Vaak ziet men
er groepen ouders afspreken. Op het terrein is een
beheerder aanwezig waar men ook versnaperingen
kan kopen. Er zijn toiletten, een verblijfsruimte en een
terras met tafels en stoelen. Volgens de beheerder
werd de speelplaats in de ochtenden vroeger ook
eens gebruikt als ontmoetingsplaats door oudere
buurtbewoners. Dit heeft ook te maken met de goede
bereikbaarheid van het terras met een scootmobil of
rolstoel. Grenzend aan de speelplaats ligt een sportveld
waar Tos (Thuis op straat) in de middagen activiteiten
voor jongeren aanbiedt. Naast de speelplaats vindt
men een wijnbar en het gebouw van de (Turkse)
islamitische stichting Ulu dat voornamelijk als moskee
gebruikt wordt. In de Palestinastraat bevindt zich een
braakliggend bouwterrein waar op dit moment een
buurttuinproject wordt uitgevoerd. Basisscholieren
en buurtbewoners kunnen een moestuin adopteren
en beheren. Regelmatig worden er ook activiteiten
georganiseerd en er is een kleine keuken. In het
midden van dit ankerpunt ligt het Libanon- lyceum,
een school voor voortgezet onderwijs. Achter het
lyceum is de Botanische Tuin Kralingen te vinden.
Enkele respondenten verrichten hier vrijwilligerswerk.

Cluster Vredenoordplein (1)
Het Vredenoordplein ligt verscholen achter de
Gerdesiaweg. Vanuit de Weteringstraat is het plein
bereikbaar via een onderdoorgang. Aan het plein
ligt een basisschool met een gymzaal en een
speelplein. Hier bevindt zich ook het voormalige
buurthuis Vredenoord. Tegenover de school staat een
verzamelgebouw dat verschillende maatschappelijke
hulpverleners huisvest. Hier zit bijvoorbeeld het
ouderenwerk
en het steunpunt mantelzorg,
verzorgd door Stichting Dock, waar veelouderen na
toe gaan. Ook zijn hier sociale raadslieden en een
bewonersorganisatie te vinden. Aan de rand van
het plein bevindt zich een kinderdagverblijf en een
bureau van TOS (Thuis op Straat).
Cluster Vlietlaan (2)
Het ankerpunt dat gesitueerd is rondom de Vlietlaan
strekt zich uit rondom verschillende straten met
verschillende voorzieningen. Aan de Vlietlaan zijn
winkels te vinden die voornamelijk buitenlandse
producten verkopen zoals een Turkse Bakker en een
Turkse Groenteboer. Ook is er een kleermaker en een
vestiging van de Albert Heijn waar veel bewoners
gebruik van maken. In het verlengde van de Vlietlaan
bevindt zich de Ramhleweg met een apotheek die
binnenkort verhuisd naar gezondheidscentrum
Levinas.

Cluster Oudedijk (4)
Aan dit gedeelte van Oudedijk bevinden zich
voornamelijk winkels voor gebruiksgoederen,
retail, horeca en bedrijven voor zakelijke en
persoonlijke dienstverlening. Daarnaast is er een
groot kinderdagverblijf dat zich over meerdere
panden uitstrekt. Op een binnenterrein ligt een grote
vestiging van de Albert Heijn die door vrijwel alle
ouderen in de wijk gebruikt wordt. De supermarkt
ligt op een groot parkeerterrein. Het terrein is vanuit
verschillende punten toegankelijk. In het gebouw van
de supermarkt is ook een slijterij, een bloemenwinkel,
een kledingzaak en een sportschool gevestigd en
men kan er pinnen, de chipknip en ov-kaart opladen.
Op het parkeerterrein staan vaker kraampjes en er is
een viswinkel met terras. Dit gebied wordt zeer druk
bezocht, ook door bewoners van buiten de wijk.

Cluster De Nieuwe Plantage (5)
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Speelplaats, woonzorgcentrum de Nieuwe Plantage | bron: Veldacademie

Lusthofstraat | bron: Veldacademie

Oostzeedijk | bron: Veldacademie

Gerdesiaweg | bron: Veldacademie
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Vlakbij metrostation Gerdesiaweg bevindt zich
het park de Nieuwe Plantage. Aan het park ligt
Woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage van
zorgaanbieder Aafje. In dit woonzorgcentrum zijn
verschillende voorzieningen voor ouderen aanwezig,
onder andere een restaurant waar ook buurtbewoners
kunnen eten. Ook werken er verschillende
zorgprofessionals. In de directe nabijheid van
het woonzorgcentrum bevinden zich twee
wooncomplexen voor zelfstandig wonende senioren.
Vanuit De Nieuwe Plantage worden activiteiten en
cursussen voor senioren in de wijk georganiseerd. Ook
zijn er inloopmiddagen voor verschillende culturen.
Eind 2011 wordt gezondheidscentrum Levinas
geopend met onder andere twee huisartspraktijken
en een apotheek (Levinas 2011). Het park vlak
naast het woonzorgcentrum wordt door de oudere
bewoners benoemd als een fijn park om te wandelen
of om op een bankje te zitten. In het park bevindt zich
ook een speelplaats voor oudere kinderen en, aan de
kant van de Oudedijk, een kinderdagverblijf.
Cluster Lusthofstraat (6)
In de Lusthofstraat bevindt zich een groot aantal
gespecialiseerde winkels voor dagelijkse goederen maar er
zijnookkledingwinkels,boekenwinkels,huishoudelijkewaren
en een drogist. Daarnaast zijn er een opticien en een kapper,
twee bankfilialen en een aantal horecazaken. Het aanbod
is toegesneden op hogere inkomensgroepen. Binnenkort
opent een vestiging van de Albert Heijn zijn deuren. De
Lusthofstraat wordt door veel respondenten benoemd als
aantrekkelijk gebied. Bewoners komen hier om dagelijkse
boodschappen te doen, maar ook om elkaar te ontmoeten.
Enkele respondenten gaven aan naar de Lusthofstraat te
gaan om daar op een bankje te zitten en te genieten van de
bedrijvigheid. De straat wordt omgeschreven als ‘gezellig’ en
‘echt Kralingen’waardoor de bewoners die ook al lange tijd in
Kralingen wonen zich hier op hun gemak voelen. Ook buiten
de wijk is de Lusthofstraat bekend. Zowel bewoners van De
Esch als ook van Struisenburg gaven aan hier naar toe te
gaan, meestal op de fiets.

Goudsesingel. De voorzieningen op de Oostzeedijk
beneden zijn goed te bereiken vanuit de wijk. De
Oostzeedijk zelf is vanuit Kralingen slecht toegankelijk
door de hoogteverschillen en trappen. Hier bevindt
zich echter ook het deelgemeentekantoor dat voor
veel oudere bewoners nog de eerste aanloopplek
is om informatie te verkrijgen. De verschillende
omliggende horecagelegenheden worden door
de respondenten niet bezocht, de aanwezige
kapper en opticiens wel. Aan het Oostplein staat de
Oostmanflat, een wooncomplex voor senioren waar
ook veel activiteiten worden georganiseerd. Vanuit
het Oostplein bereikt men het Metrostation en op de
Oostzeedijk rijdt de rolstoeltoegankelijke tramlijn 21.
Cluster Gerdesiaweg / Hoge Boezem (8)
Aan de Gerdesiabrug vindt men verschillende
sportvoorzieningen,
een
thuiszorgorganisatie
en twee kerken. Door respondenten werd het
Oostelijke zwembad vaker genoemd waar onder
andere 55+zwemmen en watergymnastiek maar
ook diplomazwemmen worden aangeboden. Aan de
Slaak ligt de sporthal Kralingen waar verschillende
sportdisciplines kunnen worden beoefend. Hier
sport ook een gehandicaptensportgroep.. Naast
het zwembad staat een kerkgebouw van Leger des
Heils. Op de begane grond wordt door de kerk een
tweedehandse winkel onderhouden waar men ook
voor koffie en advies terecht kan. De winkel wordt
ondersteunt door vrijwilligers uit de kerk en een
ok-kracht. Leger des Heils werkt incidenteel samen
met de Pinkstergemeente. Het gebouw van Leger
des Heils staat echter al langer in de verkoop. Aan
de Hoge Boezem bevindt zich nog de oefenruimte
van Circus Rottjeknor, een stichting waar kinderen
circusworkshops kunnen volgen.

Cluster Oostzeedijk (7)
Aan het begin van de Oostzeedijk liggen een aantal
winkelvoorzieningen, persoonlijke, zakelijke en
financiële dienstverlening, meerdere tandartsen en
opticiens en verschillende horecazaken. Er bevinden
zich geen winkels waar men levensmiddelen kan
kopen. De dichtstbijzijnde supermarkt ligt aan de
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5.8 WOONVOORZIENINGEN EN
ANKERPUNTEN
(Voor de inventarisatie van Kralingen-West is een deel
van Struisenburg meegenomen)
Woonvoorzieningen
voor
senioren
zijn
gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn
de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder
geconcentreerd op de kaart weergegeven (bron:
GBA Rotterdam 2011).
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.
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LEGENDA:
(1)
Vredenoordplein
(2)
Cluster Vlietlaan
(3)
Speeltuin Oudedijk / Botanische tuin
(4)
Cluster Oudedijk midden
(5)
Cluster De Nieuwe Plantage
(6)
Cluster Lusthofstraat
(7)
Oostplein / Oostzeedijk
(8)
Cluster Gerdesiaweg / Hoge Boezem
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KRALINGEN-OOST
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Contextdata Kralingen-Oost

Leeftijdsopbouw 2011 | bron: COS (GBA)

Etniciteit 2011 | bron: COS (GBA)

Inkomen per huishouden 2008 | bron: COS (CBS)

Eigendom 2011 | bron: COS (WBOB)

Woningtype 2011 | bron: COS (WBOB)
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KRALINGENOOST
6.1 INTRODUCTIE
Bewoners
Kralingen-Oost telt ruim zevenduizend inwoners
en is daarmee één van de kleinere wijken in de
deelgemeente. De leeftijdsopbouw wijkt niet
noemenswaardig af van het gemiddelde in
Rotterdam. 26% van de bevolking is 55 jaar of
ouder. De bevolking is voornamelijk autochtoon
(72%). De helft van alle huishoudens bestaat uit
één- of tweepersoons huishoudens. De bewoners
zijn voornamelijk hoger opgeleid. De helft van alle
huishoudens in Kralingen-Oost heeft een besteedbaar
inkomen dat behoort tot de hoogste twintig procent
van de inkomens in Nederland. Het gemiddelde
in Rotterdam is 13%. Ongeveer een kwart van de
bewoners is met pensioen, VUT of ontvangt AOW.
Opvallend is dat de gezondheid van de bewoners
in Kralingen-Oost beduidend beter is dan die van
bewoners uit andere wijken in de deelgemeente. Uit
de gezondheidsenquête blijkt dat maar 10% van de
inwoners de gezondheid als matig of slecht ervaart.
Ook het aantal bewoners met een depressie of matige
en ernstige eenzaamheidsgevoelens is lager dan in
andere wijken. Daarentegen bewegen ook bewoners
van Kralingen-Oost onvoldoende, 39% voldoet niet
aan de landelijke bewegingsnorm.

uitstraling en een groot deel van de wijk heeft de
status van beschermd stadsgezicht. Aan de rand
van de wijk bevinden zich een aantal belangrijke
voorzieningen voor de stad, zoals het Kralingse Bos,
de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Brainpark en
de voetbalvereniging Excelsior.

