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Routing herkenbaar maken.

Groen tapijt versterken.

Diversiteit bomen vergroten.

Verzachten randen.

Plekken beter aan laten sluiten.

Versterken verblijfsplekken.

Bewoners deelgenoot maken.

Onder de noemer ‘Campus Tarwewijk’ wordt er gewerkt aan vergroening van de Tarwewijk. Een groene route verbindt de Maashaven
via de Zwartewaalstraat, het Mijnsherenplein en het Millinxpark met Zuidplein. (Bron: Gemeente Rotterdam)
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Uitvoerin

1.
INLEIDING
In de Tarwewijk wordt er komende jaren door overheid, lokale organisaties en ondernemers, onderzoekers en bewoners gewerkt aan verbetering van de wijk. Zowel als
het gaat om de fysieke als de sociale leefomgeving. Voor de herinrichting van twee
pleinen in de wijk mogen ook bewoners en lokale organisaties een plan maken. Dit
proces verloopt volgens een ontwerpprijsvraag.

De Tarwewijk in gebied Charlois is een vooroorlogse
stadswijk, gebouwd tussen 1900 en 1930 om havenarbeiders te huisvesten. In de Maashaven werden toen
graanschepen verladen en op de kade stonden grote
graanbedrijven met opslagplaatsen, zoals Meneba,
Quaker en de Maassilo. De wijk dankt de naam dan ook
aan deze geschiedenis.
Vandaag de dag is de Tarwewijk een cultureel diverse
wijk met een relatief jonge bevolking; een vijfde van de
inwoners is jonger dan 15 jaar en ruim driekwart van de
inwoners heeft een migratie-achtergrond. In totaal wonen
er ruim 12.000 mensen.

Aandachtswijk

De Tarwewijk is een van de aandachtswijken van het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)1. De
wijk kampt met sociale problematiek zoals armoede,
werkeloosheid en taalachterstand. De wijk scoort
laag op het gebied van objectieve, maar met name
subjectieve, veiligheid. Mensen ervaren overlast van
verkeersdrukte, vervuiling en de samenkomst van
verschillende groepen op straat. De woningvoorraad
bestaat voor slechts 8% uit eengezinswoningen en kent
een relatief hoog aantal particuliere huurwoningen (45%).
De doorstroomsnelheid is hoog; ongeveer een derde van
de bewoners verhuist binnen een jaar weer uit de wijk.
Dit bemoeilijkt het ontstaan van betekenisvolle sociale

1 In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk,
de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde
toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen zij ervoor zorgen dat
opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar
stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

contacten, gemeenschapsvorming en de verbinding met
de woonplek. Desondanks kent de Tarwewijk een aantal
vitale kernen van bewoners en organisaties die zich
inzetten voor een betere wijk.
Vanuit allerlei organisaties wordt er inzet gepleegd om
de Tarwewijk sociaal en fysiek te verbeteren. De inzet
van afgelopen jaren levert al verbeteringen op, maar er
is nog meer nodig om de leefkwaliteit in de Tarwewijk te
verbeteren.

Vergroening Tarwewijk

De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam werkt met name aan de fysieke verbetering
van de wijk. Dit gebeurt onder meer door het vergroenen
van een nu veelal versteende wijk. Verblijfsplekken
als pleinen, sport- en speelvelden en parkjes worden
aantrekkelijker gemaakt. Tegelijkertijd worden
de plekken beter aan elkaar verbonden met een
langzaamverkeersroute voor voetgangers en fietsers.
Het doel van de vergroening van de wijk is om enerzijds
de sociale samenhang te stimuleren als ook de
leefomgeving veiliger, gezonder en klimaatbestendiger te
maken.

