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Tuindorp Vreewijk 1916 - 2016 
 
Volgens de bewoners is Tuindorp Vreewijk niet alleen het grootste tuindorp van Nederland, 
maar ook het mooiste. Het feit dat wie hier komt wonen er meestal ook blijft wonen, 
onderstreept dat het ook de meest gewaardeerde wijk van Rotterdam is. Veel 
Rotterdammers weten dat van horen zeggen, maar hebben dat meestal nog niet gezien en 
ervaren. Om daarin verandering te brengen stellen de bewoners van Tuindorp Vreewijk 
tijdens het eeuwfeest hun wijk daarom graag open voor belangstellenden uit andere 
Rotterdamse wijken en van ver daarbuiten. 
Het programma ter viering van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk biedt daar 
ruimschoots gelegenheid toe. Het beoogt de herinnering levend te houden aan de dromen 
en gedachten die de stichters van dit tuindorp koesterden en die ook heden ten dage de 
grondslag vormen voor een harmonieus samenleven in deze groene oase van Rotterdam. 
Wij zijn hen veel dank verschuldigd voor de realisatie van dit bijzondere en unieke erfgoed 
dat zij de stad nalieten. 
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De wijk 
Tuindorp Vreewijk is het eerste en grootste tuindorp van Nederland dat niet is gerelateerd 
aan een of ander bedrijf. Het werd in fases gerealiseerd, tussen 1916 en 1957 en beslaat 
een gebied gelegen tussen Vaanweg, Strevelsweg, Bree, Breeweg, Colosseumweg, 
Molenvliet, Smeetlandsedijk en de Slinge tot aan de Vaanweg. 
Daarbinnen is een kerngebied te onderscheiden, dat als eerste is ontworpen en gebouwd en 
waar het specifieke karakter van dit tuindorp het best tot zijn recht komt en behouden is 
gebleven. Dit thans beschermd stadsgebied wordt begrensd door Bree, Beukendaal, 
Molenvliet, Smeetlandsedijk,  Dordtsestraatweg, Groene Hilledijk, rand Valkeniersweide, 
Dordtsestraatweg, Sikkelstraat, en Strevelsweg. 
 

 
 
 
 
Tuindorp Vreewijk bestaat uit ongeveer 7.000 woningen met ruim 14.000 bewoners. Bijna 
driekwart van het woningbestand is vooroorlogs. Alle woningen beschikken over een 
achtertuin en vaak ook een voortuin. Drie singels, de Lede, de Langegeer en de 
Valkeniersweg vormen de ruggengraat van het stratenplan en zijn bepalend voor de 
bijzondere rustieke sfeer. Een sfeer die tevens wordt bepaald door het vele groen, niet alleen 
in de tuinen en langs de singels, maar ook door de 15 gemeenschappelijke binnentuinen. 
 
Bij de renovatie in de jaren ’70 en ’80 zijn sommige details in de architectuur, die bijna elk 
woonblok een eigen signatuur gaven,  verloren gegaan. Toch is het unieke karakter 
behouden gebleven. Niet alleen dankzij, maar ook vanwege de status als beschermd 
stadsgezicht  zal bij de noodzakelijke aanpak van het woningbestand, die door de 
woningcorporatie Havensteder in 2014 in twee straten is gestart, dit bijzondere karakter ook 
behouden kunnen en moeten blijven.  
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Grondslagen en ambities 
Nauwelijks wordt tegenwoordig nog beseft hoe bijzonder de maatschappelijke situatie een 
eeuw geleden was. Ver voor de tijd van de verzorgingsstaat waren het toen sociaal bewogen 
vermogende particulieren die vanuit hun liberale of christelijke overtuiging een bijdrage 
wilden leveren aan de verbetering van de leefsituatie van arbeiders. 
In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw werden in Engeland en Duitsland door 
fabriekseigenaren al woonwijken gebouwd voor hun arbeiders (Lever,Cadbury and 
Rowntree, Krupp). In 1898 schreef Ebenezer Howard over deze ontwikkeling een boek 
waarin  hij het begrip tuinstad introduceerde. De daarin door hem genoemde principes 
werden in Engeland in 1902 voor het eerst toegepast bij de aanleg van het eerste echte 
tuindorp, Letchworth.      
Ook In Nederland volgden fabriekseigenaren dit voorbeeld: Voor de arbeiders van de 
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek werd in Delft in 1883 begonnen met de bouw van het 
Agnetapark. Stork begon in 1909 met de bouw van tuindorp ’t Lansink, bij hun fabriek in 
Hengelo. Philips bouwde in 1910 Philipsdorp en dichterbij werd voor de arbeiders van RDM 
Heijplaat gebouwd. 
 
