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De Tarwewijk is gelegen in Rotterdam-Zuid, en maakt deel uit van 
het stadsdeel Charlois. Het is een oude stadswijk met veel portiek-
woningen en een klein aantal eengezinswoningen, gebouwd tussen 
1900 en 1930 ter huisvesting van de arbeiders in de snel groeiende 
haven. De naam dankt de wijk aan de ligging naast de Maashaven, 
waar vroeger de graanschepen werden verladen. Aan de Brielselaan 
bevinden zich nog steeds enkele (vroegere) graanbedrijven. Aan 
de oostzijde grenst de Tarwewijk aan de deelgemeente Feijenoord, 
aan de westzijde loopt de Pleinweg, van Zuidplein naar de Maas-
tunnel. De wijk wordt doorsneden door een bovengrondse metrolijn, 
de eerste van Nederland, geopend in 1968. Met de aanleg hiervan, 
verdwenen vele vierkante meters groenvoorziening, en tot op heden 
is de Tarwewijk grotendeels versteend. Buiten het Millinxpark, een 
speeltuin, is er geen groen in de wijk aanwezig.

De Tarwewijk wordt bewoond door een kleurrijk palet aan mensen. 
De wijk heeft een jonge bevolking; twintig procent is jonger dan 15 
jaar. Er wonen veel gezinnen met kinderen en relatief weinig ouderen. 
Van de inwoners heeft 15% geen startkwalificatie, één op de vier 
heeft moeite met de Nederlandse taal, 69% van de huishoudens 
heeft een laag inkomen en slechts één op de acht personen heeft 
werk. Deze gegevens en andere cijfers van het wijkprofiel geven al 
jaren aan dat deze wijk een probleemwijk is. De Gemeente werkt 
sinds eind van de vorige eeuw gestaag aan een verbetering van de 
situatie op fysiek en sociaal niveau en met betrekking tot de veilig-
heid. Hierbij wordt de inzet van actieve bewoners steeds meer van 
belang. Dit is onder andere na te lezen in het Gebiedsplan 2016-2018.
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1. Een nieuwe plek
Het eigen maken van onze ruimte
Afgelopen herfst zijn wij, Stichting CultuurWerkplaats Tarwewijk, verhuisd naar het voor-
malige schoolpand aan de Cillershoekstraat 1, in Rotterdam-Zuid. Na een verbouwing hebben 
wij nu een gezellige huiskamer van de wijk, een multifunctionele activiteitenruimte, een 
goed uitgeruste timmerwerkplaats en naaiatelier. Verder is er een kantoorruimte waar wij 
bewoners helpen met het invullen van formulieren en andere administratieve zaken. Iedereen 
is welkom; wij bieden ruimte voor ontmoeting en activiteiten ter ontwikkeling.
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.

De verwaarloosde tuin
Circa 5 jaar geleden heeft de basisschool die in het pand zat, het terrein grondig laten herin-
richten tot een prachtige en aantrekkelijke tuin 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 bijna drie jaar geleden 
vertrok, werd de tuin aan zijn lot overgelaten en begon deze (opnieuw) te verwaarlozen. 
Langzamerhand werd de tuin ook door de omwonenden als vuilstort gebruikt.

Dromen van een groene oase
Sinds wij recent de binnenruimtes op orde hebben, gaat onze aandacht uit naar de tuin. De 
verwaarlozing ervan en zijn 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, en met name voor de kinderen/
jongeren uit deze probleemwijk waarin nauwelijks groen aanwezig is. 

2. Van droom naar vervulling
De tuin wordt ontsloten
Op dit moment zijn wij druk bezig met het opknappen van de tuin: vuilnis wordt ingezameld, 
onkruid gewied, struiken gesnoeid, nieuwe planten in de grond gezet en tuinmeubilair 
hersteld. Het streven is om begin mei onze poorten te openen voor de buurtbewoners.

Vitaliteit en inspiratie
De CultuurWerkplaats Tarwewijk wordt voornamelijk bezocht door allochtone vrouwen, veelal 
moeders en hun kinderen. Wij bieden hen ruimte voor ontmoeting en hebben activiteiten om 
hun situatie te verbeteren. Dit gebeurt middels taalcursussen, empowerment-trajecten en 
creatieve - en fysieke workshops.
Nu wij de grote tuin tot onze beschikking hebben, zijn wij in staat om nieuwe en voor deze 
wijk unieke activiteiten te ontwikkelen door natuur en cultuur met elkaar te verbinden. 
Daarbij willen wij ook in het bijzonder een waardevolle plek voor kinderen/jongeren zijn, 
juist omdat er zo weinig gelegenheid voor hen is om in de wijk met natuur en cultuur in 
aanraking te komen.



