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Verandering begint vaak klein. Zo begon ook in 2006 de ontwikkeling van een kindvriendelijke 

wijk in de Erasmusbuurt en het Rottekwartier bij een aantal bevlogen en volhardende 

mensen. Basisschool De Klimop, stichting De Meeuw en Havensteder (toen nog Com·wonen) 

hadden ambitieuze ideeën om kinderen in deze kinderrijke buurt meer kansen te geven 

voor een goede, gezonde en veilige ontwikkeling. In het hoofdstuk ‘Ruimte en kansen voor 

kinderen’ (pag. 8) leest u meer over die ideeën. Korte tijd later sloot deelgemeente Noord 

zich bij dat initiatief aan. Het was de start van een hechte samenwerking. Sociaal investeren 

was nodig om het Oude Noorden te versterken. De wijk scoorde laag in de sociale index. 

Houden van
Het vermogen om samen te werken is groot: het is de kracht van Noord. Onderling contact 

verloopt soepel en zonder drempels. Er is altijd een bereidheid om met elkaar iets te beteke-

nen voor de wijk. Iedereen doet dat vanuit zijn eigen expertise en mogelijkheden en een 

positieve grondhouding. ‘De zee kan woelig zijn, maar samen komen we vooruit.’ Grote ego’s 

spelen hier geen rol, want het belang van de wijk staat bij iedereen voorop. Professionals in het 

Oude Noorden doen meer dan ‘gewoon hun werk’, ze houden van hun werk én van de wijk. 

Die betrokkenheid is essentieel voor een kans van slagen. Net als draagvlak onder en mede-

werking van de bewoners. Als zij er niet achter staan, lukt het niet. Het gaat om wederzijdse 

afhankelijkheid, we hebben elkaar nodig. 

Klein beginnen

Oude Noorden Zuid

Rotterdam
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Wederzijdse afhankelijkheid
Het is belangrijk om je vooraf te realiseren dat je zoiets groots niet in een jaar tijd doet. Het 

vergt voorbereiding, lange adem en geduld. Af en toe loopt het anders dan je wilt. Maar 

afhaken is geen optie. Er is een kernteam nodig van enthousiaste mensen, die er bovenop 

blijven zitten. Je moet af en toe elkaars hand vasthouden en van elkaar willen leren. Dat is  

de enige manier om een verandering door te voeren. In Noord zijn die ingrediënten allemaal 

aanwezig. Het maakt van de kindvriendelijke wijk meer dan een verzameling deelprojecten.  

De afzonderlijke onderdelen – op fysiek, sociaal en pedagogisch vlak – versterken elkaar en 

vormen één geheel.

Sterke basis
Samenwerking, de inzet van enthousiaste mensen, een gedeelde visie en met elkaar gaan voor 

één belang. Dat is de basis onder het project kindvriendelijke wijk Erasmusbuurt/Rottekwartier. 

De resultaten zijn zichtbaar en tastbaar in de wijk aanwezig: speelplekken, kinderkunst, groen 

en de kindvriendelijke route. En de visie is ook terug te zien in wijkactiviteiten en binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. We zijn er trots op dat we de resultaten met u kunnen delen in  

dit boekje. 

Harlow Brammerloo,   Peter van Lieshout, 

voorzitter deelgemeente Noord  directeur Centrum Noord Havensteder
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Het Oude Noorden is een levendige en 

kinderrijke Rotterdamse volksbuurt. Met veel 

verkeer, veel steen en weinig groen. De wijk 

heeft wel groene binnenterreinen, maar die 

terreinen liggen verstopt tussen de huizen.  

De vele pleinen in de wijk zijn typisch voor 

het Oude Noorden. Ze hebben allemaal een 

eigen sfeer en functie.

De wijk ontstaat aan het einde van de  

19e eeuw. In 1975 start de stadsvernieuwing. 

Dat levert veel nieuwe en gerenoveerde 

woningen op. Het zijn vooral woningen  

met een lage (sociale) huur.

De meeste woningen in het Oude Noorden 

zijn kleine appartementen, met drie of  

vier kamers. Die zijn niet zo geschikt voor 

gezinnen.

Er wonen veel mensen dicht op elkaar. Zij 

komen vooral uit Nederland, Marokko, Turkije 

en Suriname.

Aantal bewoners: 

16.909 in 2013

Aantal kinderen 0 tot 14 jaar: 

2.953 in 2013

In het Oude Noorden staan zes basisscholen.

Deel 1
De start

Het Oude Noorden
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Een kindvriendelijk Oude Noorden 
begint in 2006 op twee plekken. In de 
wijk zelf en in de stad. 

Rotterdam kindvriendelijk
Het stadsbestuur van Rotterdam wil de stad 

meer kindvriendelijk maken. Veel gezinnen 

vertrekken. Ze willen grotere woningen,  

meer groen en meer speelruimte voor hun 

kinderen. Een stad zonder gezinnen heeft 

geen toekomst, vindt het bestuur. Ze zijn 

nodig voor een gezonde sociale structuur  

en economie. Rotterdam wil kinderen  

daarom meer ruimte en kansen geven. Een  

groep enthousiaste ambtenaren – De Jonge  

Honden – onderzoekt wat daarvoor nodig is. 

Het stadsbestuur start met die kennis het 

programma Kindvriendelijke Wijken.

Tegelijkertijd, in het Oude Noorden 

Havensteder, basisschool De Klimop en 

stichting De Meeuw willen het gebied  

Erasmusbuurt en Rottekwartier sociaal sterker 

maken. Hun idee is investeren in de toekomst 

door te investeren in kinderen. Ze willen 

graag dat alle voorzieningen voor kinderen 

rondom de basisschool liggen. Zoals de 

sportvereniging, muziekles, een bibliotheek  

of schooltuinen. Een soort campus dus, zoals 

op universiteiten: een kindercampus. Ook de 

buitenruimte moet de buurt vriendelijk en 

kansrijk maken voor kinderen. Met voetbal-

plekken of speeltoestellen die verschillende 

talenten aanspreken en groen waarin  

kinderen over de natuur leren. Met woningen  

die geschikt zijn voor gezinnen. En veilige 

routes zonder scheve stoeptegels of overal 

hondenpoep. Bovendien is het belangrijk dat  

kinderen vooral zelf een stem hebben in en 

meewerken aan de ideeën en de uitvoering.

