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Inleiding
In het Collegewerkprogramma #Kendoe is vergroening 
van de openbare ruimte een belangrijk speerpunt. Daarom 
stelde dit College 3 miljoen euro beschikbaar om een vijftal 
stenige wijken groener te maken.

Rotterdam kreeg er in de jaren 2015-2017 64 ha groen in 
beheer bij. In deze toename is onder andere de overdracht 
van gemeenschappelijke tuinen en de vergroenings- 
opgave verwerkt. De toename is ook inclusief  de gebieden 
aan de rand van Rotterdam (zogenaamde uitleggebieden) 
Nesselande en Park16Hoven. Het bomenbestand neemt 
met ruim 2000 exemplaren per jaar toe. Kleur & Fleur hoort 
bij de stad: gemiddeld staan er 130 plantschalen en 70 
geraniumpiramides per jaar in de stad. Hanging baskets 
hebben een hoge vlucht genomen naar 300 per jaar. Op 
ruim 3000 plekken in de stad beheren bewoners zelf  het 
groen. We zien hierin een constante toename van het  
aantal vierkante meters openbaar groen in zelfbeheer.

Deze rapportage beschrijft de ‘stand van het gewas’  
van de vergroeningsopgave in het najaar van 2017. De  
uitvoering van de vergroeningsopgave is één van de 
manieren om de stad groener en aantrekkelijker te  
maken voor de bewoners van Rotterdam. Dit doen we 
graag samen met de bewoners. Want het beste groen  
is het groen dat je samen mogelijk maakt. Mevrouw Fatma Alsiturk over Drents Plantsoen: 

“Veel praten, beetje lopen, thee drinken, 

iets leuks voor de kinderen organiseren, 

en zo komt er een mooi plein om elkaar 

te ontmoeten”. 

Voor

Drents plantsoen

Na

Drents plantsoen: heringericht voor jonge kinderen en hun ouders
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Aanpak  
vergroeningsopgave
In de Vergroeningsopgave 2016-2018 zijn vijf  stenige wijken 
aangewezen. Op Zuid gaat het om Tarwewijk, Bloemhof  en 
Hillesluis. Op Noord gaat het om het Oude Noorden en het 
Nieuwe Westen / Middelland. Deze wijken bieden goede 
kansen om samen met bewoners een aantal straten en 
pleinen groener en aantrekkelijker te maken. Eind 2018 zal in 
deze wijken een aantal grote veranderingen te zien zijn. Het 
Middellandplein, het Johannes de Vouplein, het plein bij de 
Hildegardiskerk, de Polderlaan en het Groenewegplein zijn 
dan vergroend. Dat levert samen 1 ha extra groen op. 

De gekozen wijken op Zuid maken deel uit van het Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid. Het Oude Noorden en Nieuwe 
Westen / Middelland behoren bij het Programma Kansrijke 
Wijken. De doelstellingen van beide programma’s worden 
versterkt door de vergroeningsopgave. 

In de aanpak om de stad te vergroenen kiezen we voor  
verschillende maatregelen. We voegen groen toe door 
bomen te planten en geveltuinen en plantsoenen aan te  
leggen. We verbeteren bestaand groen door bomen een 

Drents plantsoen 

Tijdens

Na

voor na

Bingenstraat Bingenstraat 

betere standplaats te geven en in plantsoenen meer ver-
schillende planten en struiken aan te planten. We planten 
bloembollen langs singels en lanen. En er staan en hangen 
plantschalen, geraniumpiramides en hanging baskets op 
een twintigtal plekken in de stad.

Het gaat om kleine én grote maatregelen. Van bewoners die 
met elkaar geveltuinen aanleggen tot inrichtingsplannen voor 
een plein of  park. We stimuleren zelfbeheer en zorgen voor 
meer Kleur&Fleur in de wijken.

Iedere vierkante steen minder en iedere boom of  plantsoen 
meer maakt Rotterdam bovendien beter bestand tegen 
zware regenbuien. Vergroening draagt daarmee bij aan een 
klimaatbestendige stad. 

Opening Drents plantsoen 
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4. Bloemhof

5. Hillesluis

Overzichtskaart

Rotterdam

2.

3.

1.
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5.