Leefbaarheid
In 2010 haalde de wijk een 10,0 op de veiligheidsindex.
Een opmerking daarbij is dat er een daling in het
veiligheidsgevoel is met betrekking tot inbraak. Op
de sociale index scoort de wijk hoog met een 7,4.
Uitblinkers (met een 8,5 of hoger) zijn voldoende
opleiding, het bezoeken van culturele en sociale
activiteiten door bewoners en het inkomensniveau.

Woningen
Het grootste deel van de woningen in KralingenOost bestaat uit grote eengezinswoningen uit de
vooroorlogse periode. De meeste bewoners in
Kralingen-Oost zijn eigenaar van de woning of huren
een woning van een particuliere verhuurder. In de
Lusthofbuurt is een redelijk deel van de woningen
(38%) in handen van corporaties. De woningen in het
oosten van de wijk, rond de Hoflaan en de Slotlaan
zijn veelal vrijstaand en in particulier bezit.

Bronnen:
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2010. Gebiedsvisies 20102014 Deelgemeente Kralingen-Crooswijk.
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 2008. Wijkvisie Kralingen Oost
2008-2018.
GGD-Rotterdam Rijnmond, 2009. Gezondheidsenquette 2008
- De gezondheid van volwassenen in deelgemeente KralingenCrooswijk.
Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e
meting Sociale index 2010

Identiteit

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

Kralingen-Oost is een wijk met een historische

Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010,
Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
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6.2 TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN
Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van
woonservicegebieden.
Commerciële plannen
Infrastructurele plannen
Bouwplannen
Plannen openbare ruimte
Plannen publieke voorzieningenstructuur

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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6.3 WONEN EN OPENBAAR
VERVOER
(Voor de inventarisatie van Kralingen-Oost is een deel
van Struisenburg meegenomen)
De volgende voorzieningen zijn geïnventariseerd:
Woonzorgcentra
Specifieke ouderenwoningen huur
(voor bewoners vanaf 55 jaar)
Geschikte ouderenwoningen huur
(minimaal nultredenwoning)
Geschikte ouderenwoningen koop
(appartementen met lift)
Metroverbindingen
Tram- en Busverbindingen

Geschikte koopwoningen zijn geïnventariseerd
op basis van observatie of kwamen in beeld
door gesprekken met bewoners. Geschikte
huurwoningen en specifieke ouderenwoningen
zijn aangeleverd door de woningbouwcorporaties.
Specifieke woningen worden vaak geclusterd
aangeboden in zogenoemde seniorencomplexen,
55+flats of serviceflats. Er wordt in de praktijk geen
eenduidige definitie gehanteerd. Sommige van deze
wooncomplexen voor senioren hebben aanvullende
faciliteiten zoals een gemeenschappelijke ruimte
of tuin en een huismeester, deze zijn weergeven
op de kaart. In een aantal complexen organiseren
actieve bewonerscommissies regelmatig activiteiten,
ook in dit geval is dat op de kaart aangegeven. Veel
ouderen wonen ook nog zelfstandig in niet (of
minder) geschikte woningen verspreid over de wijk.
Het daadwerkelijke aantal van deze groep is niet
onderdeel van deze inventarisatie.
Het aantal aangepaste woningen voor jongere
bewoners met een fysieke beperking is onvoldoende
in beeld. Aanpassingen voor deze doelgroep worden
vaak individueel uitgevoerd en zijn op dit moment
nog niet centraal geïnventariseerd.

Kaart | Veldacademie
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Wonen
Woonzorgcentrum
In verpleeghuis Pniël, gelegen aan de Oudedijk,
zijn mensen woonachtig die somatische of
psychogeriatrische zorg nodig hebben. Pniël is goed
te bereiken met de tram en de metro. Daarnaast
levert Pniël ook specialistische zorg zoals bijvoorbeeld
wanneer mensen beademd moeten worden of
wanneer zij palliatieve zorg nodig hebben. In Pniël
zijn verschillende faciliteiten aanwezig zoals een
restaurant, een kapper, fysiotherapeut en tandarts en
worden geregeld activiteiten georganiseerd zoals een
muziekmiddag of een kledingmarkt. Bewoners van de
wijk kunnen ook gebruik maken van deze faciliteiten.

Residence Essenburg | bron: Veldacademie

Beide appartementencomplexen bieden verschillende
voorzieningen aan. Het Termaathuis is geschikt voor
bewoners die nog zelfstandig kunnen wonen, in de
Essenburgh is 24 uur per dag zorg aanwezig en zijn
enkele appartementen ingericht als zorghotel voor
kortdurend verblijf.

Verpleeghuis | bron: Veldacademie

Seniorencomplexen

Termaathuis | bron: Veldacademie

Nabij Metrostation Voorschoterlaan ligt een aantal
wooncomplexen die geschikt zijn voor ouderen, zoals
het complex VVE Oudedijk. Aan de Voorschoterlaan
vindt men een seniorenflat met 23 woningen.
Aan de rand van de wijk bevinden zich nog twee
andere wooncomplexen met nultredenwoningen
maar zonder extra voorzieningen. Dit is een
appartementengebouw aan de Oostmaaslaan en De
Poort van Kralingen aan de Honingerdijk.

Openbaar vervoer

Particuliere appartementen
Termaathuis en Belvédère Residence Essenburgh
zijn twee wooncomplexen waar huurwoningen voor
senioren worden aangeboden.
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Er zijn verschillende mogelijkheden voor openbaar
vervoer. In de wijk bevindt zich een metrostation,
Voorschoterlaan,
dat
voor
bewoners
die
mobiliteitsbeperkingen hebben te bereiken is met
zowel de roltrap als met de lift. Met de metro kan
het centrum van de stad worden bereikt evenals
verschillende treinstations zoasl de stations Blaak,
Alexander en Centraal. Om deze twee laatste
stations te kunnen bereiken dient men wel over te
stappen op een andere metrolijn. Daarnaast rijdt er
een tram door de wijk. Lijn 7 rijdt vanaf de Erasmus
Universiteit Rotterdam aan de Burgemeester Oudlaan
in Kralingen-Oost tot aan het Willemsplein.

Veldacademie

Daarbij komt de tram langs verschillende centrale
punten in de stad, zoals het stadscentrum en het
Centraal Station. Ook wordt het Museumpark
aangedaan. De tram is niet goed toegankelijk voor
mensen met een mobiliteitsbeperking aangezien
er geen aangepaste trams rijden en de perrons niet
verhoogd zijn (RET 2009).

Appartemeneten Kralingseweg | bron: veldacademie
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6.4 WIJK EN VRIJE TIJD
(Voor de inventarisatie van Kralingen-Oost is een deel
van Struisenburg meegenomen)

1
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: groengebieden, speeltuinen en
sportvelden, sportaccommodaties en -verenigingen,
buurthuizen en religieuze organisaties. Culturele en
religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen
zijn alleen afgebeeld als deze een zichtbare locatie
hebben waar regelmatig activiteiten of evenementen
plaatsvinden.

LEGENDA:
(1)
Kralingse Bos
(2)
Rozenburg park
(3)
Arboretum Trompenburg
(4)
Speeltuinvereniging Kralingen
(5)
Termaathuishuis
(6)
Verpleeghuis Pniël
(7)
Erasmus Universiteit Rotterdam
(8)
Sint Lambertuskerk
(9)
Hoflaankerk
(10)
Pro Rege
(11)
Schrijfatelier Vredehof
(12)
Kralingse Vrouwenkoor
(13)
Galerie Outside

Kaart | Veldacademie
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Wijk en vrije tijd

Sportaccomodaties en verenigingen

Groengebieden

In Kralingen-Oost zijn op enkele plekken
sportmogelijkheden te vinden. In het Termaathuis (5)
worden yogalessen gegeven. Niet alleen bewoners
van het wooncomplex, maar ook buurtbewoners
kunnen hieraan deelnemen. De lessen zijn wekelijks
en gericht op senioren waarbij deelnemers per
les deel kunnen nemen. In verpleeghuis Pniël (6)
is een Fitnessruimte aanwezig. Ook hier kunnen
wijkbewoners terecht. Op de Erasmus Universiteit (7)
zijn verschillende sportvoorzieningen te vinden die op
dit moment vooral door studentensportverenigingen
worden gebruikt. Daarnaast bevinden zich nog enkele
yogastudio’s en sportscholen verspreid over de wijk.

In Kralingen-Oost zijn verschillende parken en
natuurgebieden in de buurt. De wijk grenst aan
het Kralingse Bos (1), één van de belangrijkste
binnenstedelijke groengebieden van Rotterdam.
Rond de Kralingse Plas vindt men verschillende
sport- en recreatiemogelijkheden, zoals een kanoen zeilvereniging, voetbalvelden, atletiekbanen en
een golfbaan. Ook is er een uitgebreid netwerk aan
fiets- en wandelpaden. Vanuit het Kralingse Bos is
het Rozenburgpark (2) gemakkelijk te bereiken. Het
park wordt omgeven door woningen en er lopen
verschillende voetpaden door dit park. Aan de andere
kant van de wijk ligt Arboretum Trompenburg (3). Het
Arboretum ligt aan de Honingerdijk en bezit tevens
een theehuis. Bezoekers kunnen het Arboretum het
gehele jaar door bezoeken, het is elke dag geopend.
Er wordt wel entree geheven.

Erasmus Universiteit | bron: Veldacademie

Buurthuizen en buurtwerk
Laan van Nooitgedacht | bron: bewoner

Speeltuinen en open sportvelden
Er bevinden zich verschillende speel- en
sportvoorzieningen in de wijk. Naast het Arboretum
is Speeltuinvereniging Kralingen (4) gevestigd. Deze
speeltuin is opgericht in 1927 en behoort tot de oudste
speeltuinen van Rotterdam (Speeltuinvereniging
Kralingen 2011). In Struisenburg bevinden zich
enkele speeltuintjes met speeltoestellen. Openbare
sportveldjes liggen voornamelijk rondom de Avenue
Concordia en de Voorschoterlaan. Rondom de veldjes
en speelplaatsen zijn veelal bankjes geplaatst.
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In de wijk Kralingen-Oost is geen buurthuis aanwezig.
Activiteiten voor senioren vinden op andere locaties
plaats in de wijk. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam
worden verschillende cursussen en lezingen gegeven
die specifiek gericht zijn op senioren (Erasmus
Universiteit Rotterdam 2011).
Religieuze organisaties
Veel van de kerken en geloofsgemeenschappen in
de deelgemeente bevinden zich in de wijk KralingenOost. Twee kenmerkende kerkgebouwen zijn de Sint
Lambertuskerk (8) aan de Oostzeedijk Beneden en de
Hoflaankerk (9) op de kruising van de Hoflaan en de
Oudedijk. Naast deze kerkgemeenschappen bevinden
zich nog enkele andere religieuze organisaties in de
wijk.

Veldacademie

Hoflaankerk | bron: Veldacademie

Culturele organisaties, verenigingen en stichtingen
In Kralingen-Oost zijn talrijke culturele initiatieven
te vinden. In de Hoflaankerk worden verschillende
activiteiten aangeboden. Zo worden er regelmatig
concerten georganiseerd door Stichting MUZIKC.
Een keer per week staat de kerk open voor een
koffieochtend waaraan ook regelmatig bewoners
van Verpleeghuis Pniel deelnemen. Kerkgebouw
Pro Rege (10) aan de Oudedijk biedt ruimte aan
verschillende verenigingen zoals Amateur Vereniging
Fotograven Rotterdam en kan men meezingen in
het Kralingse Vrouwenkoor (12) of een cursus volgen
bij het Schrijfatelier Vredehof. (11). Galerie OutSide
(13) aan de Oudedijk organiseert exposities in de
galerie. Een uitgebreid overzicht is te vinden op de
website van de culturele kaart van Rotterdam (www.
culturelekaartrotterdam.nl).