Acht soorten knap
De initiatiefnemers in het Oude Noorden 

gebruiken talentontwikkeling als leidraad.  

Het is een theorie van de Amerikaanse 

Ruimte en kansen voor kinderen
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psycholoog Howard Gardner uit 1983. Hij 

zegt dat mensen op verschillende manieren 

intelligent of knap kunnen zijn. Hij gaat uit  

van acht intelligenties of talenten: 

• beeldknap (visueel, ruimtelijk)

• getalknap (logisch, mathematisch)

• lichaamknap (lichamelijk, kinesthetisch)

• mensenknap (interpersoonlijk)

• muziekknap (muzikaal, ritmisch)

• natuurknap (natuurgericht)

• taalknap (verbaal/linguïstisch)

• zelfknap (intrapersoonlijk).

Breng kinderen met al die talenten in aan-

raking, zodat ze kunnen ontdekken waar zij 

goed in zijn en wat ze leuk vinden. Het idee 

achter de kindercampus – en later de kind-

vriendelijke wijk – in het Oude Noorden is  

dat kinderen hún talent in hún buurt kunnen 

ontwikkelen. Gardners theorie is de kapstok 

voor alle pedagogische en fysieke projecten 

in de kindvriendelijke wijk Erasmusbuurt/

Rottekwartier én voor de samenwerking 

tussen alle betrokken partijen.

Eén bestemming
Toenmalig portefeuillehouder Scalzo van de 

deelgemeente Noord is enthousiast over de 

ontwikkeling in het Oude Noorden. Hij kent 

ook de plannen voor een kindvriendelijke stad 

en brengt het initiatief uit Noord onder de 

aandacht van de gemeente. Erasmusbuurt/

Rottekwartier wordt een van de beoogde 

kindvriendelijke wijken. Iedere partij heeft zijn 

eigen insteek. De gemeente wil gezinnen  

met hogere inkomens in de stad houden. De 

deelgemeente wil een veilige omgeving voor 

kinderen en bewoners die betrokken zijn bij  

de wijk en de inrichting. De corporatie wil dat 

huurders met plezier en lang op dezelfde plek 

blijven wonen. De school wil dat kinderen zich 

goed kunnen ontwikkelen. Bewoners willen 

een buurt waarin je fijn woont en waar je  

kind kan opgroeien. Het zijn misschien ver-

schillende vertrekpunten, maar met dezelfde 

bestemming: een kindvriendelijke wijk. De 

projectorganisatie in het Oude Noorden stelt 

een onafhankelijke projectmanager aan. Hij 

coördineert het project, jaagt de bewoners-

participatie aan en zorgt voor samenhang.

“Verschillende  
vertrekpunten,  
maar met één  

bestemming: een 
kindvriende lijke  

wijk.”
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Projecten moeten ergens kunnen 
starten. Een plek waar mensen elkaar 
kunnen zien en spreken. En waar  
ze kunnen bouwen aan een kind
vriende lijke wijk. 

Daarom maakt Havensteder van een lege 

winkel aan de Tollensstraat 77 een buurtpand, 

de Activiteitenhoek. Het is ‘om de hoek’. 

Dichtbij de bewoners voor wie het bedoeld is. 

Leerlingen van basisschool De Klimop eten  

er tussen de middag een boterham. Daarna 

spelen ze lekker op het binnenterrein in de 

Rembrandtstraat. Na schooltijd kunnen 

kinderen er knutselen, kleien, verven en noem 

maar op. Inmiddels zijn de knutselactiviteiten 

verhuisd naar de locatie van het Kinder-

paradijs Meidoorn. In het buurtpand vinden 

ook veel andere buurtactiviteiten plaats zoals 

buurtpreventie, bewonersbijeenkomsten en 

taallessen.

Meidenkamer
Malika Noubis, een moeder uit de Erasmus-

buurt, begint een meidenkamer in de  

Activiteitenhoek. “Buurthuizen zijn in Rotter-

dam wegbezuinigd. Maar meisjes hebben  

een veilige ontmoetingsplek nodig. Zodat  

ze niet op straat hangen. In de meidenkamer 

hangt een huiselijke sfeer. De meiden voelen 

zich hier op hun gemak.” De meidenkamer is 

er vooral voor tiener meiden. “Maar op vrijdag 

komen er zelfs moeders.” Er werken drie 

vrijwilligers in de kamer. Er is huiswerk-

begeleiding en kookles. De meisjes kunnen 

sporten, knutselen, een filmpje kijken of 

kletsen en theedrinken.

Groeien
De Activiteitenhoek groeit snel uit zijn jasje. 

Daarom opent Havensteder een extra buurt-

pand op Noordplein 12. Onder andere de 

meidenkamer verhuist daarheen. Ook de 

ouderkamer en de klankbordgroep KiWi 

(kindvriendelijke wijk) krijgen er een plek. Aan 

de Tollensstraat 3 opent nog een buurtpand. 

Zodat ook bewoners aan de overkant van de 

Zwart Janstraat een plek om de hoek hebben. 

Een striptekenaar geeft daar tekenles aan 

kinderen. En de Prinses Julianaschool is  

er actief. Buurtbewoners regelen zelf de 

boodschappen en het rooster voor de 

buurtpanden.

 

Inrichting buurtpand
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De visie is er: tijd voor de uitvoering. 
Erasmusbuurt/Rottekwartier wordt  
een buurt waar kinderen veilig kunnen 
spelen en spelenderwijs kunnen ont
dekken waar ze goed in zijn. Dat begint 
op het schoolplein van De Klimop. 

Nu de Erasmusbuurt/Rottekwartier onder het 

stedelijk programma Kindvriendelijke Wijken 

valt, is er geld beschikbaar. De herinrichting 

van het schoolplein kan beginnen. Het moet 

een plek worden die alle acht talenten 

aanspreekt. De Werff Architectuur maakt een 

ontwerp met onder andere speeltoestellen 

die de fantasie prikkelen. Een glijbaan van 

metalen buizen. Hij ziet er niet direct uit als 

een glijbaan. En kinderen gebruiken hem net 

zo makkelijk als klimrek. Een wiebelplateau: 

jongens springen erop en vallen eraf, meisjes 

hangen eraan en bewaren de balans. Sommige 

toestellen zijn gemaakt om alleen op te 

spelen. Op andere moeten kinderen juist 

samenwerken.