In navolging daarvan nam in Rotterdam bankier Karel Paul van der Mandele, samen met 
notaris Louis van Ravesteyn het initiatief tot de bouw van een tuindorp. In afwijking van 
eerdere voorbeelden, waar fabriekseigenaren bouwden voor hun eigen arbeiders, was het 
zijn bedoeling om een tuindorp te bouwen als vorm van stadsuitbreiding, specifiek bestemd 
en toegankelijk voor arbeiders, ongeacht voor welk bedrijf zij werkten. 
Zij wisten een groot aantal industriëlen ‘op Zuid’ te betrekken bij dit initiatief. Eigenaren van 
bedrijven wier namen ook nu nog tot de verbeelding spreken, waaronder de Oranjeboom 
bierbrouwerij, havenbedrijf Thomsen’s, margarinefabriek Van den Bergh’s (het latere 
Unilever), Pakhuismeesteren, Holland-Amerika Lijn, bank Mees & Zoonen, de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), de Graan Elevator Maatschappij (GEM, 
ondermeer gevestigd in de huidige Maassilo) en de Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV). 
Zij richtten in 1913 de NV Eerste Rotterdamsch Tuindorp (ERT) op, dat tot doel had: ‘het 
stichten en exploiteeren van een of meerdere tuindorpen, bezonderlijk ten behoeve van de 
minder gegoede bevolkingsklasse.’ 
Vanwege de als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verslechterde 
economische situatie, kon men de woningen niet in eigen beheer bouwen. Om gebruik te 
kunnen maken van rijkssubsidie in het kader van de Woningwet, werd op 8 juni 1916 de NV 
Maatschappij voor Volkswoningen Vreewijk opgericht. 
Uit de keuze van die naam bleek eens te meer de sociale bewogenheid van de 
initiatiefnemers. Om uitdrukking te geven aan hun diepe wens naar vrede, gaven zij hun 
tuindorp de naam Vreewijk mee. 
 
Hun ambitie reikte veel verder dan het tot stand brengen van dit ene tuindorp. Bij het 50-jarig 
bestaan van Tuindorp Vreewijk in 1966 onthulde Van der Mandele zelf een gedenksteen 
waarop een passage staat vermeld uit zijn toespraak bij gelegenheid van de officiële opening 
van de eerste woning in 1918: 
“Het wil vóór alles geven een woning die noodt tot blijven en daardoor rust geeft. Dat moet vanzelf 
leiden tot bezonkenheid en tot werkelijk geluk. Zo moge hier een tuinstad verrijzen, waarin een meer 
harmonisch leven voor de stedeling mogelijk wordt.∗ Wij hopen vurig, dat het zal zijn het eerste deel 
van een groene gordel, die zich slingeren zal om heel onze stad, haar sierend met nieuwe schoonheid 
en kracht.’ 
 
Nu, weer 50 jaar later, is Tuindorp Vreewijk nog steeds een geliefde, vredige plek in 
Rotterdam, waar bewoners rust vinden in een vaak onrustige wereld. Een tuindorp dat sinds 
16 februari 2012 door de Rijksoverheid is aangemerkt als beschermd stadsgezicht en 
waarvan in 2014 ook nog 284 woningen tot Rijksmonument en 7 bijzondere panden en 