3. Het kinder- & jongerenproject
Cultuur ontmoet Natuur
Wij willen elke woensdagmiddag voor de kinderen/jongeren van de Tarwewijk workshops 
geven die in het teken staat van cultuur en natuur. Op het gebied van cultuur(educatie) en 
kunstzinnige vorming hebben wij de afgelopen jaren door het organiseren van diverse pro-
jecten en acti viteiten, ruime ervaring opgebouwd. Binnen onze groep zijn er ook een aantal 
mensen met groene vingers die ervaring hebben met (educatieve) natuurprojecten, maar zij 
konden hun kennis tot nu toe slechts beperkt inzetten. Nu, door de uitdaging die de tuin 
ons biedt, willen wij kijken hoe beide expertises optimaal gebundeld kunnen worden, zodat 
er een krachtige en positieve impuls gegeven kan worden aan cultuur- en natuurbeleving in 
onze wijk.

Met elkaar doen en ontdekken
Het plan ‘Cultuur ontmoet Natuur’ is ontwikkeld door vier allochtone moeders en een gepen-
sioneerde sociaal werkster (van Nederlandse afkomst en met groene vingers). Zij zullen het 
project als vrijwilliger runnen, aangestuurd door een bevlogen en ervaren kunstdocent/
therapeut, die eveneens als vrijwilliger deelneemt. 

Naast kunstzinnige vorming en natuurbewustzijn raakt ons project het gebied van de 
opvoeding. De grootste groep van onze bezoekers, allochtone moeders, zet zich in voor een 
goede opvoeding van hun kinderen. Vaak echter ontbreekt het hen aan kennis en ervaring 
hoe dat het beste aan te pakken 1. Door onze opgebouwde ervaringen zien wij dat met dit 
project ook op het gebied van opvoedingsondersteuning positieve resultaten kunnen worden 
bereikt. 
Het is de bedoeling dat de moeders samen met hun kinderen mee doen, zodat ieder de kans 
krijgt om op haar/zijn niveau natuurkennis en culturele kennis te vergaren, creativiteit, 
activiteit en sociale vaardigheid te ontwikkelen. Het is bekend dat educatie van kinderen/
jongeren in probleemwijken het beste aanslaat als ook de opvoeders meegenomen worden in 
het traject. Dat heeft invloed op het toekomstige niveau van hun opvoeding.
Voor de deelnemende moeders is dit project een goed vervolg op het empowerment-traject 
dat zij onlangs bij ons hebben gevolgd.
________________________

1 In het Gebiedsplan 2016-18 voor de Tarwewijk staat: ‘Bewoners van de Tarwewijk willen wel, maar zijn momen-
teel niet voldoende in staat om dit zelf vorm te geven. Dit vergt maatwerk, ook in de zin van ondersteuning.’



4. Invulling van het kinder- & jongerenproject
Het kinderproject bestaat uit drie onderdelen:

A. Workshops: Deze spelen zich wekelijks af in het atelier en in de tuin. Voorafgaand aan de 
    workshops krijgen de kinderen een kleine lunch. 
B. Werken in de tuin: Klusjes in de tuin en het verzorgen van een eigen plantenbak. Dit 
    gebeurt tijdens de workshops en ook als de kinderen doordeweeks bij ons op bezoek zijn.
C. Excursies: Maandelijks op pad naar een natuurgebied, en verschillende natuur- en kunst -
    musea.

A. Workshops:
Iedere workshop staan in het teken van een natuur-thema. Dit thema wordt via drie ingangen 
benaderd: vanuit de nieuwsgierigheid, de creativiteit en de beleving van het kind.

In onderstaande beschrijving wordt ter illustratie een proef-workshop aangehaald, die onlangs 
bij ons gegeven is. Het thema daarvan was ‘insecten’.

• Het nieuwsgierige kind
Aan de hand van boeken en plaatjes wordt er een eerste verkenning gemaakt van het natuur-
thema. Zo beginnen de kinderen vertrouwd te raken met het thema en gaan zij zich er op 
een eigen manier mee verhouden.
Voorbeeld: Hoeveel poten heeft een insect? Wat voor kleuren kunnen zij hebben? Hoe groot 
kunnen ze worden? Door hiermee bezig te zijn, wordt er een haast eindeloze stroom vragen 
opgeroepen. Er komen ook allerlei verhalen naar boven over eigen ervaringen met insecten.

• Het spelende kind
De volgende stap is een kunstzinnige activiteit rondom het thema. De vorm waarin gewerkt 
wordt biedt kinderen alle ruimte om tot een eigen uitdrukkingsvorm te komen. De materialen 
die aangereikt worden zijn meestal een combinatie van traditionele materialen, zoals grafiet, 
houtskool en plakkaatverf, en minder gebruikelijke materialen, zoals oude-dozen-karton, 
takken, riet en touw. 
Voorbeeld: In het geval van insecten beginnen we met het natekenen van de dieren aan de 
hand van foto’s, en uiteindelijk stellen de kinderen insecten samen met takjes als materiaal. 