Groen, taal en muziek
Ook een potje voetballen kan op het ver-

nieuwde plein. In grote witte letters staat  

op de grond het gedicht van een leerling.  

Met krijt kunnen kinderen erbij schrijven wat 

ze willen. Het is spelen met taal. Windvanen 

nemen het geluid van de wind op en zorgen 

voor ‘muziek’. Er verschijnt groen op het plein. 

In plantenbakken en langs de gevel staan 

planten. Elk jaar op Nationale Boomfeestdag 

zijn de kinderen bezig met nieuwe aanplant 

en onderhoud. En verschillende bomen met 

verschillende bloeitijden laten het verloop  

van de seizoenen zien.

Anders denken
In deze fase van het proces groeit een andere 

aanpak van de buitenruimte. Gewoonlijk staan 

daarbij praktische vragen centraal. Werkt het? 

Is het goedkoop en goed te onderhouden? 

Maar nu gaat het erom dat fysieke aanpas-

singen ook de talentontwikkeling stimuleren. 

Schoolplein De Klimop

Acht jaar lunchen  
uit een trommeltje en  
drinken uit een beker  

die natuurlijk heeft gelekt.

Acht jaar spelen op een plein  
met honderden anderen  

die groter zijn en  
groffer zijn gebekt.

  
(gedicht: Mohammet Tazakout)
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Leerlingen van De Klimop lopen elke 
dag van het hoofdgebouw naar het 
bijgebouw van de school. Die weg  
voert door een deel van de Tollens
straat. Dus ook dat stuk straat krijgt  
een opknapbeurt.

Voorop staat dat deze looproute veilig en leuk 

is voor kinderen. In dit deel van de Tollens-

straat mogen geen auto’s komen. Maar de 

straat helemaal afsluiten voor verkeer kan 

niet. Hulpdiensten moeten er altijd door 

kunnen. Je kunt verkeer wel ontmoedigen. 

De Werff Architectuur bedacht daarvoor 

onder andere een tegelrand die een stoep 

lijkt, maar het niet is. Net als op het speelplein 

staan ook hier plantenbakken. En bomen die 

in verschillende seizoenen bloeien. Voor 

jonge kinderen kwamen er leuke speeltoe-

stellen. Kinderen zijn blij met de verandering. 

Ook de nieuwe vuilnisbakken slaan aan. ‘Het 

is hier nu lekker schoon’, zeggen ze. Het is 

een logische stap om naast het schoolplein 

ook de route door de Tollensstraat te verbe-

teren. Tegenwoordig bestaat de dependance 

van de school niet meer. Wat rest is een fijne 

speelplek vlakbij school.

Inrichting Tollensstraat

“De Tollensstraat:  
een veilige  

speelplek en  
‘lekker schoon’.”
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Het binnenterrein aan de Rembrandt
straat maakt het eerste grote, fysieke 
project in de kindvriendelijke wijk 
compleet. Het schoolplein, de Tollens
straat en het binnenterrein zijn met 
elkaar verbonden. 

In het Oude Noorden liggen veel verborgen 

binnenterreinen. Kleine stukjes stad waar  

nog plek is voor groen en spelen. Het binnen-

terrein aan de Rembrandtstraat kan een 

mooie extra openbare ruimte zijn, ook  

voor de kinderen van De Klimop. Eigenaar 

Havensteder knapt het daarvoor op. Voet-

ballen kan nu op het schoolplein. Dat neemt 

meteen veel overlast weg voor de omwonen-

den van het binnenterrein. Hier speelt natuur 

voortaan de hoofdrol. Er ligt een grasveld en 

er staan heel veel planten. Ook hier lees je de 

seizoenen af aan de bomen. Speciaal voor de 

kinderen zijn er schooltuintjes, waar ze leren 

over de natuur. Ze hoeven niet meer met de 

bus naar de schooltuinen, want die liggen nu 

dus om de hoek.

Bewoners doen mee
Steeds meer volwassenen en kinderen 

gebruiken het binnenterrein. Er staan banken 

en een tafel met kleurrijk mozaïek. Door 

bewoners zelf gedaan. Dat buurtbewoners 

echt meedoen aan de kindvriendelijke wijk  

is op dit binnenterrein wel heel duidelijk. Zij 

hebben er ook zelf tuintjes en het binnen-

terrein is een ontmoetingsplek geworden.  

Eva Bes zorgt voor het onderhoud. Ze deed 

dat eerst als vrijwilliger, maar maakte er haar 

werk van. Eva: “Dit is een leuke groene 

speelplek geworden. Kinderen struinen door 

de bladeren en bouwen hutten. Ze houden 

van bloemen en beestjes.” Jalel Ben Saïd 

begeleidt de kinderen op de moestuintjes. 

Eva en Jalel wonen allebei met hun gezinnen 

in deze buurt.

Binnenterrein Rembrandtstraat

“Door de  
bladeren struinen  
en hutten bouwen  

in de stad.”
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Talentontwikkeling krijgt vaste voet  
aan de grond in de kindvriendelijke wijk. 
Op school, in fysieke projecten, in de 
buitenruimte, tijdens buurt en brede
schoolactiviteiten: overal is aandacht 
voor de verschillende soorten knap, 
volgens de theorie van Gardner. 

De projectorganisatie pakt het dan ook 

serieus aan. De partijen nemen maandelijks 

met elkaar door wat er staat te gebeuren.  

Ze leggen de activiteiten langs de meetlat  

van talentontwikkeling. Doen we genoeg  

aan logisch denken, muziek of natuur?  

Komt taal of interactie voldoende aan bod?  

Opleverfeestjes van kinderkunstwerken, 

pleinactivi teiten, voetbaltoernooien en het 

Sinterklaashuis: overal kunnen kinderen 

onder zoeken wat ze leuk vinden. Bijvoor-

beeld door creatieve workshops, of een meer 

dan levensgrote legpuzzel, of door zingen.

