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1. Achtergrond

Afgelopen herfst zijn wij, Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk, verhuisd naar het voor-
malige schoolpand aan de Cillershoekstraat 1, in Rotterdam-Zuid. De verschillende ruimtes 
waaruit het pand bestaat hebben wij na een aantal verbouwingen ingericht als een gezellige 
huiskamer van de wijk, een multifunctionele activiteitenruimte, een goed uitgeruste timmer-
werkplaats en naaiatelier. Verder is er een kantoorruimte waar wij bewoners helpen met het 
invullen van formulieren en andere administratieve zaken.

Achter onze CultuurWerkplaats bevindt zich een grote binnentuin van driekwart hectare, die 
aan drie kanten wordt omsloten door huizenblokken. Toegang tot de tuin is alleen mogelijk 
via ons pand.

Ver voor onze komst is het schoolpand een tijd in onbruik geweest waardoor de binnentuin 
in verval raakte, en, mede door de ontoegankelijkheid ervan, door de omwonenden als vuil-
stort werd gebruikt.
Circa vijf jaar geleden werd het pand opnieuw betrokken door een basisschool. Het verwaar-
loosde terrein werd grondig heringericht en tot een prachtige en aantrekkelijke tuin ge-
maakt voor de schoolkinderen. Zo zijn er glooiingen aangebracht, houten banken geplaatst, 
verschillende wilgenteen-hutten gebouwd en er werd zelfs een beekje met stromend water 
aangelegd. Toen de school twee jaar geleden weer vertrok, werd de tuin opnieuw aan z’n lot 
overgelaten en begon ze opnieuw te verwaarlozen.
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Ook de tijdelijke anti-kraak-huurders die vervolgens hun intrek in het pand namen, hadden 
niet de behoefte of mogelijkheden om iets met de tuin te doen.

Al deze tijd bleef de tuin voor de omwonenden ontoegankelijk.

Sinds wij recent onze binnenruimtes op orde hebben, gaat onze aandacht nu uit naar de 
tuin. De verwaarlozing ervan en haar ontoegankelijkheid voor de wijkbewoners grijpt ons 
aan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de tuin open te stellen en weer tot een 
aantrekkelijke plek te maken, maar nu voor álle bewoners van de Tarwewijk. Zeker ook gezien 
het feit dat er nauwelijks groen aanwezig is, en men al 20 jaar bezig is onze wijk grootscha-
lig te verbeteren. De Tarwewijk, en met name de Millinxbuurt, behoren tot de slechtste 
wijken van heel Nederland (zelfs op Wikipedia kan men informatie over de buurt terug 
vinden). Wij, actieve bewoners van de wijk, willen een wezenlijke bijdrage leveren door onze 
schouders eronder te zetten en ervoor te zorgen dat de Tarwewijk eindelijk tot ‘bloei’ komt.

Onze visie
Wij beschouwen ons pand als het ‘paviljoen van de tuin’, waarin tijdens de wintermaanden 
wanneer de tuin haar winterslaap houdt, ruimte wordt geboden voor ontmoeting, ontwikke-
ling en ontplooiing. Vanaf de lente wanneer de natuur weer ontwaakt, door tot in de herfst, 
zullen wij veel van onze activiteiten in en met de tuin laten plaatsvinden. Wijkbewoners 
zijn hier dan van harte welkomen, en kunnen elkaar ontmoeten, deelnemen aan onze inspi–
rerende activiteiten of er in alle rust verblijven.

Wij zien de Cultuurtuin Tarwewijk de rol vervullen van een oase te midden van de dagelijkse 
hectiek en de versteende omgeving, zoals ook de stadparken en pleinen van veel zuidelijke 
landen dat zijn, een plek waar mensen graag vertoeven om bij te tanken.
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1. Buitenkeuken met overkapping
2. Theetuin
3. Moestuinen in lage plantenbakken
4. Moestuinen in verhoogde plantenbakken
5. Rustplekken
6. Kinderhuttendorp
7. Fruitbomen

Cillershoekstraat



2. Projectomschrijving

De tuin vervult twee functies:
A) een verblijfplaats voor omwonenden (in groepen of individueel)
B) een ruimte voor activiteiten die wij organiseren

A). De tuin willen wij dagelijks openstellen van 10 tot 17 uur. De aanwezige ‘tuinbeheerder’ 
is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de tuin, het schoonhouden ervan en hij/
zij houdt toezicht op het gebeuren.

• De theetuin: koffie, thee, iets lekkers en gezelligheid
Wij zijn van plan een bescheiden theehuis op te zetten, waar wij thee, koffie en zelfgemaak-
te lekkernijen aanbieden. Nu bevindt zich in het midden van de tuin één centrale zitplek. 
Omgeven door een beschutting van wilgentakken staan er een grote houten tafel en een 
aantal vervallen houten banken. De vervallen banken willen we weer opknappen. 

Tevens willen we de plek middels twee tuintenten overdekken zodat men er ook bij slechter 
weer kan vertoeven. Het idee is dat de tuinbeheerder voor de kannen thee en koffie, de lekker-
nijen en het servies zorgt. De bezoekers bedienen zichzelf en doneren hun bijdrage in een 
diefstal bestendig kistje dat dagelijks wordt geleegd. Het is de bedoeling dat deze ‘catering’ 
minimaal kostendekkend is, een eventueel gemaakte winst komt weer ten goede aan de tuin. 
Diegene die de lekkernijen maakt, kan er bescheiden aan verdienen. Vanzelfsprekend moedi-
gen wij kook- en baklustige bewoners aan om mee te doen. Hierdoor dragen zij mede bij aan 
het unieke karakter van de Cultuurtuin. Ter bereiding van de lekkernijen staat onze keuken 
hen ter beschikking.

