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‘Via een buurvrouw kwam ik er achter dat er een wijktuin is. Ik leefde alleen
voor mijn werk. Totdat het fout ging en ik in de knoop kwam te liggen met
mezelf. Ik ben haar toen gaan helpen met schoffelen, papier prikken,
prullenbakken legen, dat soort dingen. In de wijktuin kwam ik altijd tot rust.
Ik zag weer de schoonheid van het leven. Ik ging steeds meer doen in de tuin.
Door dat werk begon ik weer goed te aarden. Zo ga je de omgeving leren
kennen en de mensen uit de buurt.’ Aldus Jan uit de Gouvernestraat in de
Rotterdamse centrumwijk het Oude Westen.
Deze publicatie beschrijft de betekenis die het wijkpark met dierenhof, de
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hartje van de stad.
Het gaat om klein groen met een grote betekenis. Groenbeheer met
medewerking en medezeggenschap van de buurt is een belangrijke pijler voor
het behoud van leefbare wijken.
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Voorwoord

In veel wijken van de grote steden staat de leefbaarheid onder druk.
Veiligheid, werk, integratie en herstructurering van wijken staat hoog op de
agenda. Er is een heftige discussie over het gebruik van de publiek ruimte. De
overheid verwacht meer en meer dat de burgers eigen verantwoordelijkheid
nemen om problemen op te lossen. Dat doen veel burgers ook allang, vaak op
kleine schaal, dichtbij, in de wijk, om de hoek in de straat.
Bijvoorbeeld door samen te zorgen voor wijktuinen, wijkparken, volkstuintjes.
Het is maar klein groen, maar met een grote betekenis voor de leefbaarheid in
de stad. Natuur is goed voor de gezondheid in brede zin, constateerde de
Gezondheidsraad in een onlangs verschenen advies. Het bevordert het
individuele welbevinden, zorgt voor minder stress. Het biedt mogelijkheden
voor sociale contacten, voor rust en bezinning. En het draagt bij aan de sociale
samenhang in de wijk.
De grond in de grote stad wordt duur betaald. Er is een harde strijd om de
ruimte gaande. In dat geweld wordt het belang van “kleine groene postzegels”
en de betrokkenheid van wijkbewoners snel over het hoofd gezien. Met het
project ‘Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur’ worden verschillende
‘groene’ initiatieven van burgers landelijk onder de aandacht gebracht om te
laten zien wat er allemaal al is en om anderen te inspireren ook aan de slag te
gaan. In deze publicatie over de wijk het Oude Westen in Rotterdam komen
bewoners en vrijwilligers zelf aan het woord. Wat betekent ‘groen doen” in de
wijk voor hen persoonlijk, wat betekent het voor de wijk, hoe organiseer je het
beheer, welke steun heb je nodig.
Het Oude Westen ligt in het hartje van de stad, achter de rug van kantoorko-
lossen. In plaats van anoniem groen, bieden het park en de tuinen groen dat
‘van de wijk” is. Een inspirerend voorbeeld. Ik hoop dat deze publicatie zijn
weg vindt naar bewoners, woningcorporaties, planologen, opbouwwerkers,
politiek en bedrijfsleven.
Ik doe de aanbeveling om bij de ontwikkeling van wijkvisies, bij planning van
herstructurering in het stedelijke gebied, het belang van klein groen hoog op
de agenda te zetten en maximaal ruimte te scheppen voor initiatieven van
wijkbewoners.

Paul Depla

Wethouder Ruimte, Wonen, Sport en loco burgemeester van Nijmegen;
voorzitter van het Landelijk Centrum Opbouwwerk
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Inleiding en leeswijzer

Waarom deze uitgave

Het project ‘Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur’ heeft vier
‘stadstuinen’ geadopteerd in Amsterdam en Rotterdam, die een inspirerend
voorbeeld kunnen zijn voor anderen. In dit boek gaat het om het wijkpark en
de wijktuin, de volkstuinen en de dierenhof in het Oude Westen, hartje stad
Rotterdam. Het park en de tuinen zijn opgezet door en in beheer van
buurtbewoners en vrijwilligers, begeleid door enkele betaalde krachten. Het is
niet alleen groen voor de wijk, maar ook van de wijk. ‘Klein groen’ met een
grote betekenis voor de leefbaarheid in de wijk.
De waarden van dit groen midden in de stad worden via interviews met
bewoners, bezoekers en gebruikers beschreven. De vooronderstelling is dat
natuur dichtbij huis goed is voor een buurt: het stimuleert zorg en aandacht
voor planten en dierenleven in de stad, biedt rust, ruimte en nieuwe
mogelijkheden voor participatie en ontmoeting van mensen van verschillende
culturen.
Er wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn om
dergelijke initiatieven van de grond te krijgen en ze op de lange termijn
overeind te houden. Het project wil het gedachtegoed achter deze initiatieven
landelijk verbinden, versterken en verbreiden via bijeenkomsten, excursies,
publicaties, een film en een website.
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‘Neem de natuur in de wijk, de wijk
in de natuur’ is een initiatief van
FORUM, het Landelijk Centrum
Opbouwwerk, Landschapsbeheer
Nederland en de projectgroep Kerk
en Milieu van de Raad van Kerken in
Nederland. Doel van het project is
dat de waarde van natuur in en om
de stad doordringt bij beslissers in
de politiek en het bedrijfsleven.
Doel is ook dat wijkbewoners
geïnspireerd raken en zelf aan de
slag gaan in hun dorp of stad en
dat maatschappelijke organisaties

beseffen dat begeleiding en
onderhoud van belang zijn voor het
voortbestaan van dergelijke
stadstuinen.
In het project zijn diverse
wijktuinen, een wijkpark en een
kerktuin geadopteerd door de
landelijke projectpartners. Het
betreft naast het park en de tuinen
van het Oude Westen in Rotterdam,
de Ecotuin West, een multiculturele
wijktuin in Bos en Lommer,
De Oranjehof, een kerktuin bij de
Oranjekerk in de wijk De Pijp en

De Ruige Hof, met een tweetal
stadsnatuurterreinen op de rand van
Zuidoost, alle drie in Amsterdam.
Alle plekken zijn beschreven in
aparte boekjes. Van de tuinen in het
Oude Westen is door IKON TV een
documentaire gemaakt: ‘Gemengde
Sla, impressie van een stadsoase’.
Tevens is er een informatief
inspiratiefilmpje gemaakt.



Voor wie is deze uitgave bedoeld?

Deze publicatie is bedoeld voor:
• bewonersgroepen en groepen vrijwilligers, volkstuinders;
• professionele organisaties op het gebied van welzijn en volkshuisvesting,

natuur en milieu;
• lokale en provinciale overheden en bedrijfsleven;
• de achterban van de initiatiefnemende organisaties.

Leeswijzer

Het eerste hoofdstuk geeft de belangrijkste karakteristieken van het park en
de volkstuinen van het Oude Westen, een wijk in de het centrum van
Rotterdam. De gebruikers van het park worden geduid, en de woelige historie
van het park en de volkstuinen uit de doeken gedaan. Het park is uiterst
kwetsbaar en het wijkkarakter staat dagelijks onder druk. Vandaar dat het
beheer van het park van belang is. De dagelijkse uitvoering van de
beheerstaken door twee parkwachters en een tuinvrouw wordt toegelicht.

Een park in het duurste en drukste deel van Rotterdam ‘vraagt’ om problemen.
Die zijn er volop. Ze tonen aan dat het groen op deze plek geen vanzelfspre-
kendheid is en alleen kan voortbestaan als een aantal sleutelfiguren
doordrongen is van het belang van groen.

In het tweede hoofdstuk worden alle waarden van het park en de tuinen en de
belangrijkste voorwaarden waaronder ‘kwetsbaar groen’ in een stadsomgeving
kan bestaan op een rijtje gezet.
Het laatste deel van het boek bevat onder meer beknopte informatie over en
adressen van organisaties en ondersteunende instellingen zonder wiens
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Het project ‘Neem de natuur in de
wijk, de wijk in de natuur’ is
voortgekomen uit de in 2000
begonnen campagne ‘En dan nu:
échte welvaart!’, van de Stichting
Natuur en Milieu. De inzet van de
campagne is dat het verlangen naar
waarden als rust en ruimte, zorg en
aandacht, respect en balans
drijvende krachten worden achter
vernieuwende maatschappelijke ont-
wikkelingen.
(www.echtewelvaart.nl ).

Het project ‘Neem de natuur in de
wijk, de wijk in de natuur’ is
opgenomen in het NIDO programma
Landbouw en Groen voor een
Gezonde Samenleving. Dit Nationaal
Initiatief Duurzame Ontwikkeling wil
landbouw en groen zo optimaal
mogelijk laten bijdragen aan het
sociale, geestelijke en lichamelijke
welbevinden van inwoners van - met
name – het stedelijk gebied. Vanuit
Wageningen Universiteit en Research
Centrum worden de resultaten van

het project in verbinding gebracht
met de ontwikkelingen van kinder-
boerderijen, volkstuinen en zorg-
boerderijen. De waarde van groen
voor zorg en welzijn wordt daardoor
verder onderbouwd. Het NIDO
programma werkt aan organisatie-
structuren om deze innovaties
verder te ontwikkelen.
(www.landbouwgroengezond.nl).



medewerking een activiteit moeilijk is uit te voeren. Wie zich verder in het
thema wil verdiepen, kan de nodige suggesties daartoe vinden in de
opgenomen literatuurlijst.

Verspreid door de publicatie staan portretten van wijkbewoners, gebruikers van
het park, mensen die in het park werken en bezitters van volkstuinen. Samen
geven deze portretten een goed beeld van de wijk, het groen en het gevecht
om de leefbaarheid.
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Het Oude Westen heeft een hart van groen

Wie niet weet dat er een park ligt in de Rotterdamse wijk het Oude Westen,
kan er gemakkelijk aan voorbij gaan. De hoofdingang van het Wijkpark, aan de
drukke en dynamische West-Kruiskade, ligt ingeklemd tussen winkelpanden en
horeca en valt - figuurlijk gesproken – in het niet bij het om aandacht
schreeuwende stadsleven. Sinds de zomer van 2004 heeft café en poppodium
Nighttown een klein stukje van ‘het portaal’ van het park in gebruik met een
afgesloten terras. Het park moet het ook niet hebben van zijn omvang: die is
met 50 bij 250 meter niet groot.

Park en straat worden van elkaar gescheiden door een groot hek, met een
smalle doorgang die ’s avonds dicht gaat. Het hek drukt de bezoeker met zijn
neus op het feit dat hij of zij een andere sfeer binnentreedt. Wie het park voor
het eerst bezoekt, zal zich onwillekeurig afvragen of het wel openbaar terrein
is, zo nadrukkelijk is het hek aanwezig.

Wie zich niet laat afschrikken door deze drempel, wordt gegrepen door een
weldadige rust die met iedere stap lijkt toe te nemen. Van het drukke auto- en
tramlawaai op de West-Kruiskade blijft al gauw niet veel meer over dan achter-
grondgeruis. Verderop in het park wordt dat geluid overstemd door het geruis
van bomen, het gemekker van geiten en, met name in de lente, het gefluit van
vogels. ‘s Ochtends blijft het bij die geluiden. Als de scholen uit zijn, voegt
zich daar het gejoel en geschreeuw van spelende kinderen bij.

Toch is de stad steeds nadrukkelijk aanwezig, zelfs midden in het park. De wol-
kenkrabbers in de omgeving van het Centraal Station kijken neer op het park.
Aan weerszijden van het park staan kantoren en woningen. Sommige gaan
verscholen achter bomen en struiken, op andere heeft de bezoeker vrij zicht.
De grote stad is vooral zichtbaar en voelbaar in de aanwezigheid van junks, die
het park gebruiken om hun behoeften te doen, te spuiten, uit te rusten of om
onduidelijke transacties te plegen.

De wijk

Het Oude Westen is een – wat betreft oppervlakte – kleine, dichtbebouwde en
dichtbevolkte wijk, tussen drukke verkeersaders als de ’s Gravendijkwal, de
Nieuwe Binnenweg, de Westersingel en de West-Kruiskade. De wijk is
uitzonderlijk kinderrijk, zeker als in aanmerking wordt genomen dat ze
onderdeel uitmaakt van het centrum: van de circa 10.000 bewoners zijn er
2.000 kinderen tot 14 jaar en 1.800 jongeren tussen de 15 en 24 jaar. De
bevolking bestaat voor 70 procent uit mensen van niet-Nederlandse origine
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(cijfers uit 2002). Het gaat met name om mensen met een Turkse, Marokkaanse
en Surinaamse achtergrond en een grote groep die onder de categorie ‘overig’
valt.