                                                      
∗ onderstreept, de tekst die op de herdenkingssteen uit 1966 is gegraveerd. 
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complexen  tot Gemeentelijk monument zijn verklaard. Rotterdam beschikt met Tuindorp 
Vreewijk dan ook over een bijzonder icoon. 
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100 jaar Tuindorp Vreewijk en 75 jaar wederopbouw  
In 2016 wordt in Rotterdam ook 75 jaar wederopbouw gevierd. Terecht staat de stad stil bij 
wat er na het bombardement van 14 mei 1940 is gepresteerd om van Rotterdam de moderne 
stad te maken met bijzondere architectuur. Tijdens die wederopbouw werden niet alleen de 
gaten gevuld die het bombardement in het centrum van de stad achterliet, maar vielen ook 
verschillende andere historische gebouwen ten prooi aan de sloophamer. Zelfs in 1990 werd 
de Oranjeboom bierbrouwerij aan de Oranjeboomstraat nog gesloopt. 
Op den duur werd er voorzichtiger omgesprongen met ons historisch erfgoed, getuige 
bijvoorbeeld het behoud van het hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn en het 
Entrepotgebouw. Twee iconen uit dat erfgoed zijn de Van Nelle fabriek en de Hef. Met het 
samenvallen van de viering van 75 jaar wederopbouw en 100 jaar Tuindorp Vreewijk, wordt 
het tijd dat Rotterdam zich ervan bewust wordt dat de stad met Tuindorp Vreewijk over een 
derde icoon beschikt.  
Het is onze ambitie om met het programma ter viering van 100 jaar Tuindorp Vreewijk een 
bijdrage te leveren aan die bewustwording.  
 
Kom daarom in 2016 naar Tuindorp Vreewijk tijdens een van de evenementen en stel zelf 
vast dat de idealen van de stichters van dit tuindorp nog springlevend zijn en nog steeds van 
grote waarde voor de wijze waarop ook in onze tijd aan onze leefomgeving vorm wordt 
gegeven.  
De stichters van Tuindorp Vreewijk wilden een droom verwezenlijken. Door een groen, 
beschut leefklimaat te creëren hoopten zij een bijdrage te leveren aan het geluk en het 
welzijn van de arbeiders waarvoor het tuindorp was bedoeld. Zij hoopten dat hun initiatief tot 
voorbeeld zou strekken en zou leiden tot een nieuwe vorm van stadsuitbreiding.  
Een eeuw later, onder andere omstandigheden, en met die droom voor ogen, vieren we wat 
er is gerealiseerd en werken we aan wat ons nog te doen staat.  
 
Zoals gezegd: het historisch erfgoed van Rotterdam omvat niet twee, maar drie iconen: de 
Van Nellefabriek, de Hef, en als derde: Tuindorp Vreewijk.  
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Programma Tuindorp Vreewijk 100 jaar 
Vanzelfsprekend is het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk reden om feest te vieren. 
Tegelijk biedt het ook een gelegenheid om een nieuwe impuls te geven aan de leefbaarheid 
en vitaliteit van ons Tuindorp, zeker nu we sinds 2012 beschermd stadgezicht zijn en in 2014 
is gestart met renovatie.  
 
Bij de samenstelling van het programma zijn de volgende  uitgangspunten leidend geweest: 

1. Balans tussen aandacht voor het verleden en voor de toekomst. 
2. Balans tussen aandacht voor de fysieke en voor de sociaal-culturele aspecten. 
3. Balans tussen aandacht voor het belang van Tuindorp Vreewijk voor de eigen 

bewoners en voor de stad Rotterdam en daarbuiten. 
4. Balans tussen aandacht voor viering en voor reflectie. 

 
 
Het programma omvat, in willekeurige volgorde, de volgende onderdelen:  
 
 
1. 
Symposium: ‘100 jaar Vreewijk; Tuindorpen, een eeuw later’ 
Na de voltooiing van Tuindorp Vreewijk in de jaren ’50 kreeg nieuwe stedelijke uitbreiding 
vorm op een moderne manier: baksteen maakte plaats voor beton, eengezinswoningen voor 
flatgebouwen. In de jaren ’90 volgden de Vinex-wijken. De financiële crisis maakte een einde 
aan die periode. Tijd om de balans op te maken. 
Door Tuindorp Vreewijk uit te roepen tot beschermd stadsgezicht, is het behoud ervan 
waarschijnlijk gewaarborgd. Maar wat betekent dat voor de renovatieperiode die in 2014 is 
gestart? Wordt de oude situatie van vóór de renovatie in de jaren ’70 hersteld? Blijft het 
unieke karakter behouden? Wordt de renovatie van het Zuiderziekenhuis en de bouw van 
woningen op het terrein van  de Daniël den Hoedkliniek aangegrepen om ook daar volgens 
het concept van Tuindorp Vreewijk te bouwen en zo één harmonisch geheel te laten 
ontstaan?      
Is er na de crisis weer perspectief voor tuindorpen? Wat hebben we in de afgelopen eeuw 
geleerd over de relatie tussen gebouwde omgeving en sociale samenhang? Hoe verhoudt de 
rust van het tuindorp zich tot de dynamiek van de stad?    
 