• Het voelende kind
Na het geconcentreerd bezig zijn, hebben de kinderen vaak behoefte aan beweging. We 
bekijken de gemaakte werkstukken met elkaar en gaan daarna de tuin in. Doordat we zo 
intensief bezig zijn geweest, gaat de aandacht van de kinderen vaak als vanzelf uit naar het 
onderwerp van die middag.
Voorbeeld: In de tuin liggen een aantal grote boomstammen. De kinderen pulken het schors 
van de stammen af en ontdekken pissebedden, spinnetjes, torren en wormen. Ze raken de 
dieren aan, of durven het niet maar proberen het uiteindelijk toch. Ze gillen van angst of 
schreeuwen het uit bij een bijzondere vondst. De insecten worden verzameld in glazen bakjes 
gevuld met aarde, takjes en stukjes schors. Iedereen heeft zwarte handen van de aarde. Ze 
hebben iets beleefd.



Thema’s waar we mee gaan werken zijn: de natuur beleven vanuit de zintuigen, kennismaken 
met de planten, bomen en vogels uit de tuin, wat leeft er allemaal onder de grond, en 
microscopisch onderzoek naar eencellige.

 
 

(proef-workshop met als thema ‘insecten’)



B. Werken in de tuin:
Met voornamelijk de wat oudere kinderen / jongeren gaan we regelmatig tuinklusjes doen, 
zoals onkruid wieden, planten in de grond zetten en snoeien, het aanleggen en onderhouden 
van moestuinen, het bouwen van een insectenhotel. Ook zullen wij werkenderwijs natu-
urkundige informatie krijgen over de planten en de mogelijkeheden tot (gezonde) voeding.

C. Excursies:
Elke maand willen wij een excursie ondernemen met de kinderen en hun moeders om zo hun 
horizon te verbreden. Dit gaan we doen door een bezoek te brengen aan een natuurgebied 
en verschillende natuur- en kunstmusea. Van te voren maken de vrijwilligers lunchpakketten 
klaar en wordt er vervoer geregeld.

• Het voorlopige programma ziet er uit als volgt:
Juni: Het Natuur Historisch Museum Rotterdam
Juli: Kinderboerderij Charlois met bijbehorende natuur-activiteiten.
Augustus: Biesbosch met bijbehorende natuur-activiteiten of Ackerdijkse plassen om vogels 
te spotten of Staelduinse Bos inclusief bezoekerscentrum. 
September: Villa Zebra Rotterdam, bezoek aan de tentoonstelling ‘Diep in het bos’.
Oktober: Naturalis in Leiden

• Tijdsplanning:
Het kinderproject duurt zes maanden en loopt van juni tot en met november. Met name 
tijdens de zomervakantie is het fijn voor de kinderen van de Tarwewijk dat er activiteiten 
voor hen zijn, omdat zij vaak niet op vakantie kunnen.



5. Het belang van natuur & kunst

Stadskinderen en hun problemen
Kinderen in de stad hebben de grootste behoefte aan natuur en zijn het 
minst geneigd die op te zoeken. Zeker kinderen uit probleemwijken zoals de 
Tarwewijk, komen nauwelijks nog in aanraking met de natuur. Ook brengen 
steeds meer kinderen hun tijd binnenshuis achter de computer of t.v. door. 
Hierdoor wordt het haast onmogelijk om een echte band met de wereld op 
te bouwen. De oorzaken van actuele maatschappelijke problemen zoals 
agressie, ADHD, depressie en overgewicht worden voor een deel gezocht in 
het verloren contact met de natuur. 

Natuur & kunst als rustpunt
Om weer op te laden hebben wij rustgevende activiteiten nodig. Zelfs een 
enkele boom of een kunstwerk aan de muur heeft al een sterk positieve 
invloed en maakt ons direct weer vitaler. Er is verwantschap tussen kunst 
en natuur, en beide zijn bij uitstel goed voor ons om bij onszelf te komen.

Natuur 
Het is bekend dat het leren kennen van de natuur en het spelen erin het 
vermogen van het kind tot creativiteit, verbeelding en inleving voedt. Al 
hun zintuigen worden geprikkeld en zij worden uitgedaagd om te verken-
nen, te ontdekken en te dagdromen. Ook wordt hun gevoel voor schoon-
heid, (natuurlijke-) logica en verbondenheid ontwikkeld. Behalve dat de 
natuur fascineert en ontspant, nodigt ze ook uit tot beweging.

Kunst 
Door bezig te zijn met kunstuitingen leert het kind zijn scheppingskracht 
kennen en zelfexpressie vergroten. Het leert uiting geven aan positieve en 
negatieve gevoelens, keuzes maken, reflecteren, onderzoeken. Ook wordt 
zijn probleemoplossend vermogen erdoor vergroot.

Kinderen vertrouwd maken met en hun interesse opwekken voor kunst en 
de natuur, geeft ze een stevige basis om gezonder en succesvoller op te 
groeien in een stedelijke omgeving.