’s Middags komt de wijk tot leven. Als de scholen uit zijn, is het op straat een
drukte van belang met spelende kinderen en ouders die op bankjes zitten en
toezicht houden. De kinderen kunnen terecht op een aantal speelplaatsjes en
een speeltuin tussen de huizenblokken of langs de straat. Deze worden zeer
intensief gebruikt.

In de jaren zeventig is de wijk grondig gerenoveerd tijdens de roerige periode
van de stadsvernieuwing. Sommige delen gingen tegen de vlakte om plaats te
maken voor nieuwbouw, andere delen werden opgeknapt. Zo ontstond een
opmerkelijke mix van oud en nieuw. Maar renovatie is geen garantie voor
leefbaarheid. De wijk maakt een ‘stenige’ indruk. Voortuinen ontbreken,
openbaar groen is schaars, al staan her en der bomen. Niet zichtbaar zijn de
achtertuinen. In het algemeen zijn die klein en ze worden veelal gebruikt als
opslagplaats. Het Wijkpark is het enige groen dat de naam openbaar groen
verdient. En dat kwam er pas in 1987.
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Het park

Het Wijkpark ligt tussen de West-Kruiskade en de achtertuinen van de
Westersingel, de Gouvernestraat en het Zorgcentrum Antonius aan de Nieuwe
Binnenweg. Vanaf de openbare weg is het dus alleen zichtbaar op de West-
Kruiskade.
Het park is lang en rechthoekig, en kent een aantal ‘sferen’. Het gedeelte dat
direct volgt op de ingang aan de West-Kruiskade is het minst parkachtig: een
bestraat ‘pleintje’ met middelgrote bomen. In het midden van dit pleintje ligt
een bloemenperk met daaromheen, in carré, een groot aantal banken.
Van dit deel wordt veel gebruik gemaakt door ouderen om er even te zitten –
in groepjes en alleen.
Het terrein dat hierop volgt is een grasveld met schuin oplopende randen. Aan
de korte kant van de West Kruiskade staan twee palen, die dienst kunnen doen
als doelpalen. Aan de beide lange zijden lopen wandelpaden en staan bankjes
en vuilnisbakken, ver uit elkaar. Aan de kant van de Gouvernestraat ligt
parallel aan het grasveld ‘Het Dierenhof’.
Halverwege krijgt het park een groener karakter. Dat begint met een verlaagd
pleintje met twee oudere, hoge bomen. Het pleintje is omringd door een
muurtje op zithoogte. De bodem is bedekt met roodachtig los steen.
Het achterste gedeelte van het park doet in de verte denken aan een Engels
landschapspark: er staan veel meer bomen en struiken en de paden hebben een
grilliger loop. Op een intiem grasveldje staan een klimrek en een wipwap. In de
hoek, tegen de achtertuinen van de huizen en kantoren van de Westersingel
aan, ligt de wijktuin, achter een hek. Aan de andere kant van het park, tegen
de Gouvernestraat aan, liggen de achteruitgang van wijkgebouw Odeon en het
speelplaatsje van kinderdagverblijf De Wereld. Aan die kant zijn de twee andere
in- cq. uitgangen van het park.

16 d e e l 1



De wijktuin is het meest beschutte en afgelegen deel van het park. Het hek
rond de tuin accentueert dit. De wijktuin was oorspronkelijk bedoeld als
educatieve tuin. Hij functioneert zo wel voor kinderen die er in georganiseerd
verband (via basisscholen) naartoe gaan, maar verder is het vooral een wandel-
en verblijfplaats. De wijktuin heeft een moestuin, een vijver, een siertuin en
een schaduwtuin. Er worden onder meer planten gekweekt die tijdens
tuinmarkten wordt verkocht.

De wijktuin grenst aan één kant aan de tuinen van bewoners van de
Westersingel en aan de zuidkant aan de tuin van het Zorgcentrum Antonius
Binnenweg. Daardoor kan er migratie van dieren plaatsvinden. Dat is met name
het geval met kikkers.

De dierenhof ligt aan de kant van de Gouvernestraat en bestaat uit een stenen
gebouw met de nachtverblijven van de dieren, een kantine, een keukentje, een
wc en buiten ligt een wei. De dierenhof biedt plaats aan enkele schapen,
geiten, kippen, konijnen en cavia’s.
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Wat is wat?

Wijkpark: de officiële naam van het
park dat ligt tussen West-Kruiskade,
Gouvernestraat, Gaffeldwarsstraat en
Westersingel.

Wijktuin: de educatieve sier-, moes-
en schaduwtuin die in het Wijkpark
ligt tegen de achtertuinen van de
Westersingel en de Nieuwe
Binnenweg.

Tuinmarkt: tweemaal per jaar (in
mei en oktober) organiseert de
wijktuin de verkoop van plantjes,
zaaigoed, bloembollen en
tweedehands tuinspullen. De
opbrengst is voor nieuwe planten
voor de wijktuin.

Dierenhof: het kinderboerderijtje in
het Wijkpark, gelegen tegen de
achtertuinen van de Gouvernestraat.
Bestaat uit een stenen gebouwtje
en een wei voor geiten, schapen,
kippen, konijnen en cavia’s.

Kabouterpad: een natuureducatieve
les, eenmaal per jaar in de wijktuin,
voor de onderbouw van het basis-
onderwijs. De les wordt
georganiseerd door het opbouwwerk
(Sonor) in samenwerking met de
vier basisscholen van de wijk.

Bomenroute: een natuureducatieve
les, eenmaal per jaar, in de vorm
van een wandeling met opdrachten
langs de bomen in de wijk, voor de
bovenbouw van het
basisonderwijs. De les wordt
georganiseerd door het opbouwwerk
in samenwerking met de vier
basisscholen.

Volkstuinen: vier complexen met in
totaal 32 tuinen op binnenterreinen
in het Oude Westen. De tuinen
worden verhuurd en beheerd door
woningcorporatie de Nieuwe Unie.



De volkstuinen

De volkstuinencomplexen liggen op de binnenterreinen tussen enkele
huizenblokken en zijn van de straatkant niet zichtbaar. Er zijn 4 complexen
met in totaal 32 tuinen. Bewoners kunnen voor 40 euro per jaar een tuin
huren van woningcorporatie de Nieuwe Unie en die naar believen gebruiken,
mits men zich aan de regels houdt. In de praktijk doen de tuinen vooral dienst
als moestuin.

De gebruikers

Het park kan door iedereen in de wijk worden gebruikt en is geen exclusief
terrein voor een bepaalde groep. Een indeling van de
recreanten/bezoekers/gebruikers naar gebruik van het park is per definitie een
riskante onderneming, maar er zijn met enige goede wil wel enige ‘categorieën’
gebruikers te onderscheiden:

Sporters
Zoals elk park ter wereld wordt ook het Wijkpark gebruikt om te joggen. Maar
opvallender dan de joggers-oude-stijl zijn enkele individuele Chinese vrouwen
van middelbare leeftijd die ’s ochtends rek- en strekoefeningen doen en een
paar Marokkaanse vrouwen die in redelijk hoog tempo enkele keren een rondje
lopen.
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Sportinstuif
Frieda van den Berg

‘Ik werk in het wijkgebouw Odeon,
in de Gouvernestraat, en houd me
met name bezig met naschoolse
opvang en sport voor minderheden
en kinderen. In de zomermaanden
organiseert Odeon iedere woensdag-
middag een sportinstuif voor
kinderen tussen 5 en 12 jaar. Het is
onze bedoeling de kinderen van de
straat te halen, ze te laten bewegen
en ze normen en waarden bij te
brengen over hoe je met elkaar
omgaat. We krijgen hier de echte
belhamels, die anders op straat
lopen te klieren.

De kinderen kunnen tijdens de
sportinstuif in- en uitlopen.
Gemiddeld komen 60 tot 80
kinderen. Als het weer het even
toelaat doen we de deuren van
Odeon die direct aan het park
grenzen open en kunnen de
kinderen binnen en buiten spelen.
Ik wil ze graag naar buiten hebben:
ze zitten al zoveel binnen. Het
grasveld van het park leent zich
goed voor spelen als korfbal,
slagbal, sjoelen, diaboloën, estafet-
tespelletjes. Wij maken er optimaal
gebruik van. Het park is heel
belangrijk: er is verder niks in deze
wijk.’



Kantoorpersoneel
Iedere dag, klokslag 1 uur, zijn ze er: kantoormensen die een rondje park doen
en ondertussen hun boterhammen opeten. Sommigen lopen alleen, anderen in
groepjes. Enkele kantoormensen lopen bijna dagelijks de wijktuin binnen, gaan
daar aan de picknicktafel zitten of ‘inspecteren’ de tuin en maken een praatje
met de tuinvrouw.

Ouders met kinderen
Deze categorie maakt gedurende de hele dag gebruik van het park. Even
klimmen in het (enige) klimrek, wipwappen en de dieren van de dierenhof
aaien vormen de vaste bestanddelen van een wandelingetje door het park.

Junks
Junks kunnen de hele dag door opduiken in het park. Ze gebruiken het park
om te rusten, te gebruiken en hun behoefte te doen. De aanwezigheid van
grote aantallen junks is al jaren een probleem in het Oude Westen. Het
opjaagbeleid van de gemeente en een – geslaagde – poging het Centraal
Station vrij van junks en zwervers te houden, heeft de druk op de
woonbuurten verhoogd. De junks zijn een permanente bron van zorg en
aandacht voor de toezichthouders van het park: de parkwachters. Zij zeggen de
junks de wacht aan (gebruik van drugs en alcohol wordt niet getolereerd in het
park) of waarschuwen de politie als ze de junks niet de baas kunnen. In het
algemeen gedragen de junks zich niet agressief, maar ze zijn als enigen in het
park verantwoordelijk voor een latent gevoel van onbehagen.
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Passanten
Het park wordt veel gebruikt als kortste looproute van de West-Kruiskade naar
halverwege de Gouvernestraat, richting Nieuwe Binnenweg. En vice versa. Veel
stelletjes die door het park lopen gaan even zitten op een bankje.

Spelende kinderen
Na schooltijd en in de weekeinden is het park het domein van spelende
kinderen. Het grasveld leent zich goed voor het doen van balspelen.

Families
Op mooie dagen trekken aan het eind van de dag en het begin van de avond
hele families, vaak van Turkse en Marokkaanse afkomst, naar het park. Zij
hebben eten en drinken bij zich. De moeders zitten op de bankjes of op het
gras en de kinderen vermaken zich met fietsjes en ballen.

Georganiseerde groepen
Hierbij gaat het vooral om leerlingen van het basisonderwijs die het park
gebruiken tijdens spellessen en sportdagen en de wijktuin bezoeken voor
educatieve lessen.

Ouderen
100 Meter van de ingang van het park aan de West-Kruiskade ligt verzorgings-
huis De Leeuwenhoek. Sommige ouderen wandelen dagelijks even naar het
park, anderen die zijn aangewezen op een rolstoel, of slecht ter been zijn, zijn
afhankelijk van begeleiding van vrijwilligers die hen mee naar het park nemen.
Dat gebeurt met enige regelmaat.

Studenten dansacademie
Groepen studenten van de nabijgelegen Rotterdamse Dansacademie maken
onregelmatig gebruik van het park voor hun lessen.

Pas 76!

De Hindoestaanse man woont
sinds een paar maanden in
De Leeuwenhoek. ‘Ik wandelde
regelmatig alleen naar het park,
omdat het er lekker rustig is. Ik
had daar aanspraak met andere
bezoekers. Pas geleden ben ik
gevallen, waardoor ik minder goed
ter been ben en niet meer naar het
park ga – dat is net iets te ver.
Ik ga ervan uit dat de pijn in mijn
been overgaat. Ik ben pas 76!’

