
  

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 

 

Welkom bij deze eerste nieuwsbrief van Tuinbuurt Vrijlandt. Graag houden we je 

via deze nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen van deze 

bijzondere en groene stadswijk. Hier zullen de komende jaren 290 woningen worden 

gerealiseerd, waarvan 190 koopwoningen, 50 sociale huurwoningen voor gezinnen 

en 50 voor senioren. Allemaal geheel in tuindorpstijl. 

 

Grond wordt bouwrijp gemaakt. ‘Nu wordt het echt zichtbaar’ 
 

Wij zijn gestart met het bouwrijp maken van de grond van Tuinbuurt Vrijlandt. Een mooi 

moment om bij stil te staan met de projectontwikkelaars Mark Swane en  Maarten 

Wittens, want de bouw van een bijzondere nieuwe wijk is hiermee nu echt begonnen. 

 

  



  

 

Projectplanning en realisatie 

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

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

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

 

 

Wat is op dit moment de stand van zaken van het project? 

“We kunnen nu echt van start met het bouwrijp maken van de grond. Afgelopen zomer 

zijn alle overeenkomsten met de gemeente Rotterdam en Havensteder, de verhuurder 

van de 100 te bouwen sociale huurwoningen, ondertekend en naar verwachting zal het 

bestemmingsplan in november door de gemeenteraad worden goedgekeurd.” 



  

 

Bouwrijp maken van de grond, wat houdt dat precies in? 

“Je kunt het zo zien dat de grond bouwrijp is, als het bouwterrein in een zodanige staat 

verkeert dat wij daar echt kunnen gaan bouwen. Omdat wij gaan bouwen op een terrein 

dat al bebouwd is geweest, moeten we dus ook oude leidingen en rioleringen weghalen. 

Daarnaast moeten we de grond flink ophogen, zodat we bestand zijn tegen natuurlijke 

inklinking. We zorgen dat we meer dan voldoen aan alle eisen die de gemeente daaraan 

stelt. Ook moeten de nieuwe riolering en de bouwwegen worden aangelegd. Pas dan kan 

de bouw van de woningen echt beginnen.” 

 

Hoe zou je de toekomstige wijk Tuinbuurt Vrijland omschrijven? 

“Het wordt een wijk met 290 woningen geheel in tuindorpstijl. Een woonbuurt met de 

charmes van toen, die voldoet aan de eisen van nu; ruime en lichte woningen in een 

omgeving die energieneutraal, circulair en biodivers is. De vele bomen en heggen zullen 

zorgen voor een groen karakter van de wijk. Net zoals Rotterdam zelf zullen de nieuwe 

bewoners in demografische en economische achtergrond divers zijn.” 

 

Waar ben je trots op? 

“Op de ambitie die wij als Ballast Nedam Development hebben om mensen vijf jaar 

langer te laten leven. Nu zie ik je denken: hoe dan? Dat bereiken we door onze manier 

van bouwen. Dit geldt zeker ook voor Tuinbuurt Vrijlandt. We ontwikkelen niet alleen 

huizen maar ook een gezonde woonomgeving. Door te kiezen voor veel groen, het 

stimuleren van onbewust bewegen en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kunnen 

we veel factoren beïnvloeden die een gunstige uitwerking hebben op de levensduur van 

mensen.” 



  

 

Huurwoningen Havensteder 

Meer informatie over huurwoningen kunt u vinden op: 

https://www.havensteder.nl/tuinbuurt-vrijlandt en op: 

https://www.woonnetrijnmond.nl/ 
 

 

 

Wat betekent tuindorpstijl anno 2020? 

Tuinbuurt Vrijlandt, de naam zegt het al, is geïnspireerd op de tuindorpstijl die vooral in 

de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd. Dit zijn van oudsher groene wijken 

met een typisch dorps karakter. Wat is het dat deze bouwstijl in 2020 nog steeds zo 

interessant is en Ballast Nedam Development ervoor gekozen om juist in deze stijl deze 

nieuwe wijk te bouwen? 

  

Veel tuindorpen zijn gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Er zijn destijds wel 

rond de 85 van deze woonwijken in Nederland gebouwd. Ze werden ontwikkeld om een 

tegenwicht te bieden aan de verpauperde arbeiderswoningen van grote steden, de 

tuindorpen werden vaak opgezet door sociaal voelende ondernemers. Het waren 

grondgebonden eengezinswoningen met een voor- en achtertuin in een omgeving met 

veel groen. Een karakteristiek kenmerk van de tuindorpen zijn de pannendaken en 

baksteenarchitectuur en de kleinschalige voorzieningen, zoals scholen en 

verenigingsgebouwen in de wijk. Bewoners voelden zich er erg verbonden en draaiden 

volop mee in het verenigingsleven. 

https://www.havensteder.nl/tuinbuurt-vrijlandt
https://www.woonnetrijnmond.nl/


  

 

Vertaalslag naar 2020 

Bewonersparticipatie, sociale cohesie en gezonder leven zijn belangrijke kernwaarden 

die vanuit de tuinstadgedachte door ons zijn vertaald naar Vrijlandt. Bijvoorbeeld in de 

buurtkas en talrijke plekjes voor spontane of georganiseerde ontmoetingen. Maar naast 

het soort wijk dat Ballast Nedam Development wil creëren, zijn er ook veel 

gelijkenissen met de bouwstijl. De erkers en detaillering in het metselwerk zijn een 

essentieel onderdeel van het ontwerp. 

 

Door het toepassen van bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische deelauto’s en een 

circulaire buurtkas, sluit deze wijk helemaal aan op de eisen van de 21e eeuw.  Het 

vele  groen en vooral de variatie in groen, maar ook het water zorgen voor een 

aangenaam sociaal ingerichte wijk waar iedereen zich thuis zal voelen. 

 

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

 

https://www.tuinbuurtvrijlandt.nl/


  

 

 

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


