
   

 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020 

 

Welkom bij de nieuwsbrief van het project Tuinbuurt Vrijlandt in Rotterdam. 

Graag houden we je via deze weg op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen van 

deze bijzondere en groene stadswijk in Rotterdam. Er zullen de komende jaren 290 

woningen worden gerealiseerd, waarvan 190 koopwoningen, 50 sociale 

huurwoningen voor gezinnen en 50 voor senioren. Allemaal geheel in tuindorpstijl. 

Eerste ooievaars hebben hun weg naar de vijver gevonden 

 

Goed nieuws, deze maand heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor 

Tuinbuurt Vrijlandt vastgesteld. Ondertussen is er door Ballast Nedam Road 

Specialties de afgelopen periode hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de 

grond. Er is zelfs al gestart met de aanleg van de natuurvijver, een belangrijke 

mijlpaal. Projectleider Jeffrey van der Putten is elke dag met zijn team op de 

bouwplaats te vinden.   

 

Wat is er de afgelopen twee maanden allemaal gebeurd? 

“We zijn inmiddels zover dat het oude riool, kabels en leidingen zijn verwijderd. Ook 

hebben we de natuurvijver uitgegraven en ruimte gemaakt voor de toekomstige 

riolering. Om ervoor te zorgen dat de grond bestand is tegen natuurlijke inklinking 



 

wordt het hele gebied voorbelast. Op de foto kun je ook al goed de contouren van de 

wegen en de parkeerhoven zien. Daar is de basis nu ook voor gelegd.” 

 

  

 

Wat wil een natuurvijver precies zeggen? 

“De hele vijver is opgebouwd uit gebiedseigen materiaal. Er zijn bijvoorbeeld geen 

damwanden van beton, maar de bodem is helemaal afgezet met klei. Die klei fungeert 

als een opvangbak voor het water. Inmiddels is er al flink wat regenwater in 

opgevangen. Volgend jaar verbinden we de vijver met de Jan Vrijlandtsingel met 

ondergrondse duikers, dan zwemmen de vissen vanzelf naar de centrale vijver. Er zijn 

nu zelfs al zwanen, ooievaars en andere vogels op de vijver afgekomen. We zien het 

gebied met de dag veranderen, het krijgt steeds meer de uitstraling die we voor ogen 

hebben. Ik vind dat erg bijzonder om te zien.” 

 

Wat gaat er de komende periode gebeuren? 

“Het gedeelte van Tuinbuurt Vrijlandt, waar we de afgelopen periode hebben gewerkt, 

moet nu voor ongeveer zes á zeven maanden in rust. Het zand krijgt de tijd om verder te 

zakken en is dan goed bestand tegen verdere inklinking. Na het winterreces gaan we 

verder met het bouwrijp maken van de grond van het andere gedeelte van Tuinbuurt 

Vrijlandt. We werken ook in fases om efficiënt gebruik te maken van de grondstoffen. 

Het zand uit de eerste fase, dat als overschot verwerkt is, hergebruiken we weer bij de 

werkzaamheden van de tweede fase.” 

  



 

 

Wist je dat...  

• zelfs de bouwkeet energieneutraal is? De 24 zonnepanelen die op het dak 
zijn geplaatst, leveren genoeg stroom om de unit draaiende te houden.  

• er bijna drie kilometer riool is verwijderd tijdens het bouwrijp maken van de 
grond? Dit riool stamde nog uit 1942.  

• Tuinbuurt Vrijlandt ook een eigen facebookpagina heeft? Wekelijks zijn hier 
nieuwe updates over het project te vinden. Volg Tuinbuurt Vrijlandt op 
Facebook.   

 

 

 

Samen met Vogelbescherming maken we de wijk 

vogelvriendelijk   
 

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming Nederland bundelen hun 

krachten en hebben een bijzonder vogelpakket ontwikkeld om de toekomstige 

bewoners van de wijk te helpen hun tuin vogelvriendelijk te maken. Uit een 

bewonersenquête van Ballast Nedam Development en Vogelbescherming blijkt dat 

veel toekomstige bewoners biodiversiteit erg belangrijk vinden en daar ook zelf 

hun steentje aan willen bijdragen. Die mogelijkheid krijgen ze nu met het 

vogelpakket.  

  

Tegenwoordig zijn de woningen zo goed geïsoleerd, dat er vrijwel geen ruimte meer is 

voor kleine gebouwgebonden dieren zoals vleermuizen en vogels om te broeden. Omdat 

Ballast Nedam Development de biodiversiteit in de wijk zo belangrijk vindt, worden 

https://www.facebook.com/Tuinbuurt-Vrijlandt-103954754931364/


 

nest- en verblijfsplekken voor vogels en vleermuizen standaard opgenomen in de 

woningontwerpen. 

  

 

Vogelpakket 

Om toekomstige bewoners van Tuinbuurt Vrijlandt te stimuleren en te ondersteunen bij 

het creëren van een vogelvriendelijke tuin, krijgen ze een vogelpakket van Ballast 

Nedam Development en Vogelbescherming. Daarin zitten een nestkast, een voersilo, 

vogelvoer, een vogelgids en handige tips om een aangename tuin voor vogels te creëren 

en zo meer vogels in je tuin te krijgen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor bepaalde 

beplanting trek je vogels aan.  

 

 

Projectplanning en realisatie 

• In december is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van 

Rotterdam 

• In het tweede kwartaal van 2021 start de verkoop van de eerste fase van de 
koopwoningen 

• Eind 2021 wordt gestart met de bouw van 100 sociale huurwoningen 

 

 

 

Leer de buurt kennen 

 

In deze rubriek lees je meer over wat er te doen is in en om de wijk. Deze keer 

hebben we het over educatieve tuin de Enk.  

 



 

 
 

Deze bijzondere tuin ligt om de hoek van Tuinbuurt Vrijlandt en is zo’n twee hectare 

groot. Elk seizoen kan er worden getuinierd door kinderen van de basisschool, het 

voortgezet onderwijs, de BSO en het kinderdagverblijf.  

Wijkbewoners zijn hier harte welkom om een kijkje te nemen in de tuin en een fijne 

wandeling te maken. Op De Enk zijn ook tuinen te huur voor wijkbewoners. Een mooie 

en gezellige locatie, waar je van ongeveer april tot en met eind oktober kunt tuinieren. 

Ook is het mogelijk om je als vrijwilliger voor deze mooie educatieve tuin in te zetten.  

 

 

Kerstgroet 

Wij wensen je graag fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. In de komende 

nieuwsbrief zullen de woningtypen bekend worden gemaakt en houden we je verder op 

de hoogte van de ontwikkelingen van Tuinbuurt Vrijlandt. 

 

Meer informatie 
 
Om op de hoogte blijven van de belangrijke ontwikkelingen van het project, meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief via Tuinbuurt Vrijlandt. 
 
Meer informatie over de huurwoningen kun je vinden op Havensteder en op Woonnet 
Rijnmond . 
 
Tuinbuurt Vrijlandt heeft ook een eigen pagina op Facebook. Wekelijks zijn hier 
nieuwe updates over het project te vinden.  

 

https://www.tuinbuurtvrijlandt.nl./
https://www.havensteder.nl/tuinbuurt-vrijlandt
https://www.woonnetrijnmond.nl/
https://www.woonnetrijnmond.nl/
http://www.facebook.com/Tuinbuurt-Vrijlandt-103954754931364/


 

 

 

 

Geen interesse meer in het project? U kunt zich hier [UITSCHRIJVEN]. 
   

 