Pro Rege | bron: Veldacademie
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6.5 ZORG EN SERVICE
(Voor de inventarisatie van Kralingen-Oost is een deel
van Struisenburg meegenomen)
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: voorzieningen eerstelijnszorg,
apotheken, maatschappelijke ondersteuning, winkels
dagelijkse behoefte, horeca en een selectie aan
bedrijven.

LEGENDA:
(1)
Huisartsencentrum Kralingen
(2)
Apotheek Rozenburg
(3)
Verpleeghuis Pniël
(4)
Winkelgebied Kortekade
(5)
Winkelgebied Lusthofstraat
(6)
Postkantoor, Supermarkt Ypenburg
(7)
Winkelgebied Oostzeedijk beneden

Kaart | Veldacademie
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Zorg en service
Zorgvoorzieningen
De meeste zorgvoorzieningen in de wijk bevinden
zich in het gebied dat grenst aan Kralingen-West.
In de Avenue Concordia, de Voorschoterlaan
en de daartussen gelegen straten zijn veel
zorgaanbieders te vinden met een praktijk aan huis.
De meest voorkomende zorgaanbieders zijn hier
huisartsen, tandartsen, manueel therapeuten of
fysiotherapeuten. Veel fysiotherapeuten leggen
huisbezoeken af waardoor ouderen ook in de
thuissituatie specialistische zorg kunnen ontvangen.
Aan de Oudedijk bevindt zich Huisartsencentrum
Kralingen (1) waar zes huisartsen werkzaam zijn. In
hetzelfde centrum bevindt zich apotheek Rozenburg
(2). De apotheek beschikt over een bezorgservice. Aan
de Oudedijk bevindt zich ook het verpeelhuis Pniël (3)
waar verschillende zorgverleners gevestigd zijn. Het
verpleeghuis beschikt ook over een tandartspraktijk
en verzorgt dagactiviteiten voor dementerende
ouderen. In Pniël kan men ook revalideren na
ziekenhuisopname. Naast het verpleeghuis ligt
Palliatief Centrum de Regenboog.

Kortekade | bron: Veldacademie

Winkelcluster Lusthofstraat (5)
Met betrekking tot dagelijkse behoeften bevinden
zich diverse voorzieningen op de Lusthofstraat. Er
zijn hier verschillende delicatessenwinkels aanwezig,
een bakker, slager en kaashandel. Ook bevinden
zich hier enkele kleding- en schoenenwinkels. Sinds
kort hebben enkele horecaondernemers zich in dit
winkelgebied gevestigd, waaronder een lunchroom.
Daarnaast zijn er in de Lusthofstraat ook een drogist
en bloemist gevestigd. In dit deel van de wijk
bevinden zich ook een aantal andere voorzieningen
zoals een kleine supermarkt en een postkantoor (6)
aan de Avenue Concordia. In het postkantoor is een
overdekt geldopnamepunt aanwezig.

Paliatief centrum de Regenboog | bron: Veldacademie

Winkelcluster Oudedijk / Kortekade (4)
In het voorzieningencluster dat is gelegen rondom de
Oudedijk is een mix aanwezig van zorgvoorzieningen
en aanbieders die van dagelijkse producten. Aan het
begin van de Oudedijk zijn voornamelijk financieel
diensterverleners gevestigd, zoals makelaars, hypotheek
verstrekkers en notarissen. Aan de Kortekade bevinden
zich een aantal horecazaken en kledingwinkels.
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Lusthofstraat | bron: Veldacademie
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Winkelcluster Oostzeedijk (7)
Aan de Oostzeedijk bevinden zich diverse
faciliteiten die voor ouderen interessant zijn, zoals
een tweedehandse winkel, een orthopeed, een
bloemenwinkel en verschillende dienstverleners.

Oostzeedijk Beneden | bron: Veldacademie

Lusthofstraat | bron: Veldacademie

Postkantoor | bron: Veldacademie
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6.6 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.

4

LEGENDA:
(1)
Albert Heijn Oudedijk
(2)
Huisartsencentrum Kralingen
(3)
Metrostation Voorschoterlaan
(4)
Metrostation Kralingse Zoom
(5)
Verzorgingsthuis Pniël
(6)
Termaathuis
(7)
Hoflaan
(8)
Hoflaankerk
(9)
Lusthofstraat
(10)
Arboretum Trompenburg
(11)
Golfclub Kralingse Bos

Kaart | Veldacademie
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De resultaten van de interviews1 afgenomen bij
bewoners in Kralingen-Oost, zijn op hoofdlijnen
samengevat. De uitkomsten zijn gerangschikt op
basis van de vijf meest genoemde onderwerpen
per thema. Aan de respondenten is gevraagd wat
zij nodig achten om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen. De vraag is
uitgezet naar de thema’s wonen, wijk, zorg en
service. Eerst hebben deelnemers rond om deze
thema’s foto’s gemaakt. Aansluitend werden de
bewoners uitgebreid geïnterviewd, de gemaakte
foto’s dienden als visuele prikkel om verder
door te vragen. Daarnaast is met de deelnemers
gesproken over hun dagelijkse bezigheden.

desnoods de tuin betegelen, in de woonkamer op
de benedenverdieping slapen en de keuken ook als
badkamer gebruiken. Volgens de respondent zijn
er in de buurt geen goede alternatieven om te gaan
wonen.
“De trap is voor mij een goede gymnastiek. Als het
moet dan zou ik mijn billen naar boven gaan.”
Wanneer koopwoningen in deze wijk aangepast
moeten worden om te voldoen aan de woonwensen
wordt dit gedaan door de bewoners zelf. Zij zijn
vaak financieel onafhankelijk en zien graag dat
aanpassingen goed en snel gebeuren.

Woning
Geschikte huisvesting in de wijk
“Ik woon beneden, in een vrij groot huis. Beneden
heb je de woonkamer, toilet en de keuken. Boven ga
je de trap op en heb je 3 slaapkamers, de douche en
ook een toilet. Verder heb ik ook een tuin. Ik woonde
vroeger met mijn man, maar hij is 21 jaar geleden
overleden, dus ik bleef gewoon hier wonen.”
In Kralingen-Oost hechten bewoners veel waarde
aan een drempelvrije toegang tot de woning. De
respondenten die in een aangepaste woning of in een
wooncomplex met een lift wonen zijn zeer tevreden
over hun woonsituatie. Niet in elke lifthal bevindt zich
een bankje, dat zou men wel handig vinden. Vaak
moet men op Vervoer op Maat of een taxi wachten.
Vooral de respondenten uit het Termaathuis zijn
enthousiast, zowel met de individuele woning alsook
met de overige voorzieningen en de sfeer in het
huis. Een klein minpunt is wel dat er geen huisdieren
mogen worden gehouden.
De meeste respondenten hebben moeite
met trapplopen. Ook het sjouwen van zware
boodschappen op de trap is zeer moiezaam.
Bewoners die in een huurwoning wonen die men
via een trap moet bereiken weten niet hoe lang ze
dit nog kunnen blijven doen. Zij maken zich zorgen
over de toekomst. Dit leidt echter niet direct tot
actie. Men erkent het belang wel, maar ziet niet hoe
de woonsituatie veranderd kan worden. De ligging
of de grootte van de woning bevalt soms zo goed
dat bewoners bereid zijn grote concessies te doen
om niet te moeten verhuizen. Een respondent wil
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Lift in woongebouw Oostmolensteyn | bron: bewoner

Buitenruimte en uitzicht
Een eigen buitenruimte bij de woning is voor de meeste
bewoners een belangrijk criterium. Aangezien de
respondenten veel tijd thuis doorbrengen vinden zij
het prettig om op het balkon of in de tuin te zitten en
van de buitenlucht en de zon te genieten. Voortuintjes
en gemeenschappelijke tuinen dragen ook bij aan het
welbevinden van de bewoners. Sommige respondenten
vinden het leuk om te tuinieren, anderen geven aan dat
ze zich door de aanwezigheid van een tuin of voortuin
thuis voelen. Opvallend is dat in een groot deel van
de woningen de drempel naar het balkon vrij hoog
1.

In Kralingen-Oost hebben 19 respondenten meegewerkt
aan het VPM onderzoek. De deelnemers zijn allen 68 jaar of
ouder. Drie respondenten zijn van Marokkaanse afkomst,
alle andere respondenten zijn Nederlands, negen hebben
een mobiliteitsbeperking. Zes respondenten wonen in
het Termaathuis aan de ’s Gravenwetering, de overige
deelnemers wonen verspreid over de wijk. Het merendeel
van de respondenten woont zelfstandig in een woning of
huis dat niet specifiek is ingericht voor senioren. Daarnaast
heeft een aantal gesprekken met verschillende focusgroepen
plaats gevonden. Een overzicht van de respondenten en
focusgroepen is te vinden in de bijlage.
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is, waardoor het betreden van het balkon soms
als lastig wordt ervaren. Dit is ook het geval in het
seniorencomplex Termaathuis.

buren bij aan een goede sfeer in het gebouw. Vooral
bij bewoners uit het Teermaathuis komt dit vaker ter
sprake. Ze hebben over het algemeen goed contact
met buren en ondernemen ook samen activiteiten.
Een respondent noemt de sfeer in het complex
‘vrolijk’. Maar ook andere bewoners van KralingenOost vertellen dat ze het fijn vinden om af en toe met
buren koffie te drinken. Het derde punt zijn duidelijke
huisregels.

Balkon Termaathuis | bron: bewoner

Aangepaste badkamer
Het derde onderwerp dat vaak ter sprake komt is
een aangepaste badkamer. Zoals in de andere wijken
hebben de meeste bewoners moeite met het lang
blijven staan en opstaan, twee respondenten hebben
een rolstoel. Ook is men bang op een natte vloer uit te
glijden. Een ruime badkamer, waar men ook met een
rollator of een rolstoel goed kan manoeuvreren heeft
bij veel ouderen de voorkeur. Ook handgrepen en een
douchezitje worden belangrijk geacht, evenals een
verhoogd toilet.

Tuin Termaathuis | bron: bewoner

Oppervlakte van de woning
Meerdere respondenten noemen de oppervlakte van
de woning als belangrijk punt. Men vindt het prettig
om veel ruimte te hebben. Sommige bewoners
krijgen vaak bezoek van vrienden en familie of passen
regelmatig op de kleinkinderen. Een grotere woning
is dan handig. De grootte van de woning wordt ook
vaker als reden genoemd om niet te willen verhuizen,
seniorenwoningen zijn meestal kleiner van oppervlak.
Sfeer in het huis
Een prettige of goede sfeer draagt volgens meerderde
bewoners bij aan het woongenot. Er worden drie
aspecten genoemd die bijdragen aan een goede
sfeer. Ten eerste is dat een verzorgde inrichting van
het gebouw. Ten tweede draagt goed contact met de
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Wijk
De stoep
De woonomgeving wordt door de bewoners van
de wijk Kralingen-Oost als zeer positief ervaren. Het
historische karakter van de wijk heeft echter ook zijn
nadelen, zoals de karakteristieke wegen die bestraat
zijn met klinkers. Deze klinkers liggen vaak ongelijk
en veel ouderen hebben moeite om zich op ongelijke
stoepen te bewegen. Vooral als men ook nog een
helling af moet lopen zoals op de Honingerdijk.
Een ander aandachtspunt zijn de smalle stoepen
in de wijk, dit merken bijna alle respondenten op.
Op sommige plekken ontbreken stoepen helemaal.
Bewoners met een rolstoel moeten dan over de
straat rijden en vinden dat erg gevaarlijk. Ook zijn
er volgens deze bewoners te weinig op- en afritten.
Daarnaast zijn losliggende tegels en gaten in de weg
een grote ergernis.

