Wijklab Pupillenbuurt

20 januari 2022

Wijklab 1
Donderdag 20 januari startten wij met het eerste wijklab in de Pupillenbuurt. De middag
stond in het teken van kennismaking. Na een lekker bakkie en een korte introductie door
de medewerkers van Woonbron, werden wij de wijk ingestuurd.
In groepen van 2 a 3 verkennen wij de wijk. Ons doel: observeren. Wat zien we in de wijk?
Wie loopt er rond? Welke voorzieningen zijn er te vinden? En wat valt er verder op? De
handleiding geeft ons houvast. Uit de kerncijfers kunnen wij opmaken dat de wijk, gelegen
in Rotterdam West, bijna 2.800 bewoners telt. Zo’n 32% bestaat uit gehuwde stellen met
kinderen, 24% uit eenpersoonshuishoudens, 22% uit eenouder huishoudens en de overige
22% is verdeeld onder verschillende huishoudtypes, van studenten tot begeleid wonen. De
wijk, die uit 12 straten bestaat, heeft 1.238 woningen. Zo’n 760 woningen zijn
huurwoningen in het bezit van Woonbron. Tot slot is de verhuisgeneigdheid laag, slechts
4,7%.
We starten de wandeling middenin de wijk. De Pupillenstraat is een lange straat met veel
portiekwoningen. De linkerkant van de straat oogt recent gerenoveerd en ziet er dan ook
fris en nieuw uit. De rechterkant bestaat daarentegen uit typische woningen uit de vorige
eeuw met kleine, ijzeren balkons. In de straat zijn een aantal bedrijven/organisaties
gevestigd, zoals de toneel vakschool en een tattooshop. De Nieuwe Binnenweg is een lange
winkelstraat. Het aantal kapsalons en avondwinkels valt ons op. Ongeveer halverwege de
straat is ook een coffeeshop te vinden. Verder rijdt de tram in de winkelstraat en oogt het
als een belangrijke plek voor de wijk. Vervolgens slaan we het Heemraadsplein en later de
Mathenesserlaan in. De mooie herenhuizen geven direct de indruk dat hier de
koopwoningen van de wijk zullen staan. In de Ruwaardstraat staat basisschool CBS de
Mozaïek en een groot plein met vele speeltoestellen. Daar direct naast ligt de Geuzenlaan.
Daar vinden we een bord met afgesproken regels. De bewoners hebben onder andere
afgesproken de honden niet meer op de stoep uit te laten, maar ook dat zij elkaar
vriendelijk groeten op straat. Het is allemaal vanuit een positieve benadering
opgeschreven. Verderop in de Ruwaardstraat vinden we een aantal opvallende gezichten
aan de gevel. We vragen ons af wie dat kunnen zijn. Als we tot slot in de Heemraadstraat
zijn, vinden we het Leespaleis, nog een coffeeshop en de wijkpost van Woonbron. Naast
de coffeeshop zijn grote foto’s in zwart/wit te zien van een oude Pupillenbuurt (gokken
wij).
Naast de bovengenoemde punten merken wij op dat het erg schoon is in de wijk. Er ligt
vrijwel geen vuil op straat, ook niet rondom de containers. Daarnaast staan veel
groenbakken/geveltuinen verspreid door de wijk. Het ontbreekt ons alleen aan mensen.
We vragen ons af of de bewoners aan het werk zijn? We maken de ronde immers rond
14.00 uur. Of zitten zij binnen vanwege de kou?
We spreken uiteindelijk met Alida Lemberg, een van de vrijwilligers van het Leespaleis.
Het Leespaleis blijkt een vereniging die zich inzet om kinderen vaardigheden aan te leren
die zij nodig zullen hebben in de maatschappij. Het Leespaleis werkt met een groot team
van vrijwilligers die aandacht, ondersteuning en tijd bieden aan de kinderen. Het zijn niet
alleen vrijwilligers uit de wijk, maar vanuit heel Rotterdam. Het moment dat wij
binnenlopen is Alida net klaar met de voorbereidingen voor rekenbijles. De Cito-toetsen
staan voor de deur en de kinderen in de wijk hebben baat bij extra bijles. Dat regelt het
Leespaleis. Naast bijles en huiswerkbegeleiding is iedere woensdag ook Pupillenkidz, een
sport- en spelmiddag voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Vanwege de coronapandemie

zijn er minder activiteiten, maar daar hebben de kinderen alle begrip voor. Heel mooi om
te zien hoe een buurthuis anno 2022 nog zo aanwezig is in het straatbeeld en goed
functioneert! Als het wijklab erop zit en wij het Leespaleis verlaten, zien wij eindelijk
mensen op straat. De wijk gaat blijkbaar pas in de avond leven.