1. Oude Noorden 3. Tarwewijk 4. Bloemhof 5. Hillesluis2. Nieuwe Westen / Middeland 2. Nieuwe Westen / Middeland
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De beste plannen maak je samen met bewoners. Zij 
kennen hun straat en wijk en hebben ideeën over het 
vergroenen en verbeteren van hun woonomgeving. De 
gemeente heeft de kennis over wat kan en wat het kost.
 
Alle uitgevoerde plannen zijn tot stand gekomen met de 
bewoners. Daarbij maakten we een aantal keer gebruik 
van het vergroeningsspel. Dit spel is speciaal voor de 
vergroeningsopgave gemaakt. Het werkt als volgt:  
op tafel ligt een kaart en een luchtfoto van de plek  
die aangepakt wordt, op schaal 1:100. Er zijn groen- 
elementen op dezelfde schaal. Bewoners ‘bouwen’  
met die elementen een groen plan. Ze voegen gras,  

Betrokkenheid 
van bewoners

bomen, boombakken, geveltuinen, verticaal groen en  
eventueel andere elementen toe. Als er een plan ligt dat 
naar ieders wens is, rekenen we meteen uit hoeveel het 
kost om aan te leggen en te onderhouden. Zo kunnen  
we meteen bijsturen op een te duur plan of  voegen we 
groen toe als blijkt dat het budget nog ruimte biedt.
 
Soms is de inzet van de gemeente én het vergroeningsspel 
niet genoeg om bewoners te mobiliseren en met ideeën  
te komen. In die gevallen betrekken we een derde partij  
om de participatie vorm te geven en bewoners enthousiast 
te maken.

Vergroeningsspel

Bewonersbijeenkomst Heerjansweg (Bloemhof)
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Aantal toegevoegde plantschalen, geraniumpiramides en hanging baskets in 2017 

Locatie Plantschaal Geraniumpiramides Hanging Baskets

Zaagmolenbrug 8

Zaagmolenstraat 45

Crooswijksestraat 8

Mathenesserplein 14  11

Vierambachtstraat 10

Zuidplein 10

Colosseumweg 6

Beijerlandselaan 9

Slaghekstraat 5

Lange Hilleweg 17

Randweg 36

Schiekade 38

Vierhavenstraat 18

Goudse Rijweg 21

Stadhoudersweg 16

Ambachtsplein 17

Totaal 45 54 190

Waar staan we financieel en wat gaan we doen met 
duurzame en tijdelijke maatregelen op het gebied van 
groen?

Financiën
Het college stelde voor de vergroeningsopgave in totaal  
€ 3 miljoen beschikbaar. Het grootste deel daarvan  
(ruim € 2 miljoen) gaat naar het vergroenen van twee of  
drie straten of  pleinen per wijk per jaar. Voor de hele  
periode voeren we in iedere wijk één groot plan uit.  
Zo’n groot plan, soms een inrichtingsplan, kan niet alleen 
uit het vergroeningsbudget betaald worden. In die  
gevallen gaan we op zoek naar aanvullende financiering  
uit andere programma’s zoals Kansrijke Wijken, Mooi  
Mooier Middelland, de Wateropgave, Duurzaam of   
geld vanuit Stadsbeheer. 

Duurzame maatregelen
De vergroeningsopgave van dit college is nu twee jaar 
onderweg en dat is goed te merken. Op ruim twintig  
plekken in de stad zijn straten en pleinen vergroend.  

Benthuizerstraat: hanging baskets 

Mariniersweg: geraniumpiramides Middelland: Plantenschalen

Kralingseplein: kerstbomenbos

Waar staan we en wat gaan 
we doen?

Het gaat hier om het toevoegen van groen dat blijft, om 
duurzame maatregelen. 

Tijdelijke maatregelen: Kleur&Fleur
Daarnaast hebben we op ongeveer twintig plekken in de 
stad gedurende de zomermaanden Kleur&Fleur aan het 
straatbeeld toegevoegd: hanging baskets aan lantaren- 
palen, plantschalen op trottoirs en pleintjes en geranium-
piramides op toegangswegen. 

Aan het eind van 2016 realiseerden we een klein kerst-
bomenbos mét lampjes op het talud naast de weg bij het 
Kralingseplein. Dit bos staat er in 2017 ook.