Te veel gelopen

Mevrouw B. is bewoner van De
Leeuwenhoek en woont nog niet zo
lang in Rotterdam. Ze is uit
Friesland hier naartoe verhuisd,
omdat haar dochter op Zuid woont.
Tot voor kort kwam ze met enige
regelmaat in het park, maar ze
heeft nu last van haar been. ‘Ik heb
te veel gelopen.’
Eigenlijk vindt ze het park niks.
Maar er is niks anders in de buurt.
Sterker: Rotterdam valt haar bitter
tegen. Ze liet in Friesland een
gezinswoning met tuin achter. Ze

mist vooral het Friese strand en het
water. ‘Mijn dochter zie ik zelden en
bij de bewoners van De
Leeuwenhoek heb ik weinig
aanspraak.’ Mevrouw B. wil terug
naar Friesland. Ze heeft zich laten
inschrijven in een Friese gemeente –
‘aan het water’ – en kan niet
wachten tot daar plaats is. ‘Dan kan
ik mijn verhuisdozen die nu nog
staan ingepakt eindelijk uitpakken.
Het was een foute beslissing
hierheen te komen. Maar als je alles
van tevoren weet…’
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Vrijwilliger De Leeuwenhoek
Jan

‘Al 26 jaar woon ik in de
Gouvernestraat, maar tot zes jaar
geleden kwam ik nooit in het
Wijkpark. Ik leefde alleen voor mijn
werk. Totdat het fout ging en ik in
de knoop kwam te liggen met
mezelf.
Via een buurvrouw kwam ik er
achter dat er een wijktuin is. Ik ben
haar toen gaan helpen met
schoffelen, papier prikken,
prullenbakken legen, dat soort
dingen. Zij vertelde me wat ik
moest doen, ik voerde die
opdrachten uit. Ik bleek een hele
goede schoffelaar te zijn, die diep
schoffelt, zodat het onkruid er goed
uitkomt. Later ben ik in de
Dierenhof gaan meehelpen.
In de wijktuin kwam ik altijd tot
rust. Het werk had een therapeuti-
sche werking. Ik zag weer de
schoonheid van het leven. Een
merel die naast je zit te fluiten! Ik
zou het willen aanraden aan alle
mensen die in de knoop met
zichzelf zitten: ga tuinieren.
Ik ging steeds meer doen in de
tuin. Door dat werk begon ik weer
goed te aarden. Ik kwam er, omdat
ik lekker in mijn uppie bezig kon
zijn, zonder dat er iemand aan mijn
kop kwam zeuren.
Wilma Kruger van het opbouwwerk
heeft me vervolgens gevraagd of ik
mee wilde doen met het
Kabouterpad. Dat is in feite een
mini-natuurkundeles voor kinderen
in de onderbouw van het basis-
onderwijs. Je hebt kinderen die heel
veel interesse hebben in de natuur,
anderen hebben dat totaal niet.
Door die les krijgen ze toch iets
mee.
Ik heb ook meegedaan met de
Bomenroute, voor de bovenbouw
van het basisonderwijs. In die tocht

leren kinderen een aantal bomen
kennen. Dat was ook voor mij een
openbaring! Momenteel werk ik nog
één keer in de veertien dagen mee
in de Dierenhof. Zo ga je de
omgeving leren kennen en de
mensen uit de buurt.
Kinderen kunnen hier geen kant op.
Je zult maar kind zijn in deze wijk:
er is geen ander groen. Als je ouder
bent, kun je de fiets pakken. Ik
vind het jammer dat er zo weinig
speelattributen zijn in het park,
want kinderen zijn de grootste
gebruikers. Er zijn plannen voor een
fontein, maar ik zie liever een
kikkerbadje in de zomer. Die fontein
zie ik meer als prestige. Je kunt
kinderen zo gelukkig maken met
water. Je zou een paddenstoel
kunnen maken waar water uitkomt
en waar ze ook droog onder kunnen
staan.
Ik werk nu twee dagen in de week
als vrijwilliger in De Leeuwenhoek.
Sommige bejaarden gaan
zelfstandig naar het park, zonder

angsten. Ze gaan op een bankje
zitten en maken een praatje. Het
park ligt maar 100 meter verderop,
maar het is voor velen een uitje. Ik
ga er zo nu en dan met een
bejaarde heen. Even in de zon
zitten. Het bejaardenhuis heeft wel
een tuin, maar die is afgesloten van
de buitenwereld.
Voor mij is het park nog steeds een
rustpunt in een turbulente wijk. Ik
loop nu altijd door het park als ik
naar huis ga. Zo nu en dan ga ik er
even zitten. Even één zijn met het
groen, noem het mediteren. Dan
hoor en zie ik niks anders.
Wij zijn hartstikke rijk met dit
stukje groen in hartje centrum. We
mogen trots zijn op het park, maar
er is ook keihard voor geknokt. En
we moeten zorgen dat we het
behouden. In Rotterdam is het zo,
dat als de gemeente ergens een
grasspriet ziet, er een heipaal in de
grond geslagen wordt.



Historie van het park

In het vroege voorjaar van 1970 sloeg de vlam in de pan in het Oude Westen.
De bewoners kwamen in opstand tegen de verpaupering van hun wijk. De
woningen waren slecht onderhouden, de straten een puinhoop en er was geen
ruimte voor kinderen om te spelen. Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers
(vooral studenten) sloegen de handen ineen en kwamen op voor de
leefbaarheid van de wijk: de Aktiegroep het Oude Westen zag het licht.

Een van de doelstellingen van de actiegroep was het mogelijk maken van
goedkoop recreëren op wijkniveau en het geven van een zinvolle bestemming
aan de buitenruimte, omdat die erg schaars is in de wijk.

Waar nu het Wijkpark ligt, stond toen nog het verzorgingstehuis Simeon en
Anna. Begin jaren zeventig wees nog niets op de sloop van dit tehuis,
aangezien het net ingrijpend was gerenoveerd. In 1983 werd duidelijk dat het
verzorgingstehuis toch zou worden afgebroken. Maar dat gebeurde pas in 1986,
nadat de gemeente tegemoet was gekomen aan alle wensen voor nieuwbouw
van een nieuw verzorgingstehuis op een andere locatie.

Het park dat toen ontworpen werd moest volgens de Aktiegroep aan een aantal
voorwaarden voldoen:

• Het park moet bestaan uit grote elementen: een voorplein aan de West-
Kruiskade, een groene speelwei en een intiem deel waarin de oude bomen
tot hun recht komen;

• Het park moet afsluitbaar zijn met een mooi hek;
• Het park moet dagelijks beheerd worden;
• Het park moet toegankelijk zijn via de Kruiskade, de Gouvernestraat en de

Westersingel. Deze laatste toegang is er niet gekomen.

Ook de bewoners hadden hun wensen. De Dierenhof is daar een voorbeeld van.
Ooit was er een Dierenhof in de Gouvernestraat. Op het terrein van een dicht-
getimmerd te slopen fabriekspand had een van de bewoners een verzameling
dieren bij elkaar gebracht: kippen, konijnen en zelfs een witte melkgeit. De
kinderen waren er zeer mee in hun sas. In 1977 werden de panden
daadwerkelijk gesloopt en moest het – illegale – dierenboerderijtje verdwijnen.
Toen het wijkpark realiteit werd, werd het idee van een dierenhoek
meegenomen. Het paste goed in de filosofie van een park met sociale controle.
Aanvankelijk werden twee schuren gebruikt als huisvesting, later werd de
huidige stenen stal gebouwd, met steun van onder meer de Nieuwe Unie (toen
nog Volkswoningen geheten). De witte melkgeit had de tussenliggende periode
overbrugd in de achtertuin van de betreffende bewoonster en heeft een rustige
oude dag gesleten in de nieuwe dierenhof.

Wat nu bekend staat als de wijktuin, werd oorspronkelijk opgezet als de
Kwekerij. De bedoeling ervan was het kweken van planten en bloemen voor het
opfleuren van straten en binnenterreinen. De basisscholen kregen de kans
schooltuintjes aan te leggen. Omdat het niet lukte buurtbewoners en
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instellingen blijvend voor dit idee te interesseren en enthousiasmeren, heeft in
1992 een ingrijpende verandering plaatsgevonden en is nu sprake van een
educatieve tuin, met een grote diversiteit aan planten en diverse biotopen. Er
is een perk dat als rotstuin dienst doet, er is een vijver met een schildpad en
in het voorjaar zit de vijver vol kikkers. Soms bivakkeert er een eendenfamilie.
Ooit was er een brulkikker.

Een wens die niet werd gerealiseerd is een waterspeelplaats. Een rol daarbij
speelden de hoge aanlegkosten. Maar ook het beheer en het toezicht waren
van belang: die konden niet worden gegarandeerd, zodat er voor kinderen een
onveilige plek zou ontstaan. Een fonteintje in de vorm van een ‘piesende
leeuw’, als variatie op het bekende Manneke Pis, is een oude wens die nog
steeds leeft bij sommige bewoners.

In juni 1987 werd het park feestelijk geopend.
(Deze informatie is grotendeels gebaseerd op ‘Vogels zingen midden in de stad’).
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Actievoerder van het eerste uur
Maria van der Pol

‘Ik reken mezelf tot de vaste kern
van Oud-Westenaren die al 25 jaar
voor een leefbare buurt knokken. We
hebben eind jaren tachtig het hele
park mee bedacht. Samen met
andere vrouwen met groene vingers
heb ik de wijktuin opgezet. Toen
had je nog echt een vaste kern. Wat
onze bond was sociaal gevoel, ik
kan het niet anders zeggen. Wat we
nu nog doen is de boel een beetje
bijhouden en naar de politie bellen
als er te veel junks zijn.
Het park is altijd bedoeld geweest
als een park voor de wijk. Vandaar
dat we ook zo fel tegen een terras
bij Nighttown waren: dan trek je
zwervers aan die gaan bedelen en
heb je veel langer geluidsoverlast.
Het terras is er nu op proef,
overigens zonder dat we gewaar-
schuwd zijn. Wij wilden graag een
terras bij de achteruitgang van
Odeon, met koffie, thee en
frisdrank. Dat mocht niet van de
gemeente!
Omdat het park van de wijk moet
zijn, was ik indertijd ook fel tegen
de plannen om iets met water te
doen in het park. Ik zag het al

gebeuren dat er dan binnen de
kortste vrouwen topless aan het
zonnebaden zouden zijn. Dus dat
hebben we tegengehouden.
Toen er meer buitenlandse mensen
in de wijk kwamen wonen,
veranderde de buurt. Het is een
delicaat onderwerp, dat weet ik.
Veel mensen van buitenlandse
afkomst helpen mee om de buurt
leefbaar te houden en werken
bijvoorbeeld als vrijwilliger in het
park. Met de meesten kan ik goed
overweg en ik heb veel contact met
ze. Maar toch blijft er vaak iets
waar ik niet bijkom. Het is alsof ik
ze niet echt kan bereiken. Laat ik
een voorbeeld geven. Veel
buitenlanders treden niet op tegen
hun kinderen als die buitenshuis
iets vernielen. Ik kan daar niet goed
tegen. Dan ga ík politieagent spelen
en vragen de ouders waarom ik me
daar druk om maak.
Er komen ook steeds meer mensen
in de wijk wonen die er weinig
binding mee hebben. Dat is heel
jammer, want ik ben bang dat je
dan op den duur meer verpaupering
krijgt, afbraak en uiteindelijk
nieuwbouw op deze dure grond. En
die is dan onbetaalbaar voor de
mensen die er nu wonen.

Ik irriteer me mateloos aan de
mentaliteit van mensen, met name
van buiten, die wat eten bij
Kentucky Fried Chicken op de West-
Kruiskade, en het afval op straat
flikkeren. Als het lekker weer is ga
ik in de wijktuin zitten lezen. Zalig.
Dat deed ik in de beginjaren
overigens meer dan nu. Ik ga nu
vaak met mijn kleinzoon naar het
park om te steppen.
Ik vind dat het park goed gebruikt
moet worden. Ik heb de indruk dat
het vroeger beter werd gebruikt: ’s
avonds ging de jeugd er honkballen
of voetballen. Toen vond ik het er
gezelliger. Nu kom ik er ’s avonds
niet meer.
Je wordt moe van altijd maar die
kar trekken. Het sociale gevoel is
weg. Het is nu veel meer ieder voor
zich. Als de oude kern wegvalt, ben
ik bang dat er weinig overblijft.’



Wie is de baas?