Ongelijke bestrating | bron: bewoner

Smale stoep ‘s-Gravenweg | bron: bewoner

Groen in de wijk en recreatie
“Ik golf. Ik loop wanneer het droog is graag op de
golfbaan. Soms zit ik er elke dag. Dat is gewoon
verrukkelijk. Het is een prachtige golfbaan en vlak
naast het Kralingse Bos.”
Alle bewoners zijn enthousiast over de
recreatiegebieden in de wijk en vinden het belangrijk
om natuur in de buurt te hebben. Men maakt veel
gebruik van het Kralingse Bos om te wandelen en te
fietsen. Er is veel te zien en ook de cafés langs de plas
worden door enkele bewoners bezocht. Sommige
respondenten gaan vaak naar de golfbaan. Daarnaast
zijn het park Ypenhof en het Arboretum Trompenburg
geliefd. Ook de kleinere groengebieden worden
gewaardeerd. Een respondent maakt bijna dagelijks
een wandeling langs een klein bosje bij de Laan van
Nooitgedacht. Het is er volgens haar prachtig en het

Verkeersveiligheid
Het tweede onderwerp dat vaak ter sprake komt is
het gebrek aan veilige oversteekplaatsen. Er zijn drie
grote straten in de wijk (Oudedijk / ‘s-Gravenweg,
Oostzeedijk, Burgemeester Oudlaan) waar veel
verschillende verkeersstromen samenkomen, zoals
voetganger, fietser, auto en tram. De verkeerssituatie
is zeer onoverzichtelijk en vooral bewoners die slecht
ter been zijn of een beperkt zicht hebben voelen zich
onveilig. De bewoners geven aan dat er op de Oudedijk
hard wordt gereden en dat oversteekplaatsen niet
goed zichtbaar zijn voor de automobilisten. Als
het heeft geregend zijn de tramrails glad wat het
oversteken nog gevaarlijker maakt.
Kralingse Plas | bron: bewoner
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lijkt net op de Veluwe.
Veel bewoners geven aan gedurende een wandeling
behoefte te hebben aan een rustplek. Zeer veel
respondenten klagen over te weinig bankjes in de
wijk. Dit is vooral een probleem langs de dagelijkse
route naar de winkels. Veel ouderen kunnen geen
gebruik maken van de tramlijn 7 omwille van de hoge
instap en moeten daarom lopen om boodschappen te

Termaathuis is er weinig parkeergelegenheid voor
bewoners. Veel parkeerplaatsen worden gebruikt door
studenten die aan de Erasmus Universiteit studeren
en niet betaald willen parkeren op het parkeerterrein
van de universiteit. Dit heeft als gevolg dat bewoners
vaak de auto niet in de buurt van hun huis kunnen
parkeren.
“ We hebben hier in de buurt hele smalle straten en
weinig parkeer plaatsen. Als er een bezoekje komt of
dergelijke is het met betaald parkeren. Dit vind ik niet
erg fijn.”

Niet toegankelijk bankje | bron: bewoner

doen. Vaak moeten ze tussendoor even uitrusten.
Sfeer in de wijk
“Mensen in deze wijk zijn erg verschillend. Je ziet
blanke en donkere mensen in verschillende leeftijden.
Ik rij graag een stukje rond om te kijken of er nog iets
te zien is.”
De gezellige sfeer in de wijk wordt door bijna alle
respondenten genoemd. Men vindt het een fijne
en veilige wijk, veel respondenten komen dagelijks
bekenden tegen, ‘iedereen kent iedereen’. De
diversiteit van de bevolking wordt op prijs gesteld,
er leven verschillende culturen en mensen van
verschillende leeftijden. Dit zorgt voor een levendig
straatbeeld.

Tramlijn 7 | bron: bewoner

Zorgdiensten
Goede bereikbaarheid huisarts en zorgdiensten
Alle respondenten zijn tevreden over de
zorgvoorzieningen in de wijk. Veel oudere bewoners
geven aan vaak naar de huisarts te gaan. Daarom
vinden zij het belangrijk dat de huisartsenpraktijk in
de buurt en goed toegankelijk is.

Parkeren en openbaar vervoer
“Het is fijn dat het openbaarvervoer op loopafstand
is, wanneer je de tram voor de deur net gemist
hebt kun je binnen 10 minuten naar metrostation
Voorschotenlaan of Kralingse Zoom lopen.”
Een verbeterpunt is volgens een aantal respondenten
de parkeersituatie. Er zijn te weinig parkeerplaatsen,
vooral voor mindervaliden. Ook in de buurt van het
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Parkeren | bron: bewoner
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De
meeste
respondenten
bezoeken
het
huisartsencentrum Kralingen, dat gesitueerd is aan
de Oudedijk. Een minpunt aan dit huisartsencentrum
is dat het minder goed toegankelijk is voor bewoners
met een rollstoel of scootmobiel. De hellingbaan die
toegang geeft tot de entree van het huisartsencentrum
is volgens de respondenten smal waardoor het lastig
is om te manoeuvreren.

pas in de avond naar huis. Zoals jullie begrijpen ben
ik ook te oud om iets te doen.”
Zoals in de andere wijken is onder de respondenten
in Kralingen–Oost ook een aantal mensen die voor
een zieke of gehandicapte partner zorgt. Zonder deze
hulp zou de partner naar een verpleeghuis moeten
verhuizen. De verzorgende partners ondervinden in
veel gevallen al een beperking en men is bevreesd
dat men de zorg op een dag niet meer zelfstandig kan
verlenen. Een verpleeghuis waarin ook de gezondere
partner kan wonen zou dan een oplossing zijn. Deze
kan dan nog steeds een deel van de zorg op zich
nemen maar krijgt de ondersteuning die nodig is.
“Gelukkig kunnen mijn man en ik alles nog samen,
wat ik niet kan doet hij en andersom. Maar stel dat we
dadelijk beide niet meer kunnen bukken en dus niet
meer goed schoon kunnen maken, dan hebben we
wel een schoonmaakster nodig”.

Stoep huisarts | bron: bewoner

“Stel dat je niet meer zelfstandig zou kunnen
functioneren dan zou het wel heel prettig zijn om hier
in de buurt een plekje te kunnen krijgen. Het lijkt me
afschuwelijk als je in een totaal vreemde omgeving
moet gaan wonen. Er zijn hier wel verpleeghuizen
maar ik moet eerlijk zijn dat ik me er nog niet heel erg
in heb verdiept.”

Thuiszorg
Hoewel er op dit moment nog geen respondenten
gebruik maken van thuiszorg noemen de meeste
bewoners de mogelijkheid om thuiszorg te ontvangen
als belangrijke zorgdienst om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Men kan zich goed voorstellen
deze vorm van zorg in de toekomst zelf nodig te
hebben.

Clustering, bezorgservice apotheek
Sommige respondenten hebben veel medicijnen
nodig en vinden het positief wanneer de huisarts en de
apotheek dicht bij elkaar liggen. Ook de bezorgdienst
van de apotheek wordt door alle respondenten als
zeer positief ervaren.
Fysiotherapie aan huis
Een groot deel van de respondenten maakt gebruik
van de fysiotherapeut. Een zeer positief punt is het feit
dat fysiotherapeuten ook aan huis komen.

Thuiszorg | bron: bewoner

Service
Zorg voor partners, ondersteuning mantelzorgers
“ Ik ben al bijna 70 en heb geen tijd om iets bijzonders
te doen. Mijn vrouw verblijft in een zorgcentrum. Elke
ochtend ga ik om 9 uur uit huis om mijn vrouw te
bezoeken. Ik blijf de hele dag bij mijn vrouw en kom
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Winkels dagelijkse goederen en diversiteit
“De Lusthofstraat heb ik als heerlijke winkelstraat
met de slager, de bakker en de groenteboer. Ik ga
vaak met de auto daar naartoe.”
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Omdat bezorgkosten heel hoog kunnen zijn pleiten
meerderde bewoners voor een speciaal seniorentarief.
Veel bewoners van het Termaathuis vinden het prettig
dat er een aantal winkeliers producten in het complex
aanbiedt. Zo komt er elke week een bloemist en een
kaasboer. Af en toe is er een boekenbazaar en een
kledingmarkt.
Vervoer op Maat

Supermarkt Ypenburg | bron: bewoner

Bewoners van Kralingen-Oost doen meermaals
in de week boodschappen. Alle respondenten
hechten grote waarde aan een divers en kwalitatief
goed winkelaanbod in de buurt. De Lusthofstraat is
zeer geliefd een volgens de respondenten prettig
winkelgebied. De stoepen vrij echter smal en worden
regelmatig versperd door fietsen en reclameborden
van winkeliers. Sommige bewoners hebben nog
een auto en gebruiken deze regelmatig, vooral bij
het doen van boodschappen. Daarom is een goede
parkeergelegenheid in de buurt van winkels ook van
belang.

Vervoer op Maat is een zeer belangrijke service voor
veel ouderen. Meerdere respondenten geven aan hier
regelmatig gebruik van te maken. Een respondent
stelt zelfs dat ze nergens meer zou komen zonder
deze dienst. Wel moeten ze vaker op de bus wachten
en zouden daarom graag een bankje bij de ingang
van hun woongebouw willen hebben.

“Ik heb graag mijn winkels voor dagelijks gebruik in
de buurt maar andere dingen daar ga ik wel verder
voor zoals naar de stad.”
Bezorgservice, verkoop aan huis

Vervoer op Maat | bron: bewoner

Veel respondenten geven aan dat ze zware
boodschappen niet meer kunnen dragen. Speciale
winkels bijvoorbeeld een bloemenwinkel liggen soms
op te grote afstand. Een bezorgservice voor zware
boodschappen zou daarom handig zijn.

Schoonmaak en klussendienst
Omdat veel ouderen moeite hebben met bukken,
lang staan, en tillen is een schoonmaakservice
onontbeerlijk. Sommige ouderen stellen dit zo uit.
Vaak helpen ook de kinderen met het schoonmaken,
de was of het uitvoeren van kleine klusjes in huis.
Sommige respondenten hebben geen kinderen of
de kinderen wonen ver weg. In dit geval is het handig
als er een klussendienst in de wijk zou zijn waar
buurtbewoners klussen kunnen aanbieden, of tegen
betaling of natura.
Veilig pinnen

Bloemenmarkt Termaathuis | bron: bewoner
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Een veilig geldopnamepunt in de buurt wordt vooral
door de bewoners van het Termaathuis gemist.
Een geldopnamepunt wordt door bewoners veilig
bevonden wanneer de pinautomaat zich in een
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gebouw bevindt en er enige vorm van toezicht is.
Sociale controle hierbij is belangrijk. Men wil niet lange
afstanden met veel contact geld op zak afleggen.

Netwerken en activiteiten
Om specifieke informatie te verzamelen over
vrijetijdsbesteding onder senioren is aanvullend op
de interviews een vragenlijst afgenomen onder 92
respondenten uit de verschillende wijken. Onder de
respondenten waren er 61 vrouwen en 31 mannen.
De gemiddelde leeftijd bedroeg 72 jaar.

