
HUIDIGE WIJK BEBOUWING 
LEIDT BEZOEKERS 
NAAR ZUIDPLEIN

WATER IN DE WIJK
Door het plaatsen van 
waterpleinen krijgen 

bewoners weer het ge-
voel dat ze aan de Maas 

wonen.

MIDDENPUNT VAN 
HET PLEIN

Het creëren van een 
duidelijke centrale plek 
op het plein zorgt voor 
een hierarchie op het 

plein.

BUURTVOORZIE-
NINGEN

zijn geplaatst langs de 
bebouwing, waardoor 

gebruikers van deze 
voorzieningen zich 
veiliger voelen door 

buurtpreventie.

GROENE OASE
Aan het einde van het 

plein wordt er een 
heuvellandschap gecre-

eerd met een groene 
uitstraling. 

GROENE EILANDJES
Het plein wordt opgevuld 
met kleine bosjes, die het 

gevoel van één groot park 
versterken.

BEBOUWING MET 
EEN LAGE FSI 

WORDT GESLOOPT
Op deze manier maken 
privétuintjes plaats voor 

openbaar groen

De mensen die in de Tarwewijk 
wonen moeten meer het gevoel 

krijgen dat ze naast de Maas 
wonen. 

Het wordt makkelijker voor be-
woners van de wijk om fietsen en 
vooral lopend vanuit de wijk naar 

de Maas te komen.

De auto’s verdwijnen uit het 
straatbeeld en krijgen een plek 

in de garage onder het plein. De 
voeetganger krijgt de hoofdrol.

De mensen die in de Tarwewijk 
wonen moeten meer het gevoel 

krijgen dat ze naast de Maas 
wonen. 

Het wordt makkelijker voor be-
woners van de wijk om fietsen en 
vooral lopend vanuit de wijk naar 

de Maas te komen.

De auto’s verdwijnen uit het 
straatbeeld en krijgen een plek 

in de garage onder het plein. De 
voeetganger krijgt de hoofdrol.

De mensen die in de Tarwewijk 
wonen moeten meer het gevoel 

krijgen dat ze naast de Maas 
wonen. 

Het wordt makkelijker voor be-
woners van de wijk om fietsen en 
vooral lopend vanuit de wijk naar 

de Maas te komen.

De auto’s verdwijnen uit het 
straatbeeld en krijgen een plek 

in de garage onder het plein. De 
voeetganger krijgt de hoofdrol.

De grote hoeveelheid begroeiing 
zorgt voor een groene en frisse uit-

straling van het park. Het creëert een 
groene oase in een grijze wijk.

Standpunten

Ontwerp

Wijk aan de Maas
De mensen die in de Tarwewijk wo-
nen, moeten meer het gevoel krij-
gen dat ze naast de Maas wonen 
door middel van het toevoegen 

van water in de wijk.

De voetganger krijgt de hoofdrol
De auto’s verdwijnen uit het straat-
beeld en krijgen een plek in de ga-

rage onder het plein. 

De grote hoeveelheid begroei-
ing zorgt voor een groene en 

frisse uitstraling van het park. Het 
creëert een groene oase in een 

grijze wijk.

Verzachten verbinding
Het wordt makkelijker voor de 
bewoners van de wijk om fiet-
send en vooral lopend vanuit 

de wijk naar de Maas te komen 
en andersom.

Logo voor de Tarwewijk
Bij de vernieuwing van de wijk hoort 

natuurlijk een eigen logo. Dit logo is ge-
baseerd op het Rotterdamse 010 en de 

naam van de wijk. Het logo laat zien 
dat de wijk duidelijk bij Rotterdam hoort, 

maar wel haar eigen karakter heeft. 
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WATER IN DE WIJK
Door het plaatsen van 
waterpleinen krijgen 

bewoners weer het ge-
voel dat ze aan de Maas 

wonen.

MIDDENPUNT VAN 
HET PLEIN

Het creëren van een 
duidelijke centrale plek 
op het plein zorgt voor 
een hiërarchie op het 

plein.

BUURTVOORZIE-
NINGEN

De buurtvoorzienin-
gen zijn langs de 

bebouwing geplaatst, 
waardoor gebruikers 

van deze voorzieningen 
zich veiliger voelen 

door buurtpreventie.

GROENE OASE
Aan het einde van 

het plein wordt een 
heuvellandschap gecre-

eerd met een groene 
uitstraling. 

GROENE EILANDJES
Het plein wordt opgevuld 
met kleine bosjes, die het 

gevoel van één groot park 
versterken.

BEBOUWING MET 
EEN LAGE FSI 

WORDT GESLOOPT
Op deze manier maken 
privétuintjes plaats voor 

openbaar groen



Door middel van verschillende hoogtes op 
het plein wordt er een uitdagend beeld ge-
creëerd. Ook zorgt dit voor een hierarchie 
in de wijk. Zo geeft dit een duidelijke schei-
ding tussen verschillende functies in de wijk

Het hoogteverschil wordt tevens gebruikt 
voor de opvang van regenwater tijdens 

piekafvoer. Dit water wordt afgevoerd naar 
het waterbassin wat zich bevindt onder het 

plein. Op deze manier wordt de wijk toe-
komstbestendiger.