‘Het park is van de wijk, de buurtbewoners zijn de baas.’ Dit zegt Aad van
Leeuwen van Gemeentewerken Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor het
groen in het centrum van de stad en heeft diverse parken onder zijn beheer,
waaronder de historische tuin Schoonoord, het Museumpark, Het Park (bij de
Euromast), en het Wijkpark in het Oude Westen. Van Leeuwen kijkt vanachter
zijn bureau aan de Westersingel uit op het park.

‘En het is te merken dat de buurt de baas is’, zegt Van Leeuwen.
‘Veranderingen in het park worden kritisch gevolgd. Maar er is respect over en
weer. We overleggen veel met de beheercommissie, bijvoorbeeld bij
evenementen. Je moet elkaar weten te vinden. Het moet één club zijn die voor
het park staat.’

Natuurlijk is de buurt niet echt de baas, maar het park was er nooit gekomen
zonder de inzet van de buurt. En het park zou er direct anders uitzien als de
buurt er niks meer over te zeggen had. Maar als puntje bij paaltje komt, beslist
de politiek over het park. Van Leeuwen: ‘Het laatste woord over het park heeft
de bestuurder. Wij zijn de beheerder, wij adviseren het bestuur.’

Wilma Kruger van Sonor (stichting Ondernemend Opbouwwerk Rotterdam), de
organisatie die de belangen van de bewoners van het Oude Westen behartigt,
erkent dat de buurtbewoners zwak staan wat betreft de formele kant van het
beheer van het park. ‘Er staan wel regels op papier van wat mag en wat niet
mag, van wat past en niet past in het park en die zijn bekend bij de gemeente
en de instellingen. Maar het is de vraag wat daarvan nou echt ‘hard’ is. Want
het is een openbaar park dat ’s nachts wordt afgesloten. Het beheer is goed
geregeld maar steeds is er de dreiging dat de politiek er aan gaat sleutelen.
Dat geldt voor de gesubsidieerde banen van de parkwachters en de tuinvrouw,
het beheer en de begeleiding door het opbouwwerk.’
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Kruger vist een A4-tje op met regels die in het park van kracht zijn. ‘April
2000’, staat er met de hand bijgeschreven. In het reglement is sprake van een
beheercommissie die deze regels heeft opgesteld. Deze commissie bestaat uit
bewoners en instellingen in het Oude Westen. De regels zijn duidelijk en liggen
voor de hand. Zo zijn honden verboden in het park, net als alcohol- en
drugsgebruik. Fietsen mag niet, uitgezonderd kinderen tot 10 jaar. Maar wat in
bijna iedere zin van dit reglement doorklinkt is de wens (en de zorg) het park
te behouden als park voor de wijk.

Sociale controle

Doordeweeks maken de parkwachters het park ’s ochtends om 9.00 uur open.
In de winter gaan de vrijwilligers om 16.00 uur naar huis, nadat de dieren van
de Dierenhof achter slot en grendel zijn gedaan. De parkwachters sluiten het
park vervolgens om 17.00 uur. In de weekeinden maken de vrijwilligers van de
Dierenhof het park open. ‘s Zomers wordt het park door een beveiligingsbedrijf
gesloten, een kwartier voor zonsondergang. In principe moeten de beveiligings-
mensen eerst een rondje door het park lopen om achterblijvers uit het park te
verwijderen.

Volgens Van Leeuwen is alleen het beheer van de historische tuin Schoonoord
enigszins vergelijkbaar met dat van het Wijkpark, omdat het eveneens
openbaar toegankelijk is maar ’s avonds wordt afgesloten. Van Leeuwen: ‘Dat
maakt een hoger onderhoudsniveau mogelijk. Als het park ’s nachts zou
openblijven is er een grotere kans op verloedering en zou het minder
aantrekkelijk kunnen worden. Nu ziet het park er keurig uit, ik ben er trots
op. En je hebt ook de controle van de Aktiegroep. Ook de buurt is trots op het
park, dat geeft veel sociale controle. Het park ís van iemand: van de wijk, met
de Aktiegroep als vertegenwoordiger. Het Wijkpark ligt bij het hart van de stad
in een buurt die vaak negatief in het nieuws is. Het is de parel van het Oude
Westen.’ Van Leeuwen ziet de wijze van beheren als een voorbeeld voor andere
locaties en deelgemeenten. Hij leidt dan ook regelmatig ambtenaren uit andere
deelgemeenten rond.

Er zijn twee parkwachters, één fulltime en één parttime. Ze worden betaald
vanuit de sociale werkvoorziening. De parkwachters houden het park schoon
door vuil te prikken en vuilnisbakken te legen. Ze hebben een aandeel in het
groenonderhoud (vooral voor het oog), zorgen doordeweeks voor de dieren en
hebben daarnaast vooral een signalerende c.q. toezichthoudende taak: ze zien
direct als er iets loos is. In dat geval komt de wijkagent. Van Leeuwen: ‘Het is
belangrijk dat er een parkwachter aanwezig is als aanspreekpunt. Dat verhoogt
de betrokkenheid van het publiek, er ontstaat een samenspel met de bezoekers
en er groeit wederzijds respect.’

Zonder parkwachter was het een heel ander park, meent Van Leeuwen. ‘Dan
zou je de poort openzetten naar minder respectvol gebruik, met meer
vervuiling, vernieling en criminaliteit. En je zou de signalering kwijtraken. Nu
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De parkwachter
Narayani Spruyt

‘Ik werk vier dagen per week. Het
werk bestaat uit het leegmaken –
iedere ochtend – van de
prullenbakken, rommel prikken, bij
de banken het onkruid weghalen en
het vuil wegvegen, schoffelen onder
de trappen bij Nighttown, de dieren
van de Dierenhof buiten zetten, de
dieren voeren, groenvoer halen,
hokken schoonmaken, en toezicht
houden. Dat laatste vooral
’s middags, als er meer mensen in
het park zijn. Als er junks zijn, kan
ik de politie bellen.
Hiervoor heb ik korte tijd in de
wijktuin gewerkt. Maar na een tijdje
moest ik in het kader van
doorstroming op de arbeidsmarkt
iets anders gaan doen van
Werkstad. In 2003 werd ik als
proppenprikker gedetacheerd in het
Kralingse Bos, als enige vrouw
tussen allemaal mannen. Daar had
ik het niet naar mijn zin. In
februari 2004 kwam het verlossende
telefoontje van Wilma Kruger: ik kon
in het park komen werken. Gelukkig.
Want het is een ramp als je een
baas boven je krijgt die je vertelt
wat je moet doen als je gewend
bent zelfstandig te werken. Ik ben
nu door Multibedrijven, de sociale

werkplaats van de Roteb, uitgehuurd
aan de gemeente en gedetacheerd
in het Wijkpark. Hier, in het park,
bepaal ik zelf wat ik doe en
wanneer ik het doe.
Ik kan slecht tegen druk. Er zitten
nu, in de zomer, veel wespen in de
bakken, door de wikkels van de
ijsjes. Daarom maak ik ze zo vroeg
mogelijk en zo snel mogelijk leeg.
Daar krijg ik koppijn van: ik doe het
veel liever in een rustig – mijn
eigen – tempo. Dit jaar is mijn
collega-parkwachter door ziekte
uitgevallen. Tot september sta ik er
alleen voor. Dat vloog me in het
begin wel aan. In je eentje is het
bijna niet te doen. Maar op
1 september komt er iemand bij:
Jaap, die ik nog ken van het werk
in het Kralingse Bos. Dat was de
enige die normaal met me praatte.
Een man erbij is handig, want een
deel van het werk is behoorlijk
zwaar.
Voordat ik hier kwam werken ben ik
met allerlei dingen bezig geweest.
Ik heb getekend, gefotografeerd,
djembé gespeeld en veel opgetreden
met de band Fool Moon. Iedere
maand stonden we in Nighttown op
het podium.
Dit werk bevalt me heel goed: lekker
buiten zijn, contact hebben met
mensen die je uit de buurt kent.

Met de beesten werken is geweldig:
de schapen, geiten, konijnen,
cavia’s en twee kippen. Die beesten
zijn zo onschuldig als wat. Ze zijn
altijd rustig en geven nooit span-
ning. Ik zie ze als mijn collega’s.
Als ik ’s ochtends binnenkom,
beginnen de schapen te blaten. En
als je ze voer geeft, hoor je ze
daarna allemaal knauwen. Dat geeft
zoveel voldoening! Ik heb een
digitale camera gekocht en ben aan
het fotograferen, vooral patronen.
Bijvoorbeeld in de tuin, de kelk van
een bloem, die fotografeer ik dan
van boven. Laatst heb ik de
schapen hier gefotografeerd, die
stonden zo mooi met hun koppen in
een bepaalde houding bij elkaar.
Het werk in de tuin vond ik nóg
leuker. Dat was heerlijk, creatief
werk. Dan kwam ik echt in een flow.
Fijn met één ding tegelijk bezig te
zijn. Hier, in de Dierenhof en als
parkwachter, heb ik meer verant-
woordelijkheid en meer te maken
met mensen die iets doen wat niet
mag of waar ik ze op moet
aanspreken. In de tuin zit je lekker
in een beschut hoekje en heb je
weinig met anderen te maken. Ik
moest er ook erg aan wennen om
verschillende dingen te doen. In het
begin had ik het daardoor ook heel
druk. Dat gaat nu veel beter. Ik doe
het in mijn eigen tempo en ik weet
wat ik doen moet.
Het is fijn om dit in je eigen buurt
te hebben: ik ben in mijn eigen
wereld. Ik ben in 5 minuten thuis.
Dat heeft wel wat, want reistijden –
zoals ik had toen ik in het Kralingse
Bos werkte – vind ik vreselijk, zeker
als de tram stampvol is.
Ik hoop dit werk tot mijn 65ste vol
te houden. Ik zie het park als mijn
park. Het is alsof je het werk in je
vrije tijd doet. Maar je moet het wel
kunnen loslaten.’



wordt iedere ochtend een ronde gemaakt. Met minder geld zou je dat periodiek
gaan doen. Nu ben je alle verloedering vóór. De planten in het wijkpark
kunnen tegen een stootje en er is geen hoge aanplant, zodat junks zich er niet
te gemakkelijk kunnen verschuilen. De parkwachter heeft hierin een
belangrijke signalerende functie. Problemen worden in de kiem gesmoord,
anders worden ze onoplosbaar. Zo krijgen olifantenpaadjes – paadjes die door
gebruikers zelf zijn gemaakt - geen kans om te ontstaan en wordt ophoping
van vuil voorkomen. Het functioneert nu goed en het zou zonde zijn om dat
los te laten.’

De wijktuin

In de wijktuin werken ongeveer 8 vrijwilligers plus mensen die hand- en
spandiensten verlenen, zoals bij het Kabouterpad – een educatieve praktijkles
voor kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs – en bij het verkopen
van planten. Er is een tuinvrouw, die een vaste aanstelling heeft bij Werkstad,
het bedrijf dat in Rotterdam de inschakeling en begeleiding van voormalige
banenpoolers voor zijn rekening neemt. Voor haar inleenvergoeding krijgt de
Aktiegroep subsidie maar de inleenvergoeding bedraagt 2000 euro meer dan de
subsidie. ‘Dat is momenteel een groot probleem’, zegt Wilma Kruger van Sonor.
De tuin zelf krijgt geen cent vergoeding.
De tuinvrouw doet het basiswerk, zodat de vrijwilligers hun werk kunnen
doen. Ze garandeert de openingstijden en ze is invaller bij de Dierenhof.
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De tuinvrouw
Anita van Wingerden

‘Toen ik hier zes jaar geleden
terechtkwam, ging er een wereld
voor me open. Ik ben hier dingen
gaan zien, die ik nog nooit had
gezien. Gisteren nog: een naaktslak
die zijn behoefte deed. Rupsen die
ontpoppen tot vlinders. Ik ken de
naam van de meeste planten die
hier staan niet, maar ik heb heel
veel geleerd. Zoals druiven krenten
en tomaten dieven. En als ik iets
niet weet, zoek ik het op.
Laatst kwam hier een Turks jongetje
met zijn moeder. Dat jongetje had
zo veel interesse voor insecten,
slakken, vogels. Dat vind ik
geweldig. Dat wordt een heel ander
kind.
Ik werk graag met mijn handen en
in het groen. Het park is een stukje
van mijn leven geworden. Ik zie het
als míjn tuin. Hij hoort bij me. Ik
neem mijn werk mee naar huis, op
een prettige manier. Soms ga ik op
een mooie zondag wel eens hier
zitten en doe het hek dicht. Het is
een lekker plekje. Waar vind je zo’n
plek midden in de stad?

