
   

 

NIEUWSBRIEF MAART 2021 

 

Welkom bij deze 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. We realiseren hier de komende 

jaren 290 woningen, waarvan 146 koopwoningen, 44 vrije sector huurwoningen, 50 

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

tuindorpstijl. 

Actuele ontwikkelingen Tuinbuurt Vrijlandt 

 

Begin maart is het bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Tuinbuurt Vrijlandt 

door de gemeente Rotterdam onherroepelijk vastgesteld. Ook heeft de 

welstandscommissie, aan de hand van het beoogd kwaliteitsbeeld, de ontwerpen 

goedgekeurd. Een belangrijk kenmerk van de tuindorpstijl zijn de metselwerk 

details, de doorlopende goten en verbijzonderingen op de hoeken.  

 

We zullen eind dit jaar starten met de realisatie van honderd woningen voor 

Havensteder. Aansluitend volgt in fases de bouw van de vrije sector huur- en 

koopwoningen.  

 

Donkere daken 



 

Tuinbuurt Vrijlandt heeft hoge energie ambities. Daarom zijn alle daken voorzien van 

grote vlakken met zonnepanelen voor het opwekken van hernieuwbare energie. Deze 

zonnepanelen zijn zwart in verband met het rendement en daarom is er gekozen voor 

bijpassende donkere dakpannen.  

 

 

Brochure 

Op dit moment werken we hard aan het definitief maken van de verkoop documenten. 

Vanaf halverwege dit jaar kunnen geïnteresseerden de verkoopinformatie vinden op de 

website van Tuinbuurt Vrijlandt en zal ook de verkoopbrochure klaar zijn. Vanaf dat 

moment kunt u zich ook via de website inschrijven voor een koopwoning. 

 

Wist je dat...  

• De tuinbergingen sedumdaken hebben.   

• Een sedumdak veel voordelen biedt zoals: het absorberen van regenwater, 
het zorgt voor schonere lucht en het verlengt de levensduur van de daken.  

• Alle grondgebonden woningen een regenton in de achtertuin krijgen. 

• We in Tuinbuurt Vrijlandt een watertap gaan aanleggen, zodat kinderen die 
buitenspelen niet naar huis hoeven als ze dorst krijgen en lekker verder 
kunnen spelen. 

 

 

Kiezen uit de beste kersenbomen 

 

“Deze wijk is zo goed gelukt dat ik er wel zelf zou willen wonen.” Joep Meijer van 

Karres en Brands is landschapsarchitect en verantwoordelijk voor het 

stedenbouwkundig ontwerp en de groene aankleding van de wijk. Hij houdt zich 

bezig met vragen als: welke soorten kersenbomen kun je nu het beste gebruiken in 

een woonwijk en welke insecten komen op welke bomen af in welk seizoen? Joep 



vertelt vol passie over de keuzes die er zijn gemaakt om Tuinbuurt Vrijlandt een 

uniek en groen gezicht geven. 

 

 
Joep Meijer, Karres en Brands 

Wat is jullie rol geweest bij de ontwikkeling van Tuinbuurt Vrijlandt? 

“Wij zijn al sinds de tenderfase betrokken bij de ontwikkeling van Tuinbuurt Vrijlandt. 

Ballast Nedam Development maakte met ons en andere partijen een ontzettend 

gedetailleerd en mooi ontwerp, waarmee het bijna niet anders kon dat we de tender 

zouden winnen. Het gaat namelijk niet alleen om het bouwen van huizen, maar om het 

creëren van een fijne leefomgeving. Dit gebeurt natuurlijk met respect voor de historie 

van tuindorp Vreewijk en op basis van belangrijke thema’s, zoals biodiversiteit, sociale 

interactie en nieuwe mobiliteit. Toen we hoorden dat de gemeente Ballast Nedam 

Development de ontwikkeling gunde, hebben we eerst met elkaar champagne 

gedronken.” 

 

En dan gaat het echt werk natuurlijk beginnen, hoe gaat zo’n proces dan verder? 

“Na het winnen van de tender zijn we alles gaan nalopen wat we hadden getekend. 

Klopt het riool, de stadsverwarming, zijn alle gemeentelijke eisen opgenomen het 

plan? Want als je echt gaat bouwen moet natuurlijk kloppen. Toen zijn we verder 

gegaan met het beplantingsplan. We vroegen ons af: kunnen we nog meer variatie 

aanbrengen in de bomen? We kozen ervoor elke straat een eigen boomtype te geven. 

Kersenboom, perenboom en andere fruitbomen in de dwarsstraten, en inheemse soorten 

als de Linde en Els langs de randen. Iedere straat heeft nu een eigen bloeiseizoen en 

vruchtseizoen. Als de ene kersenboom is uitgebloeid gaat de volgende nog door. Er 

komen ook veel verschillende bloemen in de borders. Dit is enorm waardevol voor 

vlinders, insecten en vogels maar het zorgt ook voor veel variatie in het straatbeeld. De 

wijk wordt dus fantastisch voor mens én dier.” 



 

  

 

Met welke uitdaging hadden jullie bij Tuinbuurt Vrijlandt te maken? 

“In West- Nederland heb je te maken met een hoge waterstand. Vroeger werd al dit 

water opgevangen in het riool. Tijdens harde buien kreeg je dan vaak te maken met 

overstromingen van het riool. Dit regenwater scheiden we tegenwoordig van het riool. 

Maar het is nog beter om dit water in hetzelfde gebied op te vangen en dat doen we in 

dit plan. Het water wordt met goten tussen de weg en de stoep afgevoerd naar het 

laagste punt van de wijk en komt dan terecht in de centrale vijver of de naastgelegen 

singels. Tegelijkertijd heeft deze vijver een grote aantrekkingskracht op vogels en samen 

met alle bomen en heggen zorgt het voor een groene uitstraling en een fijne 

ontmoetingsplek.” 

 

Waar ben je trots op? 

“Dat we vanaf het begin zo’n duidelijk gezamenlijk ambitie hadden om van Tuinbuurt 

Vrijlandt een groene en biodiverse wijk te maken. We hebben bijvoorbeeld nog twintig 

extra bomen kunnen toevoegen in het plan, al was dit even passen en meten. Het feit dat 

ik zelf graag in Tuinbuurt Vrijlandt zou willen wonen, zegt al genoeg. Alle plekken in 

de wijk zijn uniek, doordat de straten licht knikken heb je ook overal een ander uitzicht. 

Ik zou bijna zeggen: neem een hond zodat je elke dag een rondje door de wijk kunt 

lopen. Je zult elke dag verrast worden door iets moois dat je nog niet eerder is 

opgevallen. 

  



 

Projectplanning en realisatie 

• In oktober 2020 is gestart met het bouwrijp maken van de grond 

• medio 2021 start de verkoop van de koopwoningen 

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

 

Aanmelden nieuwsbrief 
Om op de hoogte blijven van de belangrijke ontwikkelingen van het project, meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief via: www.tuinbuurtvrijlandt.nl 

 

 

 

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

  

http://www.tuinbuurtvrijlandt.nl/