Ruimte voor elk kind
Basisschool De Klimop doet al jaren aan 

bredeschoolactiviteiten. Buiten de gewone 

vakken als taal en rekenen, leren kinderen ook 

sociale vaardigheden, tekenen en knutselen, 

sporten, ehbo of een muziekinstrument 

bespelen. In de bredeschoolactiviteiten kan  

een kind ontdekken waar het goed in is en  

de activiteiten versterken die talenten. In de 

gewone lessen komen zo veel mogelijk 

talenten of intelligenties aan bod. De leerkrach-

ten gebruiken de talenten om kinderen te laten 

leren en groeien. Ook de andere basisscholen 

in het Oude Noorden zijn brede scholen en ook 

in hun aanbod komt talent ontwikkeling terug.

Vervlechting
De omgevingen waar kinderen opgroeien  

– school, straat, thuis – raken met elkaar 

vervlochten. Het werkt omdat professionals, 

scholen en buurtbewoners echt toewerken 

naar een kansrijke omgeving voor kinderen.  

En dat doen ze allemaal met dezelfde  

onderlegger, namelijk talentenontwikkeling.

Brede school en wijkprogrammering

“Talent-
ontwikkeling 

is de kapstok voor 
alle activiteiten in  
de kindvriendelijke 

wijk.”
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Kinderen worden jongeren en jongeren 
willen andere dingen dan kinderen.  
Ze krijgen een eigen plek in de Erasmus
straat. En zo vindt een voormalig braak
liggend terrein een goede bestemming.

Ook jongeren verdienen aandacht in een 

kindvriendelijke wijk. Na de basisschool 

krijgen ze een heel ander leven. Ze waaieren 

uit en zijn minder in beeld bij de school. In de 

buurt hebben ze niet echt iets te doen. Ze zijn 

te groot voor de speelplaats of het school-

plein, maar hebben geen goed alternatief.

Ontspannen hangplek
De oplossing ligt op een braakliggend terrein 

van Havensteder aan de Erasmusstraat. 

Jongeren hebben een eigen plek nodig. En 

deze slooplocatie heeft een nieuwe, tijdelijke, 

bestemming nodig. Studenten van de Willem 

de Kooning Academie, allemaal uit de  

deelgemeente Noord, en de meisjes van  

de meidenkamer bedenken ideeën voor de 

inrichting ervan. Het wordt een ontspannen 

hangplek, waar jonge architecten een soort 

‘omgevallen huis’ voor ontwerpen. En er  

komt een lange witte muur. Daar mogen de 

jongeren naar hartenlust graffiti op spuiten. 

Geen tags, maar coole tekeningen. Inmiddels 

hangt er ook een basketbalring. Die wordt 

veel gebruikt. Ook door vaders die ’s avonds 

gezellig meekomen. Nieuwe klimop en 

verlichting maken het braakliggende terrein 

groener en veiliger. Het is zeker geen weg-

gestopte, anonieme plek waar hangjongeren 

voor overlast zorgen. Buurtbewoners hebben 

er goed zicht op. En de jongeren kunnen 

doen, wat jongeren graag doen: vrienden 

ontmoeten.

Jongeren krijgen een eigen plek

“Te groot voor  
de speelplaats,  
maar zonder  
alternatief.”
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De volgende stap is de kindvriendelijke 
route. Een weg van huis naar school  
en van school naar een speelplek,  
een plein of de sportclub. Veilig én  
leuk, want kinderen kiezen altijd de 
boeiendste route.

Wat hebben we langs de kindvriendelijke route 
gemaakt.

Om de route te bepalen is onderzoek nodig. 

Waar liggen de scholen, speelplaatsen, biblio-

theken, pleinen, sportclubs enzovoort? Wat 

zijn belangrijke verbindingen? Daar komt bij 

dat kinderen zich in een beperkt gebied 

bewegen. Tot zes jaar is dat in een cirkel van 

ongeveer 300 meter. Voor iets oudere kinde-

ren is die cirkel ongeveer 600 meter. Ook 

schouwen zijn een deel van het onderzoek. 

Kinderen, tienermeisjes, volwassenen en 

deskundigen trekken de wijk in. Ze bekijken  

de straten allemaal op hun eigen manier.  

Wat zijn leuke en minder leuke, gevaarlijke of 

uitdagende plekken? De Werff Architectuur 

tekent de resultaten van al het onderzoek in  

op een plattegrond. Zo ontstaat de route en 

wordt duidelijk wat nodig is om hem kind-

vriendelijk te maken.

Meedoen, meedenken en meevieren
De kindvriendelijke wijk én route komen tot 

stand met behulp van bewoners. Er is een 

klankbordgroep: een gemengd gezelschap  

Deel 2
Het vervolg

Kindvriendelijke route
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van oude, jonge en nieuwe buurtbewoners.  

Zij overleggen met de projectorganisatie en 

geven de plannenmakers inzicht in wat de 

buurt vindt. Ook mensen die niet in de klank-

bordgroep zitten, denken en doen mee.  

De projectorganisatie houdt bijeenkomsten 

om ideeën en ontwerpen te presenteren.  

En om inbreng van bewoners te krijgen. Bij 

elke mijlpaal of oplevering is er een feestje, 

zodat mensen kunnen zien dat het niet bij 

plannen blijft.

Een blokje om
Ook in de schouwen zijn bewoners actief. De 

kinderen lopen een klein rondje, echt een 

blokje om. Zij beleven de wereld dichtbij huis 

en laag bij de grond. Ze zien kapotte tegels  

– lastig met rolschaatsen – of vieze peuken op 

straat. Met stoepkrijt geven ze aan wat er aan 

de hand is. Hier moet je kunnen oversteken. 

Of: hier is het gevaarlijk. De tieners zien de wijk 

vooral als de plek waar hun familie en vrienden 

wonen. Waar ze thuiskomen als ze met de 

tram terugkomen van school in een ander deel 

van de stad. De deskundigen kijken vanuit hun 

vak. Ze hebben de frisse blik van een buiten-

staander die niet in de wijk woont. De schou-

wen leveren een duidelijk beeld op. Zoals 

welke straten druk zijn, welke veilig en waar 

brede stoepen liggen. En waar iets te beleven 

valt en wat aantrekkelijk is voor kinderen. 