De drukste tijd is het voorjaar, ook
wat betreft bezoekers. Het is ook de
mooiste tijd van het jaar: de
knoppen van de bomen gaan open,
de vogels zingen. De halve vijver is
dan bedekt met kikkerkoppies.
In de vijver zit een roodwangschil-
pad. In de zomer zit hij ’s ochtends
te zonnen, meestal op dezelfde
plek. Binnenkort gaat hij weer in
winterslaap. Dan graaft hij zich
onder in de vijver in en ieder
voorjaar is het maar weer de vraag
of hij tevoorschijn komt.
Onder schooltijden heerst hier een
weldadige rust. Ik vind het heerlijk
om een tijdlang alleen te werken,
om me wat terug te trekken. Van de
andere kant heb ik steeds meer
contact met buurtbewoners en de
kantoormensen die hier tijdens de
lunchpauze hun boterhammen
komen opeten. Met sommige maak
ik een praatje en dat gaat lang niet
altijd over de tuin, maar juist ook
over andere dingen. En we maken
ook lol met elkaar. Ik ken er veel
mensen door. Als ik met een
vriendin door de stad loop, zegt ze:
wat ken jij veel mensen. Ik heb het
nog nooit zo lang uitgehouden op

een werkplek als hier. Ik heb ook
wel eens stress, maar dat hoort
erbij. Dingen die stress geven zijn
meer de dingen er omheen.
De buurtwinkel, waar ik ben
gedetacheerd door Werkstad, kan
voor mij nooit een vaste werkplek
garanderen. Ze betalen een
inleenbedrag aan Werkstad maar als
de subsidie wegvalt, moet ik hier
weg. Ik weet dat het speelt, maar ik
probeer er zo weinig mogelijk mee
te zitten.
Ik werk hier vijf dagen per week en
verder zijn er een stuk of 8
vrijwilligers. Onder die vrijwilligers is
een vrouw van 75, die vindt het
leuk om zaad van de planten op te
vangen en weer op te kweken. Zo
doet iedereen dingen die hij of zij
leuk vindt. Ik heb de eindverant-
woordelijkheid.
Deze blokhut is nieuw. We wilden
hem eigenlijk groen en wit beitsen,
maar dan valt hij te veel op.
Vandaar dat hij helemaal groen is.
Toch is hij al een keer opengebroken
en hebben er junks in geslapen. We
hadden toen net de vloer gebeitst,
die was nog nat. Daar hebben ze
van dit brede papier overheen
gelegd en zakjes tuinaarde gebruikt
als kussens. Wat kun je er tegen
doen? Junks zijn een bedreiging
voor de buurt én het park.’
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Vrijwilliger in de wijktuin
Arash

‘Arash is niet mijn echte naam. Ik
ben een Iranese vluchteling en ben
11 jaar geleden naar Nederland
gekomen. Een groot deel van mijn
familie woont in Amerika, ik ben de
enige die in Nederland woont. Ik
zoek mijn eigen weg.
Ik heb hier asiel aangevraagd, maar
het is nog steeds onzeker wat de
uitkomst van dat verzoek is. Ik heb
gebeden en gebeden, maar Allah
heeft mijn gebeden niet verhoord.
Ik ben 47 jaar, mijn haren worden
al grijs, mijn leven glipt door mijn
vingers. Ik moet leren de dag te
plukken, te genieten van het
moment.
Ik heb Engels gestudeerd en de
eerste jaren in Nederland ben ik
tolk-vertaler geweest in een asiel-
zoekerscentrum. Later heb ik
Engelse les gegeven in het
buurtcentrum hier in de wijk, maar
de niveauverschillen tussen de
cursisten lagen te ver uit elkaar. Via
de vrijwilligersvacaturebank kwam ik
aan dit werk.

Drie jaar werk ik nu in de tuin, drie
dagen per week ’s middags. En één
dagdeel in het weekeinde in de
Dierenhof. Een echte baas is er niet:
iedereen doet alle werkzaamheden,
van schoffelen tot onkruid wieden
en plantjes planten.
Tuinieren is mijn hobby. Ik houd
van de natuur. De tuin is heel
belangrijk voor de wijk, voor de
mensen, want er is weinig groen.
Mensen hebben natuur nodig. Pas
geleden heb ik in het tijdschrift
Onkruid een artikel gelezen over de
relatie tussen natuur en
criminaliteit. Het blijkt dat er in
wijken met meer groen minder
criminaliteit is en dat mensen die in
of met de natuur werken minder
psychische problemen hebben. Wist
jij dat? Ik wil daar meer van weten.
Zo ben ik ook heel benieuwd naar
het communiceren met bomen,
zoals prinses Irene doet. Laatst heb
ik dat op televisie gezien. Ik wil dat
niet meteen veroordelen, maar
weten wat het is, begrijpen wat je
dan voelt en kijken of ik het ook
kan ervaren. Ik weet zeker dat er
een wisselwerking is tussen natuur

en mensen. Als ik verdrietig ben of
stress heb ga ik de natuur in. Dat
kan het Kralingse Bos zijn of zelfs
de weilanden rond Zoetermeer. Dan
ga ik lekker lezen bij het water. In
de natuur vind ik mijn pad voor de
rest van mijn leven. Dat zijn chique
woorden, dat klopt. Maar ik meen
het wel. Kijk hoe de bloemen
bloeien, hoe de druif op dit dakje
groeit. Of neem de vijver met
kikkers en de schildpad. Het is hier
klein, maar in de kleine natuur
weerspiegelt zich de grote.
De rust die ik in het bos vind, vind
ik niet in de wijktuin, omdat er
mensen kunnen komen met vragen,
of om te genieten. Hier doe ik
gewoon mijn werk. Wat ik lastig
vind is dat er mensen zijn die de
regels overtreden. Bijvoorbeeld in
één keer alle appels of aardbeien
plukken. Grenzen breken doet pijn,
de natuur moet gerespecteerd
worden.’
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Kleuterjuf
Marga van der Pad

‘De Augustinusschool ligt middenin
het Oude Westen. Het is een ‘zwarte
school’ van 320 kinderen. De
thuissituatie van veel kinderen is
problematisch: veel alleenstaande
moeders met een uitkering die grote
moeite hebben hun kinderen de
baas te blijven en die met kunst- en
vliegwerk het gezin draaiende
moeten houden.
Groen is een schaars goed in de
wijk. Sowieso is het gras in het park
al bijzonder, want het park is de
enige plek in de wijk met gras, de
enige plek waar kinderen gras
kunnen voelen, erin kunnen liggen.
De meeste kinderen weten niets van
de natuur. Kinderen uit deze buurt
hebben zelden een huisdier en
komen nauwelijks in aanraking met
dieren. Jarenlang hebben we
kikkerdril gehad in de klas. Als daar
kikkers uit kwamen, gingen we die
in de vijver van de wijktuin zetten.
Maar nu is dat wettelijk verboden:
een school mag geen dieren meer
houden in de klas vanwege het
risico van allergieën. Ik geloof dat

alleen goudvissen nog toegestaan
zijn.
De school maakt regelmatig gebruik
van het wijkpark. Zo gaan we
eenmaal per jaar picknicken,
meestal ter afsluiting van het
schooljaar. De ouders maken het
eten, wij zorgen voor speelgoed.
Van te voren ben ik altijd bang dat
we veel te weinig eten en drinken
hebben en maak ik op het laatste
moment van alles. Maar de moeders
brengen iedere keer weer tássen vol
mee.
We gaan ook wel eens naar de
Dierenhof. Dan mogen de kinderen
de dieren aaien en voeren. Dan
leren ze dat je dieren niet moet
plagen en er niet met stenen naar
moet gooien. Dat heeft dus een
educatieve functie.
Soms doen we spelletjes in het
park. Met name overloopspelletjes,
omdat de schuin oplopende randen
van het grasveld daartoe
uitnodigen. Maar in het algemeen
vind ik het park niet heel bijzonder
voor kinderen. Er is weinig
uitdagend speelmateriaal, zoals
boomhutten, slingertouwen, een
kabelbaan, ongemaaid gras. Dat is

een toezicht- en geldkwestie en er is
bij het ontwerp van het park geen
rekening mee gehouden.
Het grote probleem van het park
zijn de junkies. Als die er niet
waren, zouden we meer gebruik
kunnen maken van het park. In de
herfst gaan we bijvoorbeeld blaadjes
zoeken en kastanjes rapen. Dan
moeten we de kinderen goed
instrueren dat ze niet de struiken
ingaan, omdat daar spuiten kunnen
liggen en stront. We moeten dan
heel alert zijn op wat ze van de
grond oprapen.
Een van de hoogtepunten voor de
kinderen is het Kabouterpad. Dat
begint met een uitnodiging van
Kabouter: een brief waarin hij de
kinderen vraagt naar de Wijktuin te
komen. We doen alsof er een echte
kabouter in de tuin woont en de
kinderen zíen dan ook kabouters. Ze
hebben op die leeftijd nog een rijke
fantasie. De kinderen mogen allerlei
dingen doen, zoals een slak
vasthouden, allen één bloem
plukken, rubberen kikkers in de
juiste volgorde van kikkervisje tot
kikker leggen, kastanjes rapen en
fruit plukken, nestkastjes zoeken.
Kinderen zijn heel leergierig, zeker
als ze zelf dingen mogen doen.
Maar je moet de meeste kinderen
alles over de natuur leren, omdat ze
er thuis niet mee in aanraking
komen. Bijvoorbeeld dat ze mieren
niet moeten doodtrappen. Aan het
eind krijgen ze een doosje
rozijntjes, waarbij we ze leren het
lege doosje niet op straat te gooien.
Ik bereid die dag voor, onder meer
door de kinderen een tekening voor
kabouter te laten maken. Ze vinden
het geweldig. De tuin is echt een
stukje natuur middenin de stad.’



Wilma Kruger van Sonor begeleidt de betaalde krachten in het park en de
vrijwilligers. Per week is daarvoor 6 uur beschikbaar: 2 uur voor het park, 2
uur voor de wijktuin en 2 uur voor de dierenhof. Naar eigen zeggen gebruikt
ze die uren ‘heel efficiënt, omdat ik dingen kan combineren: de inzet van
vrijwilligers, bewonerscontacten en beheer. De wijze van beheer is tamelijk
uniek: geïntegreerd groenbeheer én met grote betrokkenheid van de buurt.’
Het werk van Wilma bestaat uit het begeleiden, werven, enthousiasmeren en
organiseren van het werk van de vrijwilligers en medewerkers. ‘Die hebben
vaak geen verstand van tuinieren en van planmatig werken. Wel hebben ze
veel goede wil.’

Het doel van dit soort vrijwilligerswerk is het bevorderen van de sociale
samenhang in de buurt, waarbij de tuin het middel is. Wilma: ‘Anders zou ik
alleen mensen met groene vingers zoeken. Nu zoeken we juist mensen die zich
bij de buurt betrokken voelen. Er zit een ontwikkelingsaspect in: veel
vrijwilligers worden voor eerst weer actief buiten de deur en vaak gaat het om
werklozen die al langere tijd uit de roulatie zijn.’

De volkstuinen

In het Oude Westen zijn vier binnenterreinen omgevormd tot volkstuinencom-
plexen met in totaal 32 tuinen. Het oudste complex, aan de Bajonetstraat, is al
20 jaar oud, andere zijn van meer recente datum. Alleen buurtbewoners komen
in aanmerking voor een tuin en de voorkeur gaat uit naar mensen die dicht bij
een tuin wonen. De meeste tuinen zijn in het bezit van Turken, Nederlanders
en enkele Kaapverdianen. Het gaat met name om gepensioneerden.
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Er is nauwelijks doorstroming, alleen bij verhuizing. Tot voor kort was er altijd
veel animo voor de tuinen, maar nu is er meer aanbod dan vraag. Dat kan
diverse oorzaken hebben, zoals een verhuizing van mensen die bovenaan de
wachtlijst staan of mensen die liever wachten tot er een tuin vlakbij hun huis
vrijkomt.