In een nationaal symposium ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Tuindorp 
Vreewijk wordt op deze vragen ingegaan door deskundigen op het terrein van stedenbouw, 
architectuur, sociologie, antropologie, kunst, cultuur, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening  
en gebiedsontwikkeling. 
 
 
 
2. 
Tentoonstelling: ‘100 jaar Tuindorp Vreewijk’   
Aan de hand van uniek materiaal wordt een beeld geschetst van het wel en wee van 
Tuindorp Vreewijk in de afgelopen eeuw. Vanaf het moment dat de eerste plannen voor de 
bouw werden gesmeed tot de acties voor het behoud van de wijk; belangrijke momenten in 
de geschiedenis, verhalen en anekdotes, bekende en minder bekende bewoners, 
geschreven en vertelde verhalen. 
 
In de museumwoning aan Lede 40 wordt een permanente expositie ingericht en daarnaast 
wordt een tijdelijke tentoonstelling gehouden. Een mogelijk locatie daarvoor is Het Witte 
Paard. 
 
 
 



8 
 

3. 
Monument ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk:  
Het bijzondere karakter van Tuindorp Vreewijk komt tot uitdrukking in tal van details: het 
stratenplan van Berlage en Granpré Molière, de singels, de aanplant van bijzondere bomen, 
de achterpaadjes en binnentuinen, de vele verfraaiingen aan de gevels van de woningen en 
gebouwen met een publieke bestemming.  
 
Toch zijn er in de loop der jaren enkele karakteristieke elementen uit het straatbeeld 
verdwenen en dat zijn de drie drinkfonteinen die Tuindorp Vreewijk rijk was. Op de Brink 
stond een bakstenen drinkfontein, ooit bedoeld voor de paardentram die  er nooit is 
gekomen. Aan de rand van de Valkeniersweide, bij het bruggetje aan de Valkeniersweg ter 
hoogte van de Jagerslaan stond een gietijzeren pomp. In de bocht van de Grift, vóór de oude 
bibliotheek stond een monumentaal drinkfontein dat gesierd werd door een vrouwenbeeld. 
 
Het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk biedt een uitgelezen kans om deze fonteinen 
weer op hun oude plek terug te plaatsen, met een inscriptie als blijvende herinnering aan de 
viering van 100 jaar Tuindorp Vreewijk. Het zou mooi zijn als dat met alle drie mogelijk kan 
worden gemaakt. Eerst zal worden onderzocht of er nog tekeningen bestaan van deze 
fonteinen, door wie deze opnieuw gemaakt kunnen worden, en wat de kosten daarvan zijn. 
 
 
 
4. 
Tuindorp Vreewijk: sfeervol verlicht 
Het is de bedoeling om, net zoals in 1966, de drie grote singels in Tuindorp Vreewijk te 
verlichten. Tijdens het jubileumjaar komen langs beide zijden van de Lede, de Langegeer en 
de singel naast de Valkeniersweg net boven het water kabels te hangen met witte en groene 
lampen. 
In aanvulling daarop worden bewoners uitgenodigd om ook hun tuinen en gevels te voorzien 
van lichtelementen. Onderzocht wordt of en hoe dat zo kan worden gerealiseerd, dat een 
eenduidig sfeerbeeld wordt gecreëerd, bijvoorbeeld door bewoners daarvoor een aantal 
alternatieven aan te bieden. 
 
 
 
5. 
Tuindorp Vreewijk voor elkaar: aan tafel 
Ter viering van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk bereiden buurtbewoners 
gezamenlijk een maaltijd. Op straat worden tafels gedekt en wordt met elkaar gegeten. 
Bij deze of een volgende gelegenheid worden bewoners uit andere Rotterdamse wijken, uit 
andere tuindorpen in Nederland en oud-bewoners van Vreewijk uitgenodigd voor een 
wandeling door de wijk, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd met de buurt. 
Optie is om in samenwerking met de Educatieve tuin De Enk, door de kinderen op hun 
schooltuin gekweekte groenten te gebruiken als ingrediënten voor de maaltijd. 
 