Andere scholen
In het begin van het project de kindvriendelijke 

wijk is vooral basisschool De Klimop actief.  

De pedagogische visie van die school is de 

leidraad voor het project. Bij de start van de 

kindvriendelijke route raken ook de Prinses 

Julianaschool en Het Plein meer betrokken. 

Deze scholen liggen aan de route, net als de 

Klimop. En alle drie de scholen staan achter 

het concept talentontwikkeling.

De straten
De kindvriendelijke route loopt door de:

• Gerard Scholtenstraat

• Woelwijkstraat

• Tollensstraat

• en Rembrandtstraat.

“Scheve tegels  
zijn lastig 
als je wilt  

rolschaatsen.”
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Een kindvriendelijke route is natuurlijk 
vooral veilig. En het Oude Noorden is 
een wijk met veel verkeer en drukke 
straten. Om de vaart eruit te halen 
liggen er op zeven kruispunten  
‘punaises’. 

De punaises zijn grote, ronde verdikkingen in 

de weg. Duidelijk aangegeven met een witte 

markering eromheen. Het zijn geen verkeers-

drempels of rotondes, maar ze lijken er wel 

een beetje op. Deze punaises prikken niet,  

ze prikkelen. Ze trekken de aandacht van 

mensen in het verkeer. Voetgangers, fietsers, 

brommer- of motorrijders, automobilisten: 

iedereen komt ze tegen. Het effect is, dat 

mensen even vaart minderen en goed 

uitkijken. Dat maakt oversteken een stuk 

veiliger. Ook andere maatregelen helpen.  

De bocht voor de Prinses Julianaschool is zo 

aangepast, dat automobilisten er langzamer 

moeten rijden. En de voetpaden zijn breder. 

De bocht van het Noordplein naar de Heer 

Bokelweg, die de Noordsingel kruist, is 

omgelegd. Voetgangers en automobilisten 

zien elkaar daardoor ruim van tevoren aan-

komen.

Zebra’s op straat
De punaise is nieuw in het Oude Noorden.  

Er liggen er drie in de Tollensstraat en vier  

in de Woelwijkstraat/Gerard Scholtenstraat.  

De eerste punaise komt op de kruising van  

de Zwart Janstraat en de Tollenstraat. De 

oplevering van die punaise is tegelijk met  

de onthulling van kinderkunstwerk de dak-

gootloper. Tijdens dat feest lopen mensen  

in zebrapakken rond. De zebra’s horen bij  

de gemeentelijke veiligheidscampagne  

‘Stop voor de zebra’. Voor deze ene keer 

vestigen ze de aandacht op een punaise  

in plaats van een zebrapad.

7 Punaises

“Deze punaises  
prikken niet,  

ze prikkelen.”
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Binnenterreinen zijn vaak verborgen 
schatten. Maar je moet ze wel kunnen 
vinden. Vijf van die schatten krijgen 
een opvallende ingang, zodat ze niet 
te missen zijn.

De binnenterreinen zijn openbare ruimte. 

Buurtbewoners moeten daarvan kunnen 

genieten en kinderen moeten er fijn kunnen 

spelen. Maar ze liggen vaak verstopt tussen 

huizenblokken. En als je er niet van weet, 

ga je er ook niet heen. Daarom krijgen de 

ingangen van vijf terreinen een nieuw en 

opvallend uiterlijk.

Duidelijk te zien
Het toegangshek heeft een stalen frame in 

een opvallende kleur: signaalrood. Kinderen 

zien die rode ingangen en weten: daar kan ik 

spelen. De herkenbare frames maken meteen 

duidelijk dat hier een binnenterrein is. De 

kleur, verlichting en beplanting komen overal 

terug. Al heeft ieder frame een andere vorm, 

omdat het per ingang op maat is gemaakt. 

Verlichting zorgt ’s avonds voor veiligheid en 

zichtbaarheid. Begroeiing maakt het plaatje 

af. Groen past goed in een kindvriendelijke 

omgeving. Kinderen zien graag bloemen en 

insecten, en ze kunnen zomaar ontdekken 

dat ze natuurknap zijn. 

Extra veilig
Overdag zijn de binnenterreinen voor ieder-

een open. ’s Avonds gaan ze dicht. Dat is 

een veilig gevoel voor de omwonenden. 

Zij kunnen zelf natuurlijk wel altijd in en uit. 

Drie ingangen openen en sluiten met een 

automatisch tijdslot in plaats van met een 

sleutel. Als het goed werkt, krijgen misschien 

ook de andere binnenterreinen zo’n slot. 

De opvallende entrees liggen in de:

• Gerard Scholtenstraat

• Woelwijkstraat

• Jacob Catsstraat

• Erasmusstraat

• en Rottestraat.

5 Entrees binnenterreinen

“Door de  
knalrode ingangen 

weet een kind  
meteen: daar kan  

ik naartoe.”
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Groen is een belangrijk deel van een 
kindvriendelijke omgeving. Maar in  
de straten van stadswijken is daar niet 
veel plek voor. Je maakt niet ‘even’ 
ergens een grasveld of een park. 

Op de Nationale Boomfeestdag 2012 plantte 

de gemeente twintig extra bomen langs de 

route. Buurtkinderen hielpen met planten  

en hingen feestelijke linten in de bomen.  

Er staan negentien nieuwe bomen in de 

Woelwijkstraat en de Tollensstraat. De andere 

boom is een klimboom. Die staat op het 

Snellemanplein. 

De klimboom is nu nog afgeschermd. Die 

moet eerst stevig aarden en groeien. Pas over 

een jaar of vijf is hij sterk genoeg om in te 

klimmen. Dus ook voor later is gezorgd.