Het beheer van de tuinen is in 2000 overgegaan van de Aktiegroep naar
woningcorporatie de Nieuwe Unie. Dat had een praktische reden: de uren die
hiervoor beschikbaar waren vanuit het opbouwwerk stonden onder druk. Omdat
het beheer voor een groot deel bestond uit het verhuren van de tuinen aan
individuele bewoners, was het mogelijk dit over te dragen aan de Nieuwe Unie.
Het beheer kost Heleen van der Pijl van de Nieuwe Unie 2 tot 4 uur per maand.
‘De tijdsinvestering is maatwerk, bijvoorbeeld als er bomen in de weg staan bij
de aanleg van een schutting of een gebruiker komt er achter dat iets voor zijn
tuin toch niet goed uitkomt.’

Het beheer bestaat uit de volgende taken:

• Verhuur van de tuinen bijhouden
• Huur innen (40 euro per jaar);
• Wachtlijst bijhouden;
• Toezicht houden op de complexen;
• Contacten onderhouden met de huurders;
• Onderhoud bijhouden (bijvoorbeeld tuinafscheidingen/bestrating). Het

meeste onderhoud is in het vroege voorjaar, voordat de beplanting in de
tuinen plaatsvindt.

Volgens Heleen zijn er niet vaak problemen in de tuinen. ‘Je moet regelmatig
je gezicht laten zien.’ De tuinen – het zijn met name moestuinen – zien er
volgens haar ‘stuk voor stuk’ verzorgd uit. ‘Ik ben er heel positief over: de
bewoners hebben groen midden in de stad. Het is een goedkope vorm van
recreatie voor de bewoners. En er is meer controle op de binnenterreinen.’
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Op plaatsen waar geen volkstuinen zijn, zijn de grotere binnentuinen vaak een
semi-openbaar terrein, waar de gemeente over gaat. ‘Daar is in het algemeen
meer overlast en wordt de ruimte slechter gebruikt. Met name door jongens die
willen voetballen en ’s avonds bij elkaar komen hangen. Het komt ook voor dat
de ruimtes te intensief worden gebruikt. Dat heeft te maken met de grote
aantallen kinderen en de weinige speelruimte die ze hebben. De ruimtes die er
zijn, bijvoorbeeld de binnenterreinen, worden dan zo intensief gebruikt dat het
regelmatig tot overlast leidt voor omwonenden. Die overlast wordt ten dele ook
veroorzaakt door verschillen in culturen, van kinderen die langer op mogen
blijven en volwassenen die vroeg naar bed willen. Door de binnenruimte om te
vormen tot volkstuinen los je het probleem van de overlast op, maar onttrek je
speelruimte aan de kinderen.’

De tuinbezitters vormen een netwerk voor de Nieuwe Unie, ‘zoals we veel
andere netwerken hebben. Door de contacten met de tuinbezitters leren we ze
beter kennen en krijgen we beter inzicht in hun behoeftes. Op deze manier
kunnen we beter inspelen op zaken die er spelen en kunnen we dingen
gemakkelijker regelen. Zo bouwen we een relatie op met de huurders. Dat moet
niet onderschat worden, want veel huurders zien corporaties toch als instanties
die altijd aan het langste eind trekken. Dat ligt heel delicaat. Vaak staan
huurders machteloos tegenover dingen die corporaties beslissen.’
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Volkstuinder
Nelis en Mies van ‘t Hof

‘Op dit binnenterrein stond vroeger
een lagere school. Na de sloop, 20
jaar geleden, is er even een plan
geweest om er een parkje aan te
leggen, maar daar hebben we ons
met de Aktiegroep tegen verzet, uit
angst voor verloedering en junks.
Wij hebben de woningcorporatie
toen geadviseerd om er tuinen van
te maken. En dat is gebeurd. Er
liggen nu tien tuinen. Ik was met
een paar anderen een van de
eersten die een tuin hadden. Ik heb
eerst een grasveld gehad met een
appelboom en een vijver.
Nu houd ik er Koi-karpers,
gigantisch mooie beesten. Het zijn
gekweekte siervissen die niet in de
vrije natuur voorkomen. De karpers
hebben een speciale tekening op
hun huid. Sommige soorten zijn
glad, andere hebben schubben. Kijk,
die met dat blauw en rood is een
shusui, en die met die goudkleurige
schubben is een hikarimono.
Japanse namen, want daar komen
ze oorspronkelijk vandaan.
Het is een uit de hand gelopen

hobby. Mijn vrouw Mies is het daar
niet mee eens. Zij zegt: ‘Een hobby
kun je een tijdje links laten liggen
als je er geen zin in hebt. Met die
karpers is het elke dag wat.’ Ik zie
dat anders.
Ik heb gevaren en daarna bij
Humanitas gewerkt. Ik beheerde de
werkplaats met opgehaalde spullen.
We hadden daar twee onverkoopbare
zitbaden staan. Ik wist niet wat ik
ermee mee moest. Op een dag heb
ik die hier in de tuin laten ingraven
en er goudvisjes ingezet. Zo is het
begonnen. Die baden zijn allang
weg en nu ligt er een grote, diepe
vijver met 60 karpers. Achterin de
tuin heb ik een loods gebouwd.
Daarin zit een bak om nieuwe vissen
in quarantaine te kunnen houden.
Ook heb ik er de mogelijkheid zieke
vissen in een aparte bak te zetten.
Karpers hebben vaak parasieten.
Boven de bak wil ik spiegels
aanbrengen, zodat ook kinderen en
gehandicapten de vissen kunnen
bewonderen. Er komen namelijk heel
veel mensen kijken, wel 5 tot 600
per jaar. Niet alleen uit de buurt,
maar uit het hele land. Ik doe mee
aan de City Safari. Dat is een soort
ontdekkingsreis van een dag door
Rotterdam voor kleine groepen. Die
gaan met kaart maar zonder gids op
stap om kennis te maken met de
meest uiteenlopende mensen en
aspecten van Rotterdam.
De mensen vinden mijn vijver
prachtig of ze vinden hem niks, een
tussenweg is er niet. De buurt vindt
hem prachtig. En als ik wel eens bij
de bovenburen ben, en er op neer
kijk, is het ook een hartstikke mooi
gezicht.
Ik ga veel naar België om karpers te
kopen. Aan wedstrijden waarbij je
de vissen moet meenemen doe ik
niet mee maar ik ga wel kijken.
Hoe lang de vijver nog bestaat,

weet ik niet. Die beesten zullen mij
wel overleven, want die worden
60 tot 70 jaar oud. Maar er zijn
plannen om tussen nu en tien jaar
de woningen te slopen.
Ik ben de beheerder van dit
volkstuinencomplex tussen de
Bajonetstraat en de ‘s-
Gravendijkwal. Beheren betekent: in
de gaten houden of de tuinen een
zootje worden en ervoor zorgen dat
er nieuwe mensen op de tuinen
komen zodra er een leeg komt. Bij
echte problemen schakel ik Heleen
van der Pijl van woningcorporatie de
Nieuwe Unie in.
Er doen zich wel eens problemen
voor. Mensen zeggen gemakkelijk ‘ja’
en doen ‘nee’. Om de betrokkenheid
van de eigenaren met hun tuinen te
vergroten, is het de bedoeling dat
zoveel mogelijk volkstuinders in de
omliggende huizenblokken wonen.
Dan kijken ze vanaf het balkon neer
op hun eigen tuinen en zorgen ze er
beter voor. De Nieuwe Unie steunt
dat idee.
Laatst was er een Turks gezin met
de kinderen in de tuin aan het
werk. Die kinderen gingen enorm
tekeer, zonder dat de ouders er wat
van zeiden. Ik was ook buiten en
hoorde dat kabaal een minuut of
twintig aan. Toen heb ik mijn
scheur eens flink opengetrokken en
gevraagd of ze dat normaal vonden.
Vrienden van buiten de stad zeggen
vaak dat ze het niet begrijpen hoe
we het uithouden in het Oude
Westen. Maar waar krijg ik zoveel
tuin? Natuurlijk is er wel eens
overlast: harde muziek en junks.
Maar ik ben niet bang uitgevallen
en roep herrieschoppers tot de orde.
En wat betreft de junks: daar heb ik
mee leren omgaan: ik weet wat ik
wel en niet kan doen.’
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Zoon van volkstuinder
Ekrem Saruhan

‘Mijn ouders hebben sinds anderhalf
een volkstuin op een terrein tussen
de Gouvernestraat en de
Mariastraat. Mijn vader zit in de
ziektewet. Hij is elektrotechnicus,
maar is zodanig gevallen dat hij
niet meer mag werken. Mijn moeder
heeft last van allerlei kwalen.
Ze wonen driehoog in de
Bloemkwekerstraat, waar ze alleen
een balkon hebben. Heel vaak gaan
ze ’s middags of ’s avonds naar de
tuin. Niet alleen om te werken, ook
om er te zitten of om te kletsen
met de andere volkstuinders. Die
tuin is ideaal voor hen: ze kunnen
even ontsnappen aan de dagelijkse
stress van het drukke stadsleven.
Dat doet ze zichtbaar goed. ’s
Avonds hebben ze weer iets te
vertellen en ze zijn veel minder

afhankelijk van mij. Ik probeer mijn
ouders bij veel dingen te betrekken
en toen ze de tuin nog niet hadden,
ging ik vaak met ze op pad. Nu is
dat een stuk minder, want ze willen
naar de tuin. Ze kunnen meer op
zichzelf zijn.
Er liggen daar vijf tuinen, waarvan
er vier aan Turken zijn verhuurd en
één – sinds kort – aan een
Nederlander. Ze hebben veel contact
met de andere Turken. Er worden
planten uitgewisseld, ze gaan
samen op het bankje voor de tuinen
zitten praten en ze gaan bij elkaar
op bezoek en eten één keer in de
week ook samen.
De vorige eigenaar had de tuin niet
goed onderhouden of verwaarloosd:
er lag alleen nog maar zand. We
hebben dus veel grond en mest
moeten aanvoeren om hem weer
vruchtbaar te maken. Zwaar werk
was dat.

Mijn ouders zijn dol op druiven, dus
ze hebben er een aantal druiven-
planten neergezet. Van de bladeren
maakt mijn moeder dolma, gevulde
druivenbladeren met rijst. Dit jaar
hebben ze voor het eerst
grondperen geprobeerd, een aardap-
pelsoort die je rauw kunt eten. We
hebben ze langs het hek gezet,
zodat er wat privacy in de tuin is.
Grondperen zijn gemakkelijk te
planten en te oogsten en ze smaken
goed. Verder hebben we 1 courget-
teplant en tuinbonen. Ik houd van
kruiden en heb er dus wat mint en
peterselie ingezet. Als ik over heel
wat jaren hun leeftijd heb, wil ik
ook zo’n tuin.’
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Volkstuinder
Marianne Maaskant