Bank en brievenbus | bron: bewoner

Persoonlijke dienstverlening
Vooral veel vrouwelijke respondenten geven aan vaak
naar de kapper te gaan. Sommige kappers komen ook
aan huis en dat wordt op prijs gesteld. Wanneer dit
niet het geval is bevindt zich de kapper idealiter op
geringe afstand van de woning. Hetzelfde geldt voor
een pedicure of manicure. Belangrijker dan de afstand
is echter de persoonlijke relatie die de bewoners met
de dienstverlener hebben opgebouwd. Men kiest niet
opeens voor een andere kapper als men al jaren naar
een bepaald adres gaat. Desnoods neemt men toch
langere afstanden voor lief.
“Hier laat ik mijn permanent doen. Ver van mijn huis
he? Dat stuk loop ik dus één keer in de week. Soms
neem ik dan wel eens de tram, maar dat ligt er aan
om ik nog boodschapjes moet doen. Ik zou wel graag
een kapper hebben die aan huis komt, maar Fenny
doet al zo lang mijn haar, dat ik echt niet naar een
ander ga hoor”.

Hoflaankerk, concerten en koffieochtenden | bron: bewoner

In Kralingen-Oost nemen meer dan de helft van
de respondenten regelmatig aan activiteiten deel.
Opvallend is dat er meer bewoners activiteiten thuis
uitoefenen dan in andere wijken. Activiteiten die
worden bezocht vinden voornamelijk plaats in Pniel
, De Nieuwe Plantage en het Termaathuis. Senioren
in Kralingen-Oost hebben vaak nog een druk
(sociaal) leven door bijvoorbeeld het lidmaatschap
van verschillende verenigingen, vrijwilligerswerk,
oppassen op kleinkinderen en het ondernemen
van uitstapjes en reizen. Veel respondenten gaan
wandelen en fietsen om te recreëren. Ook bezoeken
meerder respondenten vaker de plaatselijke horeca
om te eten of koffie te drinken. Dit geldt vooral voor
mannen. Zoals in de ander wijken krijgen de senioren
in Kralingen-Oost ook nog veel bezoek van familie. Er
zijn bewoners die geen kinderen hebben of waar de
familie veer weg woont. Deze respondenten weten
soms niet goed wie ze moeten inschakelen als er iets
gebeurt.
“Ik heb geen kinderen. Mijn sociale netwerk is heel
belangrijk voor me. Je denkt er wel over na dat
wanneer je ouder wordt, en je vraagt je dan af wie
zou ik in gaan schakelen als er echt wat met me
gebeurt?”

Kapper | bron: bewoner
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Verbeterpunten bewoners
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.
Over het algemeen zijn alle bewoners zeer tevreden
met het voorzieningenniveau van Kralingen-Oost.
Er is voldoende variatie aan winkels en ook de zorg
is volgens de respondenten goed geregeld. De
bewoners zijn bijzonder positief over de groene
recreatiegebieden in de wijk en stellen vooral
de nabijheid van het Kralingse Bos zeer op prijs.
Daarentegen hebben de bewoners kritiek op de
toegankelijkheid van de openbare ruimte, met name
de smalle stoepen. De meest genoemde voorbeelden
zijn hier weergegeven.

Honingerdijk | bron: bewoner

de Burgemeester Oudlaan is alleen een fietspad
aangelegd. Wil man de oversteekplaats aan de
kruising met de ‘s-Garvenweg gebruiken moet men
eerst op een relatief smalle stoep langs de tramhalte
manoeuvreren. Ter hoogte van de tramhalte wordt
de stoep nog smaller door een aantal borden en
papierbakken, zodat bewoners met een scootmobiel
of rollator maar zeer moeilijk kunnen passeren.

Oversteken Honingerdijk, richting Oostzeedijk Beneden
In de Oostmaaslaan bevinden zich veel
appartementen waar senioren wonen. Om lopend de
Lusthofstraat te bereiken moeten deze bewoners de
Honingerdijk oversteken en bij het Arboretum de dijk
afdalen richting Oostzeedijk Beneden. Dit is de enige
mogelijkheid om de Oostzeedijk Beneden te bereiken
zonder trap te hoeven lopen. De bestrating bestaat
uit zogenoemde ‘kinderkopjes’ die bij slecht weer zeer
glad kunnen zijn. Er is geen stoep en aan de zijkanten
van de straat staan geparkeerde auto’s. De bewoners
zien zich genoodzaakt midden op de straat te lopen.
Ook respondenten die nog geen loopbeperking
hebben vinden deze situatie erg gevaarlijk en durven
er in de winter niet overheen te lopen.

Oversteken ‘s-Gravenweg richting Thijs van Zeventerstraat

Oversteken Burgermeester Oudlaan richting
Groene Wetering
Honingerdijk | bron: bewoner

Wil men vanuit het Termaathuis naar de winkels in
de Lusthofstraat dan loopt de kortste en mooiste
route langs de Groene Wetering. Het oversteken van
de Burgemeester Oudlaan vanuit ‘s-Gravenwetering
is echter lastig voor de bewoners. Er bevindt zich
geen oversteekplaats en aan de westelijke kant van
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Bewoners van het Termaathuis gebruiken vaak de
Thijs van Zeventerstraat of de Laan van Nooitgedacht
om het Kralingse Bos te bereiken. Ter hoogte van
de Thijs van Zeventerstraat bevindt zich alleen
een oversteekplaats voor fietsers. Wil men lopend
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oversteken moet men eerst via het zebrapad de
Burgemeester Oudlaan oversteken, vervolgens
moet men de ’s Gravenweg oversteken en een stukje
lopen tot de Thijs van Zeventerstraat. Op dit stuk
is geen stoep aangelegd, alleen een fietspad. Voor
voetgangers is dit stuk zeer lastig en gevaarlijk.
Stoep voor Huisartsencentrum Kralingen
Meerderde bewoners geven aan dat de stoep voor het
huisartsencentrum Kralingen aan de Oudedijk te smal
is. Bewoners met een scootmobiel, rollator of een
rolstoel kunnen moeilijk naar binnen lopen of rijden
en zouden graag willen dat de stoep breder wordt
gemaakt.

ter beschikking hebben zijn ook nog goed ter been.
Echter zorgt de naastgelegen Erasmus Universiteit
voor parkeeroverlast. Veel van de studenten die met
de auto komen parkeren het liefst in de buurt van de
universiteit waar parkeren gratis is, in tegenstelling
tot het parkeren op het terrein van de universiteit.
Het gevolg is dat de bewoners hun auto niet meer
kunnen parkeren en vaak een grote afstand moeten
afleggen om naar huis te komen. Dit is vooral moeilijk
met boodschappen.

Stoep voor Huisartsencentrum Oudedijk | bron: veldacademie

Oversteekpunt ‘s-Gravenweg | bron: bewoner

Bankjes langs belangrijke routes
Afstanden naar de dagelijkse voorzieningen
worden vaak lopend afgelegd. Ouderen met een
mobiliteitsbeperking hebben de behoefte om
regelmatig uit te rusten. Daarom zouden ze het op
prijs stellen als er meer bankjes in de wijk waren.
Bankjes zijn vooral gewenst rond de winkelcluster
met dagelijkse voorzieningen aan de Oudedijk en
de Lusthofstraat, maar ook voor seniorencomplexen
zodat men op Vervoer op Maat of de taxi kan wachten.
Parkeren Termaathuis
In het Termaathuis zelf zijn niet voor alle bewoners
parkeerplaatsen aanwezig. Bewoners zien zich daarom
genoodzaakt om hun auto in de wijk te parkeren. Dit
is geen probleem, veel van de bewoners die een auto
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6.7 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.

LEGENDA:
(1)
Cluster Voorschoterlaan
(2)
Cluster Lusthofstraat
(3)
Cluster Oudedijk
(4)
Cluster Arboretum Trompenburg
(5)
Cluster Erasmus Universiteit Rotterdam

Kaart | Veldacademie
Zie bijlage I voor uitgebreide legenda en bronnen.
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Pniël Oudedijk | bron: Veldacademie

Albert Heijn Oudedijk | bron: Veldacademie

Lusthofstraat | bron: Veldacademie

Oudedijk | bron: Veldacademie
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Ankerpunten
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 Voorschoterlaan / Oudedijk (1)
De Voorschoterlaan is een belangrijke verbindingsweg
in Kralingen-Oost. De laan verbindt de Oudedijk
aan de Beneden Oostzeedijk en de daartussen
gelegen straten, waaronder de Lusthofstraat. Aan
de Voorschoterlaan zijn verschillende voorzieningen
gevestigd waar bewoners van Kralingen-Oost
gebruik van maken, zoals winkels, zorgaanbieders
en vervoersmogelijkheden. Zo is er een kleine
supermarkt gevestigd voor dagelijkse producten.
Op de hoek van de Voorschoterlaan bevindt zich
een huisartsencentrum en een apotheek, die door
zeer veel bewoners van de wijk bezocht worden.
Aan deze doorgangsweg bevinden zich ook andere
zorgaanbieders zoals huisartsen, tandartsen en
fysiotherapeuten. Tot slot bevinden er zich twee
openbaar vervoershaltes: één van de metro en één
van de tram. Het ankerpunt is met het openbaar
vervoer goed bereikbaar.

Supermarkt Voorschoterlaan | bron: Veldacademie

twee bankfilialen en enkele horecaondernemingen.
De drogist in de straat vervult een belangrijke functie
aangezien dit de enige drogist in zowel KralingenWest als Kralingen-Oost is. Respondenten geven aan
dat zij graag in de Lusthofstraat komen om op een
bankje te zitten en te genieten van de bedrijvigheid.
Bewoners omschrijven de straat als ‘echt Kralingen’ en
waarderen het persoonlijke contact met de winkeliers.

Cluster Lusthofstraat (2)
Oudedijk | bron: Veldacademie

De Lusthofstraat doorkruist Kralingen-Oost en
Kralingen-West. Bewoners kunnen hier terecht voor
dagelijkse boodschappen maar ook om elkaar te
ontmoeten. In de straat bevinden zich een groot aantal
gespecialiseerde winkels voor dagelijkse goederen,
zoals een slager, twee bakkers, twee groenteboeren
en een kaasboer. Daarnaast zijn er enkele
specialistische winkels zoals een opticien, een kapper,
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Oudedijk, KortekadeI | bron: Veldacademie

Arborethum | bron: Veldacademie

Arborethum | bron: Veldacademie

Cafe Erasmus Universiteit | bron: Veldacademie
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Cluster Oudedijk (3)
Net buiten de grens van Kralingen-Oost bevindt
zich het winkelcluster Oudedijk dat door bewoners
veel bezocht wordt. De meest belangrijke winkel is
de Albert Heijn. Aan het plein waar de Albert Heijn
is gevestigd zitten verschillende winkels zoals een
viswinkel, slijterij en bloemenwinkel. Op de eerste
verdieping is een sportschool gevestigd. Aan de
Oudedijk zijn nog een aantal winkels voor retail en
er is een opticien en een apotheek. In deze cluster
bevindt zich ook een groot kindercentrum. .

Kruispunt HoningerdijkI | bron: Veldacademie

zijn er een boekwinkel en een kapper. Bewoners
maken minimaal gebruik van de campus, terwijl deze
wel openbaar is en dus ook door bewoners van de
wijk gebruikt kan worden.

Bloemenwinkel | bron: Veldacademie

Cluster Arboretum Trompenburg (4)
Het Arboretum is gelegen aan de Honingerdijk. In
de nabije omgeving is een speeltuinvereniging,
verschillende restaurants en sportpark Woudenstein
te vinden. Verschillende bewoners geven aan het
Arboretum te bezoeken voor een wandeling. In het
arboretum is een theehuis gevestigd. Veel bewoners
van de Oostmaaslaan en De Esch passeren dit
ankerpunt om weg naar de Lusthofstraat.