 
 
6. 
Tuindorp Vreewijk: ‘in Vrede’s naam’ 
De initiatiefnemers voor de bouw van Tuindorp Vreewijk, kozen er bewust voor om de wijk 
die naam te geven. De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog gingen aan het neutrale 
Nederland voorbij, maar de gevolgen, in de vorm van economische en financiële problemen 
en een vluchtelingenstroom vanuit België waren voor iedereen zichtbaar en merkbaar. 
Granpré Molière schreef daarover in 1966 bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
Tuindorp Vreewijk het volgende: 
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“De oorlog, die in 1914 uitbrak, voor velen onverwacht, heeft de wereld geschokt. Maar ze heeft in ons 
vaderland ook geïnspireerd tot grote werken van vrede. Hierbij denken we vooral aan het besluit tot 
drooglegging van de Zuiderzee en aan het tuindorp, dat in zijn naam zijn oorsprong verraadt, het 
tuindorp “Vreewijk”. In deze drooglegging zien wij het symbool van een vreedzame aanwinst van 
grond; en in het laatste een oprecht verlangen ieder te doen wonen op een eigen stukje van de 
vaderlandse bodem. Beide zijn de uiting van een diepe verontwaardiging over het onrecht van 
oorlogsgeweld en een heenwijzing naar het natuurlijk recht van elk gezin op een stukje van de 
gemeenschappelijke aarde.” 
 
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de naam Vreewijk willen we daarbij stil staan. 
In een steeds kleiner wordende wereld, zijn de gevolgen van conflicten rond Europa ook nu 
weer zichtbaar in de vorm van een niet aflatende vluchtelingenstroom. In de afgelopen eeuw 
vestigden om tal van redenen mensen uit andere culturen zich in ons land.  Ook, of juist in 
een vredig tuindorp als het onze, en juist vanwege de wens die de naamgevers tot 
uitdrukking wilden brengen, willen we daar aandacht aan besteden. 
En we zouden dat niet willen beperken tot een eenmalige gebeurtenis. We willen voorstellen 
om iedere vijf jaar de naam van het Rotterdamse Tuindorp ‘Vreewijk’ te verbinden aan een 
onderscheiding waarmee een persoon of organisatie wordt geëerd die zich inzet voor het op 
vreedzame wijze samenleven van mensen en overbruggen van culturele verschillen. Het 
recht, zoals Granpré Molière dat formuleert, voor elk gezin op een stukje van onze 
gemeenschappelijke aarde, impliceert dat we voor het leven van de ander plaats inruimen in 
ons eigen leven. Dat betekent kiezen voor een ruimer perspectief, waarin op passende wijze 
vorm wordt gegeven aan een gezamenlijke wereld. 
De onderscheiding wordt uitgereikt in de Vredeskerk.   
 
 
 
7. 
Tuindorp Vreewijk voor elkaar: Groene Tuinen 
Vanzelfsprekend zijn tuinen het belangrijkste kenmerk van een tuindorp. In Tuindorp 
Vreewijk is al meer dan 90 jaar de Tuinkeuringscommissie (TKC) actief. Jaarlijks worden alle 
tuinen in Vreewijk beoordeeld door een deskundige jury, samengesteld uit bewoners van de 
wijk.  
Een rondgang leert dat veel tuinen een lust zijn voor het oog. Helaas is het zo dat om diverse 
redenen een klein gedeelte van de tuinen niet goed wordt onderhouden. Soms is er niet 
eens sprake van een tuin, maar van een betegelde, met schuttingen omheinde opslagplaats. 
Zowel door Havensteder als door de TKC wordt veel gedaan om daarin verandering te 
brengen. Zo wordt er bij nieuwe bewoners op toegezien dat de (voorgeschreven) 
ligusterheggen behouden blijven en helpen vrijwilligers van De Uil om tuinen een 
opknapbeurt te geven.  
In 2016 willen we daar een nieuwe impuls aan geven.  
De initiatiefnemers voor de bouw van Tuindorp Vreewijk meenden terecht dat de tuinen en 
het vele openbare groen de bewoners een omgeving zouden bieden waarin men tot rust kon 
komen. De aanblik van een groene, bloeiende tuin, het geluid van de vogels, zorgen voor 
een aangename sfeer en bieden de mogelijkheid even te ontsnappen aan dagelijkse sores. 
Gebruik makend van Zuiderlingen (een complementaire ruilmunt die sinds enkele jaren in 
Rotterdam-Zuid in omloop is), en in samenwerking met de TKC, Platform Vreewijk en 
Havensteder willen we in het jubileumjaar met zoveel mogelijk vrijwilligers helpen om tuinen 
met achterstallig onderhoud op te knappen en vervolgens samen met bewoners schoon en 
mooi te houden. 
 