Vijf wijken
Op de volgende bladzijden is per wijk overzichtelijk 
weergegeven welke plekken zijn aangepakt met de  
vergroeningsopgave in 2016 en 2017 en waar we nog  
aan de slag gaan in 2018. 
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2018

Kleur en Fleur

Kop van Noord, fase 11
Bingenstraat / Louwerslootstraat2

Kerkplein Blommerdijkselaan (IP)6

Kop van Noord, fase 24
Muizengaatje

Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat
Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat
Noordplein

5

Bloklandstraat (nieuwbouw)7

Bloklandstraat (kluswoningen)3

Loofdakstraat8

Legenda
2016/2017

Plan 2017/2018

Toekomst

Kleur en Fleur

Kop van Noord, fase 1

Bingenstraat / Louwerslootstraat

Kerkplein Blommerdijkselaan (IP)

Kop van Noord, fase 2

Muizengaatje

Benthuizerstraat, Zaagmolenstraat
Zaagmolenbrug, Crooswijksestraat
Noordplein

Bloklandstraat (nieuwbouw)

Bloklandstraat (kluswoningen)

Loofdakstraat

Woelwijkstraat / G. Scholtenstraat 

Pijnackerplein 

Zwaanshals 
Blommerdijkselaan
omgeving PI Noordsingel

Vletstraat

Legenda
Plan 2016

Oude Noorden vergroeningsopgave 
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De bewoners van het Oude Noorden vormen een bont 
gezelschap voor wat betreft leeftijd, etnische achtergrond 
en type baan. Er zijn relatief  veel eenpersoonshuishoud-
ens en eenoudergezinnen. Het percentage openbare 
ruimte is vergelijkbaar met dat van Rotterdam als geheel.

Wat hebben we gedaan?
•  Met behulp van het vergroeningsspel zijn in de  

Bingenstraat en Louwerslootstraat geveltuinen  
aangelegd, twee blinde muren beplant en grote  
groenvakken met bomen aangelegd.

•  De omgeving van station Noord, het Muizengaatje,  
is in samenwerking met het gebied vergroend.

•  In de Kop van Noord zijn twee speelplekken verbeterd 
en vergroend. Bij een school is extra groen aangelegd.

•  De Kop van Noord wordt afgemaakt met het aanleggen 
van groenvakken en beplanten en vergroten van  
boomspiegels van de Soetendaalseweg.

Wat gaan we doen?
•  We maken de buitenruimte bij de nieuwbouw aan 

Bloklandstraat / Raephorststraat groener. 

1 Oude Noorden

•  We voeren het inrichtingsplan voor het plein bij de 
Hildegardiskerk uit. 

•  Bij de nieuwbouw aan de Loofdakstraat en de  
Hartenruststraat vergroenen we de brede stoep.

17.000
mensen 9.000

woningen 

Bingenstraat: geveltuin bij school 

Muizengaatje Muizengaatje

Voor Na

Na



16 Tweede rapportage vergoening / 17

2018
Kleur en Fleur

Claes de Vrieselaan

Burgemeester Meineszplein

Hooidrift

Middellandplein (IP)

1

3

9

5

Beukelsweg e.o.

Tidemanplein6

10

Johannes de Vouplein (IP)

Branco van Dantzigpark4

7
Zwaerdecroonstraat8

Jaap Valkho�plein 2

Middellandstraat, GJ Mulderstraat, 
Mathenesserplein, Middellandplein,
Jan Sonjéstraat, Jan Porcellistraat

Legenda
 2016/2017

Nieuwe Westen / Middelland vergroeningsopgave 

3

12

5

6

10

9

47

8

Middelland /
Nieuwe 
westen

Het Nieuwe Westen / Middelland is een levendig divers 
gebied met veel actieve bewoners. Er zijn volksbuurten 
en statige lanen, groene singels maar ook veel stenige 
straten. Vooral in het Nieuwe Westen ervaren de bewoners 
een tekort aan openbare groene ruimte. In Middelland 
werken we in co-creatie onder de naam Mooi Mooier  
Middelland (MMM). Bewoners, ondernemers, woning- 
corporatie en gemeente maken samen de plannen,  
ook voor het groen.