Bouwplannen campus EUR | bron: Veldacademie

Erasmus Universiteit (5)
Het laatste ankerpunt in de wijk is het cluster Erasmus
Universiteit. Dit ankerpunt is niet naar voren gekomen
in de gesprekken met bewoners, de plek heeft echter
wel veel potentie om een belangrijke functie te
vervullen voor de ouderen in Kralingen-Oost. De
campus heeft verschillende voorzieningen. Zo zijn er
horecagelegenheden, is er een leeskabinet en zijn er
verschillende geldopnamepunten aanwezig. Tevens
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6.8 WOONVOORZIENINGEN EN
ANKERPUNTEN
(Voor de inventarisatie van Kralingen-West is een deel
van Struisenburg meegenomen)
Woonvoorzieningen
voor
senioren
zijn
gecombineerd met ankerpunten. Daarnaast zijn
de woonplaatsen van bewoners 65 jaar en ouder
geconcentreerd op de kaart weergegeven (bron:
GBA Rotterdam 2011).
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.

LEGENDA:
(1)
Voorschoterlaan
(2)
Lusthofstraat
(3)
Oudedijk
(4)
Arboretum Trompenburg
(5)
Erasmus Universiteit Rotterdam

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

Leeftijdsopbouw 2011 | bron: COS (GBA)

Etniciteit 2011 | bron: COS (GBA)

Inkomen per huishouden 2008 | bron: COS 2011 (CBS)

Eigendom 2011 | bron: COS (WBOB)

Woningtype 2011 | bron: COS (WBOB)

152 Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk

Veldacademie

DE ESCH
7.1 INTRODUCTIE
Bewoners
De Esch telt in 2011 4.389 inwoners en is daarmee
qua inwoners de kleinste wijk in de deelgemeente.
Een derde van de inwoners is 55 jaar of ouder, dat is
meer dan het Rotterdams gemiddelde. Het grootste
deel van de bevolking is van autochtone afkomst en
46% van alle huishoudens heeft een laag inkomen.
Opvallend is dat één op de vier inwoners een hoge
bloeddruk heeft, het dubbele van de omliggende
wijken. In De Esch geeft 18,3% van de inwoners aan
depressief te zijn en hebben 54% een matig of hoog
risico op depressie. De helft van de bewoners geeft aan
zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. Opvallend
is het hoge percentage bewoners dat mantelzorg
verleent (16,2%). Dat is meer dan twee keer zo veel als
in de andere wijken en 6% meer dan het gemiddelde
in Rotterdam.

Woningen
In de wijk staan circa 2.600 woningen. Van deze
woningen bestaat ongeveer 53% uit sociale huur en
28% van de woningen is particuliere huur. De overige
19% van de woningen is in particulier eigendom. De
sociale huurwoningen liggen voornamelijk in het
midden van de wijk. Hieraan grenzen koopwoningen
en duurdere huurwoningen. Het grootste deel van de
koopwoningen ligt in het gebied dat grenst aan de
Oude Plantage.

aansluiten op maaiveldniveau van het park waardoor
het niet gemakkelijk bereikbaar is voor bewoners. 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 het Toepad, een
gebied waar sportverenigingen gevestigd zijn, een
joodse begraafplaats en een volkstuincomplex.
Ook is hier de Van Ghentkazerne. Tot slot is in de
wijk het gebied Polder De Esch te vinden, een klein
natuurgebied dat omsloten wordt door de Nesserdijk
en de Nieuwe Deltadijk.

Leefbaarheid
In de veiligheidsindex scoort De Esch de afgelopen
jaren ruim een punt boven het Rotterdamse
gemiddelde. Met een 8,3 valt de wijk daarmee in de
categorie veilig. Wel wordt er door de bewoners meer
drugsoverlast ervaren. Diefstal, geweld en overlast
nemen het afgelopen jaar af, waardoor de wijk weer
veiliger is geworden. Op de Sociale Index haalt de
wijk een 6,0 en is daarmee vergelijkbaar met het
Rotterdam gemiddelde. De onderwerpen inkomen en
taalbeheersing zorgen in deze wijk voor problemen.
Samen met de kwetsbare gezondheid zorgt dit voor
de relatief lage score. Zeker wanneer vergeleken wordt
met het opleidingsniveau van de inwoners (7,2). De
wijk scoort goed op de onderwerpen sociale inzet en
sociale en culturele activiteiten. De leefomgeving in
de Esch is het sterkste punt op de index.

Identiteit
In de wijk zijn verschillende gebieden te onderscheiden.
Ten eerste is er het oude DWL-terrein van het
voormalig
Drinkwaterleidingbedrijf
Rotterdam.
Dit terrein bepaald de ruimtelijke structuur van de
bebouwing en de indeling van de buitenruimte in de
wijk. In de tweede plaats is er de Oude Plantage. Het is
het eerste stadspark van de gemeente Rotterdam. Op
dit moment ligt het park vrij afgesloten van de wijk en
andere gebieden in de stad. Er zijn geen gebouwen die
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Bronnen:
dS+V / gemeente Rotterdam, 2009. Ruimtelijke Visie Kralingen-De
Esch 2009.
Ds+V Ruimtelijke Ordening, Bureau Bestemmingsplannen, 2010.
Ontwerp Bestemmingsplan DWL De Esch.
GGD-Rotterdam Rijnmond, 2009. Gezondheidsenquette 2008
- De gezondheid van volwassenen in deelgemeente KralingenCrooswijk.
Gemeente Rotterdam, 2010. Rotterdam Sociaal gemeten 3e
meting Sociale index 2010
Kenniscentrum Directie Veiligheid, 2010. Veiligheidsindex 2010
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7.2 TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN
Geïnventariseerd zijn fysieke plannen die van
invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van
woonservicegebieden.
Commerciële plannen
Infrastructurele plannen
Bouwplannen
Plannen openbare ruimte
Plannen publieke voorzieningenstructuur

Kaart | Veldacademie
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7.3 WONEN EN OPENBAAR
VERVOER
De volgende voorzieningen in De Esch zijn
geïnventariseerd:
Specifieke ouderenwoningen huur
(voor bewoners vanaf 55 jaar)
Geschikte ouderenwoningen huur
(woningen minimaal drempelvrij)
Geschikte ouderenwoningen koop
(appartementen met lift)
Tram- en Busverbindingen
Geschikte koopwoningen zijn geïnventariseerd door
de Veldacademie op basis van observatie of kwamen
in beeld door gesprekken met bewoners. Geschikte
huurwoningen en specifieke ouderenwoningen
zijn aangeleverd door de woningbouwcorporaties.
Specifieke woningen worden vaak geclusterd
aangeboden in zogenoemde seniorencomplexen,
55+flats of serviceflats. Sommige van deze
wooncomplexen hebben aanvullende faciliteiten
zoals een gemeenschappelijke ruimte of tuin en
een huismeester, deze zijn weergeven op de kaart.
In een aantal complexen organiseren actieve
bewonerscommissies regelmatig activiteiten. Veel
ouderen wonen ook nog zelfstandig in niet (of
minder) geschikte woningen verspreid over de wijk.
Het daadwerkelijke aantal van deze groep is niet
onderdeel van deze inventarisatie.
Het aantal aangepaste woningen voor jongere
bewoners met een fysieke beperking is onvoldoende
in beeld. Aanpassingen voor deze doelgroep worden
vaak individueel uitgevoerd en zijn op dit moment
nog niet centraal geïnventariseerd.

Kaart | Veldacademie
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Wonen
Seniorencomplexen
In de wijk bevinden zich twee seniorencomplexen: de
DWL Waterbassins III Blok I en Serviceflat Mazesteyn.
In het DWL Waterbassins blok bevinden zich 49
woningen. Deze zijn in 2008 opgeknapt waardoor de
uitstraling goed is. De flat bestaat uit vier etages en per
etage zijn er twee stallingsplaatsen voor scootmobiels.
In de flat zijn verder geen 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 deze woningen is bijna 65% van de
bewoners alleenstaand, de overige bewoners zijn nog
gehuwd en bewonen gezamenlijk de woning.

waar veel ouderen wonen. Tevens wonen er relatief
veel ouderen in de Herman Bavinckstraat en de daar
aan gelegen dwarsstraten. De huizen hebben geen
extra voorzieningen of faciliteiten. Er bevinden zich
ook verschillende koopappartementen in de wijk.
Geschikte particuliere appartementen staan vooral
langs de Maas aan de Buitenbassinweg.

DWL Binnenbassins III Blok I | bron: maps.google.nl

Openbaar vervoer

Mazesteyn | bron: Veldacademie

In de serviceflat Mazesteyn zijn 140 woningen
gevestigd. Dit complex is in 1987 gebouwd en
sindsdien nog niet (grootschalig) gerenoveerd. Er zijn
verschillende voorzieningen aanwezig. Zo kunnen
bewoners gebruik maken van de gemeenschappelijke
ruimte waar verschillende activiteiten worden
georganiseerd door de bewonersvereniging.
Daarnaast is er in de serviceflat een huismeester
aanwezig en zijn de appartementen uitgerust met
een persoonsalarm. Tevens is er een stallingsruimte
voor scootmobiels.

Binnen de wijk De Esch zijn voldoende mogelijkheden
voor het gebruik van openbaar vervoer. Tram 21
rijdt tot het eindpunt in de wijk en heeft in de wijk
drie haltes. Tram 21 is toegankelijk voor mensen die
gebruik maken van loopondersteuning zoals een
rolstoel of rollator.Tram 21 gaat naar het centrum
van de stad en doet daarbij centrale punten aan
zoals het deelgemeentekantoor van KralingenCrooswijk, Oostplein en de Blaak. Ook rijden er
verschillende buslijnen door de wijk, te weten lijn
36, 97 en 98, geexploiteerd door verschillende
vervoersmaatschappijen. De bussen zijn niet
toegankelijk voor rolstoelen of scootmobiels.

Geschikte woningen
Op de kaart woonvoorzieningen en ankerpunten
(p.182) is te zien dat in De Esch ook veel ouderen
in niet specifieke huurwoningen wonen. Tussen
de Lage Filterweg en het Leidingpad is een gebied
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Woningen Lage Filterweg | bron: Veldacademie
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Dit houdt in dat gebruikers zonder ondersteuning niet
de bus in en uit kunnen. Net buiten de wijk bevindt
zich de begin- en eindhalte van tramlijn 7, die door
Kralingen-Crooswijk rijdt, richting het centrum van de
stad. Deze tram is evenals de bussen niet toegankelijk
voor reizigers die gebruik maken van een rolstoel of
een rollator.
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7.4 WIJK EN VRIJE TIJD
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: groengebieden, speeltuinen en
sportvelden, sportaccommodaties en -verenigingen,
buurthuizen en religieuze organisaties. Culturele en
religieuze organisaties, verenigingen en stichtingen
zijn alleen afgebeeld als deze een zichtbare locatie
hebben waar regelmatig activiteiten of evenementen
plaatsvinden. .