 
 
8. 
Tuindorp Vreewijk: Tours 
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Iedere Vreewijker weet hoe bezoekers van buiten, inclusief Rotterdammers van de rechter 
Maasoever, als zij hen rondleiden door de wijk, verrast zijn door de rust en de schoonheid 
van ons tuindorp. Men verwacht het niet om in een stad die bekend staat om zijn moderne 
architectuur, in een groene oase zo’n idyllische woonomgeving aan te treffen.  
 
Doordat Rotterdam langzamerhand meer toeristen is gaan trekken, zijn er de afgelopen jaren 
verschillende routes beschikbaar waarlangs men de stad wandelend of fietsend, alleen of 
onder begeleiding van een gids kan verkennen. Die routes liggen voornamelijk op de rechter 
Maasoever en rond Wilhelminapier, Katendrecht en de Kop van Zuid. Onlangs werd daar 
nog Rotterdam Routes aan toegevoegd. 
Tuindorp Vreewijk kent sinds 2014 ‘Expeditie Vreewijk’, een wandelroute, begeleid met een 
app, die de wandelaar of fietser door de mooiste straten en langs de belangrijkste 
monumenten van Tuindorp Vreewijk voert. 
In 2016 willen we Tuindorp Vreewijk bij tal van gelegenheden promoten. Met de 
organisatoren van de Open Monumentendag, de Dag van de Architectuur, Verborgen 
Tuinen,  met Archiguides, ´t Gilde, Rotterdam Routes en vele anderen gaan we gesprekken 
aan om in 2016 Rotterdam Zuid en in het bijzonder Tuindorp Vreewijk op de toeristische 
kaart te zetten. 
Ook de programmering van  optredens in het kader van North Sea Jazz Round Town, Poetry 
International en de Operadagen op locaties in Tuindorp Vreewijk behoort vanzelfsprekend tot 
de mogelijkheden in dit kader. 
 
 
 
9. 
Tuindorp Vreewijk: Hotel Vreewijk, theaterbelevenis 
In de beoogde voorstelling worden toeschouwers deelnemers, die overnachten in Hotel 
Vreewijk of een van de B&B dependances en die een theaterspektakel beleven dat hen 
meevoert op een reis langs bijzondere locaties in Tuindorp Vreewijk. Tuindorp Vreewijk en 
zijn bewoners  laten de toeschouwers in een etmaal het dagelijks leven in het tuindorp op 
theatrale wijze ervaren.  
Een eeuw geschiedenis van zo’n bijzondere wijk, levert voldoende stof op voor een 
voorstelling. De jaren van voorbereiding, het interbellum, de oorlog, de wederopbouw, de 
jaren ’60, de gloriejaren van Feyenoord, de renovatieperiode in de jaren ’70 en ‘80, de acties 
tegen de sloopplannen rond 2008, waarna Tuindorp Vreewijk door het Rijk tot beschermd 
stadsgezicht werd verklaard. De geschiedenis van Het Witte Paard. En dan natuurlijk de 
bekende en mindere bekende bewoners: Jos Brink, die tijdens zijn jeugd op de Voorde 
woonde en die Tuindorp Vreewijk  bezong in een van zijn liedjes; Leen Valkenier, die 
bewoners uit Vreewijk portretteerde in de personages van de  Fabeltjeskrant; Willem van 
Iependaal, een pseudoniem van Willem van der Kulk, dat hij ontleende aan de straat waar hij 
woonde, schrijver van ‘Polletje Piekhaar en Lord Zeepsop’; Nans van Leeuwen, illustratrice 
van de boeken over kabouter Piggelmee, die op de Groene Zoom woonde. Gerard Cox, die 
aan de rand van Tuindorp Vreewijk, aan de Bree is geboren en getogen. Karel Schot, de 
natuurliefhebber, onderwijzer en latere biologieleraar, wiens naam na zijn dood nog 
voortleeft in de Vogelklas Karel Schot. 
 