‘Mijn tuin is circa 10 bij 11 meter
en ligt direct onder mijn balkon -
driehoog. Ik woon hier sinds 1972.
De 7 tuinen liggen op het
voormalige terrein van de Stereo-
koekfabriek, tussen de
huizenblokken van de
Gouvernestraat, de
Gaffeldwarsstraat en de St.
Mariastraat.
Ik ben eerst met een jongen bezig
geweest om te kijken of we er een
gezamenlijke binnentuin van konden
maken, maar daar was geen animo
voor. Toen kreeg de Aktiegroep het
idee van volkstuinen. Ik stond als
eerste op de wachtlijst en heb de
tuin sinds 1990.
Vier tuinen worden bewerkt door
Turken, een door een Kaapverdiër en

een is onder handen van een
basiskerk. Ik heb wel gesprekken
met een aantal tuinburen. De
meeste gesprekken zijn oppervlakkig
in verband met taalproblemen. We
informeren altijd wel hoe het gaat
en we groeten elkaar meestal als we
de tuin inkomen. De Turken zitten
veel in hun tuinen en hebben veel
gemeenschappelijk. Daar hoor ik
niet bij, maar ik kan redelijk goed
met ze opschieten. Als we elkaar
tegenkomen op straat zeggen we
gedag.
De Nieuwe Unie is de beheerder en
iedereen heeft een eigen sleutel.
Soms komt iemand van de Unie
kijken, meestal naar aanleiding van
klachten. Ik hou dingen in de
gaten. Ik vind bijvoorbeeld dat de
paden vrij moeten blijven. Dat is
een van de regels die indertijd door
de Aktiegroep zijn opgesteld en ik
hecht daar meer waarde aan dan de
anderen. Stel dat er iets gebeurt?
Het heeft te maken met respect
voor de tuinen van anderen.
Ik heb tijdens een vergadering over
de tuinen wel eens geopperd een
gezamenlijke tuinkast te maken
voor tuingereedschap, maar die
behoefte leefde niet bij de anderen.
Ik ben een voorstander van het
delen van dingen met anderen,
maar anderen moeten respecteren
dat het mijn tuin is. Er zijn wel
eens bloemen uit mijn tuin geplukt,
er werd in gepiest en gepoept en
toen heb ik om hekken gevraagd.
Die zijn na een tijdje gezet. Er
worden ook wel eens dingen van de

balkons in de tuinen gegooid, zoals
sigarettenpeuken. Het interesseert
veel mensen niet dat daar tuinen
liggen.
De tuin is voor mij een vorm van
lekker buiten zijn en met de handen
in de aarde wroeten. Het is een
vorm van ontspanning en even met
iets anders bezig zijn, de zinnen
verzetten: als ik in de tuin werk,
ben ik niet met andere dingen
bezig. Ik ga elke dag wel even in de
tuin kijken, maar erin werken doe ik
alleen als ik daar een hele of halve
dag de tijd voor heb. Ik wil me voor
een uurtje niet vies maken. Ik zit er
nooit met een boek, ik werk er
alleen. Als ik een huis met een tuin
had, zou ik er gemakkelijk even in
gaan zitten.
In tegenstelling tot de anderen heb
ik een tuin met bloemen,
frambozen, druiven, bramen,
aalbessen, zwarte bessen en
klapbessen. Als je groente kweekt,
moet je oogsten als de groente
oogstrijp is. Dat is aan mij niet
besteed. Ik wil veel voor de tuin
doen maar niet gedwongen. Het
voordeel van vruchten is dat je de
rijpe ter plekke kunt consumeren.
En ik houd erg van bloemen.
Als de tuin er niet was, zou ik hem
niet missen. Van de andere kant:
als ik de tuin moet opgeven - ik heb
last van mij rug – zou ik dat wel
heel erg vinden.



Park onder druk

Het park is door de wijk bevochten en moet ‘iedere dag’ opnieuw worden
bevochten op junks, vervuiling, politici en plannenmakers.
In 1999 veroorzaakte de vergunningaanvraag van poppodium Nighttown voor
een terras in het Wijkpark veel onrust in de wijk. De bedenkingen tegen het
plan hadden een principiële grond (schaars algemeen groen wordt ingeruild
tegen een commercieel terras), maar hadden vooral te maken met slechte
ervaringen met de bedrijfsvoering van Nighttown en overlast in de vorm van
vervuiling en herrie. Nadat op dit punt positieve ontwikkelingen ingezet
waren, is in 2004 een nieuw verzoek voor een terras na uitgebreid overleg en
onder strenge voorwaarden voor een proefperiode ingewilligd. Het is
uiteindelijke een mooi, van het park afgesloten tuinterras geworden.
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Gevoelige zaken

Er bestaan al langer plannen om de
ingang van het park aan de West-
Kruiskade te veranderen. Zo heeft
de Centrumraad in februari 2000
een plan besproken van ‘Kees de
Gruiter’, een in Rotterdam gevestigd
bureau dat oplossingen voor de
grote stad ontwikkelt en verkoopt.
Het plan is geschreven in opdracht
van de
Wijkontwikkelingsmaatschappij en
moet leiden tot een ‘opwaardering’
van de West-Kruiskade tot groot-

stedelijk winkel- en uitgaansgebied.
Erkend wordt dat dat invloed heeft
op de wijk: ‘Meer bezoekers die
geen band hebben met het gebied
en geen bijzondere verantwoorde-
lijkheid voelen voor de extra druk
die hun bezoek met zich meebrengt.
De typische buurtcafétjes krijgen
misschien een ander publiek
binnen. De parkeerdruk wordt
verhoogd. Buurtbewoners zullen
zich wellicht afvragen welk voordeel
zij kunnen verwachten van deze
ontwikkeling. Dat voordeel is er. De
verbetering van de kwaliteit, de

veiligheid en het beheer komt
iedereen ten goede. Maar er mag
niet te gemakkelijk van uit gegaan
worden dat iedereen overal blij mee
is. Gevoelige zaken als het hek van
het Wijkpark (…) moeten
zorgvuldig worden benaderd.’
In het plan wordt een pleidooi
gehouden voor het achteruitplaat-
sen van het hek van het Wijkpark.
Daardoor kan ‘een pleintje ontstaat’
met terrassen.

(Bron:www.womrotterdam.nl/west-
kruiskade.htm)



Bezuinigingen

Het beheer van het wijkpark is gebaseerd op een creatieve en doelmatige
combinatie van de inzet van vrijwilligers en gesubsidieerde banen, naast het
groenonderhoud door de reguliere gemeentelijke dienst.
Op verschillende punten staat deze combinatie onder druk. Eén van de gesubsi-
dieerde banen in de Wijktuin, een werkervaringsplaats met tijdelijk karakter, is
al vervallen vanwege gedwongen uitstroom. Door de verhoogde inleenkosten
kon deze plek niet opnieuw ingevuld worden. Ook de inleenvergoeding voor de
huidige banenpoolbaan is een probleem. Er zit een verschil van 2000 euro
tussen inleenkosten en subsidie. Omdat de wijktuin – buiten de opbrengst van
de tuinmarkten – geen inkomsten heeft, kan dit bedrag niet gevonden worden
in bezuinigingen of herschikking. De stijgende tarieven van Multibedrijven
(sociale werkvoorziening) kunnen Gemeentewerken in de toekomst voor
problemen plaatsen.

Ten slotte heeft de Centrumraad het afgelopen jaar gesneden in de opbouw-
werkuren voor het Oude Westen, waardoor de begeleiding van de dierenhof weg
dreigt te vallen. Het opbouwwerk zou dit project over moeten dragen, maar
noch de afdeling Sport en Recreatie, noch het sociaal-cultureel werk of een
andere instelling is daartoe in staat. Voor de vrijwilligers zijn de veilige
inbedding bij Aktiegroep het Oude Westen en de begeleiding door het
opbouwwerk de basis om hun werk te kunnen doen.
Als de subsidies worden afgeschaft – doordat de regering de loonsubsidierege-
ling stopt – of als de gemeente Rotterdam besluit er niet langer gebruik van te
willen maken, kan het beheer volgens Wilma Kruger deels worden opgevangen
met vrijwilligers en met begeleiding. ‘Maar een aantal dingen die meer zorg
vragen, kun je niet aan vrijwilligers overlaten: zoals het beheer van de
dierenhof, het park openstellen en sluiten.
Het is meer dan een geldkwestie, zegt Wilma: ‘De politiek wil op de begeleiding
van mij bezuinigen en is van mening dat het werk helemaal door vrijwilligers
gedaan kan worden. Maar vrijwilligers kunnen niet zonder ondersteuning.
Hetzelfde geldt voor de natuureducatieve activiteiten, zoals het Kabouterpad,
de Bomenroute en projectjes met kleuters in de Dierenhof. De politiek vindt
dat geen opbouwwerk. Maar het probleem is dat er geen andere partijen zijn
die het over kunnen nemen, en zeker niet met het geringe aantal uren dat er
nu voor staat. De inzet van buurtbewoners als vrijwilligers bij al die projecten
rechtvaardigt inzet van het opbouwwerk.’

Volgens Aad van Leeuwen, van Gemeentewerken, staat de financiering van het
beheer ‘nog niet’ onder druk. ‘We verminderen de uren die voor beheer staan
(de parkwachter wordt ingehuurd door de gemeente; red.). Maar de
bezuinigingen moeten wel binnen de perken blijven. Wij werken in opdracht
van de Centrumraad, die bepaalt de prioriteiten. De bestuurder moet daarin
creatief zijn, ik ben slechts uitvoerder. Mijn doel is het wijkpark zo goed
mogelijk te beheren. Met minder geld voor beheer zal het park minder netjes
worden. Mijn zorg is dat als je het park laat verslonzen, het publiek er minder
netjes mee zal omgaan. Je moet dus de goede keuzes maken.’
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Het hek weghalen, als uiterste consequentie van bezuinigingen op het beheer,
is volgens Wilma ondenkbaar: ‘Dan is het park het park niet meer. Dan krijgen
junks en hangjongeren de overhand en kun je kinderen er niet meer zorgeloos
laten spelen.’

Wijkkarakter

Een van de aandachtspunten is het wijkkarakter van het park. Wilma: ‘Dat is
heel duidelijk aanwezig in het park en heeft te maken met de historie van het
park en de wijze van beheer. Het is de kracht van het park en zo willen we het
houden.’

Maar er is een spanningsveld, dat deze zomer zichtbaar werd in het terras van
Nighttown. ‘Veel dingen worden niet eens geprobeerd door derden, omdat ze
weten dat de beheercommissie meestal nee zegt tegen stedelijke activiteiten.
Ik vind dat je heel streng moet zijn, omdat het anders steeds gemakkelijker
wordt de regels van het park te overtreden. Zo zouden het wijkgebouw Odeon
en Nighttown graag vrachtwagens willen parkeren in het park bij het laden en
lossen. Het is vaak een moeilijke beslissing om dat niet toe te staan, want een
gevolg daarvan is dat de vrachtwagens van Odeon de Gouvernestraat blokkeren.’

Meer potentie

Het voortbestaan van de volkstuinen staat niet direct op het spel, maar Heleen
van der Pijl van de Nieuwe Unie waarschuwt wel dat er veranderingen op til
zijn. ‘Er is een wijkvisie opgesteld waarin staat dat er meer potentie moet
komen in de buurt.’ Ontdaan van jargon zegt ze: er zullen goedkope woningen
gesloopt worden om plaats te maken voor dure nieuwbouw. Heleen: ‘Er zijn
plannen om de tuinen in de Bajonetstraat op te doeken omdat daar nieuwbouw
is gepland.’

39h e t o u d e w e s t e n h e e f t e e n h a r t v a n g r o e n





Deel 2
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Waarden en voorwaarden

Wat zijn nu de waarden die het park en de volkstuinen belichamen? En wat
zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden willen het park en de
tuinen die waarden kunnen vervullen? Een inventarisatie van uitspraken van
geïnterviewden en observaties in het park en de tuinen levert het volgende op:

Waarden

Rust
Het park en de volkstuinen zijn plekken om tot rust te komen. Het is er ook
letterlijk rustig: je wordt er niet ‘aan je kop gezeten’ door anderen die wat van
je moeten.

Tot jezelf komen
Het park kan ook een plek zijn om te reflecteren op je eigen leven. Je vergeet
de omgeving en concentreert je op jezelf.

Eigenwaarde
Voor de mensen die werken in het park en de wijktuin – de parkwachters, de
tuinvrouw en de vrijwilligers – geldt dat ze zich door hun werk gewaardeerd
wijkbewoners voelen.

Uitlaatklep
Het park is de enige plek waar met name kinderen letterlijk de ruimte hebben.
In sport en spel kunnen zij hun energie kwijt.

Natuurbeleving
Het groen in de wijk leidt tot een waardering van de natuur als een eigen
waarde. Beheerders en bezoekers kunnen in het park genieten van de bloemen,
de bomen en de beesten. Voor veel buurtkinderen is het park hun eerste
kennismaking met natuur.

Buurtgevoel
Het park is een symbool van de recente actiegerichte geschiedenis van het
Oude Westen, met zijn verzet tegen verpaupering en voor leefbaarheid. Het is
ook een ontmoetingsplaats voor de buurt, zowel ongeorganiseerd als in
georganiseerd verband (tijdens evenementen). In het park en in de tuinen
ontmoeten de verschillende culturen van de wijk elkaar.

Gezond leven
Het park is voor velen de plek waar zij actief recreëren of sporten. Het park is
voor hen een middel in hun streven naar een gezond leven.
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Voorwaarden

Beheer
Het park en de volkstuinen kunnen in de huidige vorm alleen voortbestaan als
ze actief worden beheerd. In het park moet dagelijks toezicht zijn, anders
verliest het zijn huidige karakter. Een onvermijdelijke voorwaarde is daarom
ook dat het park kan worden afgesloten. Voor de volkstuinen gelden deze
voorwaarden minder stringent.