LEGENDA:
(1)
Oude Plantage
(2)
De Eschpolder
(3)
Arboretum Trompenburg
(4)
Openbare Tennisbanen
(5)
Basketbalveld
(6)
Sportpark Toepad
(7)
Wooncomplex Mazesteyn
(8)
Wijkcentrum De Esch
(9)
Pompgebouw De Esch
(10)
Hal 4.1
(11)
Sportveld
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Wijk en vrije tijd

Sportaccommodaties en verenigingen

Groengebieden
In de Esch bevinden zich twee grotere groengebieden,
het stadspark Oude Plantage (1) en de Eschpolder
(2). De Oude Plantage is het eerste stadspark van de
gemeente Rotterdam. Op dit moment ligt het park
echter vrij afgesloten van de wijk en andere gebieden
in de stad. De Eschpolder bestaat al geruime tijd en
is ondertussen bestemd als natuurgebied. Door de
Eschpolder loopt een wandelroute, maar deze is
slecht toegankelijk voor scootmobiels. Nabij de wijk
zijn twee andere recreatiegebieden te vinden, het
Kralingse Bos en het Arboretum Trompenburg (3).
Het Arboretum ligt aan de Honingerdijk, direct buiten
de grenzen van de wijk. In de tuin is een theehuis
gevestigd. Het Arboretum is het gehele jaar geopend,
er wordt entree geheven.
Speeltuinen en open sportvelden
In de wijk zijn twee openbare tennisbanen (11). Ook
is er een basketbalveld waar activiteiten worden
georganiseerd en waar mensen mee kunnen doen
aan beweegactiviteiten. De activiteiten worden
georganiseerd door SBKC, in samenwerking met
andere partners die in de wijk actief zijn. Er zijn enkele
speelplaatsen voor kinderen in de wijk, verspreid over
het bebouwde deel van de wijk.

De Oude Plantage | bron: Veldacademie
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Sportief Wandelen | bron: Uit & Thuis De Esch

In de wijk zijn verschillende sportclubs aanwezig.
Op Sportpark Toepad (6) zijn voetbal- en
hockeyverenigingen te vinden. Tevens zijn er twee
volkstuinverengingen gevestigd die gemakkelijk
te bereiken zijn vanuit de wijk. Senioren kunnen
participeren bij de beweegactiviteiten die in de wijk
worden georganiseerd. De verschillende activiteiten
zijn zumba, yoga, bewegen voor ouderen, koersbal,
sportief wandelen en fitgym 40+. Deze activiteiten
vinden wekelijks plaats in het wijkcentrum De Esch of
in een van de ruimten die Mazesteyn ter beschikking
heeft.

Sportpark Toepad | bron: Veldacademie
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Wijkcentrum

Culturele organisaties

Het wijkcentrum is gevestigd in het Pompgebouw De
Esch (8). Daarnaast zijn hier ook een sporthal en een
trouwzaal gevestigd. Er 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 opgesteld die specifiek bedoeld
is voor senioren. In samenwerking met verschillende
partners en een klankbordgroep wordt een aanbod
samengesteld dat is afgestemd op de vraag van
bewoners.
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.

Aan de Watertorenweg is Hal 4.1 (10) gevestigd: een
evenementenlocatie en tevens theater. De locatie
kan worden gehuurd voor bedrijfsevenementen en
vergaderingen, maar er worden ook voorstellingen
gehouden, waaronder dinner-shows. De bibliobus
komt een keer per week naar de wijk maar
is niet toegankelijk voor bewoners met een
loopondersteuning.

Bibliobus | bron: Veldacademie

Religieuze organisaties
Ingang van het wijkcentrum | bron: Veldacademie

In De Esch zijn geen kerkgebouwen of
kerkgemeenschappen gevestigd. Wel worden er
door de hervormde wijkgemeente Kralingen-West
bijeenkomsten gehouden in De Esch. Zo is er één keer
per maand op dinsdagmiddag een gesprekskring in
Mazesteyn. In de Paleiszaal in Pompgebouw De Esch
vindt één keer per maand op zondagochtend een
geloofsbijeenkomst plaats.

Veldacademie

Hal 4.1 | bron: Veldacademie
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7.5 ZORG EN SERVICE
In de inventarisatie wordt een selectie van alle
voorzieningen weergegeven. Deze selectie is tot
stand gekomen door een inventarisatie op basis
van leefvelden die is vergleken met de resultaten
van het alledaagse voorzieningengebruik van
ouderen verkregen uit het kwalitatieve onderzoek
en observaties.
Geïnventariseerd zijn: voorzieningen eerstelijnszorg,
apotheken, maatschappelijke ondersteuning, winkels
dagelijkse behoefte, horeca en een selectie aan
bedrijven.

LEGENDA:
(1) Gezondheidscentrum DWL
(2) Apotheek De Esch
(3) Winkelcluster Rijnwaterstraat
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Balie Gezondheidscentrum de Esch | bron: Veldacademie

Entree Gezondheidscentrum de Esch | bron: Veldacademie
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Zorg en service
Zorgvoorzieningen

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.

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 zijn vier huisartsen, vier fysiotherapeuten,
een voedingsdeskundige en een tandarts werkzaam.
Ook werkt de maatschappelijk werkster vanaf deze
locatie, evenals de twee wijkverpleegkundigen.
Iedere doordeweekse ochtend is STAR in het
gezondheidscentrum aanwezig om bloed te prikken.
De apotheek bevindt zich in het winkelcentrum en
werkt samen met het Gezondheidscentrum DWL – De
Esch. De apotheek biedt verschillende diensten aan,
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).

Geldopnamepunt buiten het winkelcentrum | bron: Veldacademie

Winkelcentrum | bron: Veldacademie

Gezondheidscentrum De Esch | bron: Veldacademie

Winkelcluster Rijnwaterstraat
In het voorzieningencluster 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 een

Veldacademie

Havenziekenhuis | bron: dr-yep.nl
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7.6 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.

LEGENDA:
(1)
Wooncomplex Mazesteyn
(2)
DWL Binnenbassin III Blok I
(3)
Herman Bavinckstraat
(4)
Oude Plantage
(5)
Arboretum Trompenburg
(6)
Waterbassins
(7)
Watertoren
(8)
Winkelcentrum
(9)
Volkstuinvereniging
(10)
Tramhalte Langefilterweg
(11)
Gezonheidscentrum DWL
(12)
Apotheek De Esch
(13)
Wijkcentrum De Esch
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De resultaten van het kwalitatieve onderzoek1
afgenomen bij bewoners in De Esch, zijn op
hoofdlijnen samengevat. Aan de bewoners is
gevraagd van welke voorzieningen zij gebruik
maken en of deze goed toegankelijk zijn. Daarnaast
zijn vragen gesteld over de woonsituatie en de
dagelijkse activiteiten.

Veel senioren wonen ook in andere woningen in de
wijk. Een deel van deze woningen is aangepast zodat
ze toegankelijk zijn 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. Hier zijn zowel
bewoners te vinden die al geruime tijd in De Esch
wonen, als mensen die pas sinds kort hier wonen.

Woning
Geschikte huisvesting in de wijk
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 belangrijk.
Bewoners van 55+ woningen 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 staat serviceflat Mazesteyn met 140
appartementen. 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.
De stalling van scootmobiels zorgt soms voor
problemen. Bewoners die niet in een wooncomplex of
een 55+ woning wonen, geven aan hier problemen
mee te hebben. Het stallen van een scootmobiel
moet soms in huis of in de kelder. Voor bewoners is dit
vervelend indien 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.

1
In de Esch is een enquette afgenomen onder 34 respondenten.
Van deze respondenten hebben 13 deelnemers een fysieke
beperking. Van de 34 respondenten zijn 27 Nederlands, de rest is
afkomstig uit verschillende vooral niet-westerse landen. Daarnaast
zijn er vier groepsgesprekken gevoerd.

170 Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk

Mazesteyn | bron: Veldacademie

Buitenruimte en uitzicht
Een eigen buitenruimte, toegankelijk vanuit de woning,
is voor veel respondenten belangrijk. Veel bewoners van
Mazesteyn geven aan dat het ontbreken van een directe
buitenruimte een gemis is. In de nabije omgeving
zijn wel groenvoorzieningen die het gemis van een
buitenruimte zouden kunnen compenseren. De ingang
van het wooncomplex grenst echter niet aan het park.
De woningcorporatie onderzoekt wat de mogelijkheden
zijn om op het dak van het complex een terras 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.
Sfeer in huis
Veel bewoners geven aan dat zij de sfeer in huis
belangrijk vinden en dat deze bepalend kan zijn
voor de onderlinge contacten tussen bewoners.
Enkele bewoners van Mazesteyn gaan liever niet
bij elkaar op bezoek omdat dit voor roddels kan
zorgen of anderen zich buiten gesloten voelen. Er is
een gemeenschappelijke ruimte maar daar kan niet
iedereen gebruik van maken, dit moet eerst worden
goedgekeurd door de bewonersvereniging. Dit leidt
ertoe dat de ruimte op veel dagen niet gebruikt wordt.

Veldacademie

Groen in de wijk en recreatie

Hal Mazesteyn | bron: Veldacademie

Wijk
De stoep
De woonomgeving wordt door bewoners positief
beoordeeld. Bewoners die een scootmobiel of
een rollator gebruiken merken echter wel op
dat verzakkingen in de stoepen en losliggende
stoeptegels belemmeringen vormen. De hoeveelheid
groen in de buurt van woningen wordt gewaardeerd.
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 iedereen in de
smaak en zijn slecht onderhouden. Wat wordt gemist
zijn bankjes en zitplaatsen.
Verkeersveiligheid
In de wijk is het volgens de respondenten redelijk goed
gesteld met de verkeersveiligheid. De Watertorenweg
maakt een lus door de wijk en leidt zo langs een aantal
centrale punten, waaronder het winkelcentrum.
Wanneer de weg gevolgd wordt richting de Maas, is
er een 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.

Veldacademie

Vrijwel alle bewoners geven aan dat zij graag gebruik
maken van de verschillende groenvoorzieningen
in de wijk, waaronder het park Oude Plantage, het
gebied langs de rivier en De Eschpolder. Bewoners
maken bij goed weer iedere dag een ommetje, al
dan niet met een scootmobiel, rollator of elektrische
rolstoel. Bewoners met een hond maken graag een
rondje in het park Oude Plantage. Ook bewoners van
Mazesteyn geven aan dit park wel eens te gebruiken
maar met het feit dat er vanuit het wooncomplex
geen directe toegang is tot het park ervaren zij
als een barrière. Het pad dat parallel loopt aan de
Buitenbassinweg en dat vervolgens overgaat 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 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.
Zoals in de andere wijken vinden bewoners voldoende
rustplekken in de wijk belangrijk. Over het algemeen
zijn de bewoners tevreden met de hoeveelheid
bankjes in het centrum van de wijk, vooral rondom het
winkelcentrum en het wijkcentrum. Ook in het park de
Oude Plantage zijn genoeg bankjes aanwezig. Buiten
het centrum staan volgens de respondenten echter te
weinig bankjes, zoals langs de Buitenbassinweg.

Lange Filterweg | bron: Veldacademie
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Sfeer in de wijk
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.

kan 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 echter op de fiets of lopend.

VTV Toepad aan het Toepad | bron: Veldacademie

Zorgdiensten
Gebruik van het Gezondheidscentrum DWL

Watertoren | bron: Veldacademie

Parkeren en openbaar vervoer
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 wordt tevens
gebruikt door de respondenten. Deze heeft niet de
voorkeur vanwege de hoge instap en is daardoor
minder gemakkelijk toegankelijk. Het openbaar
vervoer 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. Over Vervoer op Maat
zijn de respondenten niet zo te spreken. Ze geven
aan dat die vaak te laat komt . Hierdoor is Vervoer
op Maat niet geschikt voor een bezoek aan het
ziekenhuis. Vaak vragen ouderen daarom of één van
hun kinderen of kennissen hen naar het ziekenhuis
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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
verbeterd zou kunnen worden is de entree van het
gezondheidscentrum. Voor mensen die slecht ter
been zijn is het gezondheidscentrum moeilijk te
betreden.