Verblijfsplekken voor én van de wijk

Om de verblijfsplekken zo goed mogelijk aan te laten
sluiten bij de dagelijkse activiteiten en behoeftes
van de wijk worden bewoners, lokale ondernemers
en initiatieven actief betrokken bij het proces van
herinrichting. Zo worden zij onderdeel gemaakt van
wijkverbetering. Dit gebeurt op verschillende plekken in
de wijk, op verschillende manieren.
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Ontwerpprijsvraag

Voor de herinrichting van twee pleinen bij het
monumentale schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat
wordt een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Bewoners
en organisaties uit de wijk kunnen zelf een plan maken
en meebeslissen welk plan als winnaar gekozen wordt.
Studenten kunnen ook deelnemen aan de prijsvraag.
Het winnende team werkt samen met ontwerpers van de
gemeente het plan verder uit, waarna het gerealiseerd
wordt op locatie.

Online platform

Via een online platform wordt er gecommuniceerd over
de ontwerpprijsvraag en andere acties in de wijk. Op de
site is een kennisbank te raadplegen met informatie over
beleid van de gemeente en het NPRZ, gegevens over de
wijk, studieprojecten en de ideeën en visies die reeds zijn
opgehaald in de wijk. Het platform is te raadplegen via
www.tarwekracht.nl.

De kaders waaraan het ontwerp moet voldoen zijn mede
opgesteld door de wijk. Om erachter te komen wat er
speelt en waar behoefte aan is, zijn er met allerlei mensen
gesprekken gevoerd. Zo zijn er straatacties georganiseerd,
zijn er verschillende professionals (docenten,
welzijnswerkers, ambtenaren, etc.) geïnterviewd en zijn
er workshops geweest met basisschoolleerlingen. Deze
input vormt samen met de randvoorwaarden vanuit de
gemeente het programma van eisen voor de prijsvraag.
Veldacademie coördineert de ontwerpprijsvraag in
opdracht van de gemeente Rotterdam.

De fysieke setting van de wijk kenmerkt zich door (verkeers-)drukte aan de randen en rustige
woongebieden in het hart van de wijk. (Bron: NPRZ)
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2.
PLEINEN
ZWARTEWAALSTRAAT
De Tarwewijk kent een aantal monumentale schoolgebouwen met aangrenzende
(school)pleinen. Een bijzonder exemplaar is het schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat, welke de status Rijksmonument heeft. Het complex is gebouwd in de periode
1928-1929 onder de verantwoordelijkheid van architect Ad van der Steur. De twee
openbare pleinen bij het gebouw vormen het plangebied voor de ontwerpprijsvraag.

Scholencomplex Zwartewaalstraat

Het gebouw heeft een kenmerkende zigzaggende vorm,
opgetrokken uit baksteen. Afgezien van de gymzalen heeft
het gebouw 2 bouwlagen en een zolder onder een zadeldak met rode pannen. Entrees van het gebouw bevinden
zich aan verschillende zijden.
Het gebouw is merendeels nog in gebruik als school.
Openbare basisschool De Globe en school voor speciaal
basisonderwijs Sonnevanck zijn gevestigd aan de zijde
van de Hoogvlietstraat en de Blankenburgstraat. Het deel
van het gebouw aan de zijde van de Gaesbeekstraat is in

gebruik door de Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam. SKAR verhuurt voormalig klaslokalen aan kunstenaars en creatief ondernemers. Op de zolderverdieping
is het House of Urban Arts gevestigd; een culturele
broedplaats voor organisaties en ondernemingen in de
urban arts. Urban arts is een verzamelnaam voor diverse
artistieke disciplines en vormen die zijn ontstaan in de
grootstedelijke centra over de hele wereld, zoals dans,
muziek, theater en grafisch ontwerp. Naast het aanbieden
van diverse lesprogramma’s is het House of Urban Arts
een ontmoetingsplaats, podium en creatieve werkplaats.

Plein grenzend aan de (voormalige) gymzaal en vleugel SKAR en House of Urban Arts.
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Pleinen