Elke boom telt
Zo veel extra bomen is bijzonder. En elke 

boom is er één. Het is namelijk lastig om 

bomen te planten in een stad. Dat kan 

bijvoorbeeld niet als er kabels of leidingen in 

de grond liggen. Bovendien is de kwaliteit van 

de stadsgrond vaak niet goed genoeg voor 

planten en bomen. Daarom krijgt de nieuwe 

aanplant meteen verse aarde en voedings-

stoffen. In smalle straten passen geen hoge 

bomen. Die nemen veel licht weg. De nieuwe 

bomen worden hooguit een meter of acht 

hoog. Het zijn: 

• veder-esdoorns

• meidoorns

• gele kastanjes

• zilverberken

• krentenboompjes

• katsurabomen

• amberbomen

• honingbomen

• en sierkersen.

20 Extra bomen

“Zo veel  
nieuwe bomen  

in een stadswijk  
is bijzonder.”

Kinderen kijken vooral naar de grond. 
Als je een route aantrekkelijk wilt maken 
voor kinderen, moet je dus zorgen dat 
er op straatniveau iets te beleven valt. 
Minituintjes onderaan bomen bijvoor
beeld. 

De vierkante meter grond rond een boom is 

altijd onbestraat. Dat heet een boomspiegel. 

Een boom heeft die ruimte nodig om water 

en zuurstof te krijgen. De grond hoeft niet 

kaal te blijven. Daar ligt dus een mooie kans 

om de kindvriendelijke route nog fleuriger  

te maken. Met bloeiende planten in boom-

spiegeltuintjes.

Vrolijke boel
In oktober 2012 helpen buurtkinderen mee 

met planten. Tenminste, in het deel dat grenst 

aan het schoolplein van de Prinses Juliana-

school. De rest legt de gemeente aan. 

Viooltjes en bloembollen vullen de tuintjes. 

Het is een vrolijk gezicht. De nieuwe boom-

spiegeltuintjes liggen op het Snellemanplein, 

het Pijnackerplein en in de Gerard Scholten-

straat. Om sommige bomen komt een 

betonnen rand met een laagje nieuwe aarde 

voor het planten. En een laag hekwerkje om 

fietsen en honden te weren.

Aanraken mag
Buurtbewoners en kinderen onderhouden 

zelf de tuintjes. Kijken mag en aanraken ook! 

Zelf met je handen in de aarde wroeten. 

Kinderen leren op die manier meer over de 

natuur. In de Tollensstraat zijn buurtbewoners 

ook begonnen met boomspiegeltuintjes.  

Ze planten er bloeiende planten en kruiden. 

Nu is het spannend: wat gaat er groeien en 

bloeien? Als je in de buurt woont, mag je  

de plantjes best water geven. Welke boom-

spiegel heeft straks de hoogste zonnebloem?

25 Boomspiegeltuintjes

“Bloeiende 
planten in mini-
tuintjes: op de  
grond valt veel  

te beleven.”
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Ook geveltuinen liggen op ‘kindhoogte’. 
Ze vrolijken de weg naar school op. 
Daarom zien 225 strekkende meters 
geveltuin in 2012 het licht. 

Een geveltuin is ongeveer een straattegel diep 

en meestal zo breed als de gevel aan een of 

beide kanten van de voordeur. Een opstaande 

rand kadert de tuin netjes af. Geveltuinen zijn 

niet nieuw, er zijn er al veel in Rotterdam. Maar 

in dit geval levert de gemeente de planten er 

bij de start gratis bij. En dat is wel nieuw. 

Bewoners kunnen kiezen uit verschillende 

varianten: groenten en kruiden, eenjarige 

planten, vaste planten of een combinatie 

daarvan. De meesten gaan voor vaste planten.

Groener en mooier
Na de eerste informatiebijeenkomst en 

presentatie van de ontwerpen raken veel 

mensen enthousiast. En ook nu nog is er 

vraag naar geveltuinen. En waarom niet?  

Het staat vrolijk. En je ziet misschien de buren 

net wat vaker, tijdens het tuinieren. De tuinen 

staan op naam en de bewoner tekent er ook 

echt een contract voor. Hij of zij onderhoudt 

de tuin zelf: onkruid wieden, water geven  

en dode planten vervangen. Eventueel 

verwaarloosde geveltuintjes haalt de  

gemeente weer weg. De straat moet er  

ten slotte wel gezelliger van worden.

Wisselwerking
Sommige mensen kunnen een geveltuintje 

niet zelf onderhouden. Bijvoorbeeld omdat  

ze slecht ter been zijn. Daar is gelukkig een 

oplossing voor. Op verschillende plekken 

langs de route helpen buurtbewoners met 

snoeien en schoonhouden. Ook leuk: op het 

binnenterrein in de Rembrandtstraat kweken 

buurtkinderen onder andere plantjes voor in 

de geveltuinen!

225 Meter geveltuinen

“Je ziet  
de buren net  

wat vaker,  
tijdens het  
tuinieren.”
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Het Oude Noorden heeft weinig groen. 
Wel veel straten en huizen. Dus wat  
doe je wanneer je meer begroeiing wilt? 
Je kleurt de gevels groen met planten. 

Groen is leuk. Het geurt en kleurt. Misschien 

ontdek je beestjes. Het ritselt wanneer je het 

aanraakt. Wat wil een kind nog meer? Dertien 

gevels langs de kindvriendelijke route worden 

groen. Hele straten voorzien van gevelgroen 

lukt helaas niet. Dat is te duur. Maar de 

gekozen plekken liggen vol in het zicht, zodat 

het effect groot is. Het zijn zonnige gevels, 

waar de planten het goed op zullen doen. Er 

zijn twee soorten klimmers geplant: de wilde 

wingerd en de blauwe regen. Het zijn veilige 

varianten die de gevels niet beschadigen. Op 

de muren zitten draadconstructies. Die laten 

het groen straks mooi omhoog groeien.

Even geduld
Het duurt een paar jaar voordat de gevels 

helemaal begroeid zijn. Dus het vraagt wat 

geduld. Er is deze zomer gelukkig al wel  

iets te zien. Op de hoek van de Gerard 

Scholtenstraat en de 3e Pijnackerstraat fleuren 

bloeiende planten de gevel op. Ze hebben  

de vorm en de kleuren van de muurbijen, het 

kinderkunstwerk. 