Het hoogteverschil wordt tevens gebruikt 
voor de opvang van regenwater tijdens 

piekafvoer. Dit water wordt afgevoerd naar 
het waterbassin wat zich bevindt onder het 

plein. Op deze manier wordt de wijk toe-
komstbestendiger.

Door middel van verschillende hoogtes op 
het plein wordt er een uitdagend beeld 

gecreëerd. Ook zorgt dit voor een hiërar-
chie in de wijk. De hoogteverschillen zorgen 

voor een duidelijke scheiding tussen de 
verschillende functies op het plein.

De verschillende hoogteverschillen 
van de terrassen zorgen ervoor dat 

bezoekers de Maas vanaf verschillende 
hoogte kunnen bewonderen. Op deze 
manier kan de SS Rotterdam optimaal 

bewonderd worden.

De terrassen zullen bij hevige regenval 
water opvangen door middel van riviertjes 
langs de randen. Dit water wordt vervol-
gens spectaculair naar de Maas gebracht 

door middel van een waterval.

De terrassen zullen bij hevige regenval wa-
ter opvangen, door middel van riviertjes 
langs de randen. Dit water wordt vervol-

gens spectaculair naar de Maas gebracht 
door middel van een waterval.

De verschillende hoogteverschillen van de 
terrassen zorgen ervoor dat bezoekers de 
Maas vanaf verschillende hoogtes kunnen 
bewonderen. Op deze manier kan de SS 
Rotterdam optimaal bewonderd worden.

De verschillende hoogteverschillen 
van de terrassen zorgen ervoor dat 

bezoekers de Maas vanaf verschillende 
hoogte kunnen bewonderen. Op deze 
manier kan de SS Rotterdam optimaal 

bewonderd worden.

De terrassen zullen bij hevige regenval 
water opvangen door middel van riviertjes 
langs de randen. Dit water wordt vervol-
gens spectaculair naar de Maas gebracht 

door middel van een waterval.

Het plein, omringd door tribunes, heeft 
geen duidelijke invulling. Dit zorgt ervoor 
dat de buurt of gemeente hier activitei-

ten kan organiseren. Op deze manier 
blijven de wijk en het plein actueel en 

levendig.

Het organische dak speelt in op het or-
ganische karakter van de openbare 

ruimte. Het dak zorgt ervoor dat de cen-
trale plek op het plein de hoofdrol krijgt.

Op het plein bevindt zich een centraal 
stukje plein, dat omringd is door tribunes. 

Daarnaast ligt het iets hoger dan het 
niveau van het fietspad. Dit zorgt ervoor 
dat mensen uit de wijk, van verschillende 
doelgroepen, elkaar kunnen ontmoeten.

Op het plein bevindt zich een centraal stukje plein, dat 
omringd is door tribunes en iets hoger ligt dan de rest 

van het plein. Dit zorgt ervoor dat mensen uit de wijk van 
verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten

Het organische dak speelt in op het organische 
karakter van de openbare ruimte. Het dak zorgt 

ervoor dat de centrale plek op het plein de 
hoofdrol krijgt. 

Het plein omringd door tribunes heeft geen duidelijke invulling. 
Dit zorgt ervoor dat de buurt of de gemeente hier activiteiten kan 
organiseren. Op deze manier blijft de wijk en het plein actueel en 

levendig.

“Een plein voor iedereen”

“Meer het gevoel van naast de Maas wonen”

“De levendige Rotterdamse wijk”

Door het gebruik van de bakstenen van het gerenoveerde school-
gebouw op andere plekken op het plein wordt de samenhang 

tussen het plein en de bebouwing vergroot. 

Door het gebruik van de bakstenen van 
het schoolgebouw op andere plekken op 
het plein, wordt de samenhang tussen het 

plein en de bebouwing vergroot.

“Groene oase midden in de wijk”

Het park is interessant voor verschillende doelgroepen. 
Door de organische platformen op verschillende hoogtes 
met verschillende functies te geven ontstaat er een zachte 

scheiding tussen de functies.

Door de buurtvoorzieningen te 
groeperen en dichtbij de bebou-

wing te plaatsen voelen gebruikers 
van de voorzieningen zich veiliger 

door buurtpreventie.

Het park is interessant voor verschillen-
de doelgroepen. Door de organische 
platformen, op verschillende hoogtes, 
verschillende functies te geven, ont-
staat er een zachte scheiding tussen 

de functies.

Door de buurtvoorzieningen te groep- 
eren, en dichtbij de bebouwing te 
plaatsen, voelen gebruikers van de 

voorzieningen veiliger.

De mogelijkheid om te zitten op de randen van de ver-
hoogde delen zorgt ervoor dat de drempel tussen de 

verschillende delen van het park wordt verzacht.

De mogelijkheid om te zitten op de ran-
den van de verhoogde delen, zorgt er-
voor dat de drempel tussen de verschil-

lende delen van het park verzacht wordt.
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