Het gebouw bestaat uit drie, parallel aan de Zwartewaalstraat gelegen, langwerpige vleugels die met elkaar
verbonden zijn door korte dwarsvleugels. Ingeklemd
tussen de gebouwdelen liggen verschillende typen
pleinen. Een tweetal zijn in gebruik als schoolplein voor
met name peuters en kleuters, en zijn omsloten met een
afsluitbaar hek. De andere twee zijn openbare pleinen, al
dan niet omsloten door het gebouw en omheining. Deze
pleinen hebben geen officiële naam. Tijdens de schoolpauzes worden de pleinen gebruikt door leerlingen van de
bovenbouw.
De ontwerpprijsvraag wordt uitgeschreven voor pleinen
nummer 1 en 2 .
1. Plein SKAR & House of Urban Arts
Dit plein is compleet bestraat, op een paar stukken
kunstgras/zachte speelmatten na. Op de bestrating zijn
een aantal kleurvlakken en lijnmarkeringen gemaakt voor
sport en spel. Er staat een tafeltennistafel, een klimrek
en een aantal ronde en rechthoekige betonnen objecten.
Het deel grenzend aan het gebouw ligt verdiept. Op dit
veld staan twee doeltjes. Het gehele plein is omsloten,
deels door een stenen muurtje en deels door een hek. Het
geheel is ongeveer een meter hoog en heeft op verschillende plaatsen toegangen voor voetgangers.

Aan het plein is de hoofdentree van deze zijde van het gebouw gelegen, dat in gebruik is door SKAR en het House
of Urban Arts. Aan het plein liggen ook de entrees naar de
(voormalige) gymzaal.
2. Plein OBS De Globe en Tarwesterk
Dit plein bestaat deels uit bestrating, deels uit vlakken
met gras, struiken en bomen. Er ligt een kunstgrasveldje
en er staat een tafeltennistafel met een viertal bankjes en
twee elektriciteitshuisjes. Grenzend aan het plein ligt de
hoofdentree van basisschool De Globe en gymzaal Tarwesterk. Naast het plein ligt het kenmerkende grasveld
met de bomencirkel, waar in het midden een omheind
honden uitlaatveld te vinden is.
3. Peuter/kleuterplein OBS De Globe
Dit schoolplein is ingericht voor natuurlijk spelen voor
kleine kinderen, met zandbakken, begroeiing en wilgentakken. Het plein is omsloten door een hek met een
ingang aan de zijde van de gymzaal.
4. Schoolplein SBO Sonnevanck
Dit schoolplein is ingericht met een aantal plantenbakken, kunstgrasveldjes, een basket en bankjes. Op het plein
staat een container voor de opslag van speelobjecten. Het
plein is omsloten door een hek met een ingang aan de
Hoogvlietstraat.

Plein 1, zijde Gaesbeekstraat/Hoogvlietstraat

Plein 2, zijde Zwartewaalstraat/ Blankenburgstraat

Plein 3, zijde gymzaal Tarwesterk

Plein 4, zijde Hoogvlietstraat (bron: Google Maps)
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Pleinen ontwerpprijsvraag
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3.
ONTWERPOPDRACHT
De deelnemers aan de ontwerpprijsvraag worden uitgedaagd om een inrichtingsplan
te bedenken voor één of beide pleinen aan de Zwartewaalstraat. De volgende vraag
staat centraal:

‘’Hoe kan met een ruimtelijk ontwerp nieuwe betekenis worden
gegeven aan de pleinen?”

Het inrichtingsplan bestaat uit drie onderdelen:
1.
2.
3.

Ruimtelijke visie: betekenis van plein voor de wijk
Ontwerp inrichting: het plein als verblijfsruimte
Benaming plein

De deelnemers kunnen voor één of beide pleinen een
inzending indienen. Zie p.11 voor een kaart waarop de
ontwerpgebieden van de twee pleinen zijn aangegeven.

Het meegeleverde programma van eisen is leidend voor
de uitwerking van het ontwerp.

Benaming plein

De pleinen hebben op dit moment geen officiële naam.
Uit de wijk is opgehaald dat dit een gemis is. Bedenk een
passende en herkenbare naam voor het plein.

Ruimtelijke visie

In de ruimtelijke visie wordt in tekst en beeld getoond hoe
de pleinen in de toekomst prettige verblijfplekken kunnen
worden voor de bewoners, bezoekers en organisaties in
de Tarwewijk.
In de visie komen thema’s aan bod die belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van de wijk, zoals veiligheid, sociale
verbinding, ontmoeting, talentontwikkeling, vergroening
en verduurzaming.
Voor de visie is het wenselijk om een groter deel
van de wijk te betrekken, dus de ruimte buiten het
ontwerpgebied te betrekken. Denk daarbij aan het parkje
met de bomencirkel, de route richting de supermarkt en
de Maashaven of de Tarwewijk in zijn geheel.