• Rustplekken in de tuin: tijd voor jezelf of met elkaar
Naast deze centrale catering-plek willen wij een aantal wat meer besloten plekken in de tuin 
creëren waar men alleen, of met meerdere personen kan verblijven. Dit doen wij door zitgel-
egenheden neer te zetten en de beplanting daarop aan te passen.



B) Onze huiskamer heeft, net als alle andere ruimtes, brede openzwaaiende deuren die toe-
gang geven tot de tuin. Het directe gedeelte om het pand is betegeld. Daar hebben wij voor-
lopig onder een tent een grote houten tafel met stoelen geplaatst. Hij dient als werktafel 
voor diverse creatieve en culinaire workshops en vanzelfsprekend ook als eettafel. Omdat de 
tent niet voldoende bescherming geeft bij slecht weer en te klein is willen wij een pergola 
achtige overdekking bouwen waaronder een buitenkeuken geplaatst zal worden. Hier kunnen 
dan de voedingsworkshops, met name in het najaar, plaatsvinden.

 

• Plantenbakken met kruiden, groenten en bloemen
Omdat bij de creatief-culinaire workshops tuinieren en natuur centraal staan, hebben wij 
een aantal plantenbakken (deels op werkhoogte) nodig waarin wij kruiden en groenten gaan 
verbouwen. De bedoeling van de moestuinen is niet het verbouwen voor eigen gebruik maar 
voor het ontwikkelen van een gezonde manier van voeden, voor het verkrijgen van (meer) 
natuurbewustzijn en kennis van natuur bij volwassenen (moeders) en kinderen. 
In de huidige tuin zijn een aantal plantenbakken al aanwezig, alleen grotendeels kapot. Wat 
te herstellen valt zullen wij doen, de rest gaan wij zelf bouwen. Daarbij kunnen
wij goed gebruik maken van onze houtwerkplaats. Medio eind mei willen wij alles gereed 
hebben, zodat wij met de volgende fase, de creatieve
workshops, verder kunnen gaan.



• Creatieve workshop
Terwijl de groenten aan het groeien zijn, willen wij in mei/juni met de volwassenen een 
workshop uitvoeren, waarbij men door gebruik van verschillende technieken, leert servies te 
maken en bloempotten met mozaïeken te versieren. De culturele inbrek van de verschillende 
deelnemers wordt zeer op prijs gesteld en het gesprek hierover zal worden gestimuleerd 
(bijvoorbeeld: wat zijn de verschillen tussen de traditionele mozaiken in de verschillende 
landen, tussen de betekenis en het gebruik van scherven, tussen verschillende vormen van 
ornamentiek, tussen kleurgebruik). Een tweede creatieve workshop staat gepland voor de 
herfst. Het thema zal dan nog nader worden bepaald. Deze workshops worden begeleidt door 
een (professioneel) kunstenaar.

• Workshop ‘Koken’
Vanaf juli willen we beginnen met de culinaire workshops. Doel van de workshops is de 
oogst van eigen bodem te leren waarderen en de verschillen te ontdekken met voedsel uit 
de supermarkt. Er zal aandacht worden besteed aan vorm, kleur, geur en smaak, aan gezonde 
voeding en aan gezamenlijk werken. Ook zullen de eigenschappen van de oogstbare planten, 
hun samenstelling en betekenis voor het meta–bolisme besproken worden. Vanzelfsprekend 
begint elke workshopdag met een bezoek aan (onderzoek van) de plantenbakken waar de 
kruiden en groenten aan het groeien zijn.

• Workshops conserveringmethodes, gezonde voeding, planten van fruitbomen
Onder de overdekte buitenkeuken, die wij eind september willen bouwen, zullen vanaf medio 
september tot eind november workshops plaats vinden waarbij men leert groenten en fruit 
op een natuurlijke wijze te conserveren, waar men toelichting krijgt over gezonde voeding 
en waar men leert fruitbomen te planten en te verzorgen.

• Kinder- en jongerenworkshops
Voornamelijk op woensdag middag zullen er allerlei kinder- en jongerenactiviteiten plaats-
vinden. Naast het verkennen van onze tuin, staat het ontwikkelen van natuurbewustzijn en 
creativiteit voorop.
De kinderen/jongeren leren een moestuin aan te leggen en te onderhouden. Zij maken 
naambordjes voor de planten en krijgen werkenderwijs ook (natuurkundige) informatie 
verstrekt over de planten. In de herfst leren ook zij in de buitenkeuken groenten en fruit te 
conserveren en hoe men fruitbomen plant en onderhoudt. Verder staan op het programma 
activiteiten zoals: tekenen naar de waarneming, de natuur beleven, vanuit de zintuigen, 
picknicken, actieve spelletjes, en knutselen met gevonden materialen uit de tuin, kennis-
making met de planten en bomen in de tuin, tuinhutjes bouwen, en insectenhotel bouwen 
en de tuin winterklaar te maken. 