Trap in het Gezondheidscentrum DWL | bron: Veldacademie

Veldacademie

Daarnaast is de tandarts alleen maar te bereiken
door middel van een trap naar de eerste verdieping.
Bewoners die geen trap meer kunnen lopen zijn
daardoor genoodzaakt om buiten de wijk een
tandarts te bezoeken.

bepaalde producten vaak uitverkocht waardoor men
het menu moet wijzigen of een andere supermarkt
moet opzoeken. Respondenten geven aan dat zij
voor boodschappen dan ook regelmatig naar andere
supermarkten buiten de wijk gaan. Met tram 21 wordt
de Albert Heijn aan de Groenendaal, parallel aan de
Burgemeester van Walsumweg, bezocht. Ook de
Albert Heijn aan de Oudedijk wordt veel bezocht. 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.

Apotheek De Esch | bron: Veldacademie

Apotheek
In het winkelcentrum is Apotheek De Esch die
samenwerkt met het gezondheidscentrum gevestigd.
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.
Vervoer op Maat
Ziekenhuizen
In de buurt van De Esch zijn verschillende ziekenhuizen.
Het Havenziekenhuis en het Sint Franciscusziekenhuis 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.

Voornamelijk bewoners van Mazesteyn geven aan
gebruik te maken van Vervoer op Maat. Zij 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 of om naar hun kinderen te gaan. Een groot
voordeel van 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.
Wijkcentrum

Service
Winkels dagelijkse goederen en diversiteit
Volgens de respondenten is het huidige
winkelaanbod in de wijk te eenzijdig. De supermarkt
voldoet niet aan de eisen van de meeste bewoners,
een extra supermarkt in de wijk zou kunnen zorgen
voor meer aanbod. In de huidige supermarkt zijn

Het wijkcentrum heeft een zeer belangrijke functie.
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.
Populaire activiteiten zijn de computercursussen,
seniorengym en bloemschikken. Dit aanbod wordt
opgesteld en uitgevoerd door Stichting Buurtwerk

Parkeergelegenheid bij winkelcentrum | bron: Veldacademie
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Kralingen-Crooswijk (SBKC). Vanuit SBKC is er een
seniorenwerkster actief in de wijk, bij wie 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.
Activiteiten in Mazesteyn
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 themaavonden. 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.

Vervoer op Maat bij Mazesteyn | bron: Veldacademie

Verbeterpunten bewoners
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.
Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over de
fysieke inrichting van de wijk. De stoepen zijnop een
aantal gebieden na redelijk en ook de verschillende
groengebieden in de wijk worden gewaardeerd door
de bewoners.
Herman Bavinck-driehoek

Wijkcentrum De Esch | bron: Veldacademie

174 Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk

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.

Veldacademie

Er is regelmatig melding gedaan bij de wijkagent
van geluidsoverlast, burenruzies en er zijn
hennepkwekerijen aangetroffen.
Volkstuinvereniging Nut en Genoegen
De parkeerplaats van de Volkstuinvereniging Nut en
Genoegen naast de Herman Bavinckstraat 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.

Voetpad langs Drinkwaterbassins | bron: Veldacademie
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7.7 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.

LEGENDA:
(1) Winkelcluster Rijnwaterstraat

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

Afbeelding | bron: Veldacademie

Afbeelding | bron: Veldacademie

Afbeelding | bron: Veldacademie
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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 slechts één ankerpunt
gedefinieerd 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 bloemschikken, 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 een ontmoetingsfunctie,
aangezien ouderen hier ook een kopje koffie of thee
kunnen drinken wanneer zij het winkelcentrum
bezoeken. Niet alle bewoners kennen het wijkcentrum.
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Ingang van het Wijkcentrum De Esch | bron: Veldacademie

Sommige respondenten stellen dat de bewegwijzing
voor sommige ouderen niet duidelijk is.
In het gezondheidscentrum werken verschillende
zorgprofessionals. Er zijn onder andere een huisarts
en een tandarts gevestigd.
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7.8 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 (bron:
GBA Rotterdam 2011).
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.

LEGENDA:
(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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LEGENDA LEEFVELDENKAARTEN

WONEN

ECONOMIE, WERK &
INKOMEN

VEILIGHEID &
HULPDIENSTEN

particulier / aanleunwoningen
winkelcluster
55+ woningen
supermarkt
woonzorgcomplex

politiebureaus

Bron:
- Infolijn politie

brandweerkazerne

- GISWeb 2.0

OK-punten

- Site OK-punten

levensbehoefte spec.
Bron:
- GisWeb 2.0
- Observaties VA
- Locatus

solitaire winkels

gebied met relatief veel 55+ in niet
geschikte woningen

ok

sportschool

geschikte woningen met minimaal
1*

garage

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

ONDERWIJS

makelaardij
€€
€

belhuizen

algemeen opvang

uiterlijke verzorging

kenmerken woonzorgcomplexen

basisschool

coffeeshop
gemeenschappelijke ruimte
snackbar

P

huismeester / wijkbeheerder

creatieve industrie

overdekte / inpandige
scootparkeerplaats

restaurant

€
aansluiting persoonsalarm

voortgezet onderwijs

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

bibliotheek

e

e-center

financiële instelling
café

inpandige medische voorzieningen

PARTICIPATIE &
WELZIJN

retail
postkantoor

activiteitenprogramma
pompstation

verenigingsleven

restaurant
zorg consulting
sterren classificatie toegankelijkheid
van woningen (www.kcwz.nl)

***

sportvereniging

bedrijventerrein

atletiekbaan

brievenbus

WOONOMGEVING

䣒䣋䣐

pinautomaat buiten

䣒䣋䣐

pinautomaat binnen

zwembad buiten
roeivereniging

omheind gebied

GEZONDHEID &
HULPVERLENING

hondenuitlaatzones
plein

open gebied
theater / evenementen /

1ste lijn voorzieningen:

hondenuitlaatplaats
Bron:
- Gisweb 2.0

binnen

gebouw

openbare ruimte
park/plantsoen

binnen

museum

apotheek

galerie / expositieruimte

tandarts

andere organisaties

kleinschalige speelplaats
gemengde speelplaats
beheer

huisarts
sportveld

collectieve tuin

fysiotherapie
Cruijffcourt

parkeerclusters

speeltuin

gespecialiseerde zorgvoorz.
maatschappelijk
vraagwijzer

wijkgebouw

medische hulpmiddelen

TOS - veldlocatie

gezondheidscentrum

openbaar vervoer
T

21

tramlijn

B

36

buslijn
spoorlijn

A B C

Bron:
- RET.nl

TOS - kantoorlocatie

religieus
2de lijn voorzieningen

christelijke instelling
islamitische instelling

zorgcomplex

joodse instelling

metrolijn
rolstoel
toegankelijk
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TO

P

Bron:
- Onderzoek VA

TO
S

toegankelijke hoven

S

semi-openbareruimte

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

volkstuin

maatschappelijke
hulpverlening

activiteiten

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

jaarlijks terugkerend festival
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II FACTSHEET
Aantal bewoonde adressen
Rotterdam
Kralingen Oost Kralingen West Crooswijk Rubroek
De Esch
Kralingen-Crooswijk
Alleenstaand 65+
35420
386
781
424
560
276
man
27.1%
106
223
152
139
71
vrouw
72.9%
280
558
272
421
205
Echtpaar samenwonend 65+
19874
299
288
205
195
181
Alleenstaand 75+
21253
242
421
214
353
151
man
21.9%
57
92
68
70
33
vrouw
78.1%
185
329
146
283
118
Echtpaar samenwonend 75+
8425
124
100
74
79
80
Inwoners (%)
Totaal Aantal inwoners
610412
7053
15575
7928
8082
456
49880
55-64 jaar
68444
736
1508
920
779
599
5264
% 55-64 jaar
11.2%
10.6%
9.7%
11.6%
9.6%
13.6%
10.6%
65-79 jaar
60073
779
1162
758
773
497
5264
% 65-79 jaar
9.8%
11.0%
7.5%
9.6%
9.6%
11.3%
9.3%
80 +
26288
326
488
342
427
189
1939
% 80 +
4.3%
4.6%
3.1%
4.3%
5.3%
4.3%
3.9%
Ethniciteit (%)
% Surinamers
9%
2%
9%
10%
8%
9%
7%
% Antilianen
4%
1%
2%
3%
2%
3%
2%
% Kaapverdianen
3%
0%
3%
4%
2%
3%
2%
% Turken
8%
1%
8%
13%
6%
4%
6%
% Marokkanen
7%
1%
12%
17%
9%
4%
9%
% Overig niet westers
8%
5%
9%
7%
9%
11%
9%
% Overig europese unie
6%
10%
7%
5%
6%
6%
7%
% Overig Westers
5%
8%
6%
5%
6%
6%
6%
% Autochtonen
52%
71%
45%
36%
50%
53%
50%
Aantal uitkeringsontvangers 2011
55-59 jaar
4166
19
183
109
76
40
427
60-64 jaar
3983
14
118
104
70
36
342
Aantal cliënten met een beperking
65+
3175
19
78
93
69
32
75+
6381
51
131
111
116
61
85+
5744
76
111
100
128
42
Zorggebruik 16+ Afgelopen jaar contact gehad met:
huisarts
73.7%
63.5%
71.2%
78.2%
80.8%
80.1%
72.6%
tandarts
67.2%
74.9%
71.5%
ϱϳ͘ϵй
62.1%
74.2%
67.7%
ggz/amw
8.7%
5.5%
10.7%
13.9%
11.1%
12.9%
10.2%
Overige Gezondheid en hulpverlening 16+
% Ervaren gezondheid matig of slecht
18.7%
10.1%
21.8%
24.7%
22.1%
24.8%
19.6%
% Inwoners met een depressie
11.0%
7.8%
15.0%
17.5%
5.5%
18.3%
12.3%
% Inwoners matig of hoog risico depressie
48.0%
ϯϴ͘ϭй
57.5%
51.0%
44.5%
54.1%
50.1%
% Inwoners hoge bloeddruk
16.4%
14.2%
12.2%
10.7%
10.6%
Ϯϯ͘ϳй
13.0%
% Eenzaamheid matig tot zeer ernstig
42.2%
ϮϬ͘ϳй
36.4%
ϱϮ͘Ϯй
38.2%
49.9%
37.8%
% Niet gezond / niet ongezond of zeer ongezond (leefstijl)
32.7%
23.3%
33.5%
34.0%
41.5%
35.5%
33.6%
% Niet voldoenend aan beweegnorm
42.7%
38.7%
34.9%
39.4%
47.7%
ϱϰ͘ϵй
40.6%
% Mantelzorg gevend
10.2%
6.4%
4.1%
8.6%
3.3%
ϭϲ͘Ϯй
9.1%
ƌŽŶ͗ǁǁǁ͘ƌŽƚƚĞƌĚĂŵ͘ďƵƵƌƚŵŽŶŝƚŽƌ͘Ŷů;ŐĞƌĂĂĚƉůĞĞŐĚϭϰͬϭϮͬϮϬϭϭͿ͕ŽƐƵƵƌƚŵŽŶŝƚŽƌϮϬϭϭ͕'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐĞŶƋƵĞƚĞϮϬϬϴ<ƌĂůŝŶŐĞŶͲƌŽŽƐǁŝũŬ
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