Het gevelgroen groeit op dertien plekken:

• Gerard Scholtenstraat

• Benthuizerstraat

• Woelwijkstraat

• Touwbaan

• Tollensstraat

• Rembrandtstraat

• Rottestraat

• en Noordplein.

13 Locaties gevelgroen

“Groen is leuk.  
Het ritselt  
wanneer je  

het aanraakt.”
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De KiWiverkenners, een groep kinderen 
van basisscholen Het Plein, De Prinses 
Julianaschool en De Klimop, vonden dat 
de route leuker zou worden met kunst. 

Ze bedachten veertien fantasiedieren. Meer 

dan 300 schoolkinderen kozen daaruit de 

zeven dieren die langs de route moesten 

komen. Kinderparadijs Meidoorn organiseerde 

workshops om de wijkdieren tot leven te 

brengen. Buurtkinderen klusten en knutselden 

met allerlei materialen. Ze gebruikten onder 

andere verf, hout, ijzerdraad en klei. Sommige 

kunstwerken werden daarna professioneel 

bewerkt, om ze buiten te kunnen plaatsen.

Maakkracht
Als kinderen zelf kunst maken, kunnen ze 

ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze 

goed in zijn. En dat geeft kinderen zelf-

vertrouwen. Het Kinderparadijs noemt dat 

maakkracht, ‘je kan meer dan je denkt’.

Er staan acht kinderkunstwerken langs de 

kindvriendelijke route:

• Dakgootloper  Tollensstraat: de dakgoot-

loper bestaat uit verschillende delen, die 

kinderen op panelen hebben geschilderd

• Muurbij  Gerard Scholtenstraat: kinder-

tekeningen op aluminium geprint

• Leeuwenharp  Tollensstraat: de kinderen 

hebben de leeuwenharpen zelf ontworpen, 

uit houten panelen gezaagd en geschilderd

• Waterhaas  Prinses Julianaschool: een 

vier meter hoog stalen frame, dat helemaal 

begroeid raakt door planten

• Vliegduiker  Rembrandtstraat: kinder-

tekeningen op aluminium geprint

• Kiwikauwer  Woelwijkstraat: de kinderen 

hebben de kiwikauwers zelf ontworpen, uit 

houten panelen gezaagd en geschilderd

• Bloembaars  Benthuizerstraat: stalen 

frames met houten bloemen

• Vergadering der dieren  Tollensstraat: 

grote aluminium panelen met uitvergrote 

kindertekeningen van alle wijkdieren.

8 Kinderkunstwerken

“Talenten  
ontdekken:  
je kan meer  

dan je denkt.”



43Deel 2  Het vervolg42 Deel 2  Het vervolg

De straten in de kindvriendelijke route 
kregen de namen van de wijkdieren. 
Daar moesten dus ook straatnaam
borden voor komen. Het zijn grote 
groene borden, die direct onder de 
echte straatnaamborden hangen. 

Het grootste bord is 1,20 meter breed. Een 

straatnaambord plaatsen mag niet zomaar, 

maar de gemeente heeft er in dit geval  

toestemming voor gegeven.

Wonen aan de Waterhaaskade
De borden maken de route zichtbaar. En de 

straatnamen zijn makkelijker te onthouden 

voor kinderen. Bovendien is het veel leuker 

om te zeggen ‘Ik woon aan de Waterhaas-

kade of in de Muurbijsteeg’. Kinderen krijgen 

daar meteen een beeld bij. De route wordt 

daardoor herkenbaar en ‘van hen’. 

De nieuwe straatnamen
In sommige straten, zoals de Tollensstraat, 

staan meer wijkdieren. Zij delen de echte 

straat, maar hun deel van de straat krijgt toch 

een eigen straatnaam. Daarom zijn er meer 

nieuwe dan oude straatnamen. De nieuwe 

straatnamen zijn:

• Bloembaarspad

• Dakgootloperpad

• Kiwikauwerdreef

• Leeuwenharplaan

• Muurbijsteeg

• Vliegduikersveld

• en Waterhaaskade.

Natuurlijk mag u ook Tollensstraat, Woelwijk-

straat, Rembrandtstraat en Gerard Scholten-

straat blijven zeggen!

36 Straatnaamborden
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In de workshops van Kinderparadijs 
Meidoorn brachten kinderen de wijk
dieren tot leven. Ze maakten de kunst
werken en bedachten hoe de dieren 
leven, eten, klinken en lopen. Ze teken
den ook de voetsporen van elk wijkdier. 

Die tekeningen zijn uitgesneden in pvc,  

een kunststof. Daarna werd elk voetspoor  

in een stoeptegel gelegd en ingegoten. De 

leverancier van de straattegels van Rotterdam 

maakte alle 311 voetsporenstoeptegels,  

stuk voor stuk.

Verbinding
De voetsporen verbinden de wijkdieren met 

elkaar. Zo zijn het geen losse kunstwerken 

meer, maar is het een route. Dat de dieren  

op deze manier echt betekenis krijgen, maakt 

de route aantrekkelijk voor kinderen. En dan 

zullen ze de route ook graag gebruiken. Want 

kinderen kiezen niet voor de kortste weg, 

maar de leukste weg.

311 Stoeptegels

“Loop in 
dakgootloperspas 
van het ene naar  

het andere  
schoolplein.”

De zeven ontworpen voetsporenstoeptegels:



47Deel 2  Het vervolg46 Deel 2  Het vervolg

Bij elk kinderkunstwerk staat een platte
grond van de route. Ook dat maakt  
de route herkenbaar en zichtbaar. Op  
de borden staan ook doeopdrachten. 
Kinderen willen niet alleen kijken,  
die willen dingen doen. Door de  
op drachten kunnen ze spelenderwijs  
hun talenten ontdekken. 

Bij de Vliegduiker zijn twintig knikkerpotjes 

aangelegd. Op het bord staat de uitnodiging: 

‘Neem je knikkers mee en kom met je  

vrienden een potje knikkeren.’

‘Loop in dakgootloperspas van het school-

plein van de Klimop naar het schoolplein van 

de Prinses Julianaschool. Kun je het ook 

hinkelen?’, staat er bij de Dakgootloper.

