
Start bouw woningen de Wielewaal, Rotterdam 

 

Rotterdam – Op donderdag 23 december is officieel gestart met de bouw van 205 woningen in de 

Rotterdamse Wielewaal. “Wielewaal is een uniek stukje Rotterdam met veel groen. Het wordt het 

tuindorp van de toekomst waar het fijn is om te wonen. De nieuwe woningen bestaan uit een 

mooie mix en vormen een belangrijke aanvulling op de woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De 

oude huurders kunnen terugkomen en er is plek voor nieuwe Wielewaalers”, aldus wethouder Bas 

Kurvers (Bouwen en Wonen). 

 

“Veel bewoners zitten al jaren in een wisselwoning. Zij kunnen nu terugkeren. Dat is voor deze 
mensen, maar ook voor ons als Woonstad Rotterdam een grote mijlpaal”, bevestigt Mohamed el 
Achkar, bestuurder bij Woonstad Rotterdam. “Na lang wachten kunnen de bewoners volgend jaar 
hun nieuwe woning betrekken. Ik ben blij dat we samen met gebiedsontwikkelaar BPD bouwen aan 
een gezellige buurt waar mensen leuke dingen delen en naar elkaar omkijken”. 

 

Bouwen aan een sterke gemeenschap  

“Van oudsher kent de Wielewaal een sterke gemeenschap. Met het motto ‘Allemaal Wielewaal’ 
willen we dat uitdragen. Iedereen is welkom in deze wijk en er komt een grote mengelmoes van 
bewoners te wonen,” vertelt Helma Born, regiodirecteur Zuid-West van BPD | Bouwfonds 
Gebiedsontwikkeling. “In de Wielewaal huur of koop je niet alleen een huis, maar krijg je ook een 
aandeel in de wijk. Bewoners worden bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor het Wielewaalhuis 
dat functioneert als buurthuis. Daarnaast wordt van bewoners ook een actieve bijdrage gevraagd om 
de buitenruimte leefbaar te houden met elkaar, zoals de achterpaden en het groen.” 

Uniek Wielewaal 

Juist door het unieke karakter van de wijk zijn er typische Wielewaal-huizen ontworpen. Er is door 
architect Evert Kolpa bewust gekozen voor een niet-stedelijke architectuur. En er is voortgebouwd op 
de stedenbouwkundige opzet die er al was, met zoveel mogelijk behoud van het monumentale 
groen. De woonblokken liggen van noord naar zuid als lange groene lanen achter elkaar met ertussen 
de tuinen. De huizenblokken verspringen telkens een beetje ten opzichte van elkaar, zodat de straat 
hier wat smaller en daar wat breder is. Dat maakt het aangenamer om er te wonen en er doorheen 
te wandelen. Bouwer Van Wijnen gaat de woningen bouwen.  

Over de Wielewaal 

De Wielewaal in Charlois ligt op Rotterdam-Zuid aan de rand van het Zuiderpark. Het is een groene 
en kleurrijke woonwijk met een bijzondere architectuur, speciaal ontworpen voor de Wielewaal. Er 
komen ruime eengezinswoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen. In 
verschillende prijsklassen. Huur én koop. Sociaal en vrije sector. In de eerste fase zijn al 132 
Wielewaal-huishoudens verhuisd naar hun nieuwe sociale woning van Woonstad Rotterdam. Het 
gaat nu om de volgende fase, die bestaat uit 77 sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam, 29 
vrije sector huurwoningen van Syntrus Achmea en bijna 100 koopwoningen van gebiedsontwikkelaar 
BPD. In de resterende fases worden de komende jaren nog 470 woningen gerealiseerd. 



 

www.allemaal-wielewaal.nl 

www.nieuwbouw-dewielewaal.nl  

www.woonstadrotterdam.nl/wielewaal  
 
 
 

Noot voor de redactie: 

Door de coronamaatregelen is er geen feestelijke bijeenkomst op de bouw, maar worden de 
heiwerkzaamheden op een feestelijke manier gedeeld met de huidige en toekomstige bewoners van 
de Wielewaal, onder andere via een film die te bekijken is op www.allemaal-wielewaal.nl/startbouw . 

Weten hoe de Wielewaal er straks uit komt te zien? Bekijk dan deze korte 
animatiefilm: https://player.vimeo.com/video/552794524?title=0&byline=0&portrait=0&color=0000
00 
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