
DE NIEUWE 
TARWEROUTE

ZWARTWAALPARK

Versterken van de bestaande kwaliteiten
Het schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat is een cultureel erfgoed, maar het ensemble 
komt op dit moment niet goed tot zijn recht. De diversiteit aan functie worden niet 
zichtbaar in openbare ruimte. In de huidige situatie is het vooral monofunctioneel 
ingericht. In onze visie wordt dit getransformeerd naar een flexibele en multifunctionele 
openbare ruimte. die mogelijkheden biedt om een relatie te leggen tussen het ensemble 
en de nieuwe groene wereld. Uitgangspunt is daarbij dat er meer groen/biodiversiteit 
wordt toegevoegd en de bomencirkel behouden blijft.  

De nieuwe Tarweroute
De Tarwewijk is een wijk van rijke historie. Letterlijk met de wereld aan je voeten door 
de mogelijkheden van de Rotterdamse haven. De prachtige silo’s langs de Maashaven 
vormen een indrukwekkend silhouette met het Balkon a/d Maas als middelpunt. De 
connectie met de rijke historie is niet direct merkbaar. De Brielselaan vormt daarin een 
harde scheiding. De diverse pleinen en parken die de Tarwewijk rijk is, zijn op zich 
zelfstaande openbare ruimtes. De nieuwe Tarweroute verbindt niet alleen de pleinen 
onderling, maar slaat ook een burg richting de stad! Te beginnen bij het rijksmonument 
aan de Zwartwaalstraat:

Het ensemble van het rijksmonument ‘Scholencomplex Zwartwaalstraat’ vormt een 
scharnierpunt in de wijk. Je kunt er naar school gaan, opvang, ruimte voor sport en spel, 
maar ook om je passies te ontdekken en dat allemaal in een monument. Fantastisch!
Door de vorm van het ensemble creëert het ruimtelijk een luwte, een schuilplaats in de 
stad. Het zorgt er ook voor dat er rondom het gebouw diverse eilanden ontstaan die 
eigenlijk niet of nauwelijks met elkaar in contact staan. Een verbinding leggen tussen wat 
er binnen het ensemble afspeelt en buiten is een ‘must’ Het geeft de direct omgeving een 
kwaliteitsslag, iets wat Zuid zeker verdient. 

Door de ruimtelijke opbouw van het ensemble ontstaan er twee verschillende ruimte. 
Een park langs de Zwartewaalstraat en een plein aan de Gaesbeekstraat. In de huidige 
situatie bevindt zich er een monumentale bomencirkel met volwassen Linden, maar 
die benut wordt als hondenlosloopveld. Na het vertrek/sloop van het gebouw voor 
de bewonersorganisatie is er een leegte ontstaan. Ruimtes die elkaar niet aanvullen 
of versterken, maar juist plekken die geen verblijfskwaliteit hebben (behalve voor 
hondenbezitters). 

In onze visie heeft het de potentie om een ‘echt’ park te worden. Een prettige 
verblijfsplek vol rust en avontuur. Een plek die ruimte biedt aan diverse activiteiten in een 
natuurlijke omgeving. Door het benutten van de typografie, het hoogteverschil tussen 
de Gaesbeekstraat en de Blankenburgstraat is bijna 2 meter, ontstaat er een oase in 
de Tarwewijk. De vormentaal en materialisering staan in verbinding met het monument. 
De kleuren van het gebouw komen terug in de materialisering van de zitbank en 
speelelementen om identiteit en karakter aan het gebied te geven. Daarin wordt er zoveel 
mogelijk van de bestaande materialen hergebruikt.
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‘Een nieuw hart’
Een plek die de verschillende functie en activiteit met elkaar verbind. Een plek die de 
kwaliteiten en mogelijkheden te volste benut. Een nieuwe hart dat de sportzone verbindt 
met de groene oase. Een waar paradijs om in te sporten en te spelen. 

Versterken van groen scharnierpunt in de wijk
Het openbare groen in het plangebied heeft potentie om een lint door de stad te vormen. 
Door het groene karakter te versterken en toegankelijker te maken kan deze potentie 
worden benut.

Zones
Het plan kent drie verschillende zones: park, sport en school. De zones hebben ieder hun 
eigen karakter, maar blijven verbonden. Het karakter bestaat uit activiteit en intensiteit van 
het gebruik van de zone. Dit vertaalt zich naar specifieke materialen en beplantingstype.

De ‘rode loper’ en fijnmazig netwerk 
Het park krijgt een duidelijke hiërarchie in het netwerk. De Rode loper vormt de backbone 
en de verbinding met de direct omgeving. Aan de rode loper is een fijnmazig netwerk 
gekoppeld, dat intieme pockets creëert waar je even kunt ontsnappen uit de stad.
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PARK AAN DE ZWARTEWAAL



Zwartwaalpark
Het Zwartwaalpark benut de bestaande kwaliteiten en versterkt 
deze. De monumentale bomencirkel blijft behouden. De 
hondenuitlaatplaats wordt vervangen door een nieuw pocketparks. 
De groene pockets creëren de mogelijkheid om de biodiversiteit van 
het gebied te versterken met een toevoegen van plantensoort die 
met name insecten aantrekken. De nieuwe moestuin geeft kinderen 
en volwassen de mogelijkheid om lokaal voedsel te verbouwen. Een 
nieuwe bindend element. Sport verbroedert! Ons uitgangspunt is om 
de kwaliteiten en mogelijkheden die de gymzaal biedt uit te breiden 
naar de openbare ruimte. Het sportplaza biedt kansen om diverse 
sporten te beoefenen met of zonder de gymles. Het ontwerp prikkelt 
om op verkenning te gaan. Door de vormgeving van het paviljoen zijn 
er diverse parkoers mogelijk. Het paviljoen op de sportplaza creëert 
een echt schoolplein. Een ruimte om al spelend en sport elkaar te 
ontmoeten. In het gebouw van het paviljoen zijn de trafohuisjes en 
meterkasten verwerkt die bekleed zijn met een outdoor klimwand.
De beplanting bestaat met name uit diverse soorten siergrassen en 
boomsoorten die wel tegen een stootje kunnen.