 
 
10. 
Tuindorp Vreewijk voor elkaar: Sportief 
Veel bewoners in Tuindorp Vreewijk hebben een onbezorgde jeugd genoten. Je kunt hier 
altijd veilig buiten spelen. Met de sportverenigingen in de wijk en de scholen, willen we voor 
de zomervakantie van 2016 een grote sportdag organiseren, waarin kinderen en jongeren 
het in verschillende sporten tegen elkaar op kunnen nemen. 



11 
 

Als we het over Tuindorp Vreewijk en sport hebben, hebben we het natuurlijk ook over 
voetbal en over onze buren aan de andere kant van het spoor. Op dagen dat Feyenoord 
thuis speelt hangen in de meeste straten vlaggen uit. Ook de vele geparkeerde auto’s en de 
fans die naar het stadion wandelen herinneren ieder eraan dat Feyenoord speelt. Er is 
waarschijnlijk geen wijk waar zoveel Feyenoord-supporters wonen als Tuindorp Vreewijk.  
We weten dan ook zeker dat het veel mensen een groot plezier zou doen als op deze 
sportdag spelers en staf van Feyenoord een clinic verzorgen.  
Naast voetbal denken we voor clinics ook aan de vaste bespelers van de Topsporthal, 
waaronder Challenge Sports Rotterdam (Rotterdam Basketbal)  en VC Nesselande 
(volleybal), en aan de sportverenigingen aan de Enk: handbalvereniging Atomium ’61, 
manage Smeetsland, tennisvereniging Deuce Again en  korfbalvereniging OZC. 
De sportdag wordt georganiseerd in samenwerking met de scholen in Tuindorp Vreewijk. 
 
 
 
11. 
Tuindorp Vreewijk voor elkaar: Jong en Oud 
Om ervoor te zorgen dat ook de oudere en minder valide bewoners van Tuindorp Vreewijk 
deel kunnen nemen aan de festiviteiten, zullen zij worden begeleid door vrijwilligers. Op 
dagen dat er evenementen plaats vinden, worden zij gekoppeld aan middelbare scholieren 
en andere vrijwilligers, bijvoorbeeld om de theatervoorstelling of de tentoonstelling te 
bezoeken en aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen. 
Voor de inzet van vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van ‘De Zuiderling’, een ruilmunt die 
sinds enkele jaren in Rotterdam Zuid in gebruik is. Zuiderlingen kun  je verdienen door iets 
voor een ander te doen. Met die Zuiderlingen betaal je vervolgens weer iemand die iets voor 
jou doet (www.dezuiderling.nl). 
Bij de volgende evenementen worden vrijwilligers beloond met Zuiderlingen: Tuindorp 
Vreewijk: aan tafel, Tuindorp Vreewijk: Groene Tuinen, Tuindorp Vreewijk: Sportief en 
incidenteel bij andere evenementen. 
 
 
 
12. 
Tuindorp Vreewijk in Oude Ansichten 
Tuindorp Vreewijk leent zich voor mooie plaatjes. In de loop der jaren zijn  er veel 
ansichtkaarten verschenen waarop bijzondere plekken, momenten en monumenten in 
Tuindorp Vreewijk zijn vastgelegd. 
In een kleine tentoonstelling worden deze ansichten uit een privéverzameling getoond.  
 
 
 
13. 
Tuindorp Vreewijk: Oldtimers 
In de eeuw dat Tuindorp Vreewijk bestaat, is het straatbeeld ingrijpend veranderd. De straten 
in Vreewijk zijn niet berekend op de parkeerdruk die tegenwoordig norm is. De modellen die 
vroeger het beeld bepaalden zullen nog één keer door de straten van Tuindorp Vreewijk 
gaan en voor belangstellenden op enkele pleinen te bewonderen zijn. 
 
 
 
14. 
Tuindorp Vreewijk 100 jaar: het boek 
Natuurlijk begint een boek over 100 jaar Tuindorp Vreewijk met de beweegredenen die de 
initiatiefnemers ertoe hebben aangezet om deze prachtige wijk te bouwen. Maar zo’n boek 
moet zich niet beperken tot de stedenbouwkundige en architectonische aspecten van de 
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bouw en de latere renovaties. Zijn de verwachtingen die men had over de uitwerking van 
zo’n groene, dorpse omgeving op het welbevinden van de bewoners ook bewaarheid? En 
kunnen we nu rustig achterover leunen, of zijn er nieuwe uitdagingen voor ons tuindorp? 
Biedt het tuindorp in onze tijd nieuwe mogelijkheden? 
Hoe was het sociale leven in Tuindorp Vreewijk? Welke bijzondere gebeurtenissen vonden 
er in die eeuw plaats. Puttend uit wat er aan materiaal voor de tentoonstelling is verzameld 
en waarover de museumwoning beschikt wordt in het boek een beeld geschetst van 100 jaar 
Tuindorp Vreewijk. Na de viering van het eeuwfeest komt ook het perspectief voor de 
toekomst aan bod. De nieuwe renovatie, de herontwikkeling van het Zuiderziekenhuis en van 
het omliggende terrein, die perspectief biedt voor uitbreiding van Tuindorp Vreewijk, 
aansluitend bij het karakter van deze wijk.  
Er is zeker toekomst voor Tuindorp Vreewijk, al is het maar vanwege de bijzondere status als 
beschermd stadsgezicht. Betekent dat daarmee de idee van het tuindorp als museumstuk 
kan worden opgeslagen, of kan het juist in deze tijd tot voorbeeld dienen voor woningbouw 
en volkshuisvesting? 
Het is de bedoeling dat het boek in 2017 verschijnt.  
 
 
 
15. 
Tuindorp Vreewijk 100 jaar: de film 
In een aantal korte films volgt Het Portaal sinds 2008 in ‘Vreewijk, kroniek van een 
herstructurering’ het proces rond de herstructurering van Tuindorp Vreewijk. In 2016 kan 
daar een hoofdstuk aan worden toegevoegd over de viering van het 100-jarig bestaan. 
Wellicht is het mogelijk om op basis van het beschikbare materiaal een documentaire te 
maken die bijdraagt aan het beeld van Tuindorp Vreewijk als bijzonder historisch erfgoed, 
van nationaal belang, dat om goede redenen door de Rijksoverheid tot beschermd 
stadsgezicht is verklaard. 
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Realisatie programma 
Het bestuur van Stichting Vreewijk 100 jaar wil op basis van dit programma vanaf augustus 
2015 partijen, fondsen en personen benaderen die een bijdrage kunnen leveren aan de 
realisatie ervan. De invulling van  onderdelen zal op basis van hun inbreng nog kunnen  
wijzigen. 
 
Op dit moment hebben de volgende partijen medewerking en/of financiering toegezegd: 
Havensteder, Gemeente Rotterdam, Architectuur Instituut Rotterdam, Hogeschool 
Rotterdam, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Rotterdam Zuid en De Zuiderling. 
 
De viering van 100 jaar Tuindorp Vreewijk aan de hand van dit programma kan alleen 
worden gerealiseerd als er voor de verschillende onderdelen voldoende financiële middelen 
en bijdragen ‘in kind’ worden toegezegd en als zich voldoende vrijwilligers beschikbaar 
stellen.  
We nodigen daarom iedereen die Tuindorp Vreewijk een warm hart toedraagt en die meent 
op enigerlei wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van dit programma, uit 
om contact met ons op te nemen. Dat kan via mailadres vreewijk100@gmail.com of bij het 
Vreewijkhuis, Dreef 83a, 3075HB Rotterdam. 
 
Per onderdeel zal moeten worden gezocht naar een balans tussen uitvoerings(technische) 
mogelijkheden, behoeften en ambities enerzijds en financieringsmogelijkheden anderzijds. 
 
Op basis van de gesprekken die we de komende maanden voeren, wordt het programma 
verder ingevuld, met per onderdeel locatie(s) en datum of periode van realisatie, 
verantwoordelijke organisatie(s), dekking van de benodigde door toegezegde en beschikbare 
(financiële) middelen. In de loop van het najaar moet duidelijk zijn of en in hoeverre we de 
ambities in dit programma waar kunnen maken. 
 
Zowel Tuindorp Vreewijk zelf, als zijn oprichters, bewoners en beheerders, en de stad 
Rotterdam, verdienen het dat het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk op grootse wijze 
wordt gevierd. Eén ambitie blijft daarbij wat ons betreft overeind: 
Tuindorp Vreewijk wordt erkend als een van de drie grote iconen uit het Rotterdams 
historisch erfgoed. 
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Colofon 
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Bij deze uitgave is ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot het beeldmateriaal  
volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen  
nadere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot 
Vreewijk100@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