Ontwerp inrichting

Het ontwerp moet in de eerste plaats een aantrekkelijke
verblijfsruimte opleveren. Het ontwerp laat zien hoe
de ruimtelijke visie vorm krijgt op het plein en doet
uitspraken over o.a. inrichting, het programma, de
functionaliteit, het groenconcept, de materialisatie, en
het beheer.
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Tijdens verschillende activiteiten zijn er ideeën en wensen opgehaald uit de wijk
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4.
PROGRAMMA VAN EISEN
Het programma van eisen is gebasseerd op wensen van de wijk en voorwaarden van
de gemeente Rotterdam. De voorwaarden aan de fysieke omgeving gaan bijvoorbeeld
over het behouden van bomen en de toegankelijkheid van het plein. De wensen van
de wijk gaan onder meer over functie, gebruik en inrichting.

De volgende randvoorwaarden gelden als eisen voor het
ontwerp:
•

Aansluiting infrastructuur:
Het ontwerp dient aan te sluiten op de huidige infrastructuur als stoepen en wegen.

•

Aansluiting gebouwen:
De pleinen dienen aan te sluiten op de aanpalende
gebouwen op een dusdanige manier dat er rekening
wordt gehouden met de entrees:
 ؞Zwartewaalstraat 28: Hoofdingang ateliers SKAR
en House of Urban Arts;
 ؞Zwartewaalstraat 38: Hoofdingang OBS de Globe;
 ؞Zwartewaalstraat 40: Hoofdingang gymzaal Tarwesterk.

•

Parkeren fietsen:
In het ontwerpgebied dient ruimte te worden gereserveerd voor fietsparkeren. Parkeren voor auto’s valt
buiten het ontwerpgebied, en aldaar dient het aantal
parkeerplaatsen niet te verminderen.

•

Hekken/omheining:
De twee pleinen zijn onderdeel van de openbare ruimte en dienen ten alle tijden toegankelijk te zijn.

•

Bomen:
Het aantal bomen dat momenteel aanwezig is in het
ontwerpgebied blijft minimaal behouden. Bij voorkeur
worden er bomen toegevoegd, mits gericht en goed
geplaatst.

•

Beheer en onderhoud:
Er dient rekening gehouden te worden met toekomstig
onderhoud en beheer. Materialen moeten lang mee
gaan en niet teveel onderhoud vragen.

•

Nutsvoorzieningen:
In het ontwerpgebied staan een aantal bovengrondse objecten van nutsbedrijven (elektriciteitshuisjes).
Met de nutsbedrijven zal nog worden afgestemd of de
objecten behouden moeten blijven. Houd er rekening
mee dat de objecten blijven staan.

•

Toegankelijkheid:
Er dient aandacht te zijn voor bereikbaarheid van de
pleinen voor mindervalide personen.

Daarnaast zijn er de volgende onderwerpen die aandacht
behoeven:
•

Diverse doelgroepen:
De inrichting van het plein is geschikt voor gebruik
door diverse doelgroepen, waarbij het accent ligt op
kinderen en jongeren gezien hun aandeel in de totale
wijkbevolking. Daarnaast wordt het gebouw aan de
pleinen grotendeels door deze doelgroepen gebruikt.
Houd rekening met aantrekkelijkheid voor zowel meisjes als jongens en voor verschillende leeftijden.

•

Multifunctionaliteit:
Er zijn in de wijk sport- en speelmogelijkheden aanwezig, maar vaak zijn die monofunctioneel; er kan maar
één bepaalde activiteit worden uitgevoerd. Zo bestaat
de inrichting bijvoorbeeld enkel uit een voetbaldoeltje
of een klimrek. Bedenk hoe het plein multifunctioneel
gebruikt kan worden en uitdaagt tot verschillende
vormen van sport, kunst, cultuur, spel en bewegen.

•

Veiligheid:
Voor prettig gebruik van het plein is het belangrijk dat
mensen zich er veilig voelen. Denk na over veiligheid
versterkende maatregelen als verlichting en toezicht
(sociale controle).
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•

Talentontwikkeling:
Het plein biedt mogelijkheden voor talentontwikkeling op het gebied van sport, kunst en cultuur. Talent
kan er worden ontdekt, ontwikkeld en getoond.

•

Voetgangersroute:
De pleinen liggen op looproutes door de wijk. Hoe
kan het plein bijdragen aan een aantrekkelijke, veilige
voetgangersroute?

•

Motorische ontwikkeling:
Buitenspelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Als het gaat om sociale vaardigheden alsmede
de motorische ontwikkeling. Een speelplek die valveilig is kan daarbij ondersteunen.

•

•

Programmering pleinen:
Er zijn allerlei organisaties in de wijk actief die gebruik
willen/kunnen maken van de pleinen; basisscholen,
sportverenigingen, kunst- en cultuurcentra, welzijswerk, etc. Wat is er nodig voor deze organisaties om
het plein te programmeren?

Klimaat/water:
Hetere dagen en grotere piekbuien zijn een gevolg van
klimaatverandering. Om de omgeving hier beter tegen
bestand te maken is het nodig om te vergroenen (ontstening) en waterberging te realiseren. Alle kansen die
benut kunnen worden om de wijk klimaatbestendiger
te maken zijn noodzakelijk.

•

Geluidsoverlast:
De ruimtes op de begane grond aangrenzend aan de
pleinen worden gebruikt als klaslokalen, ateliers en
gymzalen. Wees bewust van mogelijke overlast door
activiteiten direct aan de gevels.

•
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Kunst en cultuur:
Naast sport en bewegen is het wenselijk dat activiteiten gericht op kunst en cultuur ook een plek krijgen.

Uitgebreide verslagen van interviews, straatacties, workshops en onderzoeksdocumenten zijn te vinden op
www.tarwekracht.nl/over-de-wijk/

5.
PROCES EN
VOORWAARDEN

Deelname

Je kunt als student, als bewoner, of als lokale organisatie
meedoen aan de prijsvraag.
De prijsvraag staat open voor studenten van alle
studierichtingen. In het bijzonder nodigen we studenten
architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp uit om
zich in te schrijven.
Voor wijkbewoners die mee willen doen maar geen of
te weinig ontwerpervaring hebben is ondersteuning
beschikbaar. Meer hierover op de volgende pagina.

Inschrijving

Teams dienen zich in te schrijven via de website
https://tarwekracht.nl/ontwerpprijsvraag/. De
prijsvraag wordt gepubliceerd op maandag 1 februari
2021. De inschrijving sluit op maandag 29 maart
2021. Na inschrijving ontvangen de deelnemers een
inschrijvingsnummer en verdere documentatie.

Locatiebezoek en toelichting opgave

Eind februari wordt er, indien mogelijk1, een
locatiebezoek georganiseerd voor ingeschrevenen. Op
dit moment zullen organisatoren de ontwerpopdracht
toelichten. Deelname aan het locatiebezoek is niet
verplicht.

Inzending plan

Het plan moet worden ingediend volgens een vast
format met daarop tenminste de volgende gegevens en
producten:
•
•
•
•
•
•

Titel en inschrijvingsnummer
Ruimtelijke visie in tekst en beeld
Inrichtingsplan schaal 1:200
Minimaal 1 karakteristieke doorsnede schaal 1:200
Groenconcept en materialisering
Perspectieven, sfeerbeelden en impressies

Optioneel:
• Conceptschema’s
• Detail tekeningen op kleine schaal
Deze onderdelen dienen samengebracht te worden op
2 x A1 (liggend) op foamboard geplakt, zie bijlage voor
paneelindeling. De panelen moeten worden ingeleverd
op donderdag 1 april of vrijdag 2 april tussen 9:00u
- 17:00u bij de Veldacademie: Waalhaven Oostzijde 1 –
3087 BM Rotterdam
Panelen zijn niet voorzien van naamsvermelding. De
plannen worden anoniem beoordeeld. Bij inzending
wordt een verzegelde envelop met daarin de
auteursgegevens ingeleverd, waarbij de titel en het
inschrijvingsnummer op de envelop correspondeert
met de titel en het inschrijvingsnummer op de panelen.
Daarnaast moeten de posters digitaal worden verstuurd
naar andrea@veldacademie.nl.

Expositie

Na het verstrijken van de uiterste datum van inzending
wordt er indien mogelijk op locatie een expositie
ingericht van alle inzendingen. Gedurende 2 weken, van
vrijdag 9 april tot vrijdag 23 april hebben wijk en jury de
gelegenheid om de plannen te bekijken.
1 Fysieke activiteiten op locatie, zoals een rondleiding en expositie, zijn
in verband met de coronamaatregelen onder voorbehoud.
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Beoordeling

De beoordeling van de plannen vindt plaats door een
publieksstemming (bewoners) en door een vakjury. De
drie beste plannen uit de publieksstemming gaan door
naar de vakjury. De jury bestaat uit professionals van de
gemeente Rotterdam, een wijkvertegenwoordiger en
overige vakdeskundigen.
Er wordt gekeken naar de volgende aspecten:
• Visie op de betekenis van het plein
• Ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp
• Aansluiting met voetgangersroute door de wijk
• Functionele inrichting: logistiek, gebruik en
toegankelijkheid
• Materialisatie, groenconcept en detaillering
• Uitvoerbaarheid, programmering en beheer

Uitvoering

De winnaar werkt het ontwerp in een projectteam met
ontwerpers van de gemeente Rotterdam verder uit tot
een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt gerealiseerd op
locatie.
De gemeente Rotterdam behoudt zich het recht voor,
indien er geen inzending is die aan de voorwaarden
voldoet, van uitvoering af te zien.

Informatie

Meer informatie en documentatie is te vinden op de
website: www. tarwekracht.nl/
Voor vragen kun je mailen naar andrea@veldacademie.nl.

Er wordt een 1ste en 2de prijs toegekend, en een eervolle
vermelding.

Planning ontwerpprijsvraag
Maandag 1 februari

Publiceren prijsvraag + opening inschrijving

Woensdag 24 februari
(Onder voorbehoud)

Locatiebezoek & toelichting opgave

Maandag 29 maart

Sluiting inschrijving

Vrijdag 2 april

Uiterste inleverdatum (panelen + digitaal)

Vrijdag 9 april

Opening expositie (indien mogelijk op locatie)

Vrijdag 9 april – Vrijdag 23 april

Publiekstemming + openstelling expositie

Woensdag 28 april

Beoordeling vakjury

Vrijdag 30 april

Bekendmaking winnaars + prijsuitreiking

Heb je leuke ideeën, maar geen of weinig
ontwerpervaring, en wil je toch meedoen?
Sluit je dan aan bij Judith en Manon. Deze ontwerpers zijn
onafhankelijk en zetten hun ervaring in om bewonersgroepen te
ondersteunen om een plan in te dienen. Zij zijn regelmatig te vinden
in de buurt of in het House of Urban Arts. Per mail kun je contact
opnemen: judithaleijdekkers@gmail.com.
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BIJLAGE

I.

Format presentatiepanelen

19

Bijlage I. Format presentatiepanelen

De presentatiepanelen zijn formaat A1 (594 x 841 mm), liggend (landscape)
gepositioneerd. Per plein maak je twee panelen:
1. Paneel voor de ruimtelijke visie: tekst, schema’s, visualisaties, kaarten
2. Paneel voor het ontwerp van het plein: plattegronden, doorsneden op schaal,
materialisering en inrichtingselementen
Vermeld op ieder paneel je inschrijvingsnummer.

TITEL
•
•
•
•

Inleidende tekst
Visiekaart
Schema’s
Perspectieven, sfeerbeelden en impressies

Inschrijvingsnummer

•
•
•
•
•

Inrichtingsplan schaal 1:200
Doorsnede(s) schaal 1:200
Groenconcept en materialisering
Detailtekeningen
Perspectieven, sfeerbeelden en
impressies

Inschrijvingsnummer
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