Zwartwaalpark doorsnede
Door doorsnede geeft 
overzichtelijk weer hoe 
het glooiende landschap 
wordt toegepast door het 
hoogteverschil te benutten. 
De heuvels kunnen 
gebruikt worden om op te 
spelen, maar dienen als 
waterberging
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DE KUIL

Versterken van groen-stedelijke karakter
Het vergroeven van het plein versterkt het groen-stedelijk karakter en 
verbeter de leefkwaliteit. Daarnaast versterkt het de klimaatbestendigheid 
van de omgeving.

Combineren van functies
De KUIL in het plein biedt een podium voor talentontwikkeling in urban 
arts. De vormgeving verwijst naar de Maassilo en de geschiedenis 
van de Tarwewijk. De relatie met het verleden is ontworpen voor de 
doelgroep van de 21e eeuw. Het lijnenspel biedt een kadering en flexibel 
element binnen deze afgebakende zone. Daarnaast vormen de trappen 
ook als zitgelegenheid. 

Centrale ontmoetingsplek
Dit plein dient als ontmoetingsplek voor kunst en cultuur. De KUIL biedt 
een plek om samen te komen dat is gericht op cultuur. In combinatie 
met het speelgebied voor de kleinere kinderen biedt dit voor kansen voor 
talentontwikkeling.

Benutten van de kwaliteiten
The House of Urban Arts en naastgelegen school bieden een kans om 
interessante plek voor kinderen en jongeren te creëren. Het plein aan de/
het Hoogvlietstraat biedt ruimte voor cultuur en talentontwikkeling in de 
wijk.
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Aan de noordzijde van het ensemble bevindt zich de 
KUIL. In de huidige situatie is het plein stenig en heeft 
het een gebrekkige verblijfskwaliteit. De uitstraling 
van het plein oogt vergeten, een rest ruimte die op is 
gevuld met wat speelelementen. Wij vinden dat ieder 
kind recht heeft op een aantrekkelijke speelruimte 
en moet zich vrij kunnen bewegen. De inrichting 
van de ruimte moet hierop inspelen en activiteit 
stimuleren. Zeker in een wijk waar overgewicht in 
deze leeftijdscategorie een groot probleem is. 

De KUIL is een inspirerende omgeving. Net als 
bij het Zwartewaalpark vormt de typografie van 
de plek een belangrijke rol. Het plein creëert een 
verbinding tussen de binnen en buitenwereld van 
het rijksmonument. Het geeft The House of Urban 
Arts een plek om zich te kunnen manifesteren in 
de wijk. De KUIL wordt ingericht als een flexibele, 
multifunctionele ruimte vol sport, spel en avontuur. 
Het podium vormt de basis daarin. De ruimte kan 
op diverse manier gebruikt worden. Voor kinderen 
om in te spelen; skaters om in te skaten; Er kunnen 
optredens vanuit The House of Urban Arts worden 
georganiseerd met voldoende plek voor het publiek. 
De ruimte kan ook gebruikt worden als oefenruimte 
voor diverse sportactiviteiten. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.

De KUIL bestaat naast zijn main feature ook uit 
een groene rand met daarin speelelementen en 
hoogteaccenten verwerkt. Een speeltuin in een 
groene setting!

De KUIL: Groene speelparadijs met een podium
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Klimaatbestendigheid
De KUIL is net als Zwartwaalpark is een multifunctionele openbare 
ruimte, waarbij vanuit een klimaatbestendige gedachtegang het ontwerp 
is opgezet. De stroombanen zijn afgesteld zodat er tijdens een hevige 
regenbui het vol zou kunnen stromen. Voldoende ruimte reserveert om 
de nodige piekbuien te kunnen overleven.

Beplantingsconcept
Bij de inrichting van de openbare ruimte is gekeken naar de beplanting. 
Het merendeel van de beplanting vormt een structuur om een helder 
visueel beeld te krijgen. Daarnaast zijn opvullende planten gebruikt om 
de bordeauxrood tinten in het groen te brengen voor een interessante 
verbinding met de bebouwing. Zo is de actaea simplex is een geschikt 
plant voor de opvulling om een roodachtig karakter te creëren in het 
groen. De Rhus Typhina geeft hoog accent en combineert sterk met de 
calamagrostis op het gebied van aantrekkelijkheid. Digitalis ferruginea 
en sanguisorba hebben een sterke bloei met een kort en snelle 
levensloop voor een dynamisch effect in verschillende seizoenen. De 
solidago luteus, persicaria amplexicaulis en cotinus coggygria zorgen 
voor diversiteit en springen naar voren om te komen tot een levendige 
omgeving.

In de KUIL wordt spelen weer leuk gemaakt. De 
groene speelruimte is gevarieerd in hoogte en 
activiteiten om kinderen zoveel mogelijk uit te 
dagen om op ontdekkingstocht te gaan. De rode 
loper wordt doorgetrokken en vormt de natuurlijke 
scheiding tussen de zones. In het podium wordt 
ruimte geboden voor allerlei activiteiten, die elkaar 
afwisselen en versterken, Voor de materialisering 
wordt er als uitgangspunt gebruikt zoveel mogelijk 
tegels opnieuw te gebruiken.
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De KUIL: klimaatdiagram

Zwartwaal: klimaatdiagram