Betrokkenheid van de buurt
Het wijkkarakter van het park kan alleen worden behouden als de buurt er
zich actief mee blijft bemoeien. Het gevaar van onverschilligheid ligt steeds op
de loer.

Draagvlak bij politiek
Als puntje bij paaltje komt trekt de politiek aan de touwtjes. Voor het voort-
bestaan van het park en de tuinen is het van cruciaal belang dat de beleids-
makers zijn doordrongen van de waarden die deze plekken vertegenwoordigen.
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Groen is gezond

Groen in de omgeving is gunstig
voor het sociaal, psychisch en
lichamelijk welbevinden, zo blijkt
uit recent onderzoek van de
Gezondheidsraad, dat onlangs werd
gepubliceerd.
In de zorg wordt dit aspect van
natuur voor patiënten al enige tijd
intuïtief onderkend in de vorm van
bijvoorbeeld ‘helende tuinen’ en
zorgboerderijen. Maar het is meer
dan intuïtie. ‘Zeer uiteenlopend
wetenschappelijk onderzoek wijst
erop dat verblijf in een ‘groene’
omgeving inderdaad gunstig kan
zijn voor gezondheid en
welbevinden. Zelfs uitzicht op een
stadspark helpt mensen al te
herstellen van stress, wat de kans
op stressgerelateerde ziekte weer
kan verminderen’, schrijven de
Gezondheidsraad en de Raad voor
Ruimtelijk, Milieu- en
Natuuronderzoek in een deeladvies
aan de ministers van LNV, VROM en
VWS.

Soms is het verband tussen natuur
en gezondheid direct, zoals in een
beperkt aantal onderzoeken dat de
relatie tussen de aanwezigheid van
groen en de afwezigheid van ziekte
meet. Vaker zijn er indirecte
aanwijzingen, ‘namelijk wanneer de
aanwezigheid van natuur invloed
heeft op hoe mensen zich gedragen
en die gedragingen hun gezondheid
weer gunstig kunnen beïnvloeden.’
Door de aanwezigheid van groen in
de nabijheid gaan mensen vaker
wandelen. Als de route naar hun
werk omzoomd is door groen, zijn
ze sneller geneigd naar hun werk te
fietsen. Deze lichamelijke beweging
leidt tot minder overgewicht.
Er zijn volgens de Gezondheidsraad
ook aanwijzingen dat verblijf in een
natuurlijke omgeving, ‘en zelfs al
uitzicht uit een raam op stedelijke
groenvoorzieningen’, helpt om te
herstellen van stress en
vermoeidheid door langdurige
concentratie.
Natuur blijkt ook sociaal contact te
vergemakkelijken. Onderzoek in een

achterstandswijk in de Verenigde
Staten wijst op dat verband. ‘Ook
via die link kan groen een positieve
invloed hebben op de gezondheid,
aangezien mensen met veel
contacten minder ziek zijn en langer
leven.’ Er zijn aanwijzingen dat
natuur een gunstige invloed heeft
op de ontwikkeling van kinderen,
maar naar dit verband is nog weinig
systematisch onderzoek gedaan.
‘Kinderen hebben waarschijnlijk
vooral belang bij vertrouwde maar
‘rommelige’ groene terreintjes in de
buurt, die ze zelfstandig kunnen
exploreren.’
‘Tot slot’, schrijft de
Gezondheidsraad, ‘kan verblijf in de
natuur, zowel grootse natuur verder
weg als het bos in de buurt,
mensen aanzetten tot reflectie, hun
gevoel van autonomie versterken en
het gevoel geven te passen in een
groter geheel. Dat kan mensen
weerbaarder maken bij het
verwerken van de verliezen die
samengaan met ouder worden,
ziekte en dood.’



Adressen

Projectpartners Neem de natuur in de wijk, de
wijk in de natuur en samenwerkingspartijen

• Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO)
Het LCO werkt vanuit vestigingen in Den Haag
en Zwolle aan de versterking van bewonerspar-
ticipatie bij de oplossing van maatschappelijke
vraagstukken. De ‘missie’ van het Landelijk
Centrum Opbouwwerk is drieledig:
a. transfer: informatie-uitwisseling, kruisbestui-
ving en samenwerking tussen lokale opbouw-
werkpraktijken, b. innovatie: nieuwe sociale
arrangementen en werkwijzen ontwikkelen,
verspreiding van nieuwe inzichten en
c. kwaliteit: versterking en vernieuwing van het
beroep en de beroepspraktijk. De grootste
subsidiënt is het Ministerie van VWS. Daarnaast
werkt het LCO met projectfinanciering van
(inter)nationale fondsen en van andere
ministeries.

Landelijk Centrum Opbouwwerk
Oude Vismarkt 21D
Postbus 1004
8001 BA Zwolle
T (038) 4232112
F (038) 4230714
E lcoz@opbouwwerk.nl
www.opbouwwerk.nl

• FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling,
FORUM is een landelijk kenniscentrum dat het
als zijn taak ziet kennis over de multiculturele
samenleving te vergaren, te ontsluiten en over
te dragen. Het instituut verstrekt adviezen, zet
vernieuwende activiteiten op stapel, volgt en
beïnvloedt overheidsbeleid en ondersteunt
organisaties van allochtonen. FORUM beweegt
zich in allerlei maatschappelijk sectoren:
overheid, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven, zorg
en juridische kringen.

FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling
Postbus 201
3500 AE Utrecht
Tel. 030-2974321
Fax 030-2960050
E-mail informatie@forum.nl
www.forum.nl

• Landschapsbeheer Nederland
Zorg voor ons landschap

De twaalf provinciale organisaties voor land-
schapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer
Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft
naar behoud, beheer en ontwikkeling van een
ecologisch en mooi cultuurlandschap met een
streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt
nauw samen met particulieren, boeren en
overheden, die eigenaar zijn van 80 procent
van het Nederlandse buitengebied. Met haar
expertise en duizenden enthousiaste
vrijwilligers levert Landschapsbeheer een
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons
levende landschap. Belangrijk einddoel is dat
mensen zélf aan de slag gaan met de zorg voor
het landschap bij hen in de buurt..

Landschapsbeheer Nederland
Kaap Hoorndreef 26
Postbus 9756
3506 GT Utrecht
Tel. 030 2345010
Fax 030 2310315
E-mail post@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheer.nl

• Projectgroep Kerk en Milieu
De projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van
Kerken in Nederland geeft vorm en inhoud aan
het milieuprogramma van de Raad van Kerken
binnen de algemene kaders die de Raad
daarvoor stelt. De projectgroep is oecumenisch
van aard en bestaat uit vrijwilligers en
functionarissen uit verschillende lidkerken.
De Raad van Kerken is een samenwerkings-
verband van 16 verschillende christelijke kerk-
genootschappen. Elke maand ontmoeten de
vertegenwoordigers van deze kerken elkaar en
geven samen leiding aan het werk van de Raad.

Projectgroep Kerk en Milieu
Postbus 19.170
3501 DD Utrecht
Tel. 030 2361 522
E-mail info@kerkenmilieu.nl,
Website www.kerkenmilieu.nll
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• NIDO Nationaal Initiatief Duurzame
Ontwikkeling
Project Landbouw en Groen voor een Gezonde
Samenleving
Postbus 178
8900 Ad Leeuwarden
Tel. 058 2944536
E-mail bureau@nido.nu
www.landbouwgroengezond.nl

• Stichting Echte Welvaart
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
Tel. (030) 2919931
Fax (030) 2919998
E-mail info@echtewelvaart.nl
www.echtewelvaart.nl

• Sonor
Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam
(Sonor) is een dienstverlenende organisatie die
ondersteuning biedt aan allerlei groepen
bewoners in de buurten die een positieve
bijdrage willen leveren aan de samenleving.
In het veelkleurige Rotterdam zijn vele maat-
schappelijke verschillen. Herkenbaar zijn en
kunnen communiceren met betrokkenen vanuit
verschillende bevolkingsgroepen is voor Sonor
dan ook uitgangspunt. Sonor streeft daarbij
naar ‘samenhang en diversiteit’ zonder
uitsluiting van groepen en/of personen. De
directe beleving van bewoners staat daarbij
centraal.
Bij Sonor zijn 70 medewerkers in vaste of
tijdelijke dienst. In drie deelgemeenten en het
centrum van Rotterdam leveren deze
medewerkers ondersteuning aan bewonersorga-
nisaties, bewoners- en belangengroepen. SONOR
ondersteunt de Aktiegroep Het Oude Westen.

Sonor
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 3
3014 RA Rotterdam
T (010) 4361700
F (010) 4363940
E info@aktiegroepoudewesten.nl

Websites met informatie en adressen:

• Kennisnetwerk Sociaal Beleid
Bron voor informatie over welzijns/opbouwwerk
organisaties, landelijk, provinciaal en lokaal
www.X-S2.nl.

• Groene Metropolen
Groen in en om de stad (GIOS) staat centraal bij
dit onderzoek van Alterra
www.groenemetropolen.nl
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Literatuur

• Uitgaven Neem de natuur in de wijk, de wijk
in de natuur

De Ruige Hofhouding. Theunissen. L. en
F. Bongers. Zwolle 2004. ISBN 90-804823-9-0

Kerktuinen op de drempel naar de wijk,
Inspirerende voorbeelden en ideeën. Brugge T.,
Zwolle 2004. ISBN 90-804823-8-2

Mostafa’s moestuin Meer groen in de regenboog.
Ginkel, J. van en M. El Filali. Zwolle 2004.
ISBN 90-804823-7-4

Tuinen in een landschap van steen. De betekenis
van groen voor een leefbare buurt.Han van de
Wiel, Zwolle 2004. ISBN 90-77823-01-08

Gemengde Sla, impressie van een stadsoase.
Regie Huib Stam, Uitgave van Pieter van
Huystee film en IKON TV, 50 minuten
filmdocumentaire.

Inspiratiefilm. Neem de natuur in de wijk, de
wijk in de natuur. Regie Huib Stam, 15 minuten,
voorlichtingsfilm

Te bestellen bij projectsecretariaat Neem de
natuur in de wijk, de wijk in de natuur
Pa. LCO
Postbus 1004 8001 BA Zwolle
Tel. 038 4232112
E-mail: lcoz@opbouwwerk.nl

• Overige literatuur

Bijzonder Groen. Tien tuinverhalen uit Overvecht.
Marijke Orthel, Severine Lout. Utrecht 2004.

Duurzaam wijken voor milieu.
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Verantwoording

De belangrijkste ‘grondstof’ voor de publicatie bestaat uit interviews die zijn
afgenomen van mensen die op de een of andere manier te maken hebben met
het Wijkpark, de wijktuin of de volkstuinen: bewoners van het Oude Westen,
beheerders en gebruikers van het park, een leerkracht van een basisschool, een
medewerker van een woningcorporatie, een medewerker van het wijkgebouw,
eigenaren van enkele volkstuinen en beleidsmakers. Deels worden deze mensen
geportretteerd, deels is de informatie die van hen afkomstig is verwerkt in de
tekst.

48 v e r a n t w o o r d i n g





Tuinen in een
landschap van steen

De betekenis van groen voor een leefbare buurt

Tuinen
in

een
landschap

van
steen

‘Via een buurvrouw kwam ik er achter dat er een wijktuin is. Ik leefde alleen
voor mijn werk. Totdat het fout ging en ik in de knoop kwam te liggen met
mezelf. Ik ben haar toen gaan helpen met schoffelen, papier prikken,
prullenbakken legen, dat soort dingen. In de wijktuin kwam ik altijd tot rust.
Ik zag weer de schoonheid van het leven. Ik ging steeds meer doen in de tuin.
Door dat werk begon ik weer goed te aarden. Zo ga je de omgeving leren
kennen en de mensen uit de buurt.’ Aldus Jan uit de Gouvernestraat in de
Rotterdamse centrumwijk het Oude Westen.
Deze publicatie beschrijft de betekenis die het wijkpark met dierenhof, de
wijktuin en de volkstuinen hebben voor de bewoners van deze wijk in het
hartje van de stad.
Het gaat om klein groen met een grote betekenis. Groenbeheer met
medewerking en medezeggenschap van de buurt is een belangrijke pijler voor
het behoud van leefbare wijken.

Han van de Wiel

RAAD VAN KERKEN
i n n e d e r l a n d
PROJECTGROEP KERK EN MILIEU

ISBN 90-77823-01-08


