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In de visie van Gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, 2017) is het 
voornemen om de Tarwewijk te vergroenen. Op basis van dit voornemen is deze 
visie ontstaan. Het plein aan het westen van het schoolgebouw wordt een groen 
gebied voor jong en oud. Dit groene gebied zorgt voor een verbinding tussen de 
andere groene plekken in de buurt. 

Door het hondenuitlaatveld te verplaatsen naar Duimdrop De Lus wordt er bij de 
monumentale bomencirkel plaats gemaakt voor een buurtbos. Om te zorgen dat 
het geen eng bos wordt en de veiligheid gegarandeerd blijft zal er veel verlichting 
geplaatst worden die zorgt voor een gezellige sfeer. Onderaan het bos (begin van 
het plein) zal er speelgelegenheid ontstaan in de vorm van een speelbos. 

Midden in deze te realiseren speelplaats staat momenteel een elektriciteitskast. 
Deze zal gecamoufleerd worden door er een gebouw omheen te plaatsen. In dit 
gebouw kunnen de jongeren chillen in plaats van op straat. Tevens zal er aan de 
buitenkant van het gebouw een creatieve prullenbak aanwezig zijn die “het holle 
bolle gijs” effect zal creëren. Zo komen de mensen naar de prullenbak toe om hun 
vuilnis weg te gooien. 

Aan de onderkant van het plein zullen moestuinbakken met hoogstam fruitbomen 
geplaatst worden. Hierdoor krijgen de bewoners zonder tuin de kans om bloemen/
gewassen te planten. Door samenkomst plekken voor jong en oud (speelplaats en 
moestuinen) op het plein te creëren wordt de sociale cohesie in de wijk versterkt.
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Voor het groen in de wijk zullen 
verschillende organisaties 
verantwoordelijk zijn. Zo zullen 
de moestuinen bijgehouden 
worden door de eigenaren 
(bewoners van de wijk). Deze 
eigenaren kunnen samen een 
tuiniergroep oprichten. 

De gemeente zal voor de 
fruitbomen en het overige groen 
in de wijk zorgen. De gemeente 
zal hierbij het fruit plukken en 
aan de scholen geven zodat de 
kinderen van een gezonde lunch 
kunnen genieten.

Groenconcept
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Houtsnippers 
voor de 
boomspiegels.

Tegen de 
fietsenstalling 
komt een klimop 
plant.

Baksteen wordt 
gebruikt bij het 
nieuwe gebouw 
en de zitplekken 
tegen de muur.

De stoep wordt 
gelegd met 
vierkante tegels.

Metaal voor de, 
lantaarnpalen, 
fietsenrekken, 
hek voetbalveld 
en prullenbak.

Hout voor de 
moestuinbakken,
bankjes bij 
bomen en 
speeltoestellen.

Kunstgras als 
ondergrond van 
de speelplaatsen.

De stoeltjes tegen 
de muur worden 
geschilderd met 
verf.
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