‘Tel de muurbijen in de Muurbijsteeg.’ Bij de 

Muurbijen hangt een krijtbord. Daar kunnen 

kinderen het antwoord op schrijven.

‘De Leeuwenharp brult als een leeuw GRRR. 

Hoeveel woorden ken jij die beginnen met 

GR? Schrijf ze op het krijtbord.’

Bij de Waterhaas gaat het over natuur. ‘Geef  

jij de boomtuintjes wel eens water? Zie je ook 

insecten tussen de bloemen?’

De Kiwikauwer houdt van touwtjespringen. 

Daarom staat er een springtouwpaal bij. ‘Kom 

ook springen in de touwen!’

‘De kleinste Bloembaars is ongeveer  

1,25 meter lang. Hoe lang ben jij?’ Kinderen 

kunnen het zelf uitvogelen met de meetlat 

die aan de muur hangt. Ook de meetlat 

hebben ze zelf beschilderd.

15 Opdrachtborden en doe-dingen

“Kinderen  
willen niet alleen  
kijken, die willen  

dingen doen.”
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Er gebeurt nog meer rond de thema’s 
kindvriendelijk en/of buitenruimte.  
Dat valt niet onder dit project ‘kind
vriendelijke wijk’, maar maakt het  
Oude Noorden wel een wijk waar 
kinderen kansen krijgen. Dit hoofdstuk 
noemt enkele projecten. 

Schoolplein Prinses Julianaschool
Groene hagen vervangen de hoge hekken. 

Nu kunnen kinderen ook buiten schooltijd  

op het groen omzoomde speelplein spelen. 

De Wijkschool
De wijkschool helpt jongeren die geen 

schooldiploma hebben. Zij krijgen hulp bij  

het volgen van onderwijs, problemen thuis, 

verslavingen of andere problemen. De 

jongeren doen onder andere onderhouds-

klussen in de wijk. De school zit nu in een 

voormalig kantoor van Havensteder, in  

de Erasmusstraat. Een kindvriendelijke wijk 

biedt ook kansen voor jongeren.

Snellemanplein
Op het plein staan nieuwe bomen (onder 

andere appelbomen), heesters, fietshekjes  

en er ligt een grasveld voor de sporthal.  

Een groene haag vervangt een lang hek. 

Johan Idaplein
Het stenige Johan Idaplein is ingericht met 

oog op kinderen. Het is nu een groen speel-

plein met speeltoestellen en hoogteverschillen. 

En er staat een bokaal om in te zitten en hoog 

om je heen te kijken. 

Het Klooster
Het Klooster aan de Ruivenstraat is een open, 

fris wijkgebouw geworden. Ook hier krijgen 

kinderen volop de gelegenheid om te  

ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze 

goed in zijn.

Deel 3
Spin-off

En verder in het Oude Noorden…
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Dit boekje geeft een mooi overzicht van de kindvriendelijke wijk Erasmusbuurt en Rotte

kwartier. In de evaluatiemonitor van Rotterdam Kindvriendelijk in 2010 was de verbetering 

al duidelijk. De laatste sociale index en veiligheidsindex laten een lichte stijging zien in de 

score van het Oude Noorden. Bewoners zijn nu erg positief over de wijk en dat spreken ze 

hardop uit. Ze kiezen vaak bewust voor de dynamiek van de wijk. De kindvriendelijke wijk 

draagt zeker bij aan dat positieve beeld, maar het is één onderdeel van een brede aanpak. 

We ontwikkelen ook andere plekken in de wijk, zoals het Zwaanshals, de Zaagmolenkade, 

het gebied langs de Rotte en de Kloosterbuurt. 

Verleid
Nu het project is afgelopen, is het aan de buurt om de beweging voort te zetten. Wij hebben 

geïnvesteerd en verleid, zodat mensen zin krijgen om er zelf mee aan de slag te gaan. Diverse 

instellingen raakten erbij betrokken en dragen nu het kindvriendelijke concept uit. We hebben 

tijdens het project buurtbewoners, ouders, verteld over de ideeën en zij hebben er aan mee-

gewerkt. Net als hun kinderen. Wij verdwijnen natuurlijk niet uit de buurt. Havensteder en de 

deelgemeente blijven partners in de wijk. Als bewoners of organisaties met ideeën komen, 

zullen we graag meedenken. Met de kindvriendelijke wijk ligt er iets groots en nieuwe, kleine 

initiatieven uit de buurt moeten dat nu levend houden. En dat zie je ook al gebeuren. Een leuk 

voorbeeld is het kabouterpad. Bewoners van het Rottekwartier organiseren onder die naam 

wandelingen voor kinderen over de mooie binnenterreinen. De kinderen krijgen allerlei 

opdrachten: zoek vier beestjes of graaf een gat tot je water tegenkomt. Dat is talentontwikke-

ling in uitvoering. 

Klein eindigen
In de genen
De kindvriendelijke principes en uitgangspunten vinden hun weg ook in andere projecten en 

wijken. Als het in je genen zit, neem je het automatisch mee. Dan hebben we het onder 

andere over vergroening en speelruimte op pleinen en binnenterreinen. Vroeger bedachten 

we de buitenruimte vooral vanuit het perspectief van volwassenen. Nu kijken we ook naar wat 

kinderen nodig hebben. Dat gebeurt niet overal onder de naam ‘kindvriendelijke wijk’, maar het 

gaat om de inhoud en niet om het etiket. We hoeven niet per se alles in een vaste structuur te 

gieten. Goede ideeën ontstaan vaak spontaan en kunnen uitgroeien tot iets groots. Juist die 

spontaniteit en dat enthousiasme, daar krijg je dingen mee gedaan!

Harlow Brammerloo,   Peter van Lieshout, 

voorzitter deelgemeente Noord  directeur Centrum Noord Havensteder
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Colofon
De kindvriendelijke wijkroute is tot stand gekomen door:
Sonor, Kinderparadijs Meidoorn, De Werff Architectuur, Hup management en advies,  

basisschool De Klimop, basisschool Het Plein, basisschool Prinses Juliana,  

gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord en Havensteder.
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Met dank aan
Ouders, kinderen, basisscholen, vrijwilligers en iedereen die de route een warm hart toedraagt.
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