Wat hebben we gedaan?
• Het Burgemeester Meineszplein is vergroend.
• Het Jaap Valkhoffplein is vergroend.
•  Het Tidemanplein en de aangrenzende straat zijn  

vergroend.
•  De eerste quick wins op het Middellandplein zijn  

uitgevoerd. Daardoor was het in de kerstvakantie  
mogelijk om er een gezellig Winterfestival te houden.

•  In de middenberm van de Claes de Vrieselaan zijn 
bloembollen geplant.

•  De bodem voor de bomen aan de Hooidrift is  
verbeterd.

2.  Nieuwe Westen /  
Middelland 

Wat gaan we doen?
•  Het Middellandplein en een stuk van de Claes de  

Vrieselaan gaan op de schop. Dit co-financieren we 
met geld van Mooi Mooier Middelland

•  Het Johannes De Vouplein gaan we herinrichten. Ook 
dit wordt mede betaald door Mooi Mooier Middelland.

30.000
mensen 13.500

woningen 

Claes de Vrieselaan 

Johannes de Vouplein schets

Claes de Vrieselaan

Voor Na
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Tarwewijk vergroeningsopgave 

Legenda
2016/2017

 2018

Millinxpark

Polslandstraat
Siloplein
Blankenburgstraat 

4
Bas Jungeriusstraat5
Speeltuin Blankenburgstraat6

Campus Tarwewijk4
Extra bomen op diverse plekken7
Wieldrechtstraat8
Borselaarstraat9
Millinxstraat10

1
2
3

Kleur en FLeur
Pleinweg

Legenda
Plan 2016

Plan 2017/2018

Campus Tarwewijk (Millinxpark)

Polslandstraat
Siloplein
Blankenburgstraat 

Bas Jungeriusstraat

Toekomst

Campus Tarwewijk
Balkon aan de Maas fase 2

Speeltuin Blankenburgstraat
Extra bomen op diverse plekken
Omgeving Verschoorplein
Wieldrechtstraat
Borselaarstraat
Millinxstraat

Kleur en FLeur
Pleinweg

4

4
4

2

1

3 65

9
10

8

Pleinweg

Brielselaan

Brielselaan

D
or

ts
el

aa
n

Tarwewijk is een oude stadwijk met een jonge bevolking. 
Een groot aandeel hiervan zijn bewoners met een  
migratieachtergrond. De wijk kenmerkt zich door (verkeers)
drukte aan de randen en rustige woongebieden in het hart 
van de wijk. 

Wat hebben we gedaan?
•  Het pleintje in de Polslandstraat is heringericht en er 

zijn grote plantenbakken geplaatst.
•  Er is gestart met de aanleg van schooltuintjes in het 

binnenterrein van de Blankenburgstraat.
•  Het Siloplein is ingrijpend aangepakt. Er zijn grote 

groenvakken toegevoegd, fietsnietjes bijgeplaatst en 
de verlichting en looproutes zijn verbeterd. Samen met 
de aanpak van het kruispunt is het plein hierdoor ver-
anderd van een rommelig en ongezellig plein naar een 
verblijfsplek met allure.

•  In 2017 zijn we gestart met een omvangrijk plan voor 
aanplant en vervanging van bomen in Tarwewijk. In 
totaal komen er op twintig plekken vijfenzestig bomen 
bij in de wijk. Zo krijgt het bomenbestand van de wijk 
een flinke oppepper. 

3 Tarwewijk
Wat gaan we doen?
• Het bomenplan voor Tarwewijk wordt afgemaakt.
•  Een grote uitdaging vormt de vergroening van Cam-

pus Tarwewijk. Dit is een aaneengesloten lint van 
plekken. Dit lint begint bij het Balkon aan de Maas aan 
Brielselaan en loopt via de Lekker-Fitgymzaal en het 
Millinxpark door tot aan het Strevelsplein. De focus ligt 
in eerste instantie op het Millinxpark. Dit park wordt 
gevarieerder en groener ingericht, bewoners worden 
betrokken bij het beheer en het park wordt een wijk-
park. Voor de aanpak van Campus Tarwewijk is geld 
door het college (€ 750.000) vrijgemaakt. 

12.000
mensen 6.000

woningen 

Siloplein Siloplein

Voor Na
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Bloemhof vergroeningsopgave

Legenda
 2016 / 2017

2018 Kleur en Fleur

Lange Hilleweg

Abcoudestraat / Hoek Putselaan

Strevelsweg , voorplein Lidl
brug Lange Hilleweg

1

3
Heerjansweg (ho�e)4
Fuchsiastraat / Narcisstraat

6 Groenewegplein (IP)

7 Ericaplein

Heinlantstraat fase 1

5

2

1

3

Strevelsweg

Putselaan

D
or

ts
el

aa
n

Hillevliet

G
ro
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e 

H
ill

ed
ijk

6

2
5

7

4

De wijk Bloemhof  kent een afwisseling van smalle, dicht-
bebouwde straten en singels en pleinen met een open 
karakter. De beperkte openbare ruimte en de lage kwaliteit 
ervan is een knelpunt. 

Wat hebben we gedaan?
•  De vergroening van Bloemhof  startte al in 2015 met 

het poten van 1 miljoen bloembollen aan de Lange 
Hilleweg.

•  In 2016 is de singel aan de Lange Hilleweg afgemaakt 
met de aanleg van plantvakken.

•  Met een bescheiden ingreep is een groenvak in de 
Heinlantstraat verbeterd.

•  Het pleintje aan Abcoudestraat is vergroend en in de 
straat zijn bomen geplant.

•  We zijn gestart met de herinrichting van het hofje aan 
de Heerjansweg.

Wat gaan we doen?
• De Narcisstraat en Fuchsiastraat gaan we vergroenen.
• We voegen bescheiden groen toe aan het Ericaplein.

4 Bloemhof

•  We gaan het Groenewegplein vergroenen. Dat is een 
grote uitdaging. Nu is het een grote asfaltplak waar kin-
deren spelen en een groep volwassenen komt om cricket 
te spelen. Er is een plan gemaakt in samenwerking met 
bewoners dat de mogelijkheden van het plein intact 
houdt en tegelijkertijd meer groen toevoegt. Het plein 
heeft de nadrukkelijke aandacht vanuit het programma 
Water Sensitive.

14.000
mensen 6.000

woningen 

Abcoudestraat Abcoudestraat

Lange Hilleweg plantdag

Voor Na
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Hillesluis

Hillesluis vergroeningsopgave 

Legenda
 2016/2017 2018

Kleur en Fleur

Drents Plantsoen (IP)

Beijerlandselaan,
voorplein Moskee

1

Vredesplein3
Moestuin4
Stichtseplein5
Groene Hilledijk 6

Polderplein (muur)2 8 Overijselsestraat
Polderlaan (IP)7

6

7

8

1

Collosseum
weg

Hillevliet

Breeweg

Putselaan

2

3

4

5

Hillesluis is een typische stadswijk met een relatief  jonge 
bevolking en hechte familiegemeenschappen met verschil-
lende culturele achtergronden. De wijk is dichtbebouwd 
en heeft een beperkte hoeveelheid openbare ruimte van 
wisselende kwaliteit. Er is een hoge parkeerdruk.

Wat hebben we gedaan?
•  Hét vergroeningsproject van de wijk is de aanpak van 

het Drents Plantsoen. Dit plantsoen is aangepast en 
gemoderniseerd naar de wensen van de gebruikers. 

•  Bij het Vredesplein zijn bloembakken gevuld en witte 
bloembollen gepoot.

•  Een kale muur aan het Polderplein is verrijkt met  
verticaal groen.

Wat gaan we doen?
•  We pakken de Polderlaan van gevel tot gevel aan. Het 

transformeren van de middenberm van asfalt naar 
groen wordt betaald uit de vergroeningsopgave. 

• De Groene Hilledijk krijgt een groene middenberm.
•  Het stenige plantsoen aan de Overijselsestraat wordt 

een fleurig mini-parkje.

5 Hillesluis

11.000
mensen 5.000

woningen 

OverijselsestraatOverijselsestraat

Nu Schets

Witte bloembollen Vredesplein



24 Tweede rapportage vergoening / 25

Wat brengt 2018?
De vergroeningsopgave loopt door tot eind 2018. Dat 
betekent dat er nog een flink aantal plannen op stapel 
staan gereed voor uitvoering. In schetsvorm en definitieve 
vorm zijn deze plannen klaar. De belangrijkste zijn  
het plein bij de Hildegardiskerk (Oude Noorden), het  
Middellandplein (Middelland), het Groenewegplein en  
de Heerjansweg (Bloemhof) en de Polderlaan en de  
Overijselsestraat (Hillesluis). 

Hier opgenomen zijn de twee plannen die er liggen voor 
Bloemhof:
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LEGENDA

Haag, hoogte max 1,0 m
Fagus sylvatica - Beuk

Bestaande boom handhaven + snoeien

Heesters, ca. 0,80 - 1,20 m
Ds'B' - Diervilla sessilifolia 'Butterfly'
Hs'F' - Hydrangea serrata 'Forget Me Not'
La'M' - Lavandula angustifolia 'Munstead'
Ln'M' - Lonicera nitida 'Maigrun'
Ma'A' - Mahonia aquifolium 'Apollo'
P(hh) - Potentilla (handhaven)
Pl'A' - Prunus laurocerasus 'Athene'
R'I' - Rosa 'Innocencia'
Sc'H' - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

Hoge heesters ca. 1,50 m, in groepje
Hibiscus (bestaande verplanten, of nieuwe
aanplanten in grote maat )

Betontegels "Rotterdam" 300x300 mm, grijs
+ opsluitbanden "Rotterdam" 80x200 mm, grijs

Betontegels 300x300 mm, zwart

Cijfertegels 300x300 mm, zwart met witte cijfers

Kei, diameter ca. 800 mm, hoogte max 600 mm
Type: Scandikei, leverancier: BNR Bouwstoffen BV
Betonbol, kleur: donkergrijs, diameter: 600 mm
Type: Giro Sierbol GSB-60, Leverancier: Giverbo

Spijlenhekwerk, met doorlopende spijlen
Hoogte ca. 0,80 m. Kleur: antracietgrijs

Jollebollen, half, diameter 35 cm
kleuren: rood, groen en blauw
Leverancier: Hercules speeltoestellen

Knikkertegel 300x300 mm, grijs

Afvalbak "Rotterdam" 90 liter
Kleur: antracietgrijs

Lichtmast bestaand
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Halfverharding, kleischelpen
breedte ca. 400 mm, mag plaatselijk varieren

Draaipoort, met doorlopende spijlen
Hoogte ca. 0,80 m. Kleur: antracietgrijs

Te vervallen inrichting
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Groenewegplein

Plan - schaal 1:200

Spelen - varianten

Beplanting

Variant 1 - “Bambino Columbus” + Speelhuisje

Variant 2- “Mosquito”

Referentiebeeld beplanting op in bak op het plein: vaste planten, siergras en meerstammige boompjes

Referentiebeeld haag 
met gazon

Referentiebeeld infiltratieborder
@@@@@@@@

Groenblijvende heesters in 
plantvak onder bestaande bomenProfiel A-A’ - schaal 1:100

Groenewegplein nu

Groenewegplein planHeerjansweg plan

Heerjansweg nu
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Samen 
vergroenen 
we de stad
In deze rapportage laten we zien wat er al gedaan is en 
wat er het komend jaar nog aan werk ligt. Daar zetten we 
ons voor in. Dat doen we het liefst samen met betrokken 
Rotterdammers. Doet u mee?! Groen brengt mensen bij 
elkaar, verleidt mensen om naar buiten te gaan en zorgt 
voor een gezondere leefomgeving. Het zorgt ook voor een 
vertrouwde en aantrekkelijke woonomgeving en leidt tot 
waardestijging van het vastgoed. Laten we dus samen van 
Rotterdam steeds meer een groene stad maken, want in 
een groene stad is het voor iedereen prettiger wonen. 

Mevrouw Lisette van der Kuil over  

Burgemeester Meineszplein: 

“Een paar simpele ingrepen maken een  

groot verschil”

Vergroend Burgemeester Meineszlaan

Boomplantdag Bas Jongeriusstraat

Plantschalen Heemraadsingel Hanging baskets Schieweg

Geveltuin Beukelsdijk
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Meer informatie:
www.rotterdam.nl